Norsko:
Strážce Severního moře

V první polovině 20. století Norsko sázelo na neutralitu, jenže ve druhé světové válce mu to příliš nepomohlo. Po jejím skončení tedy Norové vsadili na členství v NATO, kde měli a dosud mají hodně významnou pozici na „severním křídle“. Sílu Norska ještě podtrhují úspěchy produktů tradiční zbrojovky Kongsberg.

Dvě skandinávské země, Švédsko a Finsko, se přinejmenším formálně přidržují své neutrality, přestože fakticky stále více spolupracují s NATO. Naopak zbývající tři, tzn. Norsko, Dánsko a Island, se řadí mezi zakládající členy Aliance a kvůli své geografické poloze mají samozřejmě zásadní význam pro její bezpečnostní politiku. Norsko navíc disponuje nepříliš početnými, ale velice dobře vycvičenými a moderně vybavenými ozbrojenými silami, jež dnes v Evropě tvoří zvláštnost z hlediska personálu, jelikož od roku 2015 patří Norsko do krátkého seznamu zemí, kde povinnou vojenskou službu absolvují také ženy.

Od neutrality ke zrodu NATO
Norsko v dnešní podobě existuje od roku 1905, kdy jeho parlament zrušil téměř století trvající unii se Švédskem. Právě konflikty s tímto sousedem v minulosti velmi přispěly ke zformování norské národní identity a tradice norských ozbrojených sil. Norsko trvalo na své neutralitě, jež mu dovolila držet se mimo první světovou válku a obchodovat se státy na obou stranách. Jeho armáda měla v podstatě charakter celonárodní milice a v míru čítala šestici divizí, kde sloužilo přes 100 000 osob, ovšem kvůli politickým sporům v zemi v roce 1940 nebyla včas vyhlášena mobilizace. Nacistické Německo ignorovalo norskou neutralitu a zahájilo invazi, při čemž mu hodně pomohli i norští sympatizanti v čele s Vidkunem Quislingem, jehož jméno se poté stalo téměř synonymem pronacistického kolaboranta. V zájmu úplnosti je ale třeba dodat, že norská neutralita by tak jako tak neměla šanci, jelikož svoje invazní plány už ze strategických důvodů realizovali i Britové, které Němci zkrátka jen předběhli. Norové ovšem pokračovali v odboji a mezi jejich nejdůležitější činy se řadila sabotáž továrny Norsk Hydro, která výrazně zpomalila nacistický jaderný program. Po válce se norští vojáci omezeně podíleli na okupaci poraženého Německa a jejich země se roku 1949 stala zakládajícím členem NATO, neboť místo neutrality vsadila na vojenskou spolupráci se západními demokraciemi. Vzhledem ke své poloze musela země budovat především silné námořnictvo a letectvo, nezapomínala však ani na pozemní síly a v případě nouze mohla mobilizovat až 13 brigád. Po studené válce ale nastala velká redukce, která způsobila zejména zrušení řady útvarů a základen. Měnil se ovšem celý charakter norské armády, jelikož od spíše statických vojsk pro konvenční obranu teritoria se přecházelo k silám rychlé reakce, které jsou schopny se podílet i na zahraničních misích a čelit i novým hrozbám, přestože prioritou má zůstávat obrana domácího území.

