
Zakladatelem, fieditelem a hlavním
konstruktérem Kel-Tec CNC Indus-
tries je George Lars Kellgren. Na-

rodil se v roce 1943 ve ·védsku, kde pÛ-
vodnû pracoval ve zbrojovkách Hus-
qvarna a Swedish Interdynamics AB.
Od roku 1979 Ïije v USA, kde postupnû
sám nebo se spoleãníky zaloÏil nûkolik fi-
rem a zkonstruoval fiadu zajímav˘ch
zbraní, znám˘ch napfiíklad pod znaãkami
Intratec a Grendel. ObdrÏel na nû nûko-
lik patentÛ. Od roku 1991 pÛsobí pfiede-
v‰ím ve své firmû Kel-Tec, z níÏ postup-
nû vytvofiil dnes uÏ pomûrnû velkou a v˘-
konnou zbrojovku. Ta v roce 2009 vyro-
bila 130 458 pistolí, s ãímÏ byla pát˘m nej-
vût‰ím v˘robcem krátk˘ch zbraní ve Spo-
jen˘ch státech (za firmami Ruger, Smith
& Wesson, SIG Sauer a Beretta USA).
Kellgren pro firmu Kel-Tec vyvinul ne-

otfielé, obchodnû úspû‰né konstrukce.
A pak jsou tu takové, u nichÏ se sice také
dá ãekat prodejní úspûch, ale pro krátkost

ãasu se to je‰tû jednoznaãnû neprojevi-
lo. Stojí za zmínku, Ïe nûkteré z tûchto
konstrukcí jsou evidentnû zamûfieny na
vyuÏití v ozbrojen˘ch sloÏkách, coÏ v mi-
nulosti u této firmy neb˘valo zvykem.

KEL-TEC RFB
Jedna z takov˘ch zbraní je samonabíjecí

pu‰ka RFB koncepce bull-pup na náboje
7,62x51mmNATO/308Win. George Kell-
gren ji zkonstruoval v roce 2003, av‰ak do
sériové v˘roby se dostala aÏ v roce 2008
a do prodeje pfii‰el prvnímodel teprve na
jafie 2009. Bull-pupÛ uÏ tady bylo a je dost,
ale tenhlemá jednu zvlá‰tnost: je dokonale
univerzální pro praváka i pro leváka, pro-
toÏe nemá v˘hozní okénko v pravém
smyslu a vyhazované nábojnice tak ne-
mohou obtûÏovat toho ani onoho.
Vystfielené nábojnice jsou dopraveny

do horní podélné trubice ãi kanálu a po-
stupnû jsou z nûj vyhazovány smûremdo-
pfiedu, otvorem mírnû vlevo nad hlavní.
Na videu je to docela fascinující pohled.
Tento systém dal zbrani i název – RFB je
zkratka pro Rifle, Forward-ejecting Bull-
-pup. UÏ pfii vysunutí ze zásobníku se dno
nábojnice zachytí do ãelistí zdvojeného
(patentovaného) vytahovaãe se dvûma
osami v˘kyvu, kter˘ po v˘stfielu vytáhne
nábojnici z komory a zvedne ji do horní-
ho kanálu, kde je dal‰ími nábojnicemi po-
sunována dopfiedu, aÏ vypadne otvo-
rem; nábojnice lze z kanálu také vysypat
naklonûním zbranû dopfiedu.
RFB je podle Kellgrena rovnûÏ nejbez-

peãnûj‰í ze v‰ech bull-pupÛ, protoÏe závûr
je od stfielcovy tváfie oddûlen dvûma ple-
chy tl. 1,6 mm. TûÏko v‰ak fiíct, proã by ty
ostatní bull-pupymûly b˘t nebezpeãnûj‰í.
Celá zbraÀ je namontována „kolem

hlavnû“. Letmo uloÏená hlaveÀ má tvr-
dû chromovan˘ v˘vrt a na ústí vnûj‰í zá-
vit, na kter˘ se zpravidla montuje tlumiã
plamene Kel-Tec A2, ale právû tak to
mÛÏe b˘t tlumiã hluku. Standardnû má

hlaveÀ délku 18 palcÛ (460 mm); s ní
zbraÀ váÏí 3,9 kg a celkovû mûfií jen
663 mm, coÏ je mnohem ménû, neÏ je
bûÏná délka útoãné pu‰ky. Poãítá se v‰ak
i s jin˘mi délkami hlavnû.
Na rozdíl od vût‰iny moderních kon-

strukcí není závûr RFB uzamãen rotací zá-
vorníku, ale jeho v˘kyvem do hlavÀové
extenze. Mechanismus ale pracuje kla-
sicky, tedy s odbûrem plynÛ z hlavnû na
píst uloÏen˘ nad hlavní. Systém je do-
plnûn manuálním regulátorem odbûru
plynÛ. Kel-Tec RFB pouÏívá standardní de-
setiranové nebo dvacetiranové zásobní-
ky FN FAL, které se zasouvají po pfiímé
dráze, bez v˘kyvu, coÏ ameriãtí experti
obecnû povaÏují za pfiednost.
Podstatné ãásti pouzdra závûru/rámu

zbranû vãetnû paÏby, pfiedpaÏbí a pistolo-
vé rukojeti jsou vyrobeny z polymeru.
V‰echny ovládací prvky jsou dÛslednû
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Kel-Tec CNC Industries, Inc., se sídlem v Cocoa na Floridû se od roku 1995 zamûfiuje
na v˘voj a v˘robu originálních, inovativních, technicky zajímav˘ch, ale pfiitom úãelnû
konstruovan˘ch zbraní. Na‰i ãtenáfii budou znát populární lehké pistole
s polymerov˘m rámem P-11, P-32 a P-3AT, pfiípadnû nov˘ model PF-9, stejnû jako
lehké samonabíjecí pu‰ky fiady SU (SUB). V sortimentu firmy se v‰ak najdou i ménû
známé zajímavosti, respektive novinky. Pfiedstavíme si ãtyfii z nich.
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