Švédsko:
Velmoc severu na cestě do NATO

Letošní ročník Dnů NATO v Ostravě je pozoruhodný tím, že speciální partnerskou zemí je stát nepatřící mezi členy Aliance. Vztahy Švédska s NATO jsou ale hodně úzké a upevňují se, takže se často usuzuje, že země k plnému členství zkrátka zákonitě dospěje. Pro Alianci se jistě bude jednat o velmi významné posílení, o jehož kvalitách svědčí i řada špičkových zbraní švédského původu, z nichž některé známe i z výzbroje Armády ČR.

Obdobně jako sousední Finsko (více o něm v ATM 6/2015) se Švédsko dlouhodobě řadí mezi neutrální země, odmítající účast ve vojenských paktech. S Finskem má společnou též dlouhou historii válek s Ruskem (nezřídka právě o teritorium moderního Finska), na rozdíl od něj však zvolilo zcela jinou formu zajištění své neutrality. Pokud Finové po druhé světové válce vsadili na sblížení se Sovětským svazem a částečné podřízení svoji bezpečnostní politiky Moskvě, ve Švédsku dostalo přednost vybudování vysoce efektivních ozbrojených sil, jež dokážou ubránit území státu proti jakékoli agresi. Současná neklidná situace ale oba státy přiměla k revidování obranné politiky a serióznímu uvažování o členství v NATO. Vstup Švédska do Aliance je dle názoru řady odborníků už prostě jen otázkou času.

Od válečnictví k ozbrojené neutralitě
Řadu let se udržuje obraz Švédska coby neutrálního, takřka z podstaty „mírumilovného“ státu, to však značně kontrastuje se vzdálenější minulostí země, která se rozhodně nezříkala válčení, a to včetně výbojů do zahraničí. Nejčastějším protivníkem Švédska bylo Rusko, případně také Dánsko, na kterém si Švédové v 16. století vybojovali definitivní nezávislost. Velice známá je účast země v třicetileté válce, jež vyvrcholila roku 1648 švédským obléháním Prahy. Poslední mezistátní válkou, do níž se země aktivně zapojila, byla ta s Norskem v roce 1814; od té doby je praktikována tzv. Politika z roku 1812, která v podstatě znamenala deklarování neutrality, a tak od doby napoleonských válek můžeme švédské vojáky vídat za hranicemi jen jako součást mezinárodních mírových misí. Není ovšem příliš známým faktem, že švédská vláda zvažovala vstup do první světové války na straně Německa, s nímž mělo Švédsko tradičně poměrně silné vztahy. V meziválečném období se Švédsko neobyčejně úporně snažilo udržet svou neutralitu, což se logicky odráželo v intenzivním zbrojení, jež ale nezahrnovalo jenom produkci techniky pro domácí armádu, ale i rozsáhlý export velmocím na obou stranách přibližující se války. Éra druhé světové války se dá označit jako období, kdy Švédsko fungovalo fakticky jako spojenec Třetí říše, zvláště jako dodavatel kvalitní oceli, ovšem (podobně jako Finsko) to nečinilo nijak nadšeně a bylo do této pozice spíše dotlačeno okolnostmi, resp. (oprávněnými) obavami, že se jinak stane cílem útoku nebo okupace. Z toho všeho Švédové vyvodili trochu jiné poučení než ostatní skandinávské státy. Jestliže se Dánsko a Norsko (dříve také neutrální) rozhodly, že pro zajištění jejich bezpečnosti je nejlepší vstup do NATO, a Finsko vsadilo na částečné podřízení se SSSR, pak Švédové ještě přitvrdili svou politiku „ozbrojené neutrality“, ačkoliv snad nikdo nepochyboval, že případná válka by se jim nevyhnula.

