
álokto asi vie, 
že Brenneke 
je významný 
výrobca lo-

veckých guľových nábo-
jov, ktoré sú opäť dostupné 
aj na Slovensku.
Firmu založil v roku 1895 
vynálezca viacerých ka-
librov Wilhelm Brenneke. 
Vzápätí získal dva patenty 
na konštrukčné riešenie 
kombinovaných zbraní, 
v roku 1897 pridal patent 
na plášťovú strelu a v roku 
1898 na jednotnú strelu do 
brokovníc. V rokoch 1917 
– 1927 pracoval na kalib-
roch 7x64 a 7x65R, neskôr 
sa podpísal ako vynálezca 
pod kaliber 9,3x64. V roku 
1935 úspešne zavŕšil práce 
na projektile TUG (Torpe-
do Universal Geschoss). 
Práve tento typ projekti-
lu dal základ na rozvoj 
ostatných dvojjadrových 
projektilov, ktoré odko-
pírovali viaceré svetové 
fi rmy.
Kopírovanie Brennekeho 
striel spôsobilo vzburu. 
Brenneke sa cíti podvede-
ný švajčiarskym zbrojár-
skym koncernom Ruag. 
Tvrdí, že Ruag napodob-
ňuje jeho náboje. Ruag 
Ammotec predáva náboje 
pod obchodnou značkou 
RWS. Teraz rozhodne súd. 
Koncern Ruag je v stoper-
centnom vlastníctve štátu. 
V spore medzi však nejde 
len o niekoľko nábojov, 
ale o výrobné pirátstvo. 
Ruag vyrába projektily 
fi rmy Brenecke v licencii 
od roku 1972 a platil aj li-
cenčné poplatky. Dnes ich 

už neplatí, hoci projektily 
produkuje naďalej. Ku-
riózne je, že na jar 2006 
v jednom z nemeckých po-
ľovníckych časopisov vy-
hlásil Ruag súťaž o nové 
meno pre projektily TUG 
a TIG. Zvíťazili názvy ID-
-Classic pre TIG a UNI-
-Classic pre TUG. V in-
zerátoch robí v súčasnosti 
Ruag reklamu sloganom 
Nové meno – rovnaký 
projektil a označuje ich 
visačkou Quality made in 
Germany by RWS since 
1972 (Kvalita vyrábaná 
v Nemecku od roku 1972).
Medzi poľovníkmi je ná-
zov Brenneke synonymom 
kvality Made in Germany. 
V praxi to znamená hlavne 
bleskový prienik munície 
do tela diviny, takže zver 
zhasne bez zbytočného 
utrpenia.
TIG,TUG,TOG sú dvojja-
drové projektily s mäkším 
olovom vpredu a s tvrd-
ším vzadu. Projektil má 
niklom plátovaný oceľový 
plášť. Oba projektily majú 
ostrý okraj a torpédovú 
zadnú časť, ktorá výrazne 
zlepšuje balistické vlast-
nosti. Vyznačujú sa dobrou 
deformáciou v tele diviny 
a malou stratou hmotnos-
ti projektilu po zásahu. 
Ekonomicky patria medzi 
strelivo najvyššej triedy a 
sú určené pre tých, ktorým 
stačí jedna rana...
Kompletný sortiment 
Brenneke dováža fi rma 
Brokovnice, s. r. o., so síd-
lom v Trenčíne. 

Text: Jaroslav Vidan, 
www.brokovnice.sk
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Náboje Brenneke
OPÄŤ NA SLOVENSKU!

Pri vyslovení názvu Brenneke sa poľovníckej 
verejnosti vybaví jednotná strela do 
brokovníc, určená na lov diviačej zveri.
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