Rakousko:
Od císařství k neutralitě

Sousední státy zpravidla sdílejí aspoň část společné geografie a historie, což pochopitelně platí také pro Česko a Rakousko. O ozbrojených silách našeho jižního souseda se však ví relativně málo, byť rakouský Bundesheer používal svého času též československé zbraně a dnešní Armáda ČR má původně rakouské obrněnce.

Vojenská neutralita dnes představuje stále méně vídanou vzácnost. Švédsko a Finsko se více a více orientují na kooperaci s NATO, kdežto v dávné historii zakotvená neutralita Švýcarska se dodnes udržuje. Ve specifické situaci se nachází Rakousko, jež představuje jeden z pozůstatků kdysi mocné habsburské říše, jenže v soudobých hranicích má poměrně krátkou tradici a mezi neutrály se zařadilo až v důsledku druhé světové války, a to navíc nikoliv z vlastní vůle, nýbrž z rozhodnutí vítězných velmocí. Podobně jako u dalších neutrálních zemí ovšem také u alpské republiky platí, že tento status neznamená bezbrannost.

Krize, pokus o převrat a „Anschluss“
Rakousko-uherský císař Karel I. se zřekl trůnu dne 11. listopadu 1918, což znamenalo symbol konce řadu staletí trvající mnohonárodní říše, která už se však stejně fakticky rozpadla. Téhož dne vyhlásil parlament ve Vídni republiku, jež nesla název Německé Rakousko, avšak vítězné velmoci zakázaly užívání tohoto jména i sjednocení s Německem, přestože většina obyvatel si právě to přála. Země se v dalších letech zmítala v ekonomických a politických krizích, a tudíž nebylo tolik překvapivé, když se v roce 1932 stal kancléřem Engelbert Dollfuss, jenž se snažil vládnout zejména za pomoci dekretů a budoval konzervativní autoritativní režim, proti němuž se kromě tradičné silné socialistické levice vymezili rovněž nacionální socialisté s vazbami na Hitlera. Ti se v roce 1934 pokusili o puč, ovšem ačkoliv Dollfuss byl zavražděn, režim sám se udržel a do čela státu se dostal kancléř Kurt Schuschnigg. Za jeho vlády se zhoršily dříve úzké vztahy s Itálií a naopak se zlepšily vztahy s nacistickým Německem, avšak navzdory tomu byl Schuschnigg ochoten ustupovat Hitlerovi jen do jisté míry. Nakonec ale také on podlehl tlaku, když Německo mobilizovalo. Záhy tudíž rezignoval a nová rakouská vláda okamžitě požádala Berlín o „pomoc“, jež se stala známou coby „Anschluss“. 12. března 1938 obsadil Wehrmacht celé území Rakouska a nepotkal se s téměř žádným odporem, jelikož výrazná většina obyvatel vítala vstup německých vojáků a plně podpořila zapojení Rakouska do Říše. Ve druhé světové válce se Rakušané velmi významně podíleli na fungování německé válečné mašinérie, ale i na nacistických zločinech, a tak ještě před definitivní porážkou Osy vypukly u Spojenců debaty o tom, jak by se vlastně mělo s Vídní naložit. Bylo Rakousko první obětí Hitlerovy agrese, nebo představovalo naopak nadšeného spoluviníka Německa?

