Švédsko:
Neutrální strážce severu Evropy

Napjaté vztahy mezi Západem a Ruskem samozřejmě ovlivňují i státy, které dříve pevně trvaly na své neutralitě. Týká se to zejména Švédska a Finska, protože obě skandinávské země zvažují členství v NATO. Ostatně už nyní s Aliancí úzce spolupracují a jejich vstup by nepochybně znamenal velký vojenský přínos.

Vojenská neutralita, resp. neúčast ve vojenských paktech je dnes vnímána už spíše coby relikt historie. V doslovném smyslu si ji udržuje vlastně již jen Švýcarsko, kdežto většina dřívějších evropských neutrálů je přinejmenším členy Evropské unie, jež má rovněž svou (ačkoliv hodně slabou) vojenskou dimenzi, a řada z nich vstoupila i do NATO. Ze skandinávských zemí dnes zůstávají mimo Alianci již jen Švédsko a Finsko, avšak řada odborníků usuzuje, že jejich plný vstup je prostě už jen otázkou času. Významně k tomu přispívají vztahy s Ruskem, kvůli nimž oba státy postupně revidují svou bezpečnostní politiku.

Putování k „ozbrojené neutralitě“
Vojenská neutralita rozhodně neznamená vojenskou slabost, čehož je Švédsko zřejmě nejlepší důkaz. Historie této země je koneckonců takříkajíc plná válčení, a to včetně účasti v třicetileté válce, kdy švédská vojska operovala i na našem území. Mezi hlavní protivníky Švédů náleželi historicky Rusové a rovněž Dánové, na nichž si království vybojovalo nezávislost. Roku 1812 ale Švédsko deklarovalo politiku faktické neutrality a o dva roky později se zapojilo do vůbec poslední mezistátní války ve své historii, a to té proti Norsku. Od těch dob už se švédští vojáci objevují za hranicemi svojí země jen jako součást mezinárodních mírových misí. Nemuselo to však takhle být nezbytně, protože Švédsko (což se dosud poměrně málo ví) vážně uvažovalo o zapojení do první světové války na straně Německa, s nímž ho pojí tradičně pevné vztahy. Éra mezi světovými válkami znamenala velké zbrojení a mezi největší dodavatele švédské armády se řadil zbrojní průmysl Československa, který tam prodával mj. tanky a dělostřelecké zbraně. Ve druhé světové válce působilo Švédsko do značné míry coby ekonomický spojenec Němců, jimž dodávalo mj. kvalitní ocel, avšak (podobně jako sousední Finsko) tak činilo zejména pod tlakem okolností, resp. ze strachu, že se jinak stane cílem útoku či okupace. V každém případě vyvodilo Švédsko z druhé světové války důkladné poučení, ovšem jiné než další skandinávské země. Norsko, Dánsko a Island ztratily víru v neutralitu a posléze vstoupily do NATO, kdežto Finsko svou politiku částečně podřídilo Sovětskému svazu, ale uchovalo si neutralitu a nestalo se sovětským satelitem. Švédsko naopak ještě přitvrdilo svou „ozbrojenou neutralitu“, ačkoliv zřejmě nikdo nepochyboval, že případný konflikt mezi NATO a SSSR by se mu nevyhnul. To se prokázalo později, když vyšlo najevo, že sovětské válečné plány nebraly na neutralitu země žádné ohledy a předpokládaly operace na švédském území.

