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sběratelství

V dubnu 2016 dovrší 
Společnost pro studium 
nábojů 25 let své úspěšné 
činnosti. V tomto článku 
bych ji rád představil 
a informoval o její činnosti. 
Vznikla počátkem roku 1991, 
ihned po změně politických 
poměrů, a byla registrována 
Ministerstvem vnitra ČR dne 
10. 4. 1991. 

jejich organizace. Od padesátých let 
to v USA byla ICCA (International Car
tridge Collectors Association), která 
se později změnila v IAA (International 
Ammunition Associaton), fungující 
dodnes. Kromě toho je v USA řada 
regionálních či specializovaných or
ganizací. 

J
iž v osmdesátých letech u nás 
sběratelé nábojů spolu ko
munikovali, scházeli se, vy
měňovali si náboje a pídili se 
po tehdy u nás téměř nedo

stupných informacích z tohoto oboru. 
Někteří z nich dobře znali situaci ve 
světě, byli i členy organizací sběrate
lů nábojů, resp. osob zabývajících se 
studiem nábojů v USA či v Německu.

Náboje, ať už historické nebo i sou
časné, jsou zajímavým oborem stu
dia i objektem sběratelského zájmu. 
Tímto oborem se zabývali jednotlivci 
od druhé poloviny 19. století; ve větší 
míře pak v USA od 30. let a v Evropě 
o něco později, dá se říci od 50. let mi
nulého století. Postupně vznikaly také 

V Evropě je to ECRA (European Car
tridge Research Association), založená 
roku 1965. Ta není členěna podle států 
ani národností, ale podle jazyků, který
mi členové hovoří – německy, anglicky 
nebo španělsky hovořící sekce atd. 
V Evropě je ještě samostatná skandi
návská asociace. Ve světě jsou dále 
asociace australská, novozélandská, 
argentinská, kanadská atd. Prakticky 
všechny asociace vzájemně spolu
pracují. V roce 1991 se k nim připojila 
i naše Společnost pro studium nábojů, 
jako jediná z bývalých socialistických 
států.

Z toho je patrné, že organizovanost 
zájemců o náboje je vysoká, vyšší než 
u zájemců o zbraně. Díky této činnosti 
jsou dnes znalosti o vývoji nábojů 
a o firmách, které je vyráběly a vyrábě
jí, nesrovnatelně větší a ucelenější. Při
tom je třeba připustit, že profesionální 
historikové se na tom podíleli nanejvýš 
spoluprací nebo pomocí.

Všechny tyto asociace včetně naší 
společnosti mají prakticky stejné 
poslání. Jednak umožnit sdružení, 
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