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– do Bridgeportu ve státě Connecticut 
a tam se na nich vyrábělo pod značkou 
Union Metallic Cartridge & Cap Com-
pany. Kratší název Union Metallic Car-
tridge Company pak firma užívala od 
září roku 1867. Za vzestupem podniku 
stál mechanik – génius Alfred Hobbs, 
jenž vymyslel řadu strojů a přípravků.

Podniku se dařilo, takže majitel, jímž 
byla stále firma Schuyler, Hartley & 
Graham, v roce 1888 k úspěšné munič-
ce koupil ještě zbrojovku Remington. 
Majitelé UMC chtěli prostě ke svým 
nábojům a jinému sportovnímu zboží 
mít také zbraně ze své fabriky. Věž k od-
lévání olověných broků (do té doby se 
broky nakupovaly od subdodavatelů) 
vysoká 58 metrů byla v  areálu firmy 
dokončena v roce 1909 a údajně byla 
dlouho nejvyšší budovou v Connecti-
cutu. Denně se tam mělo vyrobit 120 
tun broků. Snad ještě stojí. Začátkem 
letošního roku to vypadalo, že jako 
jediná z budov v bývalém areálu UMC 
bude zachráněna.

Ke sloučení firem Remington a UMC 
pod jednu značku došlo v  roce 1912 
a centrála nové společnosti Remington 

Z historie

ROK po americké občanské 
válce firma UMC nevznik-

la z  ničeho. U  jejího vzniku stála ob-
chodní společnost Schuyler, Hartley 
& Graham, která v  roce 1866 koupila 
v Nové Anglii dva malé výrobce nábo-
jů. První z těchto mateřských firem se 
jmenovala Crittenden & Tibbals a byla 

K historii americké výroby střeliva patří firma a posléze značka Union Metallic 
Cartridge Company (UMC). Tato společnost byla založena v roce 1867, když se 
definitivně začaly prosazovat náboje s kovovou nábojnicí pro zadovky. 
Nejednomu podnikateli bylo jasné, že se jedná o velký a perspektivní byznys, 
který však vyžaduje velké investice. 

ze South Coventry, kde vyráběla velko-
rážové střelivo s  okrajovým zápalem. 
Druhá byla firma C. D. Leet ze Spring-
fieldu v Massachusetts; ta produkovala 
zejména náboje Lefaucheux v revolve-
rových rážích a některé další.

Jejich stroje na výrobu nábojů se pře-
stěhovaly – možná i s nějakou obsluhou 

Munička UMC
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Výrobní závod a zaměstnanci UMC přibližně v roce 1873 

Závod UMC v Bridgeportu: většina objektů je z doby kolem roku 1915. Věž v popředí je vodojem. K výrobě broků odléváním olova do vody 
sloužila zděná pyramida úplně vzadu. Zatím nejspíš ještě stojí, ale v brownfieldu kolem se bourá a vzniká zde průmyslová zóna 
Lake Success Business Park.
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