Náboje
Vlašimská munička Sellier &
Bellot a. s. každoročně uvádí
na trh několik novinek ve svém
výrobním programu. Z těch na
letošní rok už je velká většina
v prodeji, zbytek bude k dispozici
v průběhu letošního roku.
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alianci se svým vlastníkem, brazilskou muniční
společností Companhia
Brasileira de Cartuchos
(CBC, Magtech) se dvěma výrobními závody ve státech
Sao Paulo a Rio Grande do Sul,
a německou muničkou MEN je
Sellier & Bellot hráčem světového významu v oboru malorážového střeliva. I proto sortiment
S&B musí brát ohled na požadavky světového trhu a zvlášť
na vkus zákazníků v USA. Vlašimská firma však neopomíjí ani
další trhy, konkrétně evropský,
a jak management odedávna
zdůrazňuje, velmi důležité jsou
pro něj i potřeby českých zákazníků. Tento přístup se v plné
míře odráží i ve skladbě novinek.
Především jde o uvedení zcela
nové ráže 17 (Hornady) Hornet.
�� 12x70 Extra
Sporter
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Někdo tvrdí, že se jedná o náboj,
který vyvinul už v padesátých letech minulého století americký puškař, odborný publicista a tvůrce
nábojových wildcatů Parker Otto
Ackley (1903–1989). Ackley tehdy
vzal svou vlastní, vylepšenou va
riantu náboje 22 (Ackley) Hornet,
stáhnul krček lahvové nábojnice
s rozšířeným okrajem dna a osadil ji střelou o průměru .172”,
tedy nominálně 4,4 mm. Nebyl
jediný, kdo vytvořil mikrorážový
náboj s přesvědčením, že bude
ideální pro lov malé
zvěře. Na střeleckou,
resp. loveckou veřejnost však sedmnáctky
se středovým zápalem
neudělaly valný dojem
�� 17 (Hornady) Hornet
se značkou Sellier & Bellot

�� Ne všichni nejvyšší představitelé velkých
podniků bývají ve firemních stáncích na
veletrhu IWA k dispozici pro konzultace se
zákazníky a dalšími odborníky. Generální ředitelé Sellier & Bellot Ing. Radek Musil (vlevo) a mateřské CBC Antonio Marcos Moraes
Barros byli ve společném stánku k vidění
prakticky po celou dobu.

a také tento Ackleyho výtvor zůstal
v kategorii wildcatů.
Jediný náboj tohoto typu, který se
dočkal homologace CIP a i dnes se
standardně vyrábí jako nejmenší kulovnicová ráže, je 17 Remington. Ten
vznikl v roce 1971 u firmy Remington
s alternativním určením pro její opakovačky řady 700. Firma Remington
tyto zbraně (a samostatné hlavně)
produkuje dodnes a není sama. Získaly si určitý okruh příznivců, lovců, kteří
se dlouhodobě pohybují v odlehlé
divočině včetně polárních krajů, kde