Proměny po skončení studené války
Vrcholem této politiky byl samostatný nukleární zbrojní program, od kterého se očekávalo, že někdy v 60. letech vyprodukuje asi stovku hlavic, zamýšlených primárně coby letecké bomby, ačkoli i existovaly i jiné varianty (jako okřídlené střely a ponorková torpéda). Program ale byl nakonec zastaven z důvodu vysokých nákladů a neoficiálního ujištění ze strany USA a dalších zemí NATO, že Švédsko pokládají za neformálního spojence, takže v případě napadení by mu poskytly pomoc. Toho si byl ovšem samozřejmě vědom i Sovětský svaz, jehož vojenské plány nebraly na švédskou neutralitu žádné ohledy, a proto by v případě zahájení války mezi NATO a Varšavskou smlouvou bylo Švédsko prakticky jistě napadeno. To vše zákonitě tlačilo Švédy k intenzivnímu zbrojení dle doktríny „neofenzivní obrany“, tzn. budování ozbrojených sil, jež disponují silnými konvenčními kapacitami k ochraně vlastního teritoria, vzdušného prostoru a výsostných vod a rovněž k odstrašení případného agresora. Vedle nákupů v zahraničí tak byly podporovány i četné domácí projekty vývoje a výroby vojenské techniky, jejíž export výrazně napomáhal obrannému rozpočtu a díky které se země v některých oblastech vypracovala až na světovou špičku. Armáda byla postavena na povinné vojenské službě, která zůstala zachována do roku 2010, do současnosti ale zůstávají silné záložní útvary, tzv. Domobrana, čítající okolo čtyřiceti praporů. Již od počátku 90. let ale ozbrojené síly prodělaly velkou redukci, která však čelila velice ostré kritice těch, kdo varovali před snižováním obranyschopnosti země. Švédsko v kontrastu s tím začalo posilovat svou pozici v mezinárodním bezpečnostním systému, což se projevilo mj. vzrůstající angažovaností v zahraničních misích. Vojáci s trojicí zlatých korunek se tak objevili např. v Kosovu a Afghánistánu, švédské letouny operovaly nad Libyí a švédské lodě se zapojily do mezinárodního hlídkování proti pirátům. Švédsko se dnes významně podílí také na budování tzv. bojových skupin Evropské unie.

Početní pěchotní a obrněné jednotky
Páteř švédských pozemních sil dnes tvoří manévrové síly, jež obsahují tři obrněné roty, prapor průzkumníků, čtyři mechanizované prapory, tři pěší prapory, jeden výsadkový prapor a prapor bezpečnostních sil. O bojovou podporu těchto sil se pak starají dva dělostřelecké prapory, dva prapory protivzdušné obrany, dva ženijní prapory, dva logistické prapory a konečně i dvě roty vojenské policie. Navzdory velké početní redukci Švédsko pořád sází na rychlou reakci svých sil a oficiálně deklaruje, že během jednoho týdne by dovedlo nasadit do boje sílu odpovídající přibližně 71 praporům, z nichž by bylo osm zcela mechanizovaných. Z toho zákonitě vyplývá, že je nutno udržovat značný počet obrněných vozidel. K dispozici je tak dnes 132 tanků, které zahrnují především 120 vozidel Leopard 2A5 (místní označení Strv 122), zatímco zbytek tvoří starší obrněnce verze 2A4 (Strv 121). Nejvýkonnějším pěchotním obrněncem je Strf 9040, jak se označuje varianta obrněnce CV90 vybavená 40mm kanonem a zavedená v počtu okolo 350 kusů; včetně různých odvozených specializovaných variant pak ve švédské armádě slouží přes pět stovek CV90. Dále jsou používány necelé dvě stovky pásových transportérů Pbv 302 a asi 48 dvoudílných pásových obrněnců BvS 10 Mk II, velmi vzdálených příbuzných dvoudílného nepancéřovaného vozidla Bv 206, které slouží v počtu kolem 1500 kusů. Dále se používá přes 160 kolových obrněných transportérů, z nichž nejmodernější položku představují finské stroje Patria AMV XA-360 (místní označení Patgb 360), jichž je celkem objednáno 113 kusů a které mají nahradit starší obrněnce, které rovněž pocházejí vesměs z Finska (zejména Sisu XA-180, XA-202 a XA-203). V provozu je také 260 obrněných automobilů RG-32M, které se uplatňují zvláště při zahraničních misích. Dělostřelci používají několik 155mm samohybných kolových houfnic Archer (celkem jich je objednáno 24) a necelé dvě stovky 120mm minometů, zatímco k ničení tanků slouží zejména střely BILL. O protivzdušnou obranu se starají především různé verze kompletu RBS-70 (včetně šestnácti kusů na pásových podvozcích) a navíc třicet vozidel Lvkv 90, tzn. obměny CV9040 k ničení vzdušných cílů.