Povinná služba také pro ženy
Tomu odpovídá také skutečnost, že Norsko jako jedna z mála zemí NATO nezrušilo povinnou vojenskou službu, a dokonce v roce 2015 sáhlo k velmi neobvyklému kroku, když ji rozšířilo i na ženy. Na tomto místě je však nutno zdůraznit, že ona povinnost je spíše formalitou, protože počet mladých Norů mířících k odvodům několikanásobně přesahuje potřeby armády, a tak do armády reálně nastupují jen ti, kteří skutečně mají zájem. Každoročně je tak odvedeno víc než 60 000 mužů a žen, ale službu jich absolvuje jen něco přes 9000. Tito branci v kterékoli chvíli tvoří zhruba třetinu celého stavu norských vojenských sil. Základní služba trvá 12 měsíců a po propuštění do civilu je záložník pravidelně povoláván také na obnovovací výcvik. Propouštění ze zálohy nastává ve věku 35, 44, 55 nebo 60 let, což závisí na funkci a hodnosti. Se zálohami pro aktivně sloužící útvary se ale nesmí zaměňovat domobrana (Heimevernet), jež představuje samostatně fungující organizaci dobrovolníků se silou asi 45 000 osob. Je členěna do menších jednotek, které zpravidla odpovídají obcím a primárně se podílejí na jejich obraně, přestože se dobrovolníci mohou ucházet i o působení v zahraničních misích. V případě války by měla tato síla přejít na partyzánský způsob boje. Dříve obvykle používala vyřazenou (a tudíž zastaralou) výzbroj od aktivních sil, ale ve 21. století došlo ke změnám a domobrana má zpravidla shodné zbraně jako armáda. Základním typem služební pušky je 5,56mm Heckler & Koch HK416, do seznamu běžných typů se řadí též např. samopaly MP5 a kulomety MG3 či Minimi. Dosluhují 7,62mm automatické pušky AG3, tedy norské licenční kopie německých zbraní G3. Transport domobrany i aktivních sil zabezpečují zejména lehké terénní automobily Mercedes-Benz série G, nákladní vozidla značek MAN a Scania a v neposlední řadě také sněžné skútry, čtyřkolky a šestikolky dodávané společnostmi Bombardier a Polaris.

Obrněnce v „Severní brigádě“
Páteř norských pozemních sil představuje mechanizovaná brigáda, zvaná také „Severní“. Patří do ní deset praporů a tato jednotka se stará též o základní výcvik všech branců. Vedle toho má norská armáda rovněž samostatný průzkumný prapor a lehký pěší prapor Královské gardy. Ve službě se nalézá 36 tanků Leopard 2A4 (a dalších 16 kusů je uskladněno), avšak nejdůležitější typ obrněnce reprezentuje švédský CV90 ve verzi CV9030. Armáda provozuje stovku kusů ve standardní podobě bojového vozidla pěchoty a v průzkumné verzi, vedle toho byly zakoupeny také některé specializované účelové modifikace. Pro dopravu pěchoty slouží též 315 pásových transportérů M113, ovšem již v dohledné době má začít proces jejich vystřídání; mezi favority spadá německý typ FFG PMMC G5. K dispozici je též 75 kolových transportérů Sisu XA-186 a XA-200 a okolo dvaceti obrněných automobilů KMW Dingo 2 a IVECO LMV. Coby hlavní prostředky k ničení tanků se užívají pancéřovky Carl Gustaf a řízené rakety FGM-148 Javelin. Dělostřelectvo vlastní 18 samohybných houfnic M109A3GN ráže 155 mm, ovšem za ty se má získat náhrada v podobě nejméně 24 jihokorejských zbraní K9 Thunder (první mají dorazit již letos). Norská armáda užívá též okolo dvou stovek minometů, mezi nimiž reprezentují většinu přenosné 81mm zbraně L16, přestože zhruba 50 minometů je samohybných; jedná se o zbraně ráže 81 a 107 mm na podvozcích obrněnců M113 a CV90. Z důležitých typů techniky je třeba uvést také švédské pásové obojživelné dvoudílné prostředky Hägglunds Bv 206, kterých se ve službě nalézá okolo tisíce exemplářů. Norská armáda plánuje též pořízení nových typů zbraní, např. nových kompletů protivzdušné obrany vojsk, jež mají být začleněny do Severní brigády, která takové prostředky dosud zcela postrádá. Celá brigáda se má reorganizovat, aby dokázala kdykoli zajistit nasazení dvou posílených mechanizovaných praporů, se kterými se počítá jako s hlavní pozemní silou na „severním křídle“ Aliance.

