
pení ještě nebyla stanovena, ale určitě 
se bude pohybovat přes 1000 Kč, protože 
výroba není levná. Zato zásobník perfekt-
ně funguje a během zkušebního střílení 
jsme nezaznamenali žádnou závadu způ-
sobenou například nepodáním náboje. 
Jak nám řekl výrobce, vývoj zásobníku 
trval pouhých 14 dní. Impulz ze strany 
čtenářů Střelecké revue byl tedy zřejmě 
velmi silný a pozitivně motivující.

Další změny konstrukce
Ogar 22 v definitivní verzi, která je 

dnes k dispozici zákazníkům, doznal také 
další konstrukční změny. Došlo k nim na 
základě připomínek Českého úřadu pro 
zkoušení zbraní a střeliva. Jak Libor No-
vák konstatoval, připomínky byly velmi 
věcné a zbrani jednoznačně prospěly.

Nejpodstatnější změnu po zásobníku 
znamenala aretace vložné hlavně, respek-
tive krátké komory, která se do zbraně 
vkládá zezadu. Hlaveň je nyní aretována 
sponou ve tvaru písmene U, která zapadá 
do původního vybrání pro uzamykání zá-
vorou. Původní fixování pomocí redukce 
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Ve třetím čísle letošního ročníku Střelecké revue vyšel článek o adaptéru Ogar 22, 
kterým lze samonabíjecí verzi rozšířené československé útočné pušky vz. 58 přestavět 
na samonabíjecí malorážku. Článek měl mezi čtenáři velký ohlas a na výrobce  
zbraně, puškaře Libora Nováka z Úsobí, se snesla vlna kritiky. Ne tak za přestavbu  
na malorážku, ale především za to, že si „dovolil“ použít jiný a podle mnohých ošklivý 
zásobník. A protože Libor Novák s Davidem C. Hájíčkem, kteří fungují pod značkou 
Highland Arms, poslouchají hlas svých zákazníků, pořádně na Ogarovi zapracovali.

Ogar s novým 
   zásobníkem

Největší změnu oproti první verzi Oga-
ra představuje původně tolik kritizovaný 
zásobník, který teď při pohledu ze vzdále-
nosti větší než půl metru nerozeznáte od 
originálního zásobníku pro „plnotučnou“ 
osmapadesátku. Při bližším pohledu na 
vyústění zásobníku to samozřejmě snadno 
poznáte. „Ze zásobníku osmapadesátky 
jsme použili plášť, ale dovnitř jsme vložili 
vlastně nový zásobník z frézovaného du-
ralu. Pojme 25 nábojů, když člověk zatlačí, 
tak také 29, ovšem to už negarantujeme 
jeho funkčnost,“ řekl nám Libor Novák. 

Jak jsme zjistili, zásobník je bez použití 
nářadí rozebíratelný, a tudíž 

čistitelný. Ke každému 
Ogarovi se dodává jeden 
zásobník, maloobchod-

ní cena jednotlivých 
kusů pro dokou-

s t ř e l e c k á  r e v u e  ›  z á ř í  2 0 1 234

Když jsme se v červnu letošního 
roku opět objevili v Úsobí, Libor 
Novák nám hned při příchodu řekl: 

„Ogara nepoznáte. Trochu jsme ho pře-
konstruovali.“ 

Puškař 
Libor Novák 
s novým 
Ogarem

Přestavba začíná. 
Původní závěr je pryč a je 
vložena nová komora, 
resp. kratší část hlavně, 
jejíž část je opracována 
do čtvercového průřezu; 
na ni se nasadí spona.
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