XK2:
Jihokorejský supertank 

V loňském roce představila armáda Korejské republiky prototyp tanku XK2. Nové vozidlo svými parametry patří do 4. generace a v budoucnu má nahradit tanky K1.

Jižní Korea disponuje vyspělým zbrojním průmyslem a je schopna produkovat kvalitní vojenskou techniku. Příkladem je tank K1 a jeho novější verze K1A1 (více v ATM č. 10/2003). Tito obrněnci ovšem postupně zastarávají a Korejská republika je bude muset začít nahrazovat. Jejich nástupcem má být tank K2, jehož první prototyp XK2 prochází zkouškami. Podle zveřejněných údajů jde o zbraň na špičkové úrovni. Jihokorejci mu dali přezdívku SBT, Super Battle Tank.

Podvozek příbuzný K1
Vývoj perspektivního nástupce tanku K1 byl zahájen v polovině 90. let. Vede jej Agentura pro zbrojní vývoj (ADD, Agency for Defense Development), která jeho výsledek představila v říjnu 2005 na festivalu pozemních sil. Již dříve se objevily modely nového tanku, ale návštěvníci festivalu mohli zhlédnout v akci skutečný prototyp obrněnce K2. Posléze byly zveřejněny některé jeho parametry a údaje o výzbroji a obranných systémech. Pokud budou sériová vozidla odpovídat těmto informacím, pak bude K2 jednoznačně patřit mezi tanky 4. generace tak jako francouzský Leclerc nebo ruský T‑2000 Black Eagle.
Podvozek prototypu XK2 je podobný zavedenému typu K1. Objevilo se dokonce mínění, že XK2 není v pravém slova smyslu prototyp, ale jen demonstrátor nové věže na původním podvozku. Podrobné zkoumání však ukazuje jisté rozdíly oproti korbě K1, takže XK2 je zřejmě opravdu novým vozidlem, ačkoli přebírá některé prvky konstrukce svého předchůdce. Jihokorejské prameny uvádějí, že nový tank se vyznačuje zcela novým kompozitovým pancířem, jež překonává i pancíř amerického M1A2. Konstrukce je modulární a umožňuje instalaci bloků dynamické ochrany. Bojová hmotnost se pohybuje mezi 58 a 62 tunami.
Jestliže konstrukcí korby se XK2 podobá tanku K1, pak jeho věž je naprosto odlišná. Vyznačuje se podstatně větší délkou, což je důsledek použití plně automatického nabíjení. V zadní části věže se nachází pásové nabíjecí zařízení obsahující zásobu cca 40 kusů munice. Osádka je díky tomu samozřejmě pouze tříčlenná a tvoří ji velitel, střelec a řidič. Pohon zajišťuje dieselový motor německé firmy MTU o výkonu 1110 kW; do budoucna se však počítá s jednotkou o výkonu až 1330 kW. Hydraulické odpružení podvozku je ovládáno počítačem a disponuje několika režimy pro různé druhy terénu.

Komplexní ochranný systém
Svou výzbrojí představuje XK2 skutečnou špičku. Hlavní zbraní je 120mm kanon o délce 55 ráží (6,6 m). Jde o novou vylepšenou korejskou obměnu německé zbraně Rheinmetall Rh 120. Vystřeluje průbojné střely APFSDS, jejichž účinnost prý překonává všechny podobné typy munice zvedené v zemích NATO. Doplňkovou výzbroj tvoří spřažený 7,62mm kulomet vedle kanonu a nezávislý 12,7mm kulomet na stropě věže. Systém řízení palby naprosto odpovídá nejlepší americké i evropské technice a umožňuje přesnou palbu na vzdálenost přes 4000 m.
Snad největší pozornost však vzbuzuje komplexní systém aktivní ochrany. XK2 je jeden z nemnoha tanků, které se v této oblasti vyrovnají ruským vozidlům. Jeho ochranný systém zahrnuje prvky soft‑kill (rušiče) i hard‑kill (ničivé projektily). Na věži je možné rozpoznat infračervené zářiče, detektory ozáření laserem a malé milimetrové radary pro detekci přilétajících raket. Na levé i pravé přední části věže se nacházejí dvě pevné šestice dýmových granátometů. Kromě nich má XK2 ještě neobvyklý otočný šestihlavňový granátomet na horní části věže. Podrobné údaje o systému hard‑kill zatím nebyly zveřejněny.
Sériová výroba tanku K2 má začít po roce 2010 a o rok později mají první noví obrněnci vstoupit do výzbroje jako náhrada za vozidla K1. Celkem se předpokládá výroba nejméně 500 kusů pro jihokorejskou armádu, ale není vyloučen ani export zejména do asijských států. Prototyp XK2 je důkazem technické vyspělosti Korejské republiky a sériové tanky K2 budou zcela jistě patřit mezi nejlepší bojová vozidla světa.
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