Moderní zbraně

Pavel BERAN

Bergara
Baskicko patří mezi nejrozvinutější regiony Pyrenejského poloostrova. Zpracování
kovů, strojírenství a rovněž výroba zbraní tam mají dlouhou tradici. Z tradiční výroby
zbraní se bohužel do dnešní doby zachovalo málo – nejvýznamnější stávající výrobní
podnik se nachází v horském městečku Bergara.

Kulovnice řady BA 13
s délkou hlavně 420 mm

Výrobní družstvo
Forma podniku, který vyrábí zbraně Bergara, vás udiví, protože se jedná
o družstvo Dikar S. Coop. To je název
firmy, Bergara je obchodní značka. Ve
Španělsku jsou družstva (cooperativas)
běžnou a tradiční formou podnikání. Tento systém dlouhodobě prokazuje svoji životaschopnost a konkurenceschopnost,
díky které Dikar S. Coop. mohl založit
dceřinou společnost v USA, Bergara
North America, se 120–130 zaměstnanci.
O tomto zajímavém výrobci jsem se
dozvěděl víc od majitele brněnské firmy

Brno Hunt Ing. Petra Mikuláška, který
s Dikarem dlouhodobě spolupracuje
a dováží jejich zbraně do České republiky.
Dovozce se o firmě Dikar a jejích pracovnících vyjadřuje s velkým respektem
a uznáním. Jak jsem pochopil, v tomto
výrobním závodě panují poměry a vztahy dost odlišné od poměrů u nás. Dikar
měl před 12 lety okolo 65 pracovníků
a dnes jich má přibližně 110, z toho asi
10 v administrativě a zbytek ve výrobě.
Dikar rozšiřuje své řady podle následujícího schématu: do firmy nastoupí nový
zaměstnanec na zkušební dobu 1–3 roky.

Rozložená kulovnice BA 13
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Pokud se osvědčí a má zájem v podniku pokračovat, dostane nabídku, aby
si koupil družstevní podíl. Vzhledem
k tomu, že ve firmě pracují spolumajitelé, všichni jsou motivováni k podpoře
jejího rozvoje. Členové družstva pobírají
mzdu za odvedenou práci, a pokud se
firmě daří, tak navíc i podíl na zisku.
Pracovníci nejsou rozkastováni a vedení
se neseparuje od řadových pracovníků.
Při obědě si vedle skladníka běžně přisedne ředitel, je to sice šéf s autoritou,
ale také družstevník, co si přisedne
k jinému družstevníkovi.
Díky motivaci všech pracovníků a racionálnímu uspořádání výroby je produktivita práce excelentní. Firma o 110
lidech vyprodukuje ročně 200 000 zbraní a navíc obrovské objemy hlavní a hlavňoviny ve vynikající kvalitě. Hlavně z Bergary jsou protahované, vyráběné vždy
ze španělské, respektive baskické oceli.
Vyznačují se vysokou kvalitou materiálu
a minimálními výrobními tolerancemi.
Hlavně odebírají mnozí renomovaní
světoví výrobci sportovních a loveckých
zbraní. Dikar s výrobou precizních hlavní
začínal, výroba kompletních pušek se
rozběhla přibližně před 12 roky. Zhruba
80 % produkce se vyveze do USA. Specialitou pro USA jsou předovky CVA.

