Švýcarsko:
Milice a pevnosti pro obranu neutrality

Soudobá imigrační krize nastoluje dlouhou řadu kontroverzních témat. Ochrana hranic, ozbrojování občanů, omezení pro vyznavače islámu. Zastánci těchto opatření se mnohdy odkazují na Švýcarsko, které dosud reprezentuje v mnoha směrech unikátní a specifický případ. To samozřejmě platí i o jeho vojenských silách.

Pro někoho skanzen nacionalismu a všemocných bankéřů, zatímco pro jiné poslední zbývající oáza konzervativního „zdravého rozumu“ na evropském kontinentu. Švýcarsko stále vzbuzuje emoce a je předmětem vášnivých diskusí zastánců i odpůrců jeho velmi zvláštního politického a vojenského systému, do něhož patří jediná vyspělá miliční armáda světa či dosud udržované horské pevnosti. Švýcaři střeží svou svébytnost a neutralitu skutečně vysoce důsledně, dalo by se říci takřka žárlivě, o čemž určitě dostatečně vypovídá mj. skutečnost, že svého času počítali pro obranu své země i s vlastními jadernými zbraněmi.

Žoldnéři (nejen) pro ochranu papeže
Švýcarsko představuje dokonalý příklad mylného chápání pojmu „neutralita“, jenž bývá občas pokládán za jakýsi projev slabosti a mírumilovnosti, ne-li pacifismu. Právě Švýcarsko dokládá vlastně pravý opak, jelikož jeho historie již od založení tzv. Staré konfederace (1291) je téměř nepřetržitým sledem popisů válek a bitev, kterých se účastnily jak ozbrojené síly Konfederace samotné, tak švýcarští žoldnéři pod zahraničními vlajkami. První švýcarská ústava zakazovala udržovat trvalou armádu, ale jednotlivé kantony měly vlastní milice (domobrany), jež dosáhly svého času skutečně špičkové úrovně a dokázaly stát ubránit před všemi útočníky. Více a více Švýcarů navíc odcházelo do ciziny v úloze žoldnéřů a zejména jako muži vyzbrojení píkami a halapartnami prakticky neměli konkurenci až do konce 15. století. Příchod palných zbraní sice na nějakou dobu švýcarskou dominanci oslabil, avšak vojáci z hor se dokázali poměrně rychle adaptovat a naučili se dobře zacházet s hákovnicemi a následně s mušketami, takže i další dvě století představovali švýcarští žoldnéři vysoce respektovaný pojem. Jejich věhlasu napomohla i tzv. Švýcarská garda, elitní jednotka fungující už od roku 1506 jako tělesná stráž papeže a de facto jako armáda Vatikánu. Dodnes existuje jako zcela zvláštní případ ozbrojených sil, jež se skládají výhradně z cizinců (konkrétně katolíků z německy mluvících kantonů), a jde rovněž o jedinou možnost vojenské služby v zahraničí pro švýcarské občany, kterým to jinak explicitně zakazuje ústava svým dodatkem z roku 1874. Ale už Vídeňský kongres (1815) zaručoval státu trvalou neutralitu a ústava z roku 1848 zakazuje Švýcarsku jakékoli zapojování do vojenských aliancí. S určitou nadsázkou se dosud říká, že švýcarští žoldnéři byli natolik efektivní, že tento faktický konec švýcarského žoldnéřství (s onou specifickou výjimkou Vatikánu) tvořil vlastně jeden z prvních případů zákazu „zbraní hromadného ničení“.