Sázka na domácí zbrojní průmysl
V éře studené války se švédské ozbrojené síly řídily koncepcí „neofenzivní obrany“. Šlo tudíž o síly vybavené arzenálem špičkových konvenčních zbraní zejména k obraně vlastního území, vzdušného prostoru a teritoriálních vod, kdežto možnosti působit mimo vlastní teritorium byly velmi omezené. Takové síly měly případného agresora odstrašovat vizí enormních ztrát, avšak přitom neměly samy o sobě budit dojem útočné hrozby. Striktně defenzivní charakter švédské armády podporovala i existence teritoriální domobrany, která funguje dodnes a má sílu zhruba čtyřiceti praporů. Armáda sázela též na povinnou vojenskou službu, která vydržela až do roku 2010, ačkoliv po studené válce prodělaly ozbrojené síly království velkou početní redukci. Co naopak stále představuje jeden z úhelných kamenů švédské obranné politiky, to je velice silný domácí zbrojní průmysl. Jeho tradice sahají až do 17. století, kdy vznikla královská zbrojovka Boofors (tehdy skutečně se dvěma O), kterou svého času vlastnil Alfred Nobel. V současnosti již firma Bofors jako samostatná neexistuje, neboť její „dělovou“ část dnes vlastní nadnárodní korporace BAE Systems, které patří také jiná slavná švédská značka, a to výrobce vojenských vozidel Hägglunds. „Raketová“ sekce značky Bofors pak přešla pod asi nejslavnější švédskou zbrojovku, a sice firmu Saab (původně SAAB, Svenska Aeroplan AB), jež se zapsala do dějin zejména svými bojovými letouny Tunnan, Lansen, Draken, Viggen a Gripen. Jako zajímavost se dá doplnit, že Saab vyrobil celkově přes 2400 bojových proudových letadel. Švédsko patří i mezi největší zbrojní vývozce světa a řadu jeho kvalitních produktů nyní známe také z výbavy Armády ČR. Česko-švédská zbrojní spolupráce tak pokračuje, přestože dnes technika směřuje převážně opačným směrem než ve 30. letech 20. století.

Obrněnce, dělostřelectvo a rakety
Základem švédské pozemní armády jsou manévrové síly, jež zahrnují celkem tři obrněné roty, jeden prapor průzkumníků, pět mechanizovaných praporů, dva lehké pěší prapory, výsadkový prapor a prapor bezpečnostních sil. Podporu poskytují dva prapory dělostřelectva, dva prapory protivzdušné obrany, dva ženijní prapory, rota vojenské police a konečně též rota pro radiační a chemický průzkum. Švédsko v minulosti vyrábělo vlastní tanky, mj. velmi originálně řešený Strv 103 bez věže, ale dnes již provozuje jen zahraniční typy, a sice Leopard 2A4 a 2A5, které se označují jako Strv 121 a Strv 122. O dopravu a podporu pěšáků se starají především bojová vozidla pěchoty Strf 9040 (místní název pro obrněnec CV9040) v počtu přes 350 kusů, kromě nichž se provozuje cca 150 účelových vozidel na základě designu CV90. Slouží i zhruba 1100 pěchotních transportérů, z nichž je okolo 300 pásových Pbv 302, asi 48 dvoudílných pásových BvS 10 Mk II a cca 160 kolových vozidel, jež pocházejí zejména z Finska. Technickou špičku mezi nimi tvoří osmikolové Patria AVM XA-360 v počtu kolem 110 kusů a zbytek tvoří starší typy Sisu XA-180, XA-202 a XA-203. Provozuje se také 260 obrněných automobilů RG-32M (užívaných především v mezinárodních misích) a víc než 1500 nepancéřovaných dvoudílných pásových vozidel Bv 206. Dělostřelci již používají několik moderních kolových samohybných houfnic Archer kalibru 155 mm (celkem jich má být dodáno 24 exemplářů) a necelé tři stovky minometů ráže 81 a 120 mm. Hlavní protitankovou zbraň reprezentuje raketový systém Rb 55 (domácí označení pro americký TOW), kromě něhož se užívají přenosné bezzákluzové zbraně Carl Gustaf kalibru 84 mm. Protivzdušnou obranu zajišťují zejména starší americké komplexy HAWK, moderní systémy RBS-70 (včetně samohybných provedení) a vozidla Lvkv 90, jak je označována varianta CV9040 pro ničení vzdušných cílů.

