aut. Juliusz Sabak 16.03.2019

ĆWICZENIA SPECJALSÓW NA WSCHODZIE UKRAINY
[WIDEO]
Dowództwo Operacji Połączonych Sił, kierujące działaniami ukraińskich sił zbrojnych przeciw
wspieranym przez Rosje separatystom na wschodzie kraju, opublikowało nagranie z cotygodniowych
ćwiczeń pododdziałów wojsk specjalnych. W uzbrojeniu i wyposażeniu żołnierzy widać nowości, takie
jak karabin wyborowy UR-10 zasilany amunicją NATO 7,62x51 mm. Broń, produkowana przez lokalną
ﬁrmę Zbroyar, zastępuje w wojskach Ukrainy poradzieckie karabiny SWD kalibru 7,62x54 mm.
Ćwiczenia realizowane przez ukraiński specnaz oparte są na doświadczeniach bojowych, a ich
scenariusze bazują na sytuacjach, w jakich żołnierze mogą się znaleźć podczas działań na wschodzie
kraju. Istotne ich elementy to m. in. skryte działania w terenie kontrolowanym przez przeciwnika,
medycyna taktyczna, wykrywanie i neutralizacja min oraz improwizowanych ładunków wybuchowych i
pułapek pirotechnicznych.
Ukraińscy dowódcy podkreślają, że coraz szerzej stosowane jest w tych formacjach wyposażenie i
uzbrojenie pochodzące od producentów krajowych. Co prawda, bronią podstawową nadal są
zmodyﬁkowane karabinki Kałasznikowa kalibru 5,45 mm, co ciekawe, wyposażone w tłumiki dźwięku i
szyny Picatinny produkcji krajowej i - coraz częściej - również w teleskopowe kolby w typie M4.
Wprowadzane są również nowe wzory broni korzystające z amunicji w standardzie NATO.
Czytaj też: Ukraiński karabin wyborowy na amunicję NATO zastąpi SWD
Na zamieszonym ﬁlmie widać, przykładowo, strzelców wyborowych wojsk specjalnych Ukrainy
uzbrojonych w karabiny wyborowe UR-10, zastępujące sukcesywnie poradzieckie karabiny SWD.
UR-10 to produkowany przez ukraińską ﬁrmę Zbroyar jeden z wielu wariantów broni na bazie
amerykańskiego karabinu AR-10 zasilanego amunicją 7,62x51 mm NATO.
Nowy ukraiński karabin wyborowy ma lufę długości 20 cali (508 mm), większość egzemplarzy
dostarczonych siłom zbrojnym wyposażono w tłumiki dźwięku, również produkcji Zbroyara. Co istotne,
broń nie tylko korzysta z popularnej amunicji 7,62x51 mm, ale jej zasięg skutecznego strzału jest o
1/3 większy, niż w przypadku SWD, wynosi około 1200 m.
UR-10 przyjęto na uzbrojenie sił zbrojnych Ukrainy w 2018, by zastąpić poradzieckie karabiny SWD
kalibru 7,62x54 mm. Jednak już od 2015 roku „cywilna” wersja Zbrojar Z-10 znajdowała się na
wyposażeniu żołnierzy 79. Brygady Desantowo-Szturmowej z Mikołajewa. Jest to jednostka z dużym
doświadczeniem bojowym, zdobytym w czasie konﬂiktu na wschodzie Ukrainy.