Švýcarsko uprostřed světových válek
Již zmíněný dodatek z roku 1874 umožnil federální vládě udržovat stálou armádu, ačkoliv její základ měla vytvořit milice, doplňovaná na bázi povinné vojenské služby mužských obyvatel. Tento stav trvá dodnes, stejně jako stále platí striktní neutralita země, která si ji zvládla udržet i v obou světových válkách. Nebylo to ale nijak snadné, protože konflikty, které zuřily vlastně okolo celých hranic země, na ni kladly značné nároky. Švýcarsko tak několikrát mobilizovalo, navíc rostlo vnitřní napětí, jelikož sympatie obyvatelstva byly celkem logicky rozděleny podle původu, resp. jazyka (jak známo, ve Švýcarsku se pořád hovoří německy, francouzsky, italsky a rétorománsky). Švýcarská neutralita ovšem nebyla respektována stoprocentně, neboť v zimě 1916–1917 plánovala Francie útok přes švýcarské území a v horách, kde se nacházely hranice Rakouska-Uherska a Itálie, bylo území Švýcarska často narušováno. Ještě závažnější pak byla situace za druhé světové války, neboť nacistické Německo plánovalo obsazení Švýcarska, tzv. operaci Tannenbaum. Během tří dnů v roce 1939 však předvedli Švýcaři precizní mobilizaci a celá země se připravovala na obranu. Generál Henry Guisan, patrně nejlepší velitel, jehož kdy Švýcarsko mělo, aktualizoval starý obranný plán, známý jako „Národní pevnost“. Vojáci měli v případě invaze svádět ústupové boje a postupně se stáhnout do hornatého „srdce“ země, kde by se mohli bránit třeba i několik roků. Ve skutečnosti šlo nejen o plán obrany, ale také o plán odstrašení, který takto skutečně zafungoval, neboť vize strašlivých ztrát nakonec Německo od útoku odradila. Švýcarsko navíc bylo pro oba válčící bloky užitečné coby prostor pro špionáž, bankovní transakce a jiné aktivity. Vzdušný prostor státu byl ovšem často narušován a nemálo německých i amerických letounů bylo sestřeleno. Mezi Německem a Švýcarskem probíhal též čilý obchod, jelikož Švýcaři nezbytně potřebovali německé uhlí, zatímco švýcarské zbrojovky vyráběly pro německou armádu mj. automatické kanony.

Podpora domácí produkce techniky
Součástí švýcarské neutrality totiž tradičně byla i podpora domácího zbrojního průmyslu, jenž si získal také celosvětové uznání. Zřejmě nejznámější švýcarskou zbraní je rychlopalný kanon Oerlikon, který se v různých rážích uplatňuje jako letecká, pozemní i námořní zbraň, ale sama zbrojovka už dnes náleží pod nadnárodní společnost Rheinmetall. Také jiný tradiční dodavatel švýcarské vojenské techniky, výrobce obrněných vozidel MOWAG, již nefunguje samostatně, neboť spadá do korporace General Dynamics. Naopak nezávislost si stále uchovává producent lehkých letadel Pilatus a domácí charakter si zachovává i zřejmě druhá nejznámější zbrojovka horské republiky, značka SIG Sauer dodávající pistole, samopaly a pušky. Jistě nepřekvapuje, že právě produkty těchto čtyř společností pořád představují největší část výzbroje švýcarských ozbrojených sil, které ale samozřejmě nakupují techniku i v zahraničí, a to ponejvíce od Velké Británie, Francie, Německa, Švédska a USA; nelze ale opomenout fakt, že svého času sloužily ve Švýcarsku i československé tanky ČKD LTL-H čili Panzer 39. Celkově lze říci, že výzbroj švýcarské armády dlouhodobě odpovídá zaměření téměř výhradně na obranu domácího území s velmi omezenou možností působení v zahraničí; kapacity pro „projekci síly“ Švýcaři vlastně nemají a působení za hranicemi se prakticky předpokládá pouze pro letectvo, které má odrážet nepřátelské útoky v bezpečné vzdálenosti. Jiné unikum Švýcarska představuje fakt, že součást obranné doktríny stále reprezentují i statické pevnosti, ačkoli jejich počet byl po studené válce zredukován. Dosud také platí, že tunely, mosty, silnice či železnice obsahují skryté nálože, jež umožňují jejich rychlou demolici, resp. faktické „uzavírání“ různých částí státu, který nejspíše stále sází na modernizovanou obrannou a odstrašující doktrínu „Národní pevnosti“. Tomu pak zákonitě odpovídá i struktura švýcarských ozbrojených sil.

