Obrácené automaty:
Bullpup-zbraně systému Kalašnikov

Na sociálních sítích lze objevit spousty fotografií syrských povstalců, kteří třímají útočné pušky systému Kalašnikov upravené do konfigurace bullpup. Vesměs jde o improvizace, avšak na světovém trhu existuje řada obdobných typů sériových vyráběných zbraní, byť se zdá, že žádný z nich nedosáhl velkého rozšíření.

Pušky koncepce bullpup, resp. zbraně se zásobníkem za spouští, mají svoje nadšené zastánce i nesmiřitelné kritiky. Podporovatelé poukazují např. na menší délku pušky při zachování délky hlavně nebo na ergonomické přednosti, zatímco odpůrci mluví o méně přesném chodu spouště či o faktu, že se mechanismus zbraně nachází těsně u obličeje. Některým střelcům nevyhovuje ani ona specifická ergonomie. Svého času se o koncepci bullpup někdy mluvilo i jako o jediné správné cestě vpřed, jenže ono nadšení pak poněkud opadlo. Takto řešené pušky si uchovávají popularitu mj. v oblastech městských bojů, kde přijdou vhod jejich rozměry, a proto se zřejmě začaly právě v Sýrii množit přestavby zbraní AKM do podoby bullpup, jelikož v tamní krvavé občanské válce se v budovách bojuje prakticky neustále.

Kontroverzní OC-14 Groza
Experimentální zbraně principu Kalašnikov v konfiguraci bullpup se testovaly již v éře SSSR, kdy se objevila řada pokusů o evoluci slavného „automatu“. Do sériové výroby však postoupil až typ OC-14 Groza, který vznikl zřejmě v roce 1992 a vyráběl se ve firmě CKIB SOO. Jedná se v podstatě o „klon“ zkrácené útočné pušky AKS-74U, ovšem v konfiguraci bullpup a v ráži 7,62×39 mm. Zbraň byla veřejně představena roku 1994 a krátce nato byla přijata do výzbroje sil ruského ministerstva vnitra. Vzniklo několik verzí, z nichž některé nesou pod hlavní 40mm granátomet GP-30. Kromě ráže 7,62 mm se vyráběly i pušky pro specifické těžké podzvukové střelivo ráže 9×39 mm, které zavedly elitní zásahové útvary OMON, zatímco pokusné podoby v rážích 5,45 a 5,56 mm do sériové výroby nepostoupily. Zbraně OC-14 byly použity v bojích v Čečensku ve druhé polovině 90. let. Pochval se dočkala kompaktní konstrukce pušky, neboť do operací ve městech se krátké pušky hodily, skvělé výsledky vykázalo i těžké 9mm střelivo, avšak spoustu položek měl i seznam nedostatků. OC-14 se projevila jako málo přesná a špatně vyvážená a muži podrobili kritice i nepohodlné přepínání režimů střelby. Stejně jako u většiny zbraní kategorie bullpup vadila též nepoužitelnost pro leváky, protože výhozní okénko na levé straně jim neumožňovalo přiložit pušku k líci. Zbraně OC-14 se tudíž nakonec vyráběly pouze v malých sériích. Obecně lze říci, že koncepce bullpup nedosáhla v Rusku přílišné obliby, což prokazuje malý počet takto řešených typů v řadové ruské výzbroji. Vedle OC-14 lze uvést mj. „obojživelnou“ (neboli pro střelbu i ve vodě určenou) zbraň ADS, avšak její mechanismus má jinou konstrukci, resp. nejde o derivát systému Kalašnikov. Přesto však existuje mnoho zbraní spojujících princip Kalašnikov a konfiguraci bullpup, protože do vývoje takových produktů se z různých důvodů pustili konstruktéři v řadě zemí světa.

