
Brownie

Samotná firma Mossberg tvrdí, 
že jí pistole nejsou tak úplně cizí, 
přičemž ale nemá na mysli ty novo-
dobé dlouhé samonabíjecí zbraně, 
které prodává bez pažby. Ve svých 
úplných začátcích totiž skutečně vy-

ráběla krátkou zbraň, pistoli nazvanou 
Brownie. Název snad měl připomínat 
tehdy už proslavené konstrukce Joh-
na M. Browninga, nicméně Brownie 
od Mossberga neměly s „browningy“ 
nic společného. Ve skutečnosti to 
byly jednoduché čtyřhlavňové de-
ringery (někdo říká pepřenky, ale to 
není správné zařazení) se sklopným 
hlavňovým svazkem na malorážkové 
náboje 22 long rifle/22 short. Měly 
pouze dvojčinný bicí a spoušťový me-
chanismus DAO s  rotujícím zápalní-
kem a nábojnice se vytahovaly ručně. 

Zbraně se vyráběly podle paten-
tu Oscara Mossberga z  roku 1905. 
Vynálezce napřed poskytl patentová 
práva firmě Shattuck, která v  letech 
1905–1915 vyprodukovala několik ti-
síc pistolí Unique. Když se potom 
Mossberg udělal pro sebe, převzal 
i výrobu Brownie. V letech 1920–1932 
jich pravděpodobně prodal zhruba 
37 000, takže pro tehdejší americké 
zákazníky zřejmě nebyly tak úplně 
bez zajímavosti.
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Nové zbraně

100 let firmy O. F. Mossberg & Sons
Švédský emigrant Oscar Frederick 

Mossberg (1867–1937) od roku 1888 
pracoval v novoanglických zbrojovkách 
Iver Johnson (to byl pro změnu Nor), 
Stevens aj. V  roce 1919 se svými syny 
Iverem a  Haroldem založil vlastní fir-
mu v New Havenu (Connecticut) a za-
čal tam vyrábět malorážkové pistolky 
a  jednohlavňové nebo dvouhlavňové 
brokovnice. V  roce 1921 se zmohli na 
vlastní budovu a  o  rok později začali 
vyrábět také laciné pumpy – malorážky 
a  brokovnice – a  puškové zaměřovací 
dalekohledy.

Od roku 1937 převzal vedení firmy 
Harold Mossberg a zároveň byla otevře-
na zbrusu nová tovární budova v New 
Havenu. Během světové války firma vyrá-
běla díly ke kulometům M2 ráže 50 BMG 
a  k  britským opakovačkám Enfield 
No. 4. V roce 1960 se zase stěhovala do no-
vého, tentokrát v nedalekém North Ha-
venu. Jen o rok později se začala vyrábět 
legendární broková pumpa Mossberg 
500 (nyní v  nabídce jako 590 A1), 
která se používá v 75 armádách celého 
světa. Prodává se i „v civilu“, do dnešní-
ho dne jich bylo vyrobeno hodně přes 

O. F. Mossberg & Sons, Inc., patří k nejvýznamnějším americkým zbrojovkám, 
přestože za sto let své existence nikdy nevyráběla samonabíjecí pistole. Teď se 
to změnilo, ke 100. výročí si firma darovala historicky první samonabíjecí pistoli, 
a to z rodiny nyní oblíbených subkompaktů.

Mossberg má pistoli

deset milionů, a to nemluvíme o ekono-
mické verzi Maverick 88. 

K její produkci si firma pořídila poboč-
ný závod Maverick Arms v  Eagle Pass 
(Texas). V roce 1989 ho výrazně rozšířila 
a postupně tam převedla většinu výro-
by z North Havenu, kde zůstalo jen 50 

PL

V reklamě na Brownie se nesprávně 
píše o samonabíjecí pistoli

Legendární broková pumpa 
Mossberg 500, zde jako 
„pistole v konzervě“




