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TEST

BERGARA  
  

Kolem roku 2006 se rozhodli 
vlastníci španělského výrob

ního družstva Dikar využít volnou kapacitu závodu 
v Bergaře a začít opět po letech vyrábět ve Španělsku 

kulové hlavně. Značnou část produkce prodává Dikar v USA, 
zejména předovky a střely do nich. Součástí Dikaru je i americká 

distribuční firma BPI Outdoor a B Bergara – nebo prostě  
Bergara – je jeho registrovaná značka; v majetkovém  

propletenci působí také firma Bergara Barrels. 

je vidět a něco jiného je vyzkoušet si 
a proměřit. Takže jsem netrpělivě čekal, 
až mi vzkážou z firmy Brno Hunt, která 
Bergaru v Česku zastupuje, že je možné 
novou B14 otestovat. 

Lovecká Bergara B14 se nabízí v pro-
vedení Timber, tj. s olejovanou ořecho-
vou pažbou typu Monte Carlo v ráži 308 
Winchester, v provedení Hunter s ame-
rickou pažbou ze zeleně probarveného 
plastu a v provedení Woodsman s dře-
věnou „americkou“ pažbou. Já jsem 
měl možnost vyzkoušet dvě provedení 
– lovecké Timber v ráži 308 Winchester 

B14
ING. MARTIN HELEBRANT

�� Lovecká Bergara B14 
Timber osazená zaměřovacím 
dalekohledem Kahles Helia 5

P
rávě lidé z BPI prý měli nápad, 
že by nemuselo být marné 
ukousnout si aspoň kousek 
z velkého koláče, který poskyt-
la vrcholící světová poptávka 

po puškách typu AR-15. A hlavní se 
zoufale nedostávalo. Záměr se zdařil, 
výroba hlavní v Bergaře začala v roce 
2008. Bergara se ukázala jako nejenom 
výkonný výrobce, ale získala poměrně 
záhy i pověst výrobce velmi přesných 
hlavní. Takže je jen logické, že brzy 
začala Bergara vyrábět i celé zbraně. 

Na přelomu let 2015 a 2016 Berga-
ra představila další novou kulovnici, 
model B14. Nová kulovnice zaujala 
a stihla již za svůj krátký život zís-
kat i první významnou cenu, stala se 
puškou roku 2016 britského časopisu 
Shooting Industries. Já jsem novou 
B14 poprvé uviděl v Norimberku na 
veletrhu IWA 2016. Ale něco jiného 

se zaměřovacím dalekohledem Kahles 
Helia 5 2,4–12x56 a dále jako přestav-
bu pro velkorážovou terčovou střelbu 
s těžkou hlavní v ráži 308 Winchester 
a s odstřelovačským zaměřovacím 
dalekohledem Kahles K624i 6–24x56. 

Bergara B14 je opakovací kulovnice 
s válcovým odsuvným závěrem Re-
mingtonova typu, tj. s krátkým příč-
ně odpruženým drápkem vytahovače 
a s vyhazovačem tvořeným jedním vál-
covým odpruženým čepem neseným 
na čele závěru. Úderník se napíná při 
otvírání závěru. Závěr uzamykají dva 
masivní ozuby v přední části. Závěr se 
pohybuje v nahoře široce otevřeném 
pouzdře závěru, prostor mezi předním 
a zadním můstkem je prakticky úplně 
otevřený, podobně jako třeba u našich 
CZ ZKK 600 nebo 550. 

Oba můstky pouzdra závěru mají vál-
cový tvar. Mají shodný rozměr, jako má 
jedna z nejrozšířenějších amerických 
kulovnic – Remington 700, takže je tu 
dost široký výběr montáží. Ba co víc, 
shodné jsou i připojovací rozměry mezi 
systémem a pažbou a mezi pouzdrem 

�� Montážní lišta shora téměř úplně překrývá volný prostor mezi můstky pouzdra závěru a komplikuje 
nabíjení. Úderník není napnutý, z temene závěrové matice nevystupuje výstražník. Hmatník pojistky je 
v přední poloze, tedy odjištěno. 


