TRUPPENDIENST

„KNACKNUSS"

fedőnevű

svájci hadtestgyakorlat

lrta: Wiener Friedrich

Truppendienst, 1979/3. szám, rövidített fordítás

1. Általános helyzet
Az ellenség széles fronton támadást indít a harckocsilclcal járható valamennyi

irányban azzal a céllal, hogy megbénítsa a vezetést, megsemmisítse a légier6t. a
légvédelmet, a páncélos csapatokat, valamint nehezítse az ellátást.
Résztvevők:

katona

gpu.
aknavető

pct.

kézi pct. fe.
ir. pct. rakéta
pct. ágyú
ágyú és tarack

20 és 35 mm-es lé. ágyú
harckocsi
lct. gjmű.
kerekes gk.
munkagép

hídkészlet
repülőgép

helikopter

,...

-

•

34000
188
144
1420
18
72

60
69
106
140
4500
37
514 m
73
23

Csoportosítás:
- 6. táb. ha. (6. hír. z., 26., 27., 28. gye. 23., 26. hk. z., 6. tii. e. 6. létü. a.,
6. mű. zászlóalj, 6. eű. zászlóalj)
- 11. g. ha. részei (hír. aeg., 25. g. e., 3. hk. e., 11. eü. z.)
- hdt. és HDS közvetlenek (4 hdt. törzs alegységei, hír aeg. e.-k, 2. repülőezred, 2. reptér kiszolg. ezred, 2. és 4. k. re. szd., 17. eje. szd., 6. létü. e., 4. ü. e.
tábori csendőr zászlóalj)
(A fentiek feltöltése 700/o-os)
- 4. katonai körzet csapatai (tö. alegységek, két biztosító szd., 41. légó e.,
7. ellátó e., 49. ter. korh. osztály, 31, 32, 33, 34, és 35, vasúti eü. sz., 41. kat. ker.
törzs 412. katonai körlet, 4. gk. száll. zászlóalj, hét kórház különítmény, egy táb,
cső. különítmény)
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A „vörös" félként a 6. gk. lövészezred szerepelt. Döntnökök létszáma: 300
tiszt volt.
A gyakorlat lefolyása
A fokozódó nemzetközi feszültség miatt az Eszaki hör. dandárt és 4. katonai
körzet csapatait 1979 március 4-e előtt egy héttel harckészültségbe helyezték. Későbbiekben a feszültség tovább fokozódott, Svájc légterét többször megsértették,
NSZK déli területén több „narancs" ho. gyülekezését derítették fel. Erre a kormány elrendeli a részleges mozgósítást, amely kiterjed a 6. gy. ho.-ra, a 11. g.
ho. részeire, 4. hdt. közvetlen csapatokra, valamint légierőre és légvédelmi csapatokra. A mozgósí,tás 1979 március 5-én kezdődik, ami egyben a gyakorlat kezdete.
A mozgósítás általános rendje
Svájc területét ötvenkét mozgósítási körletre osztották fel. Egy körlet állt:
- parancsnokságból
- 2-6 mozgósítási szakaszból
gyülekezési pontokból
megalakulási helyekből
gépkocsi -valamint ló bevonulási helyekből.
A behívás rendje
- katona: lakóhely, gyülekezési pont, megalakulási hely,
állami (hadsereg) gk: szertár, megalakulási hely,
- polgári gépkocsi: tulajdonos, gk. bevonulási hely, megalakulási hely,
ló: tulajdonos, község, ló bevonulási hely, megalakulási hely.

A mozgósítás két szakaszból: előkészítő és végrehajtási szakaszból áll. Az
e]őkészítési időszakban az alegységparancsnokok általános tájékoztatást kapnak
a hadsereg központi iskolájában. A parancsnoki teendők átvétele ritán egynapos
tájékoztatást ·kapnak a mozgósítási körlet és az illetékes mozgósítási szakasz parancsnokától ·a mozgósítás lefolyás,áról, a mozgósítási körlet szervezetéről és a feladatokról mozgósítás esetén. A tájékoztatás helyszíni szemrevétel"e'Léssel végződik.
A szemrevételezés alapján a parancsnok minden egyes alárendeltje részére egy
rnenetparancs-vázlatot készít el.
A katona a személyi fegyverét otthon őrzi. Az egyéb fegyvereket és a lőszert
raktárakban tárolják.

