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CZESI KUPUJĄ NOWY SYSTEM PRZECIWLOTNICZY.
NASTĘPCA 2K12 KUB
Media czeskie poinformowały o planach rządu tego państwa, zamierzającego wymienić przestarzałe,
postradzieckie systemy obrony przeciwlotniczej 2K12 Kub. Rząd zwrócił się w tej sprawie z wnioskiem
o udzielenie informacji do pięciu producentów systemów obrony przeciwlotniczej.
Rzecznik ministerstwa obrony przekazał mediom, że podjęta analiza rynku ma na celu zdobycie
informacji na temat nowoczesnych, funkcjonujących systemów obrony przeciwlotniczej średniego
zasięgu, zwalczających środki napadu powietrznego na odległościach od 20 do 50 km. W ramach
analizy zbierane są wyczerpujące dane na temat zdolności operacyjnych i specyﬁkacji systemów
produkowanych przez ﬁrmy, do których wystosowano wnioski, w tym szczegółowe dane taktycznotechniczne i wymagania operacyjne, niezbędne do oceny kosztów eksploatacji.
Jego zdaniem oferty producentów wpłyną jeszcze w listopadzie tego roku. Rzecznik poinformował
również, że suma kontraktu nie zostanie ujawniona. Umową ma zostać objęta sprzedaż kompletnego
systemu, obejmującego wyrzutnie i pociski, wsparcie technologiczne i zapewnienie pełnego
bezpieczeństwa technologicznego.
Zapytania przekazano, między innymi, amerykańskiemu koncernowi Raytheon (producent systemu
Patriot, współpracuje z Kongsberg przy systemie NASAMS), europejskiemu holdingowi MBDA
mogącemu zaoferować systemy średniego zasięgu SAMP/T bądź krótkiego CAMM/CAMM-ER i MICA-VL,
jak też - najprawdopodobniej - przemysłowi izraelskiemu, potencjalnie mogącemu dostarczyć systemy
Żelazna Kopuła, Proca Dawida czy Spyder-SR/MR.
Czytaj więcej: CAMM - pocisk przeciwlotniczy na ląd i morze. "Kompatybilność z istniejącymi
systemami"
Z planowanym zakupem systemu obrony przeciwlotniczej powiązany jest też zakup nowoczesnego
radaru obrony powietrznej 3D Mobile Air Defence Radar. W przetargu tym, mającym wartość 3,5 mld
koron (ok. 140 mln USD), uczestniczą francuski koncern Thales, izraelski producent Elta oraz szwedzki
SAAB.
Obecnie wykorzystywane przez Czechów cztery systemy 2K12 Kub znajdują się na wyposażeniu 25.
pułku przeciwlotniczego, dysponującego również nowoczesnymi pociskami krótkiego zasięgu RBS-70.
Poradziecki system 2K12 Kub (SA-6 Gainful w kodzie NATO), mimo modernizacji przeprowadzonej
przez Czechy blisko dekadę temu, nie spełnia wymagań nowoczesnego pola walki.
Czytaj też: Czesi rozbudowują obronę przeciwlotniczą i rezerwy.
Czechy są kolejnym państwem wchodzącym w skład Sojuszu Północnoatlantyckiego, decydującym się
na odbudowę zdolności w zakresie obrony przeciwlotniczej. Przypomnijmy, że kilkanaście tygodni

temu Litwa zdecydowała się nabyć system NASAMS 2, oferowany również Polsce w ramach systemu
Narew.
Czytaj też: Używane NASAMS dla Litwy.

