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nové zbraně

�� Základní 
provedení Usámy 
ve dřevě a se 
sklopnou rámovou 
opěrkou

Když jsme koncem loňského roku přijeli do České 
Třebové, kde sídlí firma bratří Řeháků, zaujala 
nás v její nabídce krátká variace na útočnou 
pušku Kalašnikov. „To je model Usáma,“ řekl 
nám tvůrce této zbraně Ing. Daniel Řehák. 

upravil také vratnou pružinu. Na ústí 
hlavně je závit, na který u Řeháků na
montovali vlastní kompenzátor, jenž 
zbrani po vzhledové stránce rozhodně 
prospěl. Daniel Řehák Usámu opatřil 
také jednoduchou ocelovou sklopnou 
ramenní opěrkou vlastní výroby.

To ovšem není všechno. V rámci 
experimentů a vylepšování designu 
několik Usámů vystrojili také doplňky 
od FAB Defense. Usáma tak dostal 
fabáckou rukojeť, předpažbí s lišta

části pouzdra závěru. Dutinou ve stře
du závorníku prochází úderník. Vratná 
pružina je uložena na dlouhém vodít
ku. V rámu z oceli je uložen kladívkový 
spoušťový a bicí mechanismus.

Plyny z hlavně se odebírají 2mm 
kanálkem na hřbetu hlavně, na který 
navazuje objímka s novým plynovým 
nástavcem. Píst je pevně spojen se 

závěrem, shora chráněným pouzdrem 
z ocelového plechu, a prochází pylo
nem, na němž je uloženo hledí. Hlaveň 
má vývrt se čtyřmi pravotočivými dráž
kami. Na pravé straně pouzdra závěru 
je jako u nezkrácené verze dlouhá páka 
pojistky a nad ní je výhozní okénko. 
Také záchyt zásobníku a zásobníková 
šachta před čelem lučíku jsou na svém 
místě. 

Usáma od Řeháků
 jAV

jsme ji pro ně vyvinuli 
a vyrobili, respektive ne-

chali vyrobit a upravili. Ale 
já jsem té zbrani tohle jméno 

nedal. Vymysleli je sami naši 
zákazníci. On totiž Usáma na některých 
záběrech, které neustále opakovala 
televize, skutečně měl nějakou zkráce-
nou verzi Kalašnikova, takže takhle to 
vzniklo. A jelikož zákazníci přijali název 
s nadšením, zbrani už tohle označení 
zůstalo.“

Usáma od Řeháků vznikl na bázi sa
monabíjecí pušky Type 56, což je čínská 
variace na útočnou pušku Kalašnikov 
AK 47 v ráži 7,62x39 mm. Type 56 
v základním provedení jako kdyby rus
kému ákáčku z oka vypadl. Usáma však 
vypadá poněkud jinak, ale to podstatné 
bylo zachováno.

Hlaveň Usámy čínský výrobce zkrátil 
na 26 cm a úměrně ke zkrácení hlavně 

mi a sklopnou ramen
ní opěrku na bázi kovu 

a plastu. Zatímco verze ve 
dřevě je typicky usámovská, 
nová varianta už vypadá jako 
zbraň pro 21. století.

Závěr zbraně je stejně jako u AK 47 
uzamčen otočným závorníkem, jehož 
čelo se uzamyká do drážek v přední 

Jako zbraň k obraně 
obydlí nepochybně bude 
vzbuzovat respekt.

„N
aši zákazníci poptávali 
krátkou verzi samona-
bíjecí zbraně na bázi 
AK 47,“ vysvětluje 
Daniel Řehák. „Takže 
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