Hyundai Rotem K808 a K806:
Kolová kavalerie Korejské republiky

V minulém čísle ATM jsme se podrobně věnovali zbrojnímu průmyslu Jižní Koreje, mezi jehož produkty patří rovněž nové kolové obrněné transportéry K808 a K806 od společnosti Hyundai Rotem. Původně vznikly jako soukromá iniciativa, ovšem posléze byly zvoleny jako hlavní typy obrněnců pro domácí armádní síly rychlé reakce.

Není to ještě tak dávno, kdy se běžně mluvilo o dominanci kolových obrněných vozidel, která se více hodí pro zahraniční expediční operace. To zákonitě souviselo s převažujícím názorem, že právě takové akce budou celkově převládat, kdežto klasické mezistátní ozbrojené konflikty budou vzácné, pokud dokonce zcela nevymizí. Minulá dekáda ukázala, že se tento předpoklad mýlil, avšak to pochopitelně nezastavilo proces zavádění kolových obrněnců nové generace, u nichž se klade vyšší důraz na pancéřovou ochranu, a nadále platí, že se od nich požaduje vyšší pohyblivost než od tradičnějších pásových platforem.

Trojice konkurenčních typů
Vzestup zájmu o kolové obrněné transportéry v první dekádě nového století dokládá také fakt, že se v té době zrodily hned tři konkurenční designy od firem z Jižní Koreje. Oficiálně se sice ve všech případech jednalo o privátní iniciativy zaměřené na exportní trh, avšak neoficiálně se vědělo, že domácí armáda bude poptávat obrněnce této kategorie, které by vystřídaly zastaralá čtyřkolová vozidla KM900 (tzn. licenční verzi typu Fiat 6614) a rovněž část pásových vozidel řady K200. Výběrového řízení se proto následně zúčastnily tři typy, z nichž každý byl nabízen ve variantách se šesti či osmi koly, a to Samsung Techwin MPV, Doosan Infracore Black Fox a Hyundai Rotem Scorpion, jehož šestikolová podoba dostala název KW1, kdežto osmikolová měla jméno KW2. Právě typ Scorpion byl roku 2012 vyhlášen vítězem, armáda však požádala firmu Hyundai Rotem o různé úpravy konstrukce, a proto byla až v roce 2016 hotova konečná podoba vozidla, která prošla vojenskými zkouškami a o rok později byla oficiálně zařazena do služby. Osmikolové vozidlo obdrželo armádní označení K808, zatímco šestikolové se jmenuje K806. Je celkem zajímavé, že původní verze obrněnců KW1 a KW2 se od sebe nelišily jenom počtem kol, ale rovněž dalšími rysy, zatímco finální varianty představují i na pohled podstatně bližší konstrukce, což ostatně armáda zřejmě žádala.

K808 plovoucí, K806 nikoli
Obě vozidla využívají svařované ocelové korby s konfigurací běžnou v této kategorii, takže se motor nalézá v pravé přední části korby. Jedná se o turbodieselový agregát Hyundai o výkonu 310 kW, který se na všechna kola přenáší za pomoci sedmistupňové automatické převodovky. Pro zatáčení slouží první a druhá náprava a řidič má k dispozici počítačový asistenční systém. Kola jsou opatřena automatickým dohušťováním a dojezdovými ráfky. Firma Hyundai Rotem vyvinula vozidlo Scorpion jako plně obojživelné, takže jej opatřila dvěma masivními pouzdry s vodními tryskami, ale jihokorejská armáda požadovala schopnost plavby jen pro osmikolové obrněnce, takže onen prvek dostal pouze K808, zatímco typ K806 plavat nedokáže (ačkoli pro případné exportní zájemce se samozřejmě nabízí též obojživelná verze). Čelo korby má odolat střelám kalibru 12,7 mm, zatímco boky a záď mají zastavit střely 7,62mm kulometů, avšak na vozidlo se dají umístit i bloky modulárního přídavného pancíře. Korba s příčným průřezem ve tvaru V omezuje účinky výbuchů min a členové osádky i pěšáci v zádi sedí na bezpečnostních sedačkách. Typy K808 a K806 jsou pochopitelně opatřeny automatickým hasicím systémem a filtrační soustavou pro činnost v zamořeném prostředí.

