
PÛvodní podnik jednohomuÏe dnes
pod vedením obou ‰éfÛ zamûst-
nává na 80 lidí, jimÏ pomáhá ‰iro-

ká ‰kála nejmodernûj‰ích strojÛ, pfiede-
v‰ím poãítaãem fiízen˘ch.
Zatímco jiní ameriãtí ‰ikovní pu‰kafii

a ladiãi zaãali u pistolí, firma Briley pat-
fií k tûm nemnoha, které vy‰ly od bro-
kovnic. Jess Briley zaãínal jako spor-
tovní stfielec-brokafi a jako mnozí jiní
zjistil, Ïe na trhu není nûco, co by po-
tfieboval. A tak to zaãal vyrábût a zÛstal
u toho. PÛvodním vzdûláním je strojafi,
má ov‰em bohaté znalosti také z me-
talurgie. A vÛbec, pu‰kafi toho musí
umût hodnû z fiady dal‰ích vûdních
disciplín a fiemesln˘ch odvûtví.

BROKOVNICE
Základ programu pro uÏivatele brokov-

nic tvofií v˘mûnná zahrdlení ke zbranímvût-

‰iny znám˘ch svûtov˘ch firem. Abychom
byli pfiesní, nabízí se zde zahrdlení pro zbra-
nû 62 znaãek v cenû tak kolem 25-30 do-
larÛ za kus. Ov‰em to není v‰echno. Pokud
budete potfiebovat nûco, co firmanemána
skladû, tak vám to urãitû vyrobí. Tedy po-
kud je to zahrdlení pro brokovnici. Pravda,
zakázkováprácenûco stojí, ale spraví to nû-
jak˘ch 65 dolarÛ za kus.
Dal‰í oporu brokovnicového programu

firmy Briley pfiedstavují vloÏné hlavnû pro
brokovnice, jejichÏ instalací se zbraÀ vût-

‰í ráÏe rázem transformuje na zbraÀmen-
‰í ráÏe. Tak napfiíklad k ráÏi 12mÛÏete do-
stat vloÏné hlavnû ráÏe 20, 28 nebo 410.
I tyto vloÏné hlavnû mohou mít pevné
nebo v˘mûnné zahrdlení. KmontáÏi vloÏ-
n˘ch hlavní není zapotfiebí Ïádná úprava
pÛvodní hlavnû, ale jen trocha zruãnosti
nebo spí‰ nacviãen˘ch pohybÛ. Funkce vy-
tahovaãe nebo vyhazovákÛ zÛstává po
montáÏi vloÏn˘ch hlavní zachována. VloÏ-
né hlavnû jsou ocelové s hliníkov˘m
plá‰tûm, ale kdo chce mít brokovnici
i s vloÏn˘mi hlavnûmi lehkou,mÛÏe si kou-
pit hlavnû s komorami z titanu.
VloÏné hlavnû jsou, podobnû jako za-

hrdlení, uÏ ponûkud star‰ího data a Ïiví
firmu nejménû tfiicet let. Tedy osvûdãe-
n˘ produkt, kter˘ se pochopitelnû zdo-
konaluje. Zbranû znaãky Briley se na na‰e
území pfied rokem 1990 nedostávaly.
O jejich existenci ná‰ ãasopis poprvé in-
formoval v roce 1980 v souvislosti s bro-
kovou kozlicí Rottweil Skeet Combo,
která byla vybavena právû vloÏn˘mi
hlavnûmi Briley. To byl první oficiální kon-
takt mezi na‰í vefiejností a americkou fir-
mou... KdyÏ uÏ je firma Briley zavedená
v brokovnicích, pochopitelnû nemÛÏe
pfiehlíÏet dynamicky se rozvíjející trh
s taktick˘mi brokovnicemi. Nabízí pro nû
napfiíklad kompenzátory, tlumiãe pla-
mene a taktické svítilny.
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Znaãná ãást americk˘ch pu‰kafisk˘ch a ladiãsk˘ch firem nese jméno sv˘ch
zakladatelÛ. Jméno konkrétního muÏe ãi muÏÛ je mnohem lep‰í neÏ nûjaká zkratka
sloÏená z pár nic nefiíkajících písmen. Také v pfiípadû firmy Briley Manufacturing
v texaském Houstonu název obsahuje pfiíjmení svého zakladatele, kter˘m je Jess
Briley. Postupem ãasu pfii‰el do firmy na vedoucí pozici také jeho zeÈ Cliff Moller.
Zda zde pracoval jiÏ pfied svatbou, nebo se pfiiÏenil a pfiiãinil, to nevíme. V kaÏdém
pfiípadû tihle dva pánové jsou dnes ve vedení, jehoÏ zájem se rozprostírá
od brokovnic pfies opakovací kulovnice aÏ po pistole.

Briley
Manufacturing

Základ produkce firmy
tvofií nepfieberné
mnoÏství provedení
a velikostí ãokÛ
pro brokovnice
prakticky od v‰ech
v˘znamnûj‰ích
svûtov˘ch v˘robcÛ

Z nabídky úsÈov˘ch brzd Briley pro kulovnice