Páteří letectva je JAS-39 Gripen
Letectvo provozuje jen jediný typ nadzvukového bojového letounu, a to JAS-39 Gripen, který dnes aktivně létá v počtu cca 97 kusů verze JAS-39C/D. Ve skladech se však nachází ještě asi padesát starších JAS-39A/B a letectvo si objednalo sedmdesát kusů nové varianty JAS-39E/F, jejíž první exemplář byl představen letos. Do arzenálu těchto letadel má náležet i řízená raketa Taurus KEPD 350, schopná útočit na pozemní objekty vzdálené přes 500 km. Jako prostředky pro radarové hlídkování a včasnou výstrahu slouží celkově tři letouny S 100B Argus a S 100D Argus, tzn. turbovrtulové stroje Saab 340 nesoucí radary Erieye, kdežto elektronický průzkum zajišťují dvě letadla S 102B, jak se jmenuje speciální úprava amerického stroje Gulfstream IV SRA-4. Páteř švédského transportního letectva představují taktické letouny C-130H Hercules, které mají místní označení Tp 84 a slouží v počtu pěti kusů; šestý exemplář odpovídá variantě KC-130H, působí jako tanker a nese místní jméno Tp 84T. A zbytek dopravního letectva tvoří lehké letouny Saab 340 a Gulfstream 550, které slouží převážně jako štábní, avšak kromě toho může Švédsko počítat s jedním středním strategickým letounem C-17A Globemaster III, který smí využívat v rámci zapojení do programu NATO Heavy Airlift Wing. K výcviku švédských pilotů slouží lehké tryskové stroje Saab 105 čili Sk 60W, ačkoliv z celkových 67 kusů aktivně létá jen asi polovina. Ještě lze uvést bezpilotní stroje, neboť Švédsko patří mezi provozovatele amerického letadla RQ-7 Shadow a provozuje í několik menších typů. Pod vzdušné síly spadá i vrtulníkové křídlo, jež se člení na tři eskadry a používá celkem čtyři typy středních a lehkých helikoptér. Konkrétně jde o patnáct strojů UH-60M Black Hawk (Hkp 16), čtrnáct NH90 TTH (Hkp 14), tucet AW109 (Hkp 15A) a osm AW109M (Hkp 15B).

Námořnictvo pro obranu pobřeží
Švédské námořnictvo po druhé světové válce nejvíce vsadilo na lehké křižníky, které ale v 60. letech vyřadilo, protože se primárně zaměřilo na obranu svého členitého pobřeží. Proto se pak stalo jedním z hlavních propagátorů a exportérů tehdy nové kategorie zbraní, a to protilodních řízených střel. Těmi vyzbrojilo řadu svých hladinových lodí, avšak kvůli aktivitám sovětských ponorek pak muselo vyvinout i silné protiponorkové kapacity. Soudobý výsledek všech těchto snah reprezentuje pětice špičkových korvet třídy Visby, jež spadají mezi patrně nejmodernější lehké hladinové lodě světa. Jsou postaveny s ohledem na obtížnou zjistitelnost, mají spektrum protilodních či protiponorkových zbraní (hlavně rakety RBS-15 a 400mm torpéda Tp 45) a lze je vybavit i protiletadlovými raketami Umkhonto. Velké posílení švédského námořnictva mají přinést nové velké korvety třídy K40, vlastně zvětšená verze třídy Visby. Švédsko dále vlastní čtyři čluny tříd Göteborg a Stockholm, které jsou také vyzbrojené raketami RBS-15 a torpédy. Se švédskou vlajkou se dále plaví tucet menších hlídkových člunů tříd Jägaren a Tapper, deset minolovek tříd Landsort, Koster a Styrsö, 38 logistických a podpůrných plavidel a rovněž 140 lodí pro obojživelné operace. Mezi ně spadá rovněž 129 člunů mimořádně úspěšné konstrukce Combatboat 90, které mají široké možnosti využití a patří na absolutní špičku, o čemž svědčí i paradoxní fakt, že se vedle rozsáhlého exportu dočkaly rovněž nelicenčního kopírování v řadě zemí světa. Švédsko vlastní také podmořskou flotilu v počtu pěti ponorek tříd Södermanland a Gotland, které nesou torpédomety kalibru 533 a 400 mm a mají pohonné systémy nezávislé na vzduchu (tento prvek Švédsko dlouhodobě rozvíjí a prosazuje). Kromě hladinových plavidel a ponorek náleží pod námořnictvo též jeden pluk pobřežní obrany, jenž vlastní 81mm minomety a americké řízené rakety Hellfire (místní označení RBS-17).