Letecká výzbroj domácí i zahraniční
Jediným současným typem nadzvukového bojového letadla švédského letectva je samozřejmě JAS-39 Gripen. V současnosti létá okolo 90 kusů standardu JAS-39C/D, avšak ve skladech se dosud nachází zhruba padesát starších JAS-39A/B a je objednáno sedmdesát strojů nejnovější, resp. stále vyvíjené verze JAS-39E/F Gripen NG. Součástí výzbroje těchto letounů by se měly stát i střely Taurus KEPD 350 s plochou dráhou letu a dosahem přes 500 km. K dispozici jsou tři radiolokační letadla včasné výstrahy S 100B a S 100D Argus, fakticky turbovrtulové stroje SAAB 340 s radarem Erieye, zatímco k elektronickému průzkumu slouží dva letouny S 102B, což je speciální modifikace letounu Gulfstream IV SRA-4. Nejdůležitějším logistickým typem je C-130E/H Hercules (místní označení Tp 84), provozovaný v osmi kusech, z nichž jeden má funkci vzdušného tankeru (Tp 84T). Zbytek přepravní flotily tvoří opět lehčí stroje SAAB 340 a Gulfstream, k čemuž je ovšem ještě nutné připočíst jeden strategický dopravní letoun C-17A Globemaster III, který Švédsko může používat díky zapojení do projektu NATO Heavy Airlift Wing a který působí ze základny Pápa v Maďarsku. Výcvik pilotů zajišťuje kolem 35 lehkých tryskových proudových letadel SAAB 105 (vojskové označení Sk 60W), přestože celkem jich vzdušné síly vlastní osm desítek. Výčet strojů s pevným křídlem zakončují bezpilotní letouny, jichž má Švédsko několik typů, např. americký RQ-7 Shadow, izraelský Skylark nebo domácí SAAB Skeldar. Do budoucna se plánuje nákup bezpilotních bojových strojů, na jejichž vývoji se firma SAAB podílí v rámci evropského projektu nEUROn. Pod velení letectva navíc náleží tzv. Vrtulníkové křídlo, spojující helikoptéry dříve užívané všemi třemi složkami ozbrojených sil. Nejvýkonnějším typem je nepochybně NH90 TTH (domácí název Hkp 14A), kterého bylo objednáno 14 kusů, z nichž dosud dorazilo osm. Dále je používáno devět strojů AS 332 Super Puma (Hkp 10A; slouží primárně pro záchranné operace), patnáct amerických UH-60M Black Hawk (Hkp 16) a dvacet lehkých vrtulníků AW109 (Hkp 15).

Námořnictvo pro pobřežní operace
V údobí po druhé světové válce tvořily základ švédského loďstva lehké křižníky, ty však byly v 60. letech vyřazeny, protože bylo rozhodnuto, že švédská flotila bude postavena zejména na malých, lehkých a rychlých plavidlech k působení u členitého pobřeží Švédska. Důležitou roli hrálo i rozhodnutí vybudovat arzenál protilodních řízených střel na zemi i na lodích a Švédsko se stalo jedním z velkých proponentů této kategorie výzbroje. Ale rozmach ponorek a fakticky beztrestné působení sovětských podmořských plavidel u pobřeží Švédska ukázaly, že takovéto úzké zaměření nebylo úplně správné, a proto se Švédsko rozhodlo získat silné protiponorkové kapacity. Produktem této snahy je nyní devět švédských korvet, z nichž čtyři náleží ke starším třídám Stockholm a Göteborg, zatímco pětice supermoderních korvet třídy Visby reprezentuje skutečný klenot nabídky švédského loďařského průmyslu. Plavidla stavěná jako velmi obtížně zjistitelná a současně modulární mohou plnit protilodní i protiponorkové mise a opět se hovoří o jejich vybavení protiletadlovými raketami Umkhonto, jež bylo na začátku plánováno, ovšem poté zrušeno. Primární výzbroj těchto lodí (stejně jako dvou starších tříd korvet) tak dnes tvoří protilodní rakety RBS-15, torpéda ráže 533 mm a kanon ráže 57 mm. Kromě nich má švédské loďstvo celkově jedenáct minolovek tříd Landsort, Koster a Styrsö a tucet hlídkových plavidel třídy Tapper. Specifický prvek výzbroje představuje okolo 150 člunů Stridsbat 90 (známějších pod exportním jménem CB90), které působí coby hlídkové a zároveň výsadkové, neboť každý může vysadit na břeh 18 vojáků. Kromě toho se pod švédskou vlajkou plaví okolo pěti desítek pomocných plavidel. Nesmí se ovšem zapomenout na ponorky, jichž království provozuje pět. Jedná se o dvě starší plavidla třídy Södermanland a tři novější ponorky třídy Gotland; všechny již mají pohon nezávislý na vzduchu (AIP) a nesou torpédomety ráže 533 a 400 mm. Švédové stále udržují i síly pobřežní obrany v síle jednoho pluku, který disponuje mj. 81mm minomety a pozemní verzí raket Hellfire (místní název RBS-17).

