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Velká Británie je zemû brokové stfielby; vznikaly a vznikají tam ‰piãkové brokovnice tûch
nejlep‰ích a nejproslulej‰ích znaãek. Ov‰em ‰piãková brokovnice se neobejde bez
‰piãkového stfieliva, takÏe je pochopitelné, Ïe se zde vyrábûjí také vynikající brokové
náboje. K britsk˘m znaãkám, které mají ve svûtû vynikající zvuk, patfií také Hull Cartridge;
náboje se vyrábûjí ve stejnojmenném mûstû v severov˘chodní Anglii.
rokové náboje Hull se pfied pár lety
dostaly na ná‰ trh a uÏ na nûm zÛstaly. Humpolecká firma ARMS-CZ
fiadu let úspû‰nû distribuovala brokové
náboje Sellier & Bellot a dodnes je jedním z nejvût‰ích tuzemsk˘ch distributorÛ vla‰imsk˘ch nábojÛ. Existuje v‰ak
skupina zákazníkÛ, ktefií chtûjí zkusit také
nûco jiného. Jak nám fiekl fieditel firmy
ARMS-CZ Tomá‰ SníÏek, nechtûli nabízet
jen to, co u nás nabízejí v‰ichni, takÏe zaãali spolupracovat s britsk˘m v˘robcem.
Náboje Hull podle nûj pfiedstavují v lovecky rozvinut˘ch zemích ãíslo jedna na
poli lovecké i sportovní brokové stfielby.
Jsou to ov‰em ponûkud jiné náboje, neÏ
na jaké jsou zvyklí na‰i domácí uÏivatelé – sportovní stfielci a myslivci.
U nás jsou mnozí myslivci pfiesvûdãeni, Ïe vûdí, s jak˘mi broky jít na kterou zvûfi, a tento zvyk se v rodinách
a sdruÏeních pfiedává z generace na generaci. Zatímco u nás se na baÏanta berou broky o prÛmûru 3 mm nebo dokonce 3,5 mm a stfiílí se nakrátko, Angliãané stfiílejí broky s prÛmûrem 2,75, 2,8,
maximálnû 2,9 mm. PouÏívají prostû náboje s men‰ími broky, ale v˘konnûj‰í,
neÏ na jaké jsme zvyklí u nás. Nemusejí pak mífiit s tak velk˘m pfiedsazením
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jako u ménû v˘konn˘ch nábojÛ a zvûfi je
díky men‰ím brokÛm ménû rozbitá.
„Zaãali jsme nejprve dovozem sportovních nábojÛ a potom pfii‰ly lovecké.
Pfiesvûdãit na‰e lovce o kvalitách a smysluplnosti tûchto nábojÛ byl samozfiejmû
ofií‰ek. Av‰ak od doby, kdy se pfied lety
nûktefií rozhodli, Ïe to zkusí, poãet uÏivatelÛ této znaãky u nás neustále narÛstá.
Lidé se o své dobré zku‰enosti s novou
znaãkou podûlí. A navíc je znaãka Hull
znaãka prestiÏní, dotváfiející image. S tûmito náboji se na‰i myslivci setkávají na
prestiÏních honech v Evropû,“ fiekl nám
Tomá‰ SníÏek. „Na‰ím cílem není poráÏet v poãtu prodan˘ch nábojÛ Vla‰im, ale
nabídnout nûco lovcÛm a sportovcÛm,
ktefií se mohou nebo chtûjí z nûjakého dÛvodu pozitivnû odli‰ovat.“
Znaãka Hull jako taková vznikla v roce
1947 a pro brokové náboje si ji tehdy registroval Sydney Bontoft. Nebyl to ve v˘robû brokov˘ch nábojÛ Ïádn˘ zelenáã.
Jako farmáfi dodával v‰emoÏné farmáfiské
potfieby také dal‰ím farmáfiÛm. Patfiily do
toho i brokové náboje, ale hlavní zdroj pfiíjmÛ byl pÛvodnû karbid do svítilen a pouliãních lamp. Karbid byl vytlaãen elektfiinou, ale rostla poptávka po nábojích, kde
v‰ak také byla silná konkurence. Sydney

Zafiízení pro mûfiení dopadové energie brokÛ

Na konci v˘robního procesu se hromadí
kartony hotov˘ch nábojÛ
Bontoft se tedy rozhodl bojovat s konkurencí kvalitou sv˘ch ruãnû vyrábûn˘ch brokov˘ch nábojÛ. V roce 1947 proto opou‰tí v‰echny své dosavadní aktivity a zab˘vá
se jiÏ v˘hradnû v˘robou brokov˘ch nábojÛ. V ‰edesát˘ch letech do firmy pfiichází
jeho syn Petr Bontoft, jenÏ se sv˘mi potomky fiídí firmu dodnes.
V roce 1980 se celá firma stûhuje do
nov˘ch, kapacitnû dostaãujících prostor, v nichÏ pracuje i dnes. Firma od
sv˘ch poãátkÛ nevyrábí v‰echny komponenty pro v˘robu náboje (nábojnice,
kování, zápalky, stfieln˘ prach, zátky,
chrániãe brokÛ/kontejnery, broky atd.),
ale vyrábí a ‰piãkovû laboruje náboje
z nakoupen˘ch a v˘hradnû ‰piãkov˘ch
komponentÛ od specializovan˘ch v˘robcÛ. Jeden z nejv˘znamnûj‰ích byla
firma Fiocchi, dlouhá léta v˘hradní dodavatel pfiedev‰ím nábojnic se zápalkou.
V letech 1997–1999 v‰ak toto privilegium pfievzala jiná italská firma Cheddite,
která dodává prvotfiídní plastové nábojnice ze speciálního granulátu, jehoÏ sloÏení je tajemstvím znaãky Hull.
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