
www.streleckarevue.cz   |   únor 2023 7

zápalkovou slož a k civilní produkci ještě 
před první světovou válkou přidala zapa-
lovače pro ruční granáty. Od roku 1880 
Fiocchi začal z kovových zbytků zbrojní 
výroby vyrábět knoflíky a patentky. 

Jelikož obyvatelé města Lecco nechtěli 
muničku v centru, náboje a zápalky šly 
roku 1911 na periferii, ale poslední provozy 
firmy Fiocchi se z centra vystěhovaly až 
v  roce 1970! V  roce 1914 převzali vedení 
zakladatelovi synové Giulio, Pietro Ange-
lo a Carlo. Nakonec však firmu vedl jen  

Itálie představuje významného hráče na trhu s palnými zbraněmi. Je tam kolos Be-
retta, ale v civilním sektoru je aktivní i řada středních a malých podniků, nevyjímaje 
zakázková puškařství pro ty nejnáročnější. Vedle menších výrobců brokových nábojů 
tam ovšem působí také munička Fiocchi Munizioni. Ještě nedávno jsme o ní psali jako 
o poslední velké rodinné muničce v Evropě, ale od roku 2018 už je to jinak a od listopa-
du 2022 vlastně úplně jinak. V té poslední a největší změně jsou zainteresováni Češi. 
Holding Czechoslovak Group se tímhle nákupem pořádně rozmáchl. 
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VE městě Lecco poblíž jezera Lago 
di Como pracuje od roku 1876 

muniční továrna Fiocchi. Založil ji mla-
dičký účetní Giulio Fiocchi, jenž převzal 
milánskou firmu Micheloni & C. Podnik 
přesunul z  Milána do Lecca a  dodával 
střelný prach a brokové nábojnice se zá-
palkami pro puškaře, kteří z nich vyráběli 
náboje pro své zákazníky. Po brokových 
a revolverových nábojích Lefaucheux se 
stále víc prosazovaly náboje se středovým 
zápalem. Firma vyvinula a vyráběla vlastní 

Giulio mladší. Firmě pomohla konjunktu-
ra v průběhu první světové války, ale po 
válce podnik čelil dramatickému poklesu 
poptávky a nad vodou ho držela nezbrojní 
produkce. 

Modernizaci výroby nastartoval Pietro 
Fiocchi, jenž odjel sbírat zkušenosti do 
muniček v Americe. Mladí Fiocchiové roz-
jeli také vzdělávání zaměstnanců a pro-
gram levného bydlení. V roce 1930 firma 
začala exportovat a roku 1932 se podnik 
transformoval na akciovou společnost 
Giulio Fiocchi Spa, jejímiž akcionáři bylo 
šest mužů s příjmením Fiocchi. 

V průběhu druhé světové války podnik 
vyráběl pilně pro italskou armádu i pro 
Němce. Ti ale zjistili, že podnik čím dál víc 
podporuje partyzány. Proto byli přísluš-
níci rodiny Fiocchi odvezeni z Lecca, aby 
nemohli ovlivňovat zaměstnance. Giulio 
Fiocchi ml. byl dokonce internován až 
v Německu. V březnu 1945 byla továrna 
poškozena bombardováním.

Záhy po osvobození byla obnovena vý-
roba brokových nábojnic, někdy v letech 
1947–1948 produkce malorážkových ná-
bojů a posléze kulových nábojů se středo-
vým zápalem. Privilegovaným partnerem 
jsou stále italské ozbrojené síly, ale firma 
se silně orientuje na civilní trh, který ji 
nutí rychle inovovat. Pro lepší obsluhu 
klíčového amerického trhu vznikla v roce 
1983 firma Fiocchi America a ve Velké 
Británii v roce 2007 Fiocchi UK. 
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Sídlo firmy Fiocchi v italském městě Lecco


