
> Krásná provozovna firmy funguje na
první pohled ve zcela novém domě.
Nebo zdání klame?

Tady na Kněžskodvorské fungujeme už
12 let, i když jako firma existujeme už let
20. Původně tu stál jen starý, nizoučký ba-
ráček, ve kterém jsme zahájili provoz.
Aniž bychom prodej přerušili, postavili
jsme vedle novou prodejnu, pak se bě-
hem víkendu přestěhovali do nového,
tam kde je dnes prodejna oděvů. Opra-
vili jsme starou část a zase se natáhli zpět
do nového. Po celou tu dobu jsme neměli
zavřeno ani den! V roce 2002 sem ale vlít-
la voda. Chystal jsem se zrovna na safari
do Zimbabwe a chtěl jsem proto vybrat
pojišťovnu, až se vrátím. A tak, když sem
ta voda přišla, stála nás vzniklá škoda sko-
ro dva miliony, aniž bychom od někoho
dostali korunu. Museli jsme vyklidit bah-
no, všechno vysušit a pořídit nový ná-
bytek, abychom mohli rychle pokračovat.
Naší prioritou byl a stále zůstává lov. Při-
tom se snažíme dělat všechno na úrov-
ni a tak, abychom si nedělali ostudu.

> Prodej zbraní, střeliva, myslivec-
kých oděvů a doplňků vás uživí?

Tuto firmu provozujeme spíš jako koníčka.
Druhá firma nese název Šubrt, teleko-
munikační materiál. Měli jsme štěstí, že
jsme se v tomto oboru uchytili asi před

dvaceti lety, když se u nás začala stavět
hlavní telekomunikační síť, celá republi-
ka byla rozkopaná a všude se natahaly ka-
bely. A tak z toho, co jde nad zemí, v zemi
i v budovách, je hodně od nás.

> Jste myslivec? A jak je to vůbec s lov-
nou zvěří kolem Českých Budějovic?

Ano, jsem tuzemský myslivec. A tady
v blízkosti města je hodně drobné per-
naté, kachen, bažantů... Prodá se proto
také dost brokovnic a hodně broko-

vých nábojů, brokařina tady má dlou-
holetou tradici. Na srnčí, černou či vy-
sokou stačí zajet zhruba sto kilometrů na
Šumavu. Lovecké hobby je v Českých
Budějovicích velmi silné, i proto je tu
v současnosti asi šest prodejen.

> Můžete seznámit čtenáře se svým
sortimentem?

Zaměřujeme se především na zbraně zá-
kladního sortimentu, od nejlevnějších po
dražší, končíme u Krieghoffa. Na trojáky se
moc nezaměřujeme, spíš na kulové dvo-
jáky. Vloni se prodalo také dost krátkých
zbraní, takzvaná krize se v podstatě ne-
projevila. Výsledek ale dá mnohem víc prá-
ce, je totiž mnohem větší četnost prodeje
rozličného sortimentu, mnohem širší záběr.

> Jakézbraněseuvásprodávajínejvíc?
Strakoničtí sem vozí krátké zbraně, jejich
pistolí jsme prodali hodně a prodávají se
dobře, nebyly s nimi žádné potíže ani žád-
né reklamace. Vyhráli jsme také výběro-
vé řízení a vyzbrojovali českokrumlovskou
městskou polici, a to klasickými policejními
čezetami. Zbraně ČZ se prodávají vůbec
dobře, krátké i dlouhé, z dlouhých jdou ur-
čitě nejlépe pětsetpadesátky. To je v sou-
časné době nejpřijatelnější zbraň jak kva-
litou, tak i cenově. Hodně se prodávají
i malorážky, nejvíc klasické čtyřistapade-
sátdvojky. O této zbrani říkám, že je to
zbraň za půl darma, je nádherně udělaná
a naprosto bezproblémová. A protože je
s ní levné střílení, prodává se hodně. Hod-
ně se prodává i vzduchovek, kterých ve-
deme řadu modelů, a také plynovky.
Obecně se snažíme soustřeďovat přede-
vším na to, co dokážeme dobře nakoupit.

Teď máme na skladě asi 150 zbraní
a zhruba za 10 až 12 milionů zásob. Dob-
ře se prodává také oblečení a boty. Zbo-
ží vozíme z celého světa, ze Spojených
států, Dánska, Rakouska, Španělska, Itá-
lie a Francie. Z optiky jde dobře Meopta
a už historicky Swarovski, kde je výhod-
ná cena a chovají se i super k zákazníkovi.
Zeiss si drží Kozap, Kahles jsme sice zkou-
šeli s Detexem, moc dobře se ale ne-
prodával, protože každý si už radši ma-
ličko připlatí a koupí Swarovskiho. Docela
slušně jdou Nikony, většinou myslivec-
ká optika. Čínu vůbec nechceme, proto-
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František Šubrt

České
Budějovice

Navštívil jsem prosperující zbraňařskou firmu Šubrt „Weapons & Munition“
na Kněžskodvorské ulici v Českých Budějovicích a položil jsem pár otázek
Františku Šubrtovi.
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