Neutralita a budování Bundesheeru
Pokud se k tomu připočetl ještě fakt, že sám Hitler byl původně Rakušan, nebylo zřejmě nijak překvapivé, že SSSR rozhodně hájil první názor a žádal pro Rakousko podmínky stejně tvrdé, jaké byly ty chystané pro Německo. Západní velmoci ovšem byly smířlivější, diskuse zabíraly dlouhou dobu a okupace Rakouska nakonec trvala až do roku 1955, kdy se konečně dojednala tzv. Rakouská státní smlouva. Josif Stalin by s něčím podobným zřejmě nikdy nesouhlasil, ale nové moskevské vedení projevilo daleko větší ochotu k ústupkům. Smlouva tak přinesla vznik samostatné, suverénní a demokratické země, ze které se stáhla všechna zahraniční vojska a jež se těšila plné politické i ekonomické svobodě. SSSR se tudíž smířil s tím, že v Rakousku bude parlamentní demokracie a tržní hospodářství, ovšem výměnou za to požadoval velké restrikce, jež se ve smlouvě objevily. Na prvním místě to byl samozřejmě závazek vojenské neutrality, a tudíž Rakousko zůstalo trvale mimo NATO. Vedle toho muselo akceptovat i různé zákazy, jež se týkaly vojenské techniky. S výjimkou těchto zákazů ovšem nebylo vůbec omezováno, co se týče výstavby ozbrojených sil a budování zbrojního průmyslu, takže rakouská armáda, která si ponechala historický název Bundesheer, mohla kupovat moderní techniku domácí i zahraniční výroby. Mezi zbrojními firmami stála na prvním místě tradiční značka Steyr, která tedy rychle navázala na meziválečné období, kdy v Rakousku vznikla vskutku zajímavá konstrukční škola obrněných vozidel a pěchotních palných zbraní. Vedle domácích výrobků Rakousko kupovalo zbraně především od dalších neutrálů (zejména Švédska či Švýcarska) a dále od USA, Francie a Západního Německa. Pořád poměrně málo známým faktem ale je, že Rakousko bylo určitou dobu též vcelku dobrým zákazníkem Československa, a to navzdory skutečnosti, že se jednalo o „kapitalistický“, takže politicky vlastně „nepřátelský“ stát.

Československé zbraně v Rakousku
Tyto obchody probíhaly od konce 50. do počátku 70. let, a přestože se zpočátku jednalo pouze o dodávky starých ex-německých zbraní z ČSR do Rakouska, naši jižní sousedé záhy projevili zájem také o produkty československého průmyslu. Pořídili si tedy 130mm raketomety vz. 51, které později z podvozku Praga V3S přemístili na domácí šasi automobilů Steyr, a dále tažené protitankové kanony vz. 52 ráže 85 mm. Uvažovali rovněž o akvizici 100mm kanonů vz. 53, a dokonce chtěli koupit 20 až 30 tanků T-54A, čemuž byla pražská vláda nakloněna, ale tady již narazila na odpor moskevských činitelů a tento obchod se nerealizoval. Do Rakouska však byl z ČSR dodán menší počet věží z tanků T-34-85, které se staly součástí stálého opevnění, jež si Rakousko coby jeden z mála západních států stále udržovalo. To podtrhovalo striktně obranný charakter Bundesheeru, jenž se de facto řídil doktrínou tzv. neofenzivní obrany, a proto do své výzbroje zaváděl hlavně takovou techniku, která mohla případné nepřátele odstrašit, ale nikoli příliš provokovat. Z rakouských zbrojovek si vedle společnosti Steyr získala na světovém trhu věhlas automobilka Puch (dříve Austro-Daimler-Puch), z jejíhož spojení s firmou Steyr vznikl zbrojní podnik Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug. Od něj pochází např. obrněný transportér Pandur se šesti koly, jehož osmikolovou variantu Pandur II používá i Armáda ČR. V současné době ovšem tato firma patří americké korporaci General Dynamics Land Systems. Úspěchy se mohou chlubit též pěchotní zbraně firmy Steyr, především futuristicky řešená puška AUG, jež je standardní dlouhou zbraní Bundesheeru. Kromě toho se ohromně prosadily pistole od firmy Glock, která původně vyráběla zejména nože, později však uspěla s pistolemi s polymerovými rámy, které si získaly popularitu rovněž mezi civilisty.

