
FN HP 35 COMPETITION

.,.

je signovaná MADE IN BELGIUM BY
FABRIQUE NATIONALE HERSTAL.

Demontáž k čištění je identická se
služebním modelem, v úvodu však
nejdříve povolíme imbusové šrouby
závaží, vyšroubujeme zajišťovací ma
tici a sejmeme závaží z hlavně.

Pistoli zapůjčenou jedním z našich
čtenářů a příznivců jsme vyzkoušeli
na střelnici v Katusicích. Podle očeká

vání jsme díky montovanému závaží
konstatovali příjemnější chování
a snížení zdvihu hlavně při výstřelu.

Rozptyl se pohybuje okolo 5 cm
opsané kružnice na vzdálenost 25
metrů. Současný majitel z ní vypálil
minimálně 15 000 nábojů a navzdory
časem a používáním vynuceným
opravám oceňuje vysokou spolehli
vost a nenáročnost na náboje. Ke své
spokojenosti používá továrně vyrábě

né i přebijené náboje různých labora
cí. (Competition dovezla v zachova
lém stavu do ČR dnes již zaniklá

Moravská zbrojní společ-

nost ze Vsetína; bylo to
ve druhé polovině devadesátých let
minulého století.) •

kého konstruktéra s jednoduchostí
jemu vlastní. Stříbrnou pájkou zajiště

ná objímka vedení hlavně má vzad
prodloužený, 29,3 mm dlouhý nos,
který při uzamčení závěru tlačí na
hřbet hlavně a zajišťuje vždy stejnou
pozici jejího ústí v objímce.

Levostranný záchyt zásobníku má
našroubovaný, rybinou zdrsněný ná
stavec. Během výroby byla pistole
osazena několika typy terčových míři

del. Pevná hranolová muška námi tes
tované zbraně byla vyrobena spolu se
závažím, je 4,5 mm vysoká a 3,45 mm
široká. Do výřezu v závěru je korekč

ním šroubem upevněno oboustranně

stavitelné hledí, které je vylisováno
z pružného plechu. Pravoúhlý zářez

hledí je hluboký 1,7 mm a široký 3,38
mm. Výšková korekce se provádí šrou
bem s velkou plochou hlavou. Mířidla

s délkou záměrné 191 mm byla doda
tečně zvýrazněna třemi bnými body.

Competition měl původně dřevěné

střenky, které později jeden z majitelů

nahradil pryžovými střenkami Pach
mayr. Povrch pistole je matně fosfá
tovaný, spoušť, pojistka, záchyt zá
věru, kohout, vytahovač a hledí jsou
brynýrované. Na levé straně závěru je
vyražen nápis BROWNING ARMS
COM PANY MORGAN, UTAH &
MONTREAL P.Q. Levá strana závěru

Pavel KLOZíK, foto Petr PACKAN

Životu legendárního konstruktéra J. M. Browninga jsme věnovali jeden
z loňských sešitů, v jehož rámci nezůstala opomenuta ani pistole FN HP 35.
Současnou podobu její verze s tangenciálním hledím jