
V roce 1919 zaloÏili ‰védsk˘ pfii-
stûhovalec Oscar Frederick Moss-
berg a jeho dva synové, Iver

a Harold, firmu s názvem O. F. Mossberg
& Sons. PÛvodnû to byla kovárna a stro-
jírna. V té dobû majitelé získali patent
na ãtyfihlavÀovou kapesní pistoli na
náboj 22 short, které dali obchodní ná-
zev Brownie. Byla obchodnû úspû‰ná
a zisky z prodeje umoÏnily dal‰í rozvoj
v˘roby zbraní. Následovaly maloráÏky,
brokovnice a zamûfiovací dalekohledy.
Sortiment se zaãal roz‰ifiovat o doplÀ-
ky ke zbraním a vybavení pro pobyt
v pfiírodû. Souãasnû se vyrábûly i po-
tfieby pro dal‰í sporty, napfiíklad golfo-
vé hole, stany a sportovní lodû.

Hlavní objem produkce ale tvofiily
zbranû. Pu‰ky Mossberg si získaly po-
pularitu jako levné, ale spolehlivé
a kvalitní. Jeden dobov˘ reklamní slo-

gan tvrdil, Ïe u Mossberga dostanete
vy‰‰í kvalitu, neÏ jaká odpovídá cenû.
Dne‰ní O. F. Mossberg & Sons, Inc., je
údajnû nejvût‰í rodinn˘ podnik v USA
v oboru v˘roby zbraní. V˘konn˘m fie-

ditelem je v souãasnosti pravnuk za-
kladatele Iver Mossberg.

AMERICKÁ „PUMPA“
Opakovací brokovnice patfií v USA

k oblíben˘m zbraním od zavedení jejich
sériové v˘roby firmou Winchester. Tak
jako u mnoha jin˘ch druhÛ zbraní stál

u jejich zrodu J. M. Browning. První
„pumpa“,Winchester model 1897, se do-
Ïila první svûtové války a slouÏila i jako
zákopová pu‰ka v rukou vojákÛ americ-
kého expediãního sboru. Vzorem promo-
derní opakovací brokovnice se ale stal aÏ
následující Winchester model 12. Bez-
kohoutová brokovnice s hladk˘m pouzd-
rem závûru vypadá modernû je‰tû dnes.
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Broková opakovaãka ovládaná pohybem pfiedpaÏbí – pumpa – je jedna z typick˘ch
americk˘ch zbraní. Po první svûtové válce se dováÏely do Evropy a dováÏejí se i dnes.
K nejúspû‰nûj‰ím typÛm z druhé poloviny dvacátého století patfií modelová fiada
Mossberg 500. Tato firma má ‰ir‰í sortiment, pokud ale nûkde zazní slovo mossberg
jako oznaãení zbranû, témûfi vÏdy je tím mínûna opakovací brokovnice.

Mossberg 500

Mossberg 500

Mossberg 590

Maverick 88 s pu‰kov˘mi mífiidly

Mossberg 500, policejní
brokovnice do auta
s pistolovou rukojetí
a plechov˘m nadpaÏbím