Experimenty z dalších zemí
Patřilo mezi ně např. Finsko, kde společnost Valmet vyráběla pro finskou armádu různé verze útočné pušky na principu Kalašnikov. Většina měla klasickou konfiguraci, ale objevila se také puška Valmet M82 koncepce bullpup v rážích 7,62×39 a 5,56×45 mm. Působila futuristicky a určitý počet byl dodán finským výsadkářům, ale záhy se ukázalo, že zbraň má řadu nevýhod a pro běžnou službu na bojišti se příliš nehodí. Další značkou, kde se vyskytl podobný nápad, se stala čínská společnost NORINCO, která poslala na trh pušku Typ 86 neboli modifikaci pušky Typ 56 (resp. kopie AK-47) v konfiguraci bullpup. Vyráběla se také poloautomatická varianta Typ 86S pro civilní zákazníky, která se dočkala i poměrně dobrého přijetí na trhu v USA, kam bylo dovezeno okolo 2000 kusů, ovšem dalšímu importu zabránily sankce, které byly na Čínu uvaleny v roce 1989 po masakru na náměstí Tchien-an-men. Jihoafrická společnost Vektor do tohoto sektoru trhu zkusila proniknout s puškou CR-21 ráže 5,56 mm, jejíž futuristický vzhled už ani v nejmenším nepřipomínal AK-47. Zbraň byla nabízena jihoafrické armádě jako možná náhrada pušky R4, ale nedosáhla úspěchu a neprosadila se ani na světovém trhu. V Polsku byl první bullpup-derivát systému Kalašnikov vyroben v roce 2002 jako Kbk wz. 2002 BIN, jenže stejně jako pozdější Kbk wz. 2005 Jantar nepřekročil prototypovou fázi. Několik pušek tohoto druhu se vyskytlo též na Ukrajině, mj. Vepr od institutu GKA či jeho modernizovaná varianta zvaná Maljuk, avšak do řadové služby se dostaly jen v malém počtu (pokud vůbec). Ukrajinci si totiž sice bullpup-konfiguraci velmi oblíbili, ale preferují licenčně vyráběné izraelské pušky série Tavor. Z republik někdejšího SSSR si zaslouží zmínku ještě Arménie, kde vznikla puška principu Kalašnikov s řešením bullpup. Nazývá se K-3, užívá střelivo 5,45×39 mm a v malém počtu slouží u arménských jednotek speciálního určení.

Rozmach konverzí ze Sýrie
Celkově lze tedy konstatovat, že útočné pušky systému Kalašnikov v konfiguraci bullpup mají na kontě jen velmi omezené úspěchy. Experti se vesměs shodují, že mechanismus od Michaila Timofejeviče Kalašnikova se pro použití ve zbraních konfigurace bullpup prostě příliš nehodí. Tyto pušky totiž zákonitě vyžadují dlouhé táhlo propojující spoušť se závěrem, ale kombinace tohoto prvku s charakteristikami principu Kalašnikov přináší spíše problémy. Přesto se ovšem v posledních letech začínají takové pušky znovu množit, a to trochu překvapivě v Sýrii, kde se vleklá občanská válka projevila i ve zrodu mnoha bizarních zbraňových improvizací. Objevily se tam tedy i pušky principu Kalašnikov, které byly přestavěny do konfigurace bullpup. Údaje o nich zůstávají vesměs dost kusé, protože naprostou většinu informací lze získat jen analýzou fotografií, které syrští opoziční bojovníci publikují na sociálních sítích, ponejvíce na Twitteru, byť se povedlo narazit i na několik poněkud konkrétnějších zpráv. Každopádně se zdá, že tyto přestavby se začaly vyskytovat v roce 2017. Posléze se snad přešlo na jakousi „malosériovou“ výrobu, protože řada různých exemplářů vypadá takřka shodně, resp. používá shodné díly. Na bázi analýzy fotografií bylo identifikováno přes padesát kusů, které v naprosté většině vznikly konverzí pušek AKM ráže 7,62×39 mm, ačkoli existuje i několik zbraní ráže 5,45×39 mm, jež představují deriváty „automatů“ AK-74. Bohužel není dostupná ani jediná fotografie, která by zachycovala vnitřní uspořádání těchto zbraní, přestože lze soudit, že konstrukce bude podobná jako u dříve zmíněných pušek, což znamená spoušť propojenou se závěrem nějakým dlouhým táhlovým mechanismem. Hlavní část pouzdra závěru zůstává zpravidla zachována bez větších změn, ačkoliv u některých pozdějších kusů si lze všimnout i modifikovaného ústí zásobníkové šachty, nejspíše se záměrem usnadnit vložení zásobníku.