Vojsko s úspěšnými vozidly Piranha
Základní sílu švýcarské pozemní armády představuje celkem devět brigád, a sice dvě obrněné, tři lehké (pěší), tři horské a jedna bezpečnostní (de facto vojenská policie). Každá brigáda pak čítá sedm až dvanáct pluků. Páteř obrněných jednotek tvoří vozidla Panzer 87, jak se označuje modifikace německého typu Leopard 2A4; v minulosti Švýcarsko vyrábělo i vlastní tanky, ale ty již výzbroj opustily. Kromě toho se používají kolová obrněná průzkumná vozidla domácího původu Eagle a Piranha III; druhý zmíněný typ je možno označit za nepochybně nejúspěšnější obrněné vozidlo švýcarské konstrukce, protože nejrůznější varianty transportéru Piranha našly cestu do arzenálů desítek armád světa; koneckonců ani populární americký Stryker není ničím jiným než derivátem vozidla LAV-III, což je kanadská obměna vozidla Piranha III. Švýcarská armáda provozuje vozidla řady Piranha v mnoha verzích, a to nejen jako transportéry pěchoty, jichž vlastní přes 670 kusů, ale také mj. jako nosiče protitankových raket TOW-2, jichž slouží asi 110 kusů. Nejpočetnějším pásovým pěchotním obrněncem je transportér M113A2, který je zaveden v počtu okolo 240 kusů a také plní širokou škálu úkolů, kvalitativní špičku však tvoří švédská pásová bojová vozidla pěchoty CV9030CH, pořízená v počtu 186 exemplářů. Dalším důležitým typem obrněnce je 155mm samohybná houfnice M109, zavedená v počtu 133 kusů, které dnes představují jediné těžké dělostřelecké systémy švýcarské armády; vedle nich slouží již jen okolo 250 minometů ráže 81 mm na transportérech M113. Protivzdušnou obranu vojsk pak zajišťují přenosné střely FIM-92 Stinger, jež vlastně uzavírají soupis zbraňových systémů švýcarských pozemních sil. Coby zvláštnost lze ještě doplnit, že armáda provozuje také čluny, a sice jedenáct plavidel Aquarius Type 80, která spadají pod ženijní jednotky a slouží zejména pro hlídkové operace na pětici švýcarských jezer.

Malé letectvo a protivzdušná obrana
Páteř švýcarského letectva dnes představují dva typy amerických nadzvukových stíhaček, a to F/A-18 Hornet (26 jednomístných letadel verze C a šest dvoumístných D) a starší F-5 Tiger II (42 jednomístných varianty E a 12 dvoumístných provedení F). Druhý zmíněný letoun by měl být nahrazen švédskými stíhači JAS-39 Gripen, avšak financování tohoto nákupu zablokovalo v roce 2014 referendum, takže se hledá cesta, jak tento závažný problém řešit. Stíhačky nesou střely krátkého dosahu AIM-9 Sidewinder i rakety středního doletu AIM-120 AMRAAM. Pro výcvik slouží 44 cvičných turbovrtulových letounů od firmy Pilatus, a sice 28 strojů PC-7CH, osm PC-9 a osm nejnovějších PC-21. Letectvo neprovozuje žádná taktická transportní letadla, přestože již počítá s jejich nákupem (favoritem je typ C-130 Hercules), v současnosti však má jenom lehké užitkové nebo VIP letouny, jež vedle šestnácti PC-6 (z nichž jeden nosí formálně civilní registraci) obsahují po jednom exempláři od typů PC-12 (také formálně civilní), Beech 350 King Air, Beech 1900D, Cessna 560XL Citation, DHC-6 Twin Otter a Falcon 900EX. Na dopravní, záchranné a pomocné operace se používá také 46 vrtulníků, a sice patnáct AS 332M Super Puma, jedenáct novějších AS 532UL Cougar a dvacet lehkých EC 635. Sestavu letounů doplňuje též šestnáct bezpilotních taktických strojů pro průzkum a pozorování bojiště ADS-95 Ranger. Pod švýcarské vzdušné síly spadá i protivzdušná obrana státu, dosud jsou však známy pouze zavedené typy zbraní a senzorů, nikoli jejich přesné počty. Musíme se tedy spokojit jen s odhady, že vzdušný prostor nad neutrální alpskou republikou dnes ochraňuje kolem padesáti protivzdušných komplexů Oerlikon Skygyard, zahrnující radary a 35mm kanony (označované Flab Kanone 63/90), zhruba stejný počet systémů raket země-vzduch Rapier a konečně asi pět stovek přenosných protiletadlových raket FIM-92 Stinger.

