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V roce 1924 Federal koupil firmu Ame-
rican Cartridge Company a  přesunul ji 
z  Kansas City do města Anoka. Z  této 
koupě dodnes zůstala značka American 
Eagle. Ale na další rozvoj zřejmě chyběl 
kapitál. Usuzujeme tak z faktu, že v roce 
1925 do společnosti vstoupil Franklin W. 

Olin, mimo jiné zakladatel Western Car-
tridge Company a  majitel značky Win-
chester. V roce 1932 se Federal dostal pod 

Americká munička Federal nebo též Federal Premium patří k velkým značkám, kte-
ré se pohybují na trhu s náboji. Dnes patří do skupiny Vista Outdoor a její historie 
začíná v roce 1922, což je přesně před sto lety. Jak firma uvádí, kořeny Federalu leží 
v lesích a u jezer Minnesoty, kde podnik ve městě Anoka v roce 1922 založil Charles 
L. Horn. Nezakládal ovšem na zelené louce, ale převzal to, na čem od roku 1916 do 
roku 1920 (neúspěšně) pracovali Louis a Harry Shermanovi. 

Sto let 
nábojů Federal
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BYL to ovšem na začátku pod-
nik malý, podobně jako řada 

dalších, které tehdy přicházely na svět. 
Horn, jenž zpočátku vyráběl především 
brokové náboje, měl na rozdíl od řady 
konkurentů jeden vynikající nápad, který 
se týkal distribuce. Dospěl k závěru, že 
jeho náboje nemusí být k  dostání jen 
u prodejců zbraní. A tak se náboje Fede-
ral objevily v obchodech s potravinami, 
v oficínách holičů a také na benzinových 
pumpách. Amerika tehdy byla mnohem 
méně regulovaná než dnes, kdy se nám 
to zdá přitažené za vlasy. Od roku 1924 
vyráběli ve Federalu také malorážkové 
náboje. Olinovu plnou kontrolu. Ovšem Charles 

Horn zůstal nadále prezidentem. Značky 
Western Cartridge Co. a Federal spolu-
pracovaly. V té době už měl podnik kolem 
500 zaměstnanců. V  roce 1938 převedl 
Olin akcie Federalu na Olin Foundation 
a ta byla majitelem firmy až do roku 1985.

Ale nepředbíhejme. Blížila se další svě-
tová válka. Jestli v  té první se ještě 
Federal nemohl uplatnit, do druhé 
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Charles Lilley Horn
se narodil 5. března 1888 v Mount 
Vernonu v Iowě, vystudoval prá-
va v  Minnesotě a  stal se prezi-
dentem American Ball Company. 
Tato práce ho roku 1922 přivedla 
k nákupu toho, co zbylo po ban-
krotu nedávno zaniklé muničky 
Federal Cartridge Company ve 
městě Anoka. Horn zkrachovalou 
továrnu proměnil ve  svůj nový 
prosperující podnik téhož jména. 
Kromě podnikání Horn miloval 
auta a  dokázal najít společnou 
řeč s místní samosprávou, které 
věnoval hodně peněz. Angažoval 
se také v ochraně přírody. V roce 
1974 Charles Horn odstoupil 
z  funkce prezidenta společnosti 
a  následující tři roky působil ve 
funkci předsedy představenstva, 
než koncem roku 1977 odešel po 
55 letech ve firmě do důchodu.  
Zemřel už 29. června 1978 ve věku 
90 let.

Výrobní areál muničky Federal ve městě Anoka

Od roku 2018 muničkám v majetku Vista Outdoor šéfuje Jason Vanderbrink


