Vojenské muzeum Full:
Arzenál (nejen) švýcarské armády

Švýcarské vojenství představuje specifický fenomén, jelikož alpská republika dosud sází na miliční systém armády a udržuje pevnostní objekty. Může se chlubit i řadou slavných výrobců, mj. firmami Oerlikon a MOWAG. Pohled do pestré historie švýcarské armády nabízí muzeum, které se nachází ve městě Full.

V kantonu Aargau najdeme město Full-Reuenthal, které vzniklo (jak již jeho jméno napovídá) spojením dvou dříve samostatných měst. Mezi přicházejícími turisty tvoří značnou část ti, kdo se zajímají o dějiny vojenství, jelikož mezi největší lákadla patří slavné vojenské muzeum. To vzniklo roku 1989, kdy skupina nadšenců koupila od vlády vyřazený pevnostní objekt, jenž se nalézá u Reuenthalu, a změnila jej v pevnostní muzeum. O devět let později se ve Fullu začala stavět budova muzea historie vojenství, jež se otevřelo v roce 2004. Těžiště jeho expozic tvoří pochopitelně technika, která se užívala či stále užívá ve švýcarské armádě, ale díky kontaktům s institucemi v zahraničí se povedlo získat také další typy výzbroje. Návštěvníci mohou spatřit např. úplnou vývojovou řadu švýcarských tanků (včetně obrněnců Panzer 58, 61 a 68), mnoho typů kanonů a raket firmy Oerlikon či pestrý výběr zbraní ze sousedních zemí, tedy Německa, Francie a Itálie. Jako mimořádně užitečná se ukázala spolupráce se známou firmou MOWAG, jež předala muzeu celou svou historickou kolekci, takže ve Fullu stojí četné vzácné exempláře pásových a kolových obrněnců včetně konstrukcí, které se nedostaly do sériové výroby, což je případ typů Pirat, Tornado nebo Shark. Ze vzácných exponátů zahraničního původu lze zmínit mj. prostředek Reichenberg (tzn. pilotovanou verzi německé „létající bomby“ V1) a kooperaci švýcarského průmyslu se zahraničím ilustruje např. bezpilotní letoun Ranger, jenž vznikl coby produkt spolupráce s izraelskou společností IAI. Samozřejmě nechybějí vozidla, která pochází z Československa, jelikož armáda alpské republiky používala lehké tanky LTH značky ČKD a stíhače tanků Hetzer G-13 na šasi příbuzného LT vz. 38. Návštěva Fullu tedy připomíná, že se mezi zbrojní velmoci kdysi řadilo také Československo.
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Švýcarská armáda zavedla do výzbroje též americké terénní automobily Jeep M38, které nesly bezzákluzové kanony M40 kalibru 106 mm.

Jedno ze specifik švýcarské armády reprezentuje používání jízdních kol, jež se občas uplatňují dokonce i jako prostředky k dopravě lehkých zbraní.

Slavná zbrojovka Oerlikon kdysi vyvinula špičkový námořní obranný systém MYRIAD, který obsahoval dvojici 25mm kanonů principu Gatling s rotujícími svazky sedmi hlavní, ovšem ani intenzivní marketing nedokázal zajistit zákazníka.

Firma MOWAG spolupracovala s německou značkou Henschel na vývoji stíhače tanků, který nesl 90mm kanon, ovšem jeho švýcarská verze zvaná Gepard (bez vztahu ke stejnojmennému protiletadlovému systému) zůstala jen v prototypu.

Německý 37mm protitankový kanon PaK 36 mohl odpalovat nadkaliberní granát Stielgranate 41, jehož kumulativní nálož stačila i na těžké tanky.

Mezi nejvýkonnější těžká děla na konci 19. století náležel 120mm kanon Krupp vz. 1882, jenž pálil granáty o váze 16 kg na dálku 7850 m a měl lafetu s koly opatřenými patkami, díky nimž se s ním dalo dobře manipulovat i v obtížném terénu.

