
www.streleckarevue.cz   |   leden 2020 40

Moderní zbraně

Kalašnikovy jsou pojem. Původní AK se osvědčil, v roce 1959 byl na základě získa-
ných zkušeností a technologického pokroku modernizován jako AKM. Proti původ-
nímu AK je AKM lehčí, výrobně méně nákladný, přesnější, jeho pověstná odolnost 
a spolehlivost zůstala zachována. Ačkoliv od vzniku AKM uplynulo 60 let a objevily se 
nové, pokročilejší ruční zbraně, tento model je stále velmi oblíbený a do značné míry 
drží krok s novějšími typy útočných pušek.

Jack od Jacka 
Pavel BERAN

Různé samonabíjecí varianty AKM 
a  dalších vzorů kalašnikovů se 
staly dostupné i  pro střeleckou 

veřejnost. Někdy se jedná o předělávky 
z původních samočinných zbraní, jindy 
o zbraně, které již od počátku byly zkon-
struovány a vyrobeny jako samonabíjecí. 

Polsko je země, která má tradici ve 
výrobě zbraní, a  je to také země, které 
bývalý Sovětský svaz poskytl licenci na 
výrobu AKM. Tato zbraň v mírně modi-
fikované verzi se v Polsku vyrábí i dnes. 
Konkrétním výrobcem je Wytwórnia 
Broni  Jacek Popiński (také WBP nebo 
WB Popiński) ve  městě Rogów. Pušky 
se vyrábějí v plně automatické verzi, ale 
také jako samonabíjecí pro civilní trh. 
Ty samonabíjecí výrobce nazval Jack 
(čti džek). 

Se samonabíjecími puškami Jack pro 
civilní trh jsem se mohl seznámit díky 
vstřícnosti dovozce, firmy Lira IS s.r.o. Pra-
ha. Až na to, že se jedná o samonabíjecí 
verzi, se Jack konstrukčně neliší od svého 
vzoru AKM. Zbraně stále mají chromo-
vaný vývrt hlavně, nábojovou komoru 
a píst. Závěr, tedy nosič závorníku a zá-
vorník, stejně jako vnitřní plochy pouzdra 
závěru a  chránítko ústí jsou černěné, 
vnější povrch hlavně a z plechu lisované 
pouzdro závěru jsou černě lakované. 

Nepodstatnou odlišnost představuje 
hledí, které je značené do 800 m, zatím-
co u  originálu AMK do optimistických 

ocas. Stejně jako jeho předloha má Jack 
vytěrák uložený pod hlavní. 

Je tu ale jedna zcela zásadní odlišnost 
proti těm AKM, se kterými se běžně 
můžeme setkat. AK, respektive AKM, 
byly navrženy a vyrobeny nikoliv pro pa-
rádu, ale pro boj v těžkých podmínkách. 
Tyto jednoduché, spolehlivé a nesmírně 
odolné zbraně dobře sloužily technicky 
negramotným bojovníkům, kteří právě 
vyměnili motyku za pušku. AK a  AKM 
bývají hrubě zpracované, pečlivě jsou 
zpracovány jen ty díly a  plochy, které 
jsou z  hlediska funkce zbraně klíčové, 
jako například závěr a  hlaveň. Jack je 
jiná liga. Na první pohled je vidět, že byla 
věnována pozornost i  opracování a  slí-
cování těch dílů, které nejsou z hlediska 
funkce zbraně podstatné. Pušky Jack 
proto i pěkně vypadají. 

Demontáž zbraně k čištění je jedno-
duchá a stejná jako u jiných pušek typu 
AK/AKM. Postup byl již na stránkách 
Střelecké revue popsán mnohokrát.  
Co mě však při rozborce zaujalo, je její 
hladkost a lehkost. Díly Jacka jsou vyro-

Pušky Jack s různými typy pažbení

1000 m. Páčka záchytu zásobníku je 
zvětšená a pojistka má poněkud odliš-
ný tvar, aby byla lépe ovladatelná prsty 
pravé ruky. Plechová páka pojistky však 
neumožňuje manuální zachycení zá-
věru v  zadní poloze. Zbraň se dodává 
s klasickým dřevěným pažbením nebo 
s obvyklou sklopnou ramenní opěrkou, 
anebo s pažbením z odolného polymeru 
(který v době vzniku AMK nebyl k dispo-
zici). Dále lze volit mezi provedením bez 
lišty boční montáže, nebo provedením 
s  boční montážní lištou typu vlaštovčí 

Jack se sklopenou ramenní opěrkou