A GYAKORLAT LEFOLYASA
1. ,,Starloch" szakasz ( mozgósítás és készenléti körletek elfoglalása)
Idő: 1979 március 5-6.
Kialakult helyzet 1979 március 5. 08.00 órakor: a hadiállapotot még nem
rendelték el. Hajnali óráktól idegen repülőgépek megsértik a légteret. Egyes helyeken helikopterek fegyveres személyeket raknak le. Több helyen szabotázs akciókra került sor.
A 4. hdt. csapatainak mozgósítása megkezdődött mácicus 5-én 06.00-kor. A
hdt. pk. elrendelte a „Starloch" készenléti helyek elfoglalását. 12.00-ra berendelte
az alárendelt parancsnokokat megbeszélésre. A magasabbegységeknek parancsot
adtak a menetkészenlét elérése után a határőrség megerősítésre. A polgári védelem
helyi parancsnokait 16.00-kor tájékoztatják.
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A hdt. mozgósítására négy mozgósítási körletet rendeztek be. A körletekhez
szükséges anyagi különítményeket (a közel lakó tartalékosokból állítják fel) előze
tes intézkedés alapján már március 3-án behívták. A raktárakból a páncélos jármű
veket március 3-án, egyéb anyagot március 4-én kezdték kiadni. A gépjárműveknek
március 5-én 06.00-tól kellett megjelenni a felállítási helyen.
Példaként bemutatjuk egy gránátos szd. mozgósítását. A készülékek átvételét március 5--én 02.00-kor befejezték; a lőszert 02.00-tól 10.00-ig adták ki.
A század személyi állományának 25%-a, a gépjárművek 400/o-a, készülék és
lőszer 100°/o-a 10.00 órakor a felállítási helyen volt. Délután a személyi állomány 70°/o-a menetkész volt.
Március 5-én 10.15 órakor a 6. ho. pk. jelenti a hdt. pk.-nak azt a szándékát,
hogy három harckocsival megerősített, ezredharccsoportot hoz létre, azokat a
„Startloch" gyülekezési körletbe vonja össze, azzal a feladattal, hogy szükség
esetén felváltsa a 11. g. ho.-t. Az ilyen értelmű parancsot 11.00 órára készítették
el, amelynek alapján 12.00 órakor kiadták a hadosztályparancsot.
Az ellenség jelentősen nem tudja zavarni a hdt. mozgósítását. Március 5-én
19 órakor a 6. tábori ho. eléri a menetkészséget, 20.00 órakor a 11. g. ho. jelenti
a mozgósítás befejezését.
II. ,,Lup/tsprung" szakasz (légideszant elleni tevékenység)

Március 6-án a reggeli órákban a helyzet jelentősen éleződik. Erős pc.-os
erők lépik át a határt. A határőrség szívós ellenállása ellenére betörnek a védö-

•

-

körletbe. Ezzel hadiállapot alakul ki.
Március 6-án l3,00 órakor a kormány elrendeli az általános mozgósítást.
Március 6,án 10.00 órakor a 11. ,,narancs" ldt. ho. megkezdi tevékenységét. Ellene
a 6. tábori ho.-t vetik be 03. 06-án 13.00 órakor.

111. ,,Wiirgegriff" szakasz (6 tábori ho. ldt. elleni tevékenység).
Ellencsapás kezdete 03. 07--én 06.30-kor. A ldt. ho. kénytelen visszavonulni.
03. 08 ,délutáni órákban a 4. hdt. teljesen befejezi a mozgósítást.

IV. szakasz „Husarenritt" ( mozgékony védelem 11. g. ho. erőivel}
Ez a szakasz március 8-án estétől a gyakorlat végéig március 9-én délig tartott.
Megjegyzés
A légierőt a rossz idő miatt nem tudták· alkalmazni. Gyakorolták a vegyvédelmet is. Ilyen célból egy szállító repülőgép március 6-a és 9-e között naponta
9-12 b~etéssel szimulált vegyi támadást hajtott végre.

•

Ellátás
A csapatok ellátására a 7. ellátó ezred a hdt. körletében négy ellátó helyet
rendezett be. A sebesültek ellátását a 49. territoriáHs kórház ezred végeze. A 7·5.
kórház aászlóalj egy kórházat telepített 500 ággyal. Az egészségügyi szolgálatnál
alapelv, hogy a sérült 6 órán belül kórházba kerüljön és 24 órán belül megmütsék.
A gyakorlat alatt az eü. szolgálat 50 tényleges sérültet kezelt. A legsúlyosabb
sérülés egy lábtörés volt. 106 katona jelentett beteget, akikből 96 főt haza kellett
engedni. A 4. területvédelmi körzet közreműködött a menekültek ellátásában, a
híradás biztosításában, valamint részt vett az azonos időben végrehajtott összvédelmi gyakorlaton. A gyakorlat 9 250 OOO svájci frankba került.
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Ill. Ősszvédelmi gyakorlat a Zürichi Fennsíkon

A 4. hdt. gyakorlatával együtt, azzal összheogban a polgári védelmi erők
összvédelmi gyakorlatot tartottak.