Záložníci s puškami v domácnostech
Z personálního hlediska platí, že jen kolem 5 % sloužících vojáků má status profesionálů nebo dobrovolníků, drtivá většina představuje muže plnící povinnou vojenskou službu. Každý musí odsloužit nejméně 260 dnů, z čehož polovinu tvoří základní výcvik, na který se nastupuje v 18 nebo 19 letech věku, aby pak během následujících deseti let proběhlo pět až sedm povolání na tzv. obnovovací výcvik, každé v trvání tří týdnů. Velkou zvláštností je skutečnost, že švýcarští záložníci (v praxi asi dvě třetiny dospělé mužské populace) mají služební zbraně přímo doma, což samozřejmě výrazně usnadňuje mobilizaci (a v neposlední řadě snižuje kriminalitu). Dnes je tedy ve švýcarských domácnostech uskladněno kolem 200 000 útočných pušek SIG SG 550 (armádní označení Sturmgewehr 90) ráže 5,56 mm, k tomu okolo 2000 starších pušek SG 510 (Sturmgewehr 57) ráže 7,62 mm a přes 30 000 pistolí SIG P210 a P220 ráže 9 mm. Další typy zbraní švýcarské armády zahrnují mj. samopaly MP5 a MP9, kulomety MG51 (což je fakticky varianta německého MG42) a FN Minimi a brokovnice Remington 870. Ale i navzdory tomu, že se armáda stále těší velkému respektu a je skutečně chápána jako nástroj ochrany neutrality země, doznala přece jen určitých změn. Výrazně se zmenšily početní stavy, jež dříve činily až 400 000 mužů, ale postupně by měly klesnout až na 100 000 vojáků, Švýcarsko se zapojilo do zahraničních mírových a monitorovacích misí (především v Bosně, Kosovu a Koreji) a začíná čelit i určitému (ačkoliv zatím menšinovému) nesouhlasu obyvatelstva. Alarmující byl fakt, že v referendu v roce 1989 podpořilo 35 % obyvatel návrh armádu zcela zrušit! Reformy posléze vedly k opětovnému zvýšení podpory vojska, byť větší podíl na tom patrně mělo 11. září 2001 a následná vlna terorismu a imigrace. Neklidné období, jímž nyní Evropa tváří v tvář vzestupu islamismu prochází, švýcarské armádě patrně velmi pomůže, neboť ji znovu postaví do pozice hlavního garanta bezpečnosti svébytné alpské republiky.
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Švýcarský jaderný program
V roce 1995 způsobilo menší šok oficiální přiznání toho, o čem již unikaly na veřejnost jakési spekulativní střípky už několik let. Švýcarská konfederace od roku 1946 usilovala o nukleární odstrašující arzenál! Nejprve se tak dělo v rámci Komise pro jadernou energii, jež se oficiálně zabývala pouze elektrárnami (první reaktor postavili Švýcaři v roce 1960), ale obdržela i tajné zadání zkoumat možnost pořízení jaderných zbraní. Zostřování mezinárodní situace a rostoucí hrozba války v Evropě přinesly nové impulsy, takže 29. března 1957 byla založena zcela tajná Studijní komise pro možné získání nukleárních zbraní. Po šesti letech studií (1963) se dospělo na úroveň konkrétních technických návrhů a rozvržení času a nákladů. Existovaly dva návrhy, jež se odlišovaly štěpnými materiály. V případě použití obohaceného uranu by program zabral 35 let a spotřeboval by 720 milionů švýcarských franků, zatímco při sázce na plutonium by se za 27 let spotřebovalo 2,1 miliardy švýcarských franků. Generální štáb švýcarské armády poté navrhl, aby bylo zhotoveno celkově 100 leteckých bomb s ekvivalentem 60 až 100 kilotun, 50 dělostřeleckých granátů o síle 5 kilotun a 100 raket (blíže neurčeného typu) o síle 100 kilotun. Co však dnes působí téměř šíleně, to byl fakt, že součástí projektu mělo být i sedm pokusných podzemních nukleárních výbuchů v neobydlených horských oblastech Švýcarska! Projekt měl začít v roce 1964, čemuž ale zabránily finanční problémy země. Po několika odloženích padlo rozhodnutí spoléhat se spíše na Smlouvu o nešíření jaderných zbraní (NPT), kterou Švýcarsko podepsalo v roce 1969. Stále v přísném utajení však až do roku 1988 působil i Pracovní výbor pro nukleární otázky, který měl téma jaderných zbraní „udržet při životě“ a průběžně zkoumat alternativy pro případ, že by se režim NPT neosvědčil.

Ozbrojené síly Švýcarska
Armáda – aktivní služba
22 650
Armáda – aktivní záloha
161 250
Pozemní síly armády
V mobilizační službě
106 900
Hlavní bojové tanky
250
Kolová průzkumná vozidla
455
Pěchotní obrněná vozidla
1100
Dělostřelecké systémy
383
Hlídkové čluny
11
Vzdušné síly armády
V mobilizační službě
24 250
Nadzvukové bojové letouny
86
Podzvukové cvičné letouny
44
Dopravní a další letouny
22
Transportní vrtulníky
44
Další složky armády
Logistická organizace
14 150
Velitelská podpora
15 950
Polovojenské síly
Civilní obrana
74 000
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