Posilování vztahů Švédska s NATO
Právě švédské loďstvo se ale v posledních měsících stalo terčem poměrně ostré kritiky, neboť si nedokázalo poradit s operacemi neznámých (s největší pravděpodobností ruských) ponorek, které byly zjištěny ve švédských výsostných vodách. Evokovalo to podobné události z období studené války, jež poté vedly k rozvoji protiponorkových kapacit, které ale zjevně stále nejsou dostatečné (navíc Švédové vyřadili všechny protiponorkové vrtulníky). Jednou z odpovědí má být nová třída velkých korvet (prakticky spíš fregat) K40, které budou vycházet z třídy Visby, budou se ovšem vyznačovat podstatně větším výtlakem (minimálně 2800 tun, dokonce možná 4000 tun). V širším smyslu pak tyto události (samozřejmě spolu s děním na Ukrajině) výrazně ovlivnily diskusi, která ve Švédsku s rostoucí intenzitou existuje již od počátku století a jež se týká vstupu do NATO. Politiku neutrality již ostatně Švédsko neoficiálně víceméně opustilo a hovoří spíše o „solidaritě“, což se ostatně odráží i v jeho zahraničním angažmá. Velmi zesílily vztahy s Aliancí, jak dokládá nejen status speciální partnerské země letošních Dnů NATO, ale hlavně vysoce důležitá událost ze září 2014. Tehdy totiž Švédsko a Finsko podepsaly s NATO smlouvu, jež jim v krizové situaci umožňuje získat od členských zemí vojenskou pomoc a řeší také společná vojenská cvičení. Obě „neutrální“ skandinávské země se proto značně přiblížily členství, navíc spolu se třemi skandinávskými členy (Norskem, Dánskem a Islandem) utvořily organizaci NORDEFCO, zaměřenou na prohlubování obranné spolupráce. Roste také podpora švédské veřejnosti a s členstvím v NATO by souhlasila již bezmála polovina Švédů. Někdy se dokonce říká, že Švédsko je fakticky „neoficiální člen“ a že jeho politika ho k plnému členství prostě zákonitě dovede. Ve Švédsku sílí názor, že striktně samostatná izolovaná obrana území již v moderním světě pozbývá smysl a že pro zajištění bezpečnosti Švédska bude vhodnější se kompletně zapojit do mezinárodních obranných struktur.
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Zbrojní průmysl Švédského království
Nejvýznamnější švédskou zbrojovkou je nyní značka SAAB (Svenska Aeroplan AB), jež byla založena v roce 1937 a od té doby dovedla do sériové výroby skoro dvě desítky typů civilních i vojenských letadel. Po druhé světové válce vyrobila téměř 2400 bojových proudových strojů typů SAAB 21R, Tunnan, Lansen, Draken, Viggen a samozřejmě JAS-39 Gripen, jenž je stále dodáván a modernizován. Zřejmě druhou nejznámější značkou švédského zbrojního průmyslu je Bofors, jejíž kořeny sahají až do poloviny 17. století, kdy se tato původně státní (královská) zbrojovka nazývala Boofors. Málokdo si dnes uvědomuje, že svého času byl jejím majitelem i slavný Alfred Nobel. Jejím nejúspěšnějším produktem je protiletadlový kanon kalibru 40 mm, za druhé světové války sloužící na obou stranách a v modernizovaných variantách stále široce používaný. V současnosti však již Bofors coby samostatná firma neexistuje, jelikož roku 1999 jej koupila společnost SAAB, která v následujícím roce prodala „dělovou“ část značky Bofors americké firmě United Defense a ponechala si pouze „raketovou“ sekci, která nyní působí pod názvem SAAB Bofors Dynamics. První divize posléze přešla pod korporaci BAE Systems, jíž patří také další slavná švédská zbrojovka, a to výrobce vojenských vozidel Hägglunds. Kromě letecké a pozemní techniky se ale království samozřejmě angažuje v oboru námořnictva a jeho loděnice Kockums, Karlskronavarvet (obě již náležející do korporace SAAB) a Dockstavarvet získávají velké úspěchy na světovém trhu zvláště v oblasti malých a středních pobřežních lodí a dieselelektrických ponorek. Firma Kockums dnes ostatně patří mezi nejvýznamnější „hráče“ v oboru systémů pohonu ponorek nezávislých na vzduchu.

