K‑1 ROKIT:
Hlavní bojový tank Jižní Koreje

Mezi výrobce hlavních bojových tanků již dávno nepatří jen tradiční zbrojní velmoci. Celá řada menších států produkuje tanky, které mnohdy dosahují špičkové úrovně. Není proto překvapením, že tak pokročilá země, jakou je Korejská republika, vyrábí moderní tank 3. generace.

K‑1 ROKIT (Republic Of Korea Indigenous Tank) již na první pohled připomíná americký typ M1 Abrams. Není to náhoda, protože jihokorejská firma Hyundai jej od roku 1977 vyvíjela ve spolupráci se zbrojovkou General Dynamics. Dva prototypy, které spatřily světlo světa v roce 1981, byly dokonce vyrobeny v USA. Sériová výroba v Koreji začala v roce 1985 a za tři roky se první kusy objevily u jihokorejské armády (proto se tank občas označuje jako Type 88). Bylo vyrobeno asi 1000 kusů, což činí přes polovinu tabulkového počtu tanků Korejské republiky.

Příbuzný Abramsu
K‑1 využívá celou řadu osvědčených komponentů, které byly převzaty přímo z Abramsu. Na prvním místě je to 105mm kanón L68A1 s drážkovaným vývrtem, dále systém řízení palby od společnosti Hughes a v neposlední řadě i části kompozitového pancíře. Stejně tak doplňková výzbroj je identická s Abramsem. Tvoří ji 7,62mm kulomet spřažený s kanónem a dva pohyblivé kulomety na věži, jeden ráže 7,62 mm a druhý 12,7 mm. Na bocích čela věže je umístěno šest zadýmovacích granátometů M239. Vozidlo disponuje kompletní ochranou proti účinkům zbraní hromadného ničení.
Oproti Abramsu jsou ale také patrné mnohé odlišnosti, což je dáno zejména zvláštnostmi geografie Korejského poloostrova, který je mimořádně hornatý. K‑1 je tedy poněkud menší a má o devět tun nižší hmotnost než M1. Kvůli úspoře paliva (a tedy i hmotnosti) nebyla použita americká plynová turbína, nýbrž německý turbodieselový motor MTU‑871 Ka‑501 o výkonu 883 kW (pochází z tanků řady Leopard 2).
Plocha pásů je výrazně větší, což zlepšuje průchodnost těžkým terénem a také způsobuje, že tlak na půdu je jen 0,86 kg/cm2 (odpovídá tanku o hmotnosti pod 40 tun). Unikátní je hybridní systém zavěšení kol (kombinace hydropneumatického pérování a torzních tyčí), který umožňuje naklápění celé korby. Tank K‑1 se může bez přípravy brodit do hloubky 1,2 m, po úpravách až 4 m.

Vývoj pokračuje
Na základě K‑1 byla dosud vyvinuta dvě specializovaná pomocná vozidla. Prvním z nich je vyprošťovací tank K‑1 ARV (Armored Recovery Vehicle), vybavený dozerovou radlicí a navijákem schopným táhnout vozidlo o váze až 70 tun. Druhým je mostní tank K‑1 AVLB (Armored Vehicle Launched Bridge) s rozkládacím mostem o nosnosti 66 tun.
V roce 1996 byl vyroben první kus modernizovaného tanku K‑1A1, který svou úrovní odpovídá americkému M1A1 Abrams. Hlavní změnou je použití výkonnějšího 120mm kanónu M256 (původně německý Rheinmetall Rh 120) s hladkým vývrtem, čímž se účinná vzdálenost střelby zvýšila z 2700 m na 3500 m. Druhou odlišností je nový systém řízení palby, který obsahuje mj. 32bitový balistický počítač a zdokonalený infračervený senzor.
Sériová produkce K‑1A1 byla zahájena počátkem roku 2000 a v říjnu následujícího roku byl první sériový exemplář slavnostně zařazen do výzbroje. To už se rozbíhaly přípravné práce na projektu tanku 4. generace jménem K‑2. Bude poháněn německým motorem Euro Power‑Pack o výkonu 1100 kW a hlavní výzbrojí bude nový 120mm hladký kanón s automatickým nabíjením. Tank by měl disponovat systémem aktivní ochrany a elektronikou kompatibilní s „digitálním bojištěm“ 21. století.
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Technické údaje tanku K‑1 ROKIT
Osádka
4
Délka s kanónem (m)
9,67
Délka korby (m)
7,39
Šířka korby (m)
3,59
Výška po věž (m)
2,25
Bojová hmotnost (t)
51
Měrný výkon (kW/t)
17,3
Max. rychlost (km/h)
65
Max. dojezd (km)
500
Střelivo pro 105mm kanón
47
Střelivo pro 12,7mm kulomet
2000
Střelivo pro 7,62mm kulomety
8600
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