Svájc polgári hatóságai felkészültségi időszakban és háborúban a békebeli
feladatukat folytatják tovább, amelyet a hadsereg is támogat, ha azt a harctevékenység megengedi.
Egyes kantonokban a polgári védelmet a territoriális (területvédelmi) körzet
parancsnokság törzse vezeti szoros együttműködésben a kanton polgári vezetésével. A territoriális körzet parancsnokságok alárendeltségében területvédelmi
körletparancsnokságok vannak.
Ezen a gyakorlaton a 412. körletparancsnokság és három járás területvédelmi
törzse vett részt. Feladatuk a kövekező volt:
- a hadsereggel való együttműködés biztosítása;
- megerősítés kérése a hadsere~ól, ha saját erők a polgári védelemre nem
elegeodők;

- polljári védelmi erők felkészítése és alkalmazásának vezetése;
- i:endőrség megerősítése biztosító alegységekkel és segédrendőrökkel;
- a kanton egészségügyi szervek együttműködésének összehangolása és tlámogatása;
- a hatás.körzetben levő csapatok támogatása;
6, A gyakorlat lefolyása
Bevezető szakasz: Március 5. 10.00-március 6. 01.15-ig
- pol8árí védelmi erők mozgósítása zavaró körülmények között;
- polgári védelmi erők vezetési pontjainak és elbelye-zési körleteioek berendezése;
- alkalmazási tervek előkészítése;

1.

- a kiegészítő egészségügyi intézetek előkészítése sebesültek fo!l'l(iására;
- óvóhelyek előkészítéoe és elfoglalásuk megkezdése.
A gyakorlat célja: a hadsereg és polgári védelmi erők együttműködésének
gyakorlása egy hadtest védelmi körzetben feszültségi időszakban és háborúban.
A gyakorlat tárgya: a Zürichi Kanton három járásában a polgári vezetés feszültségi időszakban és háborúban,
- a polgári védelmi erők alkalmazása a fenti három járás 31 helységében;
- egy területvédelmi körzet aLkalma2'lása, amelynek határai a három járásra terjednek ki ;

- a hadsereg légvédelmi erőinek alkalmazása a fenti j.árások polijári védelmi erőik érdekében;
- össwhangolt eü. biztosítás gyakorlása a hadsereg területi kórházai és a
fenti járások polgári egészségügyi intézetei között.

Gyakorló csapatok:
- a gyakorlat kezdetén a 4. területvédelmi körzet szolgálatban levő egységei,
mégpedig a 41. légvédelmi ezred, a 76. területi kórház zászlóalj. A 4. katonai
körzet további egységeit a gyakorlat kezdetén mozgósították.

1979 március 5-én reggel készenlétben álltak a 412. területvédelmi körlet
törzse, a három j.árás vezetési törzsei, harmincegy polgári védelmi alegység 13 OOO
fővel

106

és 2500 jelző (sebesült, menekült stb.).

-

Vezetés: a gyakorlatot a 4. katonai (területvédelmi) körzet törzsének és a
Zürichi Kanton polgári hatóságának részei vezették.
4. A polgári védelem alkalmazásának alapelvei
II. Közbeeső szakasz: március 06. 01.15-március 06. 19.00-ig.
- ellenséges tevékenység a polgári és katonai infrastruktúra ellen;
- első szabotázstevékenység, V anyagok alkalmazása;
- nyugtalanság a civil lakosság körében.

....

III. Fő szakasz: 03. 06. 10.00-03. 07. 12.00-ig.
- harctevékenység a gyakorlat területén és ellenséges behatás a polgári intézmények ellen (légitámadás, rombolás, anyagszállítmányok kiesése, áramszünet,
személyi veszteség, ellátási nehézségek stb.) ;
- az összes katonai és pol~ri segéderő bevetése.
IV. Befejező szakasz: 03. 07. 12.00-03. 08. délelőtt.
- menekültek kezelése;
- segítség a hadseregnek a harcterületen;

'

7. Megjegyzés:
A svrájci polgári védelem felépítése csaknem befejeződött. A teljesítmény
impo2áns. Zürich 1 117 OOO lakosa részére 1,1 millió korszerű óvóhely férőhelyet
építettek. A:z. ipari településeknél figyelembe vették az ingázókat, ezért ott a férőhelyek száma 2000/o-os, a kisebb hely,égekben a férőhelyek ,urna 80"/o·os.
A polgári védelemben jelenleg 400 OOO önkéntes férfi és 25 OOO nő teljesít
szol!jálatot. A fegyver-, lőszer- és egyéb anyagraktácalcban 18 OOO pol!lári személy dolgozik, hogy az ott levő anyagokat kész állapotban tartsák.
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