Debaty o plném členství v NATO
Právě švédské loďstvo se ale v poslední době stává terčem kritiky, protože se ukazuje, že jeho kapacity nestačí na zásahy proti ruským ponorkám, které beztrestně narušují švédské výsostné vody, jako tomu koneckonců bylo i za studené války. Značně se kritizuje mj. fakt, že Švédsko vyřadilo své protiponorkové vrtulníky. Právě asertivní politika Ruska silně přispěla k tomu, že se v zemi rozpoutala intenzivní, přesto však věcná a klidná debata o kroku, který by znamenal definitivní konec politiky neutrality, a sice o vstupu do NATO. Faktem však je, že Švédsko již prakticky svůj původní postoj opustilo a místo neutrality mluví spíš o „solidaritě“. To se jasně odráží na jeho silnějším angažmá ve světě, jak dokazuje mj. vyslání jednotek do Afghánistánu a Kosova, letounů nad Libyi nebo lodí do misí proti pirátům. Posílení vztahů s NATO ukázaly loňské Dny NATO v Ostravě, kde mělo Švédsko status speciální partnerské země, ale již roku 2014 podepsaly Švédsko a Finsko zvláštní smlouvu s Aliancí, která jim umožňuje, aby v krizi mohly požádat o vojenskou pomoc. Řeší také další oblasti spolupráce, mj. vojenská cvičení, a tak se o obou skandinávských „neutrálech“ začíná občas mluvit dokonce jako o „neoficiálních členech“. Společně se třemi zbývajícími skandinávskými zeměmi (jež jsou plnými členy) také zformovaly organizaci NORDEFCO, jež se orientuje na posilování obranné spolupráce. Navíc platí, že zřetelně narůstá také veřejná podpora členství v NATO, protože v roce 2015 s ním již souhlasila skoro polovina Švédů. Podobně je tomu ve Finsku, kde převládá názor, že pokud se do Aliance zapojí Švédsko, pak Finsko bude zkrátka zákonitě následovat. Není asi nutně příliš zdůrazňovat, že některé kroky Moskvy takovéto postoje jen podporují. Švédové (a s nimi také Finové) zjevně dospívají k názoru, že ke spolehlivému zajištění bezpečnosti a suverenity bude nakonec nejvhodnější se plně zapojit do fungování NATO.
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Ozbrojené síly Švédského království
Celkem v aktivní službě
29 750
Celkem v domobraně
21 200
Pozemní síly
V aktivní službě
6850
Hlavní bojové tanky
129
Pěchotní obrněná vozidla
1460
Dělostřelecké systémy
300
Vzdušné síly
V aktivní službě
2700
Bojové letouny
97
Cvičné letouny
67
Ostatní letouny
14
Transportní vrtulníky
49
Námořní síly
V aktivní službě
2100
Víceúčelové ponorky
5
Korvety a hlídkové čluny
21
Ostatní hladinové lodě
188
Ostatní síly (štáby, logistika atd.)
V aktivní službě
18 100
Polovojenské síly
Pobřežní stráž – osoby
750
Pobřežní stráž – plavidla
33

Švédské nukleární ambice
Dnes již není příliš známým faktem, že od roku 1948 uvažovalo Švédsko o vlastním jaderném odstrašujícím potenciálu. Nejprve se plánovala koupě nukleárních zbraní od USA, ale posléze dostala přednost domácí výroba, ačkoliv existovala též varianta produkce hlavic z dovezeného uranu nebo plutonia. Aktivní vývoj nukleárních zbraní se rozběhl v roce 1954 a předpokládala se výroba 50 až 100 jaderných bomb s ekvivalentem kolem 20 kilotun. K jejich přepravě měly sloužit jak existující víceúčelové bojové letouny, tak speciální bombardér A36, na němž firma Saab pracovala. Měl dosahovat až dvojnásobku rychlosti zvuku a nést jednu neřízenou bombu nebo jednu řízenou střelu vzduch-země Rb 304. Kromě jaderné letecké výzbroje se uvažovalo o torpédech, možná i o dělostřeleckých granátech. Jiným pozoruhodným krokem bylo cvičení, které se konalo v říjnu 1959 a v jehož rámci byl proveden i zřejmě největší konvenční výbuch v historii Švédska. Simuloval nukleární explozi a vlastně měl připravovat vojáky na „válku ve stínu jaderného hřibu“. V témže roce o jaderných zbraních jednal švédský parlament, jenž sice rozhodnutí odložil, vývojové práce však pokračovaly a předpokládalo se, že na počátku 70. let se Švédsko zařadí mezi atomové mocnosti. Realizaci tohoto plánu zastavil nedostatek financí, jelikož se zároveň pracovalo na nové stíhačce Viggen a země si nemohla dovolit oba projekty. V roce 1966 tak byl program zastaven a o dva roky později Švédsko podepsalo smlouvu NPT, ale podrobnosti o celé záležitosti zveřejnilo až v 80. letech.
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