Švýcarsko získalo celkem 380 tanků Panzer 87, což je místní název pro německý typ Leopard 2A4, který se v alpské republice také licenčně vyráběl.

Zbrojovka Oerlikon dnes náleží do struktury německé korporace Rheinmetall, ovšem v oblasti rychlopalných zbraní zůstává velice respektovaným pojmem, za což vděčí desítkám let vývoje a výroby kulometů a kanonů s nejrůznějšími účely.

Výrobu francouzských firem zastupuje např. osmikolové obrněné průzkumné vozidlo Panhard EBR 75, jehož hlavní výzbroj tvořil kanon ráže 75 mm.

Nepochybně nejslavnějším produktem značky MOWAG je obrněný transportér Piranha, který se vyrábí již v páté generaci a je znám především v osmikolové podobě, ale první verze ze 70. let byly dodávány rovněž se čtyřmi nebo šesti koly.

Vedle rychlopalných hlavňových zbraní vyráběla firma Oerlikon také různé neřízené rakety či protiletadlové a protitankové řízené střely ADATS.

Taktický bezpilotní průzkumný prostředek Ranger se zrodil z kooperace domácí firmy RUAG a izraelské společnosti IAI. Letounek s vytrvalostí 9 hodin byl zkonstruován na konci 80. let a kromě armády Švýcarska jej zavedlo do služby Finsko.

Pilotovaná modifikace nechvalně známé německé „létající pumy“ V1 nesla označení Fi 103R a krycí jméno Reichenberg (německé slovo pro Liberec), ovšem chystané sebevražedné útoky Hitlerových fanatiků se již naštěstí neuskutečnily.

V meziválečné éře byly v módě malé tančíky, např. francouzský Renault UE alias 31R, ovšem většina typů se nakonec v boji neosvědčila, neboť je chránilo jenom slabé pancéřování a jejich kulometná výzbroj se ukázala jako zcela nedostatečná.

Součástí sbírky ve Fullu je i německý těžký tank PzKpfw VI Ausf. B Tiger II, jenž se ale nyní podrobuje procesu kompletního restaurování.

Firma Oerlikon vyvinula koncem 50. let systém protiletadlových řízených střel RSD-58, který byl však zaveden do výzbroje pouze v malém počtu.

Německý obojživelný automobil Volkswagen 166 čili KdF 166 Schwimmwagen reprezentuje hodně oblíbený „kousek“ i pro dnešní soukromé sběratele, přestože většina z nich asi na svém „Vodníkovi“ nemá kulomet MG 34 kalibru 7,92 mm.

Tato americká raketa vzduch-země AGM-65 Maverick padla za oběť zkouškám nové munice AHEAD pro rychlopalný kanon Oerlikon ráže 35 mm.

Střední tank Panzer 61 se 105mm kanonem byl přijat do služby roku 1961 a vzniklo 150 kusů, avšak nepovedlo se získat žádný vývozní kontrakt.

Tank Panzer 68 se zrodil jako další modernizace vozidla Panzer 61 a vedle domácí armády jej chtělo zavést Rakousko, ale konstrukce trpěla řadou vážných problémů, které silně zkritizoval tisk, a proto na exportní zakázku nakonec nedošlo.

Značka MOWAG postavila v 70. letech několik prototypů bojového vozidla pěchoty Tornado, jež nabízelo špičkové výkony a mohlo nést široké spektrum zbraní. Mezi zájemce patřila např. Belgie, ale kvůli vysoké ceně zůstalo jen u prototypů.

Zajisté nejpodivnější variantou tanku Panzer 68 bylo terčové vozidlo Zielfahrzeug 68, které se uplatnilo jako mobilní cíl při výcviku obsluh protitankových raket M47 Dragon a jehož pancíř dokázal čelit zásahům raket bez bojových hlavic.
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