Rozvrh dodávek a uplatnění
Původní šestikolový KW1 nesl dálkově ovládanou zbraňovou stanici s 40mm granátometem a na osmikolovém obrněnci KW2 byla instalována dvoumístná věž s 30mm kanonem a 7,62mm kulometem. Oba typy měly též svazek čtyř dýmových granátometů. Jihokorejská armáda však zatím přijala do služby transportéry K808 a K806, které nesou jen střeliště s ručně ovládaným 12,7mm kulometem a čtveřici dýmových granátometů. Ona dálkově řízená zbraňová stanice a velká věž se ovšem stále nabízejí, takže nelze vyloučit, že pozdější série obrněnců je skutečně obdrží. Sériová výroba transportérů se rozběhla v roce 2018 a dodávky jsou rozvrženy do pěti let, takže v roce 2023 by měla jihokorejská armáda provozovat 500 osmikolových K808 a 100 šestikolových K806. Mají představovat páteřní typy výzbroje mechanizovaných útvarů rychlé reakce s tím, že dominantní část zadání (tedy především samotná přeprava a podpora pěchoty) připadne na K808, zatímco menší vozidla K806 mají zajišťovat některé pomocné činnosti, mj. doprovod konvojů či odsun raněných. Tomu pak odpovídá i spektrum plánovaných účelových verzí obou typů, jelikož v nabídce se vyskytuje také sanitní verze K806, jež nabízí prostor pro čtyři ležící pacienty a dva zdravotníky s vybavením.

Několik speciálních variant
Také osmikolový K808 se již předvedl v několika speciálních verzích. Patří mezi ně velitelské provedení se zvýšenou zádí, která poskytuje pracovní prostor pro štáb v počtu až osmi mužů a prakticky nahrazuje polní stanové velitelství. Další verzi představuje samohybný protivzdušný komplet, na jehož korbě se nalézá masivní otáčivá věž se dvěma 30mm samočinnými kanony. Pro řízení palby slouží optické a infračervené senzory, které mohou zachytit cíl na dálku 7 km a řídit střelbu na vzdálenost 3 km. Komplet zatím není opatřen radarem, avšak jeho montáž by zajisté neznamenala problém. S vozidlem K808 se počítá i v úloze nosiče 120mm minometu a hovoří se také o akvizici kanonového vozidla palebné podpory. Původní osmikolový KW2 byl totiž předveden i v impozantní verzi zvané Jupiter, jež nesla věž se 120mm hladkým kanonem s automatickým nabíjením. Ve výčtu nabízených provedení šestikolového KW1 pak figuruje i nosič věže s kanonem kalibru 90 mm. Nyní už tedy záleží na rozhodnutí jihokorejské armády, zda své jednotky rychlé reakce posílí i touto schopností, popř. i na zájmu zahraničních klientů, protože Hyundai Rotem samozřejmě doufá v exportní uplatnění. Jihokorejské zbraně si vedou dobře zejména v jihovýchodní Asii a na Středním Východě, a tak mají obrněnce K808 a K806 šanci prosadit se rovněž do výzbroje dalších armád.
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Parametry transportérů K808 a K806

K808
K806
Osádka + výsadek
2 + 9 osob
2 + 9 osob
Bojová hmotnost
20,0 t
16,0 t
Celková délka
7,20 m
6,60 m
Celková šířka
2,70 m
2,70 m
Celková výška
2,50 m
2,50 m
Výkon motoru
310 kW
310 kW
Max. rychlost jízdy
100 km/h
100 km/h
Max. rychlost plavby
8 km/h
(-)
Dojezd na silnici
800 km
800 km
Svislá překážka
0,50 m
0,50 m
Šířka příkopu
2,00 m
1,50 m
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