Pozemní síly s vozidly Ulan a Pandur
Rakousko stále udržuje povinnou vojenskou službu v trvání šesti měsíců, takže má k dispozici hodně početné zálohy. V mírovém stavu zahrnují jeho ozbrojené síly jednu mechanizovanou a jednu obrněnou brigádu, jednu jednotku lehké pěchoty pro rychlé nasazení (fakticky odpovídá třetí brigádě), jednu menší jednotku horských pěšáků, šest regionálních pěších praporů a navíc proslulou skupinu speciálních sil, tzv. Jagdkommando. Tankové vojsko vlastní 56 německých obrněnců Leopard 2A4, kdežto páteř výzbroje mechanizovaných jednotek reprezentují bojová vozidla pěchoty Ulan, jak se jmenuje tamní podoba společného rakousko-španělského vozidla ASCOD. Bundesheer dnes vlastní 112 kusů obrněnce, který nyní patří do portfolia společnosti General Dynamics, jež nabízí české armádě modernizovanou podobu ASCOD 2 coby náhradu zastaralých vozidel BMP-2. Ve výzbroji pěchoty se nachází rovněž 78 obrněných transportérů Pandur ve verzi se šesti koly, avšak osmikolové obrněnce samo Rakousko poněkud paradoxně nezavedlo. Armáda koupila také 41 obrněných vozů Dingo 2 a 152 automobilů IVECO LMV. Jediným protitankovým systémem je švédský komplet řízených raket BILL 2, který Rakousko označuje jako PAL 2000. Dělostřelectvo vlastní jediný těžký samohybný systém, a to houfnici M109A5Ö ráže 155 mm v počtu 30 kusů. Vojáci mají k dispozici i cca 90 minometů sGrW 86 ráže 120 mm a dále lehké minomety kalibru 81 či 60 mm. Ve výzbroji ženijních jednotek jsou kromě běžných ženijních obrněnců a strojů přítomny rovněž malé hlídkové a výsadkové čluny finské stavby Marine Alutech Watercat M9 (20 kusů). Výzbroj pozemních sil by měly již brzy obohatit nové šestikolové transportéry Pandur EVO (objednáno 34 kusů) či švédské dvoudílné pásové obrněnce typu BvS 10 (objednáno 32 exemplářů).

Hledání náhrady za stíhače Typhoon
Páteř rakouského letectva představuje 15 stíhaček Eurofighter Typhoon, ale rozhodnutí Vídně pořídit tyto stroje se od počátku setkává se silnou kritikou, protože je evidentní, že výkony tak velkého stroje nemůže malá alpská republika smysluplně využít. Vedle toho samozřejmě vadí vysoké provozní náklady, a proto se již plánuje, že v příští dekádě budou Typhoony vyřazeny, aby na jejich místo nastoupily levnější letouny. Předpokládá se, že favoritem se stane švédský JAS-39E/F Gripen, protože Rakousko má se Stockholmem hodně těsné vazby a provozovalo i stíhačky J 35 Draken, které vyřadilo jako poslední stát na světě (2005). Dalším kandidátem by mohla být některá nová verze amerického letadla F-16. Pro základní výcvik rakouských pilotů se užívá 12 turbovrtulových strojů PC-7 Turbo Trainer, zatímco pokročilý výcvik se odehrává na 18 švédských proudových letounech Saab 105Ö (které rovněž budou výhledově potřebovat nástupce). Leteckou dopravu obstarává zejména trojice taktických letounů C-130K Hercules a osm lehkých PC-6B Turbo Porter. Vrtulníková flotila obsahuje celkem čtyři hlavní typy, mezi nimiž je největším střední dopravní S-70A Black Hawk (9 kusů). Kromě toho se provozuje 23 vrtulníků Agusta/Bell AB-212, 24 strojů Alouette III variant SA 316 a SA 319 (počítá se však s jejich brzkým vyřazením) a konečně i deset průzkumných helikoptér OH-58B Kiowa. Vedle toho do struktury rakouského letectva patří i protivzdušná obrana státu, která je ale dosti slabá a obsahuje jen rakety velmi krátkého dosahu Mistral (většinou jsou namontované na terénních automobilech Puch Pinzgauer; celkem se uvádí 74 těchto kompletů, z nichž 40 je ve skladech) a 35mm tažené kanony Oerlikon ZFLAK 35 (celkově 30, z toho 6 ve skladech). Zatím se však nechystají konkrétní plány posílení protivzdušné obrany, ačkoliv je evidentní, že by Rakousko potřebovalo především výkonnější raketové komplexy.

