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Z HISTORIE

Ve vzdálenější i blízké  
historii najdeme řadu  
ručních palných zbraní, 
kterým se po technické 
stránce nedá nic vytknout, 
ba dokonce naopak,  
a přesto obchodně  
propadly. Právě to se  
svého času stalo  
americké pistoli  
Browning BDM, jejímž 
autorem byl emigrant 
ze socialistického 
Československa  
Peter Sodoma.

A
merická zbrojovka a ob-
chodní firma Browning Arms 
Company byla založena 
v Morganu ve státě Utah 
v roce 1927 s primárním cí-

lem věnovat se prodeji nevojenských 
konstrukcí legendárního Johna Mose-
se Browninga. Ten sice zemřel již na 
podzim 1926 v belgickém Lutychu, 
ale v tomto případě jednoznačně platí 
známé klišé ze smutečních proslovů, 
že jeho duch žije dál. Od roku 1977 
je Browning Arms Company součástí 
toho, z čeho se vyvinula dnešní holdin-
gová společnost Herstal Group, pod 
kterou spadá tolik různých navzájem 
propojených výrobních a vývojových 
subjektů a ochranných známek, že se 
v tom pomalu nedá vyznat.

Značka Browning se proslavila ze-
jména díky loveckým a sportovním 
dlouhým palným zbraním. Samonabí-
jecí pistole představují spíš doplňkové  
produkty. Jejich nabídka pro USA se 
dlouho řešila a nadále částečně řeší 

�� Peter Sodoma jako konstruktér  
firmy Browning

Tak trochu československý 
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importem z Belgie a jiných zemí. Ane-
bo tu byl případ modelů Browning 
Pro-9 a Pro-40, což byly civilní varianty 
služebních SA/DA pistolí FNP s poly-
merovým tělem, které v USA vyráběla 
tamní továrna firmy FN v Columbii ve 
státě South Carolina. Na poli krátkých 
palných zbraní Browning výrazně zabo-
doval především řadou malorážkových 
samonabíjecích pistolí Buck Mark, které 
na trh vstoupily v roce 1985. Trefa do 
černého byly údajně také zmenšené pis-
tole M1911 ráže 22 LR a 380 ACP. Doplň-
me ještě, že produkce pistolí Browning 
je dnes soustředěna v prakticky nezná-
mé, ale prý velice moderně vybavené 
továrně v Salt Lake City… 

Zázračné devítky
Osmdesátá léta minulého století byla 

období masivního nástupu „zázračných 

Browning BDM




