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Sportovní zbraně

Beareka Praha dovezla z Bulharska dva typy zbraní na bázi AK-47/74, a to BSR AK-47  
ráže 7,62x39 mm a BSR AK-74 Sniper ráže 5,45x39 mm. Požádal jsem zástupce 
Beareky, abych se s nimi mohl podrobněji seznámit a eventuálně je vyzkoušet na 
střelnici. Ve firmě měli pro moji všetečnost pochopení. 

Civilní kalašnikovy 
z Bulharska

Ing. Pavel BERAN

dělávky z  plně automatických zbraní. 
K  výrobě zbraní se používají i  starší 
zásoby součástek a  náhradních dílů. 
Pouzdra závěrů jsou však vždy novový-
roba. Bulharská firma také odběratelům 
nabízí modifikace a úpravy pušek podle 
jejich přání. Může se jednat o moderní 
typy pažeb, orailování atd. Beareka do-
vezla pušky v základním provedení bez 
zakázkových úprav.

BSR AK-47
Samonabíjecí puška BSR AK-47 je 

odvozena z  AKMS, kde M znamená 
modernizovaný a  písmeno S  zname-
ná sklopnou ramenní opěrku. AKM 

V ýrobce zbraní je firma ISD Bul-
garia Ltd. se sídlem v Sofii. Tato 
firma vlastní výrobní závod 

ve  městě Kazanlak, tradičním centru 
výroby zbraní v  Bulharsku. V  dobách 
studené války Sovětský svaz poskytnul 
některým svým spojencům, mimo jiné 
i  Bulharsku, licenci na výrobu AK-47,  
AKM a AK-74. Bulharsko výrobě zbraní 
přikládalo velký význam a kvalita jejich 
produktů nezaostávala za sovětskými. 

ISD Bulgaria vyrábí samonabíjecí 
sportovní klony pušek AK-47/74, dále 
náhradní díly k  nim a  zásobníky. Zci-
vilněné kalašnikovy jsou vyrobeny jako 
samonabíjecí, nejedná se tedy o  pře-

s  pevnou pažbou a  AKMS jsou ve 
službě od roku 1959 a  při jejich návr-
hu se využily zkušenosti s  původním  
AK-47. Bulharský AKM(S) je z výrobního 
hlediska méně náročný, zároveň je lehčí 
a  přesnější. Na první pohled je zřej-
mý rozdíl proti sovětské předloze AKM 
v tom, že bulharská puška má plastové 
nadpažbí a předpažbí. Barva polymeru 
napodobuje hnědou barvu dřeva. Puš-
ka také není opatřena malým šikmým 
kompenzátorem na ústí hlavně, ale na 
jeho místě je napevno chránítko závitu. 

ISD Bulgaria k puškám dodává lehké 
polymerové zásobníky, zatímco původní 
sovětské byly z ocelového plechu. Pouz-

Pušky BSR AK-47 (nahoře) a BSR AK-74 Sniper. Obě zbraně se dodávají s černými plastovými 30ranovými zásobníky bulharské 
provenience. Lze použít i originální sovětské zásobníky pro AK a zásobníky od jiných výrobců, kteří respektují původní specifikaci. 
Zásobníky pro ruské deriváty AK řady 100 – Sajga nelze bez drobné úpravy použít. 




