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KONTRAKT NA 62 POJAZDY TITUS DLA CZESKIEJ
ARMII
Ministerstwo Obrony Republiki Czeskiej zawarło z ﬁrmą Eldis umowę dotyczącą dostaw 62
transporterów opancerzonych Titus 6x6 za sumę 6,072 mld koron czeskich (ponad 240 mln euro).
Pojazdy traﬁą do 4. Brygady Szybkiego Reagowania, oddelegowanej do sił wysokiej gotowości NATO.
Warto przypomnieć, że w ten sposób kończy się trwający od miesięcy impas, którego powodem był
brak certyﬁkatów bezpieczeństwa dla ﬁrmy Tatra Export, która wraz z koncernem francuskim Nexter
opracowała i produkuje pojazdy Titus. Ze względu na sklasyﬁkowanie dokumentacji dotyczącej
systemów łącznościowych i szyfrujących jako niejawnej, Nexter konsekwentnie odmawiał przekazania
produkcji do Czech. Z tego powodu, ostatecznym dostawcą pojazdów będzie zajmująca się
produkcją systemów radarowych ﬁrma Eldis (dostarcza ona między innymi radary dla Polskiej Agencji
Żeglugi Powietrznej), która wraz z Tatrą należy do koncernu zbrojeniowego Czechoslovak Group
(CSG).
Umowa zawarta 24 czerwca między Ministertwem Obrony Czech i spółką Eldis dotyczy dostaw,
szkolenia i wsparcia eksploatacji dla 42 pojazdów Titus 6x6 w konﬁguracji pojazdu dowodzenia oraz
20 maszyn w konﬁguracji kierowania ogniem artylerii. Titusy traﬁą do czeskiej armii w latach
2022-2023 i mają zasilić 4. Brygadę Szybkiego Reagowania oraz 7. Brygadę Zmechanizowaną w
Hranicach.
TITUS (Tactical Infantry Transport & Utility System) jest pojazdem, który w założeniu ma łączyć zalety
pojazdów MRAP z transporterami opancerzonymi. Opracowała go ﬁrma Nexter w oparciu o podwozie
TATRA 6x6 ze skrętnymi osiami skrajnymi. Pięciusetkonny silnik pozwala na poruszanie się z
prędkością maksymalną do 110 km/h. Pancerz modularny może zostać skonﬁgurowany do ochrony
balistycznej na poziomie od 2 do 4 w standardzie NATO Stanag 4569. Odporność na miny i IED to
4a/4b.
Załoga składa się z trzech osób - kierowcy, dowódcy i operatora uzbrojenia (w zdalnie sterowanej
wieżyczce można zamontować dowolne uzbrojenie strzeleckie od kalibru 7,62 do 20 mm oraz
wyrzutnię granatów 40 mm). W przedziale transportowym może znajdować się do 12 osób, wejście do
niego prowadzi przez hydraulicznie opuszczaną tylną rampę. W wersjach wybranych przez czeską
armię, większą część przedziału zajmie przestrzeń robocza i specjalistyczny sprzęt łączności.

