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veteráni

na nebyla umístěna nad hlavní či pod 
ní, ale navinuta okolo ní. Zvětšením 
tohoto modelu a překonstruováním 
přední části pistole vznikl model 1910. 
(S ním, ale v ráži 9 mm Br., spáchal 
Gavrilo Princip v Sarajevu atentát na 
arcivévodu Ferdinanda.) 

K dalšímu vývoji dal ve 20. letech 
minulého století impulz požadavek 
tehdejšího Království Srbů, Chorvatů 
a Slovinců (od roku 1929 Jugoslávie), 
jehož ministerstvo obrany potřebovalo 
levnou pistoli v ráži 9 mm Br. J. M. 
Browning prodloužil rukojeť zbraně 
tak, aby pojala zásobník na 8 nábojů, 
později, po překonstruování zbraně 
na ráži 7,65 mm Br., na 9 nábojů. 
Protože závěr použitý z mod. 1910 byl 
kratší a nezakryl hlaveň prodlouženou 
o 25 mm, byla stejně prodloužena i ob‑
jímka hlavně a z důvodu jejího zajištění 
přibyla odpružená západka. Tak vznikl 
model 1910/22.

Pistole sloužila za druhé světové 
války i v německé armádě. Pod ozna‑
čením Pistole 626(b) se skrývala FN 
ráže 7,65 mm, pod ozn. Pistole 641(b) 
ráže 9 mm Br. Tyto zbraně podrobně 
popisuje Jan Balcar v knize Samona-
bíjecí pistole německých ozbrojených 

Mezi legendární výrobce 
zbraní patří belgická 
společnost Herstal 
Group se svými 
divizemi FN Herstal 
pro vojenský materiál 
a Browning International 
– se značkami Browning, 
Miroku a Winchester – pro 
„civil“. Vznikla v 80. letech 
předminulého století 
jako Fabrique Nationale 
d‘Armes de Guerre a záhy 
začala spolupracovat 
s konstruktérem Johnem 
Mosesem Browningem. 

B
rowning pro ni před koncem 
19. století zkonstruoval sa‑
monabíjecí pistoli mod. 1899 
v ráži 7,65 mm Br., s vratnou 
pružinou nad hlavní a dyna‑

mickým závěrem. Dílčími úpravami 
této zbraně vznikl obchodně velmi 
úspěšný model 1900. V roce 1908 
pak Browning přišel s novou pistolí 
ráže 7,65 mm, vycházející konstrukčně 
z předchozího modelu 1906 (6,35 mm). 
Model 1906 měl novinku: vratná pruži‑
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�� FN 1910/22

�� Záchyt úderníku

�� Vysunutý zápalník/
vyhazovač


