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Bergara je  
město v severním  
cípu Španělska, jen  
malý kousek jižně  
od centra Baskicka,  
od Eibaru. Baskicko  
bylo jedním z center  
španělské výroby zbraní.  
Už v období kolem první  
světové války a v meziválečném 
období chrlilo desítky a stovky 
tisíc sice nepříliš dokonalých, 
ale současně také velmi  
levných zbraní. Ještě na konci 
20. století zde byly firmy Star 
a Astra, jejichž kvalita produkce 
vůbec nebyla špatná,  
a přitom šlo o cenově  
dostupné zbraně. 

Na 
počátku 21. století 
převzalo roli ekono-
mického zbrojíře Ev-
ropy Turecko a špa-

nělské zbraně se z trhu dost vytratily. 
Star i Astra zkrachovaly, funguje Ar-
desa, výrobce černoprachých zbraní, 
ale žádný jiný větší španělský 
výrobce palných zbraní mě 
nenapadá. Loni na veletrhu 
v Norimberku o to víc zaujala 
opakovací kulovnice z Ber-
gary, výrobek stejnojmen-
né firmy. Ta je dlouhodo-
bě jedním z předních 
výrobců hlavňoviny; 
zejména na severo-
americkém trhu, ale 
i u nás její výrob-
ky mají pověst 
velmi dobrých 
hlavní za hodně 
dobré ceny.

nové zbraně

čep nesený v čele závěru. Lze tedy 
říci, že až potud závěr spojuje koncepci 
Weatherby (více řad uzamykacích ozu-
bů) s koncepcí Remingtonu (válcový 
vyhazovač). Tři řady ozubů znamenají 
otevírací úhel 60°, kliku závěru lze 
pohodlně ovládat i při použití nízké 
montáže zaměřovacího dalekohledu. 

Závěr má výměnnou hlavu s uza-
mykacími ozuby a rozdílnými čely, 
čímž je zajištěna možnost uživatel-
ského přerážování. Hlava závěru je 
do těla nasunuta na válcové stopce, 
spojení se závěrem zajišťuje masivní 
příčné pero. Hlavu v těle drží dvojice 
výklopných ramének, která jsou ne-
sena na těle závěru a v uzamčeném 

stavu zapadají do příčné drážky ve 
válcové stopce. Aby nebylo možné 
omylem nainstalovat hlavu závěru 
na tělo otočenou vzhůru nohama, 
je na těle závěru dopředu směřující 
pružinový drát. V hlavě závěru je 
odpovídající otvor, do kterého je 

třeba při skládání závěru drát 
zasunout. 

Do vlastní výroby zbraní se firma 
pustila teprve nedávno. Přitom 
zřejmě spolupracovala s firmou 
Ardesa, protože první Berga-
ry byly jednušky se sklopnou 
hlavní, které těm od Ardesy 

jako by z oka vypadly. 
V roce 2012 tedy 

přišla s novou za-
jímavou kulovnicí, 

opakovačkou.  
Bergara BX11 je lo-

vecká kulovnice s vál-
covým odsuvným 

závěrem, s vý-
měnnými hlavněmi 

a možností uživatelské změ-
ny ráže. Z tohoto popisu také 

vyplývá, že BX11 lze vnímat 
jako tzv. take-down rifle – tedy 

zbraň s hlavní odnímatelnou pro 
transport. 

Závěr BX11 se uzamyká do pro-
dloužené hlavně, a to šesti ozuby 
ve třech řadách. Bicí mechanis-
mus se napíná, jak je dnes běžné, 
při otvírání závěru. Vytahovač je 
krátký, příčně odpružený drápek, 

vyhazovač tvoří odpružený válcový 

�� Berga-
ra BX11 

v dřevě-
ném paž-

bení

�� Bergara BX11 
v plastovém paž-

bení s lehkou 
hlavní

Je to chytře vymyšlená 
a solidně vyrobená zbraň 
a nezbývá než doufat,  
že bude za dobrou cenu.

Bergara BX11
INg. MARTIN HELEBRANT
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