Trynka:
Hummer v polských službách

Polská armáda se zařadila mezi uživatele amerických automobilů HMMWV (Hummer). Polsko nyní testuje průzkumné a bojové vozidlo Trynka, které na bázi HMMWV vyvinul polský zbrojní průmysl.

Polský zbrojní průmysl prodělává v poslední době rychlý vývoj. Je charakteristický také tím, že kombinuje domácí i zahraniční součásti a technologie a vyvíjí nové typy zbraní, které mohou konkurovat i technice západoevropských zemí. Příkladem takové moderní zbraně je průzkumné a bojové vozidlo Trynka.

217 Hummerů pro Polsko
12. listopadu 2003 podepsali zástupci polské a americké vlády smlouvu o dodávce celkem 217 vozidel AM General HMMWV (Hummer) za 22,9 milionů dolarů pro polskou armádu. První vozidla byla předána 30. srpna 2004. Polsko objednalo HMMWV v pěti verzích: 96 lehkých hlídkových vozidel M1043A2, 60 lehce obrněných vozů s výzbrojí M1025A2, 40 přepravníků nákladů M1097A2, 18 nosičů protitankových řízených střel M1045A2 a tři sanitní automobily M1035A2. Armáda ovšem předpokládá, že v blízké budoucnosti by mohla koupit dalších 227 vozidel HMMWV; jednání o této zakázce začala na konci roku 2005. Automobily HMMWV pro polskou armádu procházejí před zařazením do služby drobnými úpravami nutnými pro splnění polských dopravních bezpečnostních předpisů. Jedná se zejména o instalaci výkonnějšího osvětlení a kvalitnějších zámků. Tyto úpravy probíhají v armádních dílnách.
Určitý počet vozů M1025A2 však má být ještě modifikován podle projektu Trynka, který představily Wojskowe Zaklady Uzbrojenia Nr 2 (WZU Nr 2) z města Grudziądz. Typ Trynka byl navržen jako odpověď na požadavek polské armády, který se týkal průzkumného a bojového vozidla využívajícího co nejvíce součástí polského původu. Prototyp vozu Trynka je vlastně modifikace amerického automobilu HMMWV M1025A2, který podnik WZU Nr 2 koupil běžnou komerční cestou nezávisle na armádní objednávce. Tento vůz byl posléze vybaven několika prvky, které jsou souhrnně označovány jako Light Mobile Combat System (LMCS), respektive polsky jako Lekki Mobilny Zestaw Bojowy (LMZS).

Trynka se představuje
Vozidlo Trynka hned na první pohled zaujme svou výzbrojí, jež je umístěna na střeše. Střelec chráněný tvarovaným pancéřovým krytem obsluhuje těžký kulomet ráže 12,7 mm, jenž je uložen na pohyblivé lafetě s náměrem od –5 do +60 stupňů a plně kruhovým odměrem. Je možné použít jak osvědčený ruský kulomet NSV, tak jeho modernější polskou variantu WKM‑B od zbrojovky ZM Tarnów. Alternativně lze instalovat ruský 7,62mm kulomet PKM, případně jeho polskou obměnu UKM‑2000, nebo 40mm granátomet. Lafeta je vybavena stabilizátorem, který umožňuje vést přesnou palbu při rychlosti jízdy do 20 km/h.
Další složkou výzbroje je odpalovací zařízení pro protitankové řízené rakety Spike‑LR, které v licenci izraelské firmy Rafael vyrábí polská firma ZM Mesko. Střela Spike‑LR se navádí na cíl buď zcela autonomně pomocí infračerveného senzoru, nebo ji lze řídit na dálku přes optický kabel. Maximální dostřel rakety je 4000 m. Odpalovací zařízení lze umístit na střešní lafetu nebo na speciální podstavec vedle lafety. V případě potřeby jej lze sejmout a vést palbu ze země.
Řidič automobilu Trynka má k dispozici pasivní systém nočního vidění PHNK‑1 s efektivním dosahem 50 m a zorným úhlem cca 38 stupňů. Součástí výbavy jsou také dva americké dalekohledy M25 s gyroskopickými stabilizátory. Důležitým zařízením je systém detekce zbraní hromadného ničení, schopný zachytit a rozpoznat radioaktivní, chemické a biologické bojové látky. Pro spojení slouží digitální rádiová stanice RRC 9500 na ultrakrátké vlny, kterou v licenci firmy Thales vyrábí podnik ZR Radmor.
První prototyp vozu Trynka byl zkonstruován v červenci 2004 a posléze byl představen na výstavě zbrojního průmyslu v Kielci. Podle zpráv polského tisku již bylo na tento standard upraveno několik vozidel M1025A2, které obdržely elitní jednotky polské armády, mezi nimi 18. výsadková brigáda.
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