Nezbytnost zvýšení flexibility vojska
V období studené války se Rakousko zaměřilo výhradně na obranu vlastního teritoria, resp. na udržení své neutrality, přestože bylo zjevné, že v případném „horkém“ konfliktu by asi mnoho šancí nemělo. Ostatně i publikované plány z té doby vypovídají, že ani jeden z bloků nehodlal neutralitu alpské republiky příliš respektovat, takže na rakouském území by se pravděpodobně utkaly západoněmecké, italské, sovětské a maďarské (a možná také jugoslávské) jednotky. Na tyto plány naštěstí nedošlo, avšak změny po skončení studené války jasně ukázaly, že tehdejší rakouský přístup už není nadále udržitelný. Rakousko se zapojilo do programu Partnerství pro mír, v jehož rámci spolupracuje s NATO. Začalo se významně podílet rovněž na zahraničních operacích a vyslalo své vojáky mj. do Afghánistánu, Bosny, Kosova, Libanonu nebo Mali. Při těchto misích si rakouští vojáci získali velký respekt a sbírají cenné zkušenosti, současně však vycházejí najevo také nedostatky, které omezují reálné schopnosti Bundesheeru. Přestože jsou Rakušané v některých oborech vybaveni výtečně, v jiných nepříjemně zaostávají. Kromě toho je nutno provést zásadní změny v systému velení a řízení, protože rakouská armáda je v tomto smyslu nedostatečně flexibilní a má dlouhou reakční dobu, což by se v soudobém světě mohlo ukázat jako fatální problém. Bundesheer se začíná připravovat i na nové hrozby, mezi které se řadí mj. dnes vysoce aktuální terorismus či ilegální imigrace. Vídeň tedy plánuje další posílení armádních jednotek, především pěších sil rychlé reakce či tradičních horských útvarů, protože tyto jednotky se mohou velice účinně uplatnit jak v expedičních misích, tak při ochraně hranic hornaté republiky. Krátký pohled na mapu ukazuje, že bezpečnost Rakouska bude vždy hodně provázána s bezpečností České republiky, a proto je vzhledem k současné situaci v Evropě jen žádoucí, aby Vídeň a Praha maximálně spolupracovaly.
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Zákaz řízených střel
Rakouská státní smlouva (Österreichischer Staatsvertrag), jež představuje základní dokument, díky kterému nový stát v roce 1955 vznikl, neobsahuje jen závazek neutrality, ale rovněž další restrikce. Článek 13 představoval seznam „zakázaných“ zbraní, tzn. takových, u kterých nový stát přislíbil, že je nebude vlastnit, vyvíjet či zkoušet. Kromě jaderných zbraní a dalších zbraní hromadného ničení šlo také o děla s dostřelem přes 30 km, ponorky, námořní miny, torpédové čluny (což u vnitrozemského státu působí vskutku bizarně) či řízené střely. Kromě posledního zmíněného druhu techniky se nejednalo o zákazy, které by Rakousko reálně omezovaly, avšak právě ona poslední kategorie se poté stala předmětem velkých debat. Alpská republika se totiž v protiletadlové i protitankové obraně musela spoléhat výlučně na kanonové systémy i v době, kdy byly evidentně zastaralé. To byl ostatně také důvod, proč Rakousko vyvinulo stíhač tanků (či lehký tank) SK-105 Kürassier, jenž dosáhl velkých exportních úspěchů, jelikož jej zavedlo šest zemí Afriky a Jižní Ameriky. Opakovaně se vyskytovaly pokusy smlouvu zrevidovat, aby se mohly pořídit řízené rakety, avšak ty vždy narážely na velký odpor Moskvy. Vídeň tedy šla v roce 1984 až tak daleko, že byla ochotna koupit systémy země-vzduch od Sovětského svazu výměnou za jeho souhlas se změnou smlouvy, jenže nakonec rakouský parlament schválil tuto úpravu až po studené válce. Nová podoba ustanovení tak říká, že Rakousko smí vlastnit řízené střely, pokud budou sloužit pouze k obraně, což dovolilo v 90. letech koupit pozemní raketové systémy Mistral a BILL 2 či letecké rakety vzduch-vzduch AIM-9 Sidewinder. Stoje Typhoon v současnosti používají rakety vzduch-vzduch IRIS-T.

Ozbrojené síly Rakouské republiky 
Celkem v aktivní službě
22 400
Celkem v záloze
152 200
Pozemní síly
V aktivní službě
12 200
Hlavní bojové tanky
56
Pěchotní obrněná vozidla
190
Obrněné automobily
157
Dělostřelecké systémy
120
Vzdušné síly
V aktivní službě
2800
Bojové letouny
15
Cvičné letouny
30
Dopravní letouny
11
Dopravní vrtulníky
66
Protivzdušné systémy
24
Podpůrné síly
V aktivní službě
7400
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