Česko-švédská zbrojní spolupráce
Zřejmě nejznámějším produktem švédského zbrojního průmyslu je u nás stíhací letoun SAAB JAS-39 Gripen (nyní vyráběný ve spolupráci s korporací BAE Systems), kromě kterého užívá Armáda ČR též několik dalších švédských výrobků, především dělostřelecký radar ARTHUR, protiletadlový raketový systém RBS-70 a přenosnou bezzákluzovou zbraň Carl Gustaf. Mohly by k nim výhledově (v závislosti na výsledku chystaných výběrových řízení) přibýt i další dva typy, a sice bojové vozidlo pěchoty CV90 a samohybná houfnice Archer. Z minulosti ještě lze zmínit groteskní působení asi tří dvoudílných pásových vozidel Bv 202 v ČSLA (podrobněji o tom v ATM 6/2015), každopádně však ve vzdálenější historii proudila vojenská technika spíše z Československa do Švédska. V období mezi světovými válkami totiž ozbrojené síly Švédska patřily mezi významné zákazníky čs. zbrojního průmyslu a vedle nákupů probíhala též sériová výroba. Švédsko zakoupilo např. tančíky Praga AH-IV-Sv (tamní označení Strv m/37) a lehké tanky TNH-Sv (Strv m/41), příbuzné našeho vysoce podařeného typu LT vz. 38. Část lehkých tanků byla použita jako šasi pro samohybná děla Sav m/43 ráže 75 a 105 mm a následně došlo ke konverzi tanků na obrněné transportéry Pbv 301. Vedle toho putovala do Švédska i děla od firmy Škoda, mj. 8cm (přesně 76,5mm) protiletadlový kanon či 21cm pobřežní kanon. Ale ani po válce se zbrojní obchody zcela nezastavily, protože Švédové si v opravdu tvrdé konkurenci vybrali motocykly JAWA, konkrétně typ 250/S553, přezdívaný zde „Švéďák“ a vybavený mj. sklopnými lyžemi, infračervenými světlomety nebo „arktickým“ zapalováním. Ve Švédsku se donedávna používaly i obrněnce Pbv 501, jak se označovala BMP-1 zakoupená od Německa a upravená v Česku ve VOP-026 (více o tom v ATM 7/2015). Veliká kolekce švédských zbraní, včetně typů kdysi vyráběných v československé licenci, nedávno obohatila sbírky Vojenského historického ústavu, resp. vojenského muzea v Lešanech.

Ozbrojené síly Švédska
Celkem v aktivní službě
15 300
Celkem záložníků
22 000
Pozemní síly
V aktivní službě
5550
Hlavní bojové tanky
132
Bojová vozidla pěchoty
354
Obrněné transportéry
663
Dělostřelecké systémy
200
Mobilní systémy PVO
46
Vzdušné síly
V aktivní službě
3300
Bojové letouny
134
Cvičné letouny
80
Podpůrné letouny
16
Dopravní vrtulníky
52
Námořní síly
V aktivní službě
3000
Konvenční ponorky
5
Velké hlídkové lodě
9
Minolovky
11
Pobřežní čluny
164
Výsadkové a pomocné lodě
55
Pobřežní obranné systémy
8
Polovojenské síly – Pobřežní stráž
V aktivní službě
800
Pobřežní hlídkové čluny
28
Výsadkové a pomocné lodě
14
Dopravní letouny
3
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