Drahé zaměřovače a 3D tisk
Všechny tyto pušky samozřejmě dostávají zcela nové předpažbí, které se vyskytuje v několika různých provedeních. U některých zbraní tudíž zakrývá téměř celou hlaveň i plynový kanálek, ale u jiných zůstává plynový kanálek odhalený, případně je opatřen jakýmsi „návlekem“. Jako další charakteristický rys těchto přestaveb lze uvést novou ramenní opěrku, která pochopitelně přiléhá k zadní části pouzdra závěru. Nejčastěji se jedná o nějakou kombinaci hliníku či dřeva s gumovou botkou pažby, která je převzata z nějaké jiné pušky. Popsaná předpažbí se obvykle vyrábějí z hliníku, který bývá opatřen otvory kvůli odlehčení a ventilaci. Rukojeť u spouště se nejčastěji užívá původní, ale už se objevily i exempláře mající nové, zjevně více ergonomicky pojaté rukojeti. Většina přestavěných pušek má i montážní lišty Picatinny, na nichž se nalézají různé typy přístrojů. Mnohdy jde o vysoce kvalitní optiky od západních značek, např. Trijicon ACOG nebo EOTech RDS, často jsou vidět i infračervené zaměřovače Pulsar Apex, avšak lze narazit též na optiky z Ruska (značka Dedal) nebo Běloruska (firma BelOMO). Řada zbraní je opatřena i lištami pod předpažbím, kde se nalézají přídavné nosné rukojeti, mnoho z nich nese také tlumič. Některé zdroje uvádějí, že tyto přestavby vyrábějí zejména ozbrojenci, kteří přišli z Kavkazu (tzn. hlavně Čečenci), a že tak činí obvykle na objednávku od významných velitelů opozičních skupin. Vedle pušek byly ojediněle zaznamenány také bullpup-konverze kulometů PKM ráže 7,62×54 mm, a to nejen v Sýrii, ale i v Libyi a Jemenu. Ke kulometům bývají často připojeny nábojové pásy vedoucí do batohů střelců, podrobnosti o konstrukci však opět chybí. Dosud nejnovějším trendem u přestaveb pušek Kalašnikov do provedení bullpup je montování částí vyrobených 3D tiskem, což prokazuje, že syrští povstalci mají přístup i k takto vyspělým technologiím a rovněž ochotu a schopnosti je používat.
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Konverze pro civilní uživatele
Na světovém trhu se vyskytuje též několik konverzních souprav, které si mohou pořídit civilní zákazníci. S jejich pomocí lze uskutečnit přestavbu zbraní principu Kalašnikov na konfiguraci bullpup. Zřejmě nejznámější je sada AKU-94 od americké společnosti K-Var, která tím chtěla těžit z velké popularity „automatů“ v Americe a současně z velkého zájmu amerických střelců o různé nekonvenční nápady. Počátkem 21. století se cena pohybovala mezi 200 a 300 dolary, za něž střelec získal krabici součástek a návod. Novinka skutečně vyvolala velký zájem, avšak záhy se začala množit negativní hodnocení. Majitelé si stěžovali především na špatnou kvalitu výroby, což se týkalo zejména nového předpažbí. Kritizovali též těžký chod spouště či obtížné výměny zásobníků. Podobně jako u většiny bullpup-zbraní rovněž platilo, že pušku v podstatě nemůže používat levák. AKU-94 tak u většiny střelců propadl, ačkoli existují tací, kteří si dali práci s dalšími úpravami. Např. použili jiný spoušťový mechanismus a upravili předpažbí, což z výsledné pušky udělalo daleko lepší zbraň, ale některé nevýhody se zkrátka odstranit nedají. Vedle AKU-94 se vyskytují též jiné podobné soupravy. Značnou oblibu si v posledních letech získaly výrobky ukrajinské firmy Black Storm Technology, která nabízí hned několik souprav nejen pro pušky ráže 7,62 a 5,45 mm, ale také např. pro brokovnice řady Sajga. Výsledky jsou podle názoru uživatelů podstatně lepší než u AKU-94, ačkoli je nutno počítat i s výrazně vyšší cenou, protože sady Black Storm stojí přes 400 dolarů.
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