Objednávka 52 letadel F-35A
Norské letectvo zatím spoléhá na americké stíhačky F-16 Fighting Falcon, kterých používá 57 exemplářů, a to ve verzích F-16AM a F-16BM. Norsko však patří též mezi účastníky projektu stíhačky páté generace F-35 Lightning II a ve zkušební službě již má zavedeno přibližně deset kusů F-35A. Celkem by mělo být pořízeno 52 strojů, jejichž nákup spotřebuje více než třetinu celé akviziční části norského obranného rozpočtu kalkulovaného do roku 2025. V Norsku jsou v provozu také protiponorkové hlídkové letouny P-3 Orion v počtu šesti kusů (obměny P-3C a P-3N), jenže také ony se mají dočkat brzké náhrady, a to v podobě pěti letadel P-8A Poseidon. Vzdušnou přepravu zabezpečuje zejména čtveřice taktických transportních letounů C-130J-30 Super Hercules a s norskými znaky operují také dvě letadla Dassault Falcon 20C, jež se starají o elektronický průzkum a boj. Základní výcvik pilotů se odehrává na letadlech MFI-15 Safari, ovšem stroje pro pokročilý výcvik Norsko nemá a využívá mezinárodní program Euro-NATO Joint Jet Pilot Training na základně Sheppard v USA. Nejvýkonnější typ helikoptéry v Norsku představuje NH90 ve variantě NFH pro protiponorkové hlídkování (osm kusů), dále se užívají pátrací a záchranné helikoptéry Sea King Mk 43B (12 strojů) a konečně víceúčelové vrtulníky Bell 412HP a 412SP (celkem 18 kusů). Lze předpokládat, že norské letouny F-35A budou mít ve výzbroji i nové protilodní a protizemní rakety Kongsberg JSM (Joint Strike Missile), což je víceúčelová modifikace námořní zbraně NSM. Jediný systém protivzdušné obrany, který dnes Norsko používá, je NASAMS II (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System II), tzn. komplet využívající ze země odpalovanou úpravu střel AIM-120 AMRAAM. Max. dosah této zbraně při odpalu ze země činí cca 33 km, ale nová verze AMRAAM-ER nabídne prodloužení dosahu na zhruba 50 km. Tento typ je mimochodem také jedním ze silných kandidátů na nový systém protivzdušné obrany pro Armádu České republiky.

Ztráta jedné výkonné fregaty
Norské loďstvo si nedávno získalo skutečně vysoce nežádoucí mediální pozornost kvůli ztrátě své fregaty Helge Ingstad. Dne 8. listopadu 2018 došlo k několika lidským chybám, takže loď se srazila s tankerem, pak najela na mělčinu a potopila se. V březnu byla vyzvednuta, lze však předpokládat, že do služby se již nevrátí. Norsko tedy pozbylo jednu z pětice svých nejlepších hladinových lodí třídy Fridtjof Nansen. Jedná se o moderní protiponorkové fregaty, které však mají i silnou protivzdušnou výzbroj v podobě raket RIM-162 ESSM a k tomu protilodní střely NSM. Považují se za jedny z nejlepších víceúčelových válečných lodí v Evropě, a proto ztráta jedné z nich reprezentuje pro NATO skutečně citelnou škodu. Kromě toho Norsko provozuje i 23 různých pobřežních bojových plavidel, mezi nimi mj. šest moderních raketových korvet (či velkých člunů) třídy Skjold, což jsou rychlá plavidla na vzduchovém polštáři, jež nesou rakety NSM. Pod norskou vlajkou se plaví též šestice minolovek tříd Oksoy a Alta, jež jsou opatřeny protiletadlovými raketami Mistral, a sedm různých logistických a podpůrných lodí. Norsko by záhy mělo obdržet i nové velké podpůrné plavidlo Maud, což je přestavěný tanker, který by se mohl podílet i na hlídkových operacích. Podmořská flotila Norska obsahuje šest ponorek třídy Ula, které byly postaveny v Německu, byť mají norské vybavení. Evidentně však už zastaraly, jak dokládá i fakt, že nesou pouze torpédovou výzbroj, a proto by je od poloviny příští dekády měly začít střídat nové ponorky odvozené z německé konstrukce Thyssen-Krupp Typ 212, jež budou disponovat také řízenými raketami (zřejmě opět půjde o derivát zbraně NSM). Součástí norského námořnictva je rovněž pozemní průzkumná jednotka (neboli pobřežní rangeři) o síle zhruba jedné roty a formálně též Pobřežní stráž, která provozuje čtrnáct hlídkových lodí, mezi kterými jsou i dvě plavidla vyzbrojená 57mm kanony.

Jednotky pro zahraniční mise
Jako další zajímavost norských ozbrojených sil lze uvést fakt, že vedle pozemních, vzdušných a námořních sil čítají též dvě další samostatné složky. Tou první jsou zvláštní síly, což není až tak neobvyklé, ale tu druhou reprezentují síly pro kybernetický boj. Byly zřízeny v září 2012 a Norsko se díky nim stalo jednou z prvních zemí, které postavily svoje „internetové válečníky“ z formálního hlediska na stejnou úroveň s trojící tradičních složek ozbrojených sil. Norové tak opět demonstrovali své úsilí přizpůsobovat se moderním trendům v bezpečnostní oblasti, resp. snahu stát pokud možno přímo v čele těchto trendů. Podobnou motivaci dost možná mělo také ono rozšíření povinné vojenské služby také na ženy, ač jeho výsledky jsou dosud kontroverzní a vyvolávají i kritiku, poněkud paradoxně někdy ze strany feministických organizací, od nichž by se daly intuitivně čekat spíše pochvaly. V každém případě však Norsko nadále trvá na tom, že povinná vojenská služba představuje jeden z úhelných kamenů jeho bezpečnosti, ačkoliv se v praxi o doslovnou povinnost nejedná, protože počet zájemců převyšuje výcvikové i služební kapacity armády. Systém odvodů ale reprezentuje výhodu kvůli možnosti naplňovat tabulková místa v jednotkách pro obranu státu, aniž by byl oslaben expediční potenciál armády, jemuž je také přisuzován značný význam. Norsko vyslalo vojáky do Afghánistánu, kde do bojů zasáhly i obrněnce CV90, dále např. do Iráku a Jordánska, kde se podílejí na výcviku spojenců pro boj proti Islámskému státu, a v neposlední řadě do mnoha pozorovacích a mírových operací OSN, kdežto norské lodě se účastní hlídek proti pašerákům a pirátům. Aktuální bezpečnostní situace ovšem znovu klade větší důraz na obranu území, v čemž má armádě Norska pomáhat jednotka americké námořní pěchoty o síle kolem 330 mužů, která se tam přesunula v lednu 2017, avšak hlavní břemeno tohoto úkolu pochopitelně spočívá na bedrech norských ozbrojených sil, které proto mají značný význam i pro potenciál celé Aliance.
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Tradiční zbrojovka Kongsberg
Mezi významné norské průmyslové podniky patří i zbrojovka Kongsberg, která sídlí ve městě stejného jména. Tradice tamějšího zbrojního průmyslu sahá až do začátku 17. století, kdy byla v okolních horách objevena bohatá rudná ložiska. Vznikaly dílny a manufaktury, jež dodávaly výzbroj pro dánsko-norskou unii, a po jejím rozpuštění se město Kongsberg stalo i střediskem zbrojní výroby v nezávislém státě. Sama značka Kongsberg byla založena roku 1814, koncem 19. století začala (zejména kvůli pušce Krag-Jørgensen) získávat úspěchy i na světovém trhu a později se pustila též do vývoje a výroby raketových zbraní či námořních systémů, přestože se zabývala rovněž civilní produkcí. Zůstávala státním podnikem, což se změnilo až v roce 1993, kdy byl koncern NDT (Norwegian Defence Technology) částečně privatizován. Od roku 1995 má společnost dnešní jméno Kongsberg Gruppen. Nepochybně největší komerční úspěchy pro ni přináší modelová řada dálkově ovládaných zbraňových stanic Protector, která byla vyvíjena od roku 1997 a dnes zahrnuje spoustu typů nesoucích výzbroj od nesmrtících prostředků až po malorážové kanony či protitankové řízené rakety. O kvalitě této konstrukce svědčí mj. fakt, že je v několika variantách zavedena i v US Army. Mezi odběratele patří též Armáda ČR, jelikož některé české obrněnce IVECO LOV nesou stanice Protector M151A2. Vedle toho společnost Kongsberg vyvinula vysoce úspěšnou protilodní střelu Penguin, na kterou dnes navazuje nový typ střely NSM (Naval Strike Missile). Podílí se také na protivzdušném kompletu NASAMS a produkuje několik typů podvodních prostředků bez osádky.

Ozbrojené síly Norského království
Celkem v aktivní službě
23 950
Celkem v záloze
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Pozemní síly
V aktivní službě
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Hlavní bojové tanky
36
Bojová vozidla pěchoty
110
Obrněné transportéry
390
Dělostřelecké systémy
212
Vzdušné síly
V aktivní službě
3600
Bojové letouny
67
Cvičné letouny
16
Ostatní letouny
12
Vrtulníky
38
Protivzdušné systémy
12
Námořní síly
V aktivní službě
4300
Dieselelektrické ponorky
6
Raketové fregaty
4
Hlídkové a pobřežní lodě
29
Výsadkové a pomocné lodě
7
Lodě Pobřežní stráže
14
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