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Vedle nábojů a střel americká munička Hornady jako vedlejší produkt již nějakou dobu 
nabízí taky malé bezpečnostní schránky/sejfy. Takové ty na stůl, kterými zajistíte pistoli 
před dětmi. Našim předpisům to odpovídá, jen pokud máte jednu nebo dvě zbraně, ale 
špatné to rozhodně není. 

Mgr. Jan TETŘEV

Hornady nabízel taky trezory. Ne 
hotové, ale takové, jaké si zá-
kazník poručí čili nakonfiguruje. 

Bylo jasné, že tyhle věci si munička 
sama nevyrábí, ale někdo jí je dodá-
vá. Oním dodavatelem je společnost 
SnapSafe a  jak se tak spolupracovalo, 
Hornady ji v roce 2016 potichu spolkl.

Americká společnost a dnes už mož-
ná jenom značka SnapSafe přišla s ne 
tak úplně novou myšlenkou, že trezor 
je potřeba přizpůsobit potřebám a pro-
storovým možnostem zákazníka. Její 
trezory se snadno umísťují a především 
přesouvají. Není to tím, že by se jednalo 
o lehké zboží, vyrobené třeba z hliníku 
nebo plastu, ale tyhle trezory se mon-
tují až na místě. Domů vám je přivezou 
po kusech, takže prý nemusíte najímat 
ani stěhováky. Trezory nejsou svařova-
né, ale montované, přičemž všechny 
montážní prvky (viděli jsme šrouby) 
jsou umístěny uvnitř. Na místě se také 
do stěn vkládá ohnivzdorný materiál. 

Jinak firma dodává i trezory k zabu-
dování – od nejmenších po největší –, 
trezorové dveře pro speciální objekty 
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a trezorové vchodové dveře, ale to na-
bízejí skoro všichni.

Lepší trezory a sejfy
Jako zajímavý produkt Hornady/Snap- 

Safe se jeví trezor do auta. Jmenuje se 
Trunk Safe, má dvě madla, pořádný 
zámek a je vyložen molitanem. Šoupne 
se do auta a za pomoci dvou ocelových 

lanek se připevní k jeho konstrukci. Tedy 
pokud se to dá. Podobně jako ostatní 
trezory od Hornadyho může být tento 
trezor zajištěn buď obyčejným klíčem, 
nebo třemi typy číselných kódů, z nichž 
jeden funguje na mechanickém princi-
pu (klasické otáčení) a dva jsou už digi-
tální. Dál si můžete koupit plochý trezor 
Under Bed Safe. Je to vlastně plechový 
šuplík, který zajíždí do ploché skříně. 
Že se toto zařízení dá přemístit taky do 
auta, je samozřejmé. Uzamykání může 
být stejné jako u předchozího modelu 
a taky tady jsou součástí dodávky oce-
lová lanka na připevnění. 

V nabídce je taky plechové pohoto-
vostní pouzdro/sejf na pistoli. Zajímavá 
věc je určena pod psací stoly podnika-
telů, na noční stolky poctivých občanů 
v  nebezpečných lokalitách, anebo do 
ředitelen amerických škol či dokonce 
pod katedry ve třídách. Do tohoto ple-
chového pouzdra za 125 dolarů, které 
je přišroubováno třeba pod psacím 
stolem, se vloží pistole, pouzdro se za-
klapne a... A  pak musíte vyťukat kód 
o čtyřech až šesti číslicích, než se do něj 
dostanete. Přiznám se, že tohle bych 
v  rozrušení, když by se na mne sápal 
rozzuřený dvoumetrákový nesocializo-
vaný rodič problémového žáka, asi jako 
ředitel školy udělat nedokázal. Nicméně 

Trezor SnapSafe Super Titan XXL je pořádný cvalík, 
ale skládá se až na místě. Díly jsou spojeny velkými 
šrouby, k nimž se dostanete jenom zevnitř.
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