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přebíjení 

Strobl.cz 
jav

rikou nemůže poměřovat. Z českých 
zemí máme doloženo přebíjení nábojů 
jako samozřejmou věc už v 70. letech 
19. století. 

Dnes se těžiště přebíjení přesunulo ke 
sportovním střelcům, ať už kvůli úspoře 
nákladů, nebo pro vyladění vlastností 
střeliva. Nicméně přebíjejí i myslivci, 
a to nejen z důvodů ekonomických, ale 
i praktických. Náboje některých starších 
ráží prostě jinak než přebíjením nezajistí-
te. a vlastní náboj je prostě vlastní náboj.

Po roce 1989 se nám otevřel svět 
a měli jsme šanci povznést přebíjení 
u nás na vyšší úroveň, kam zatím dospě-
lo na západ od našich hranic. Devade-
sátá léta byla období, kdy se o přebíjení 
čile diskutovalo a psali jsme o něm čas-
to také na stránkách Střelecké revue. Po 
roce 2000 však u nás novinek na tomto 
poli ubylo a téma se jaksi vytratilo. Řada 
lidí si sama přebíjela a přebíjí, firmy 
pro ně dodávaly komponenty i náčiní, 
ale celé to spíš usínalo. Zájem o tuto 
činnost mezi střelci, kteří nepřebíjeli, se 
probudil až po roce 2010, nejspíš hlavně 
z ekonomických důvodů. Svůj podíl na 
tomto obnovení zájmu o přebíjení má 
v posledních letech také firma Strobl.cz,  
která sídlí v krásné jihočeské krajině 
v Nové Bystřici – albeři nedaleko hranic 
s Rakouskem. 

Koncem roku 2013 jsme se vypravili na 
jih Čech, abychom si popovídali o přebí-
jení s Michalem Štroblem a Ing. janem 
Králem, kteří jsou majiteli a současně 
hybateli firmy. jak už to u zajímavých 
lidí často chodí, k předmětu jejich 
podnikání je vlastně přivedla náhoda, 

Přebíjení nábojů je činnost, 
která držitele zbraní doprovází 
už od dob, kdy se zadovky  
se středovým zápalem začaly 
masově prosazovat ve výzbroji 
lovců, sportovních střelců, ale 
i armád. Některé náboje byly 
dokonce konstruovány s tím, 
že se předpokládalo jejich 
několikanásobné nebo dokonce 
mnohonásobné přebíjení. 

A
merika, kde se přebíjení dost 
silně praktikovalo už v éře Di-
vokého západu, zůstala zemí 
masového přebíjení dodnes. 
velký impulz představovala 

skutečnost, že po druhé světové válce 
zůstalo velké množství komponentů 
nábojů, které se po válce dostaly na trh 
za velmi nízké ceny. aby si z nich mohli 
sami střelci vyrábět náboje, potřebovali 
lisy, matrice a řadu dalších potřeb. Ty 
jim dodávaly mimo jiné firmy jako Lee, 
Hodgdon nebo Lyman, které se v tomto 
oboru pohybují dodnes. ani Evropa není 
prosta přebíjecí tradice, ačkoli se s ame-

které však oba silně pomohli. Michal 
Štrobl pochází z rodiny, kde je střelectví 
součástí rodinné tradice, ale profesio-
nálně se zbraněmi a přebíjením zabývá 
asi čtyři roky. Původní profesí je ajťák, 
vždycky se však věnoval také zbraním. 
Ing. jan Král je původní profesí ekonom 
a střelbě se také věnuje už řadu let. Oba 
sportovní střelci přebíjeli, nebyli tak 
ovšem úplně spokojeni se vším, co bylo 
či nebylo na trhu k mání, a zaznamenali 
mezeru na trhu. Na českém, ale do jisté 
míry také středoevropském. 

„Ono už jen získat potřebné znalosti 
a dovednosti o přebíjení v češtině je 
horor,“ řekl nám Michal Štrobl. „Tři roky 
jsem ležel v katalozích, komunikoval 

�� Firmě Strobl se osvědčily sady potřeb pro pře-
bíjení, složené z kvalitních produktů za výhodné 
ceny. Na snímku je sada Lee Breech lock  
challenger press 
kit, sestavená 
přímo firmou 
Lee. Cena bez 
matric činí 
4041 Kč. �� K výbavě 

střelců dnes patří 
také ultrazvukové pračky 
nábojnic. Tyto dva exempláře jsou ze 
sortimentu Frankford Arsenal.

�� Nejprodáva-
nější lis s otoč-
nou hlavou od 
Lee Precision 
je Lee Classic 
Turret Press

i s domácími dodavateli, ale pořád mi 
spousta věcí nebyla jasná. A to jsem už 
nějaké zkušenosti měl. Jak by si potom 
s tímhle soustem měl poradit úplný 
začátečník. Prostě mi bylo jasné, že na-
bídka potřeb pro přebíjení u nás je, ale 
informační bariéra je obrovská. Zájem-
ce o přebíjení, ale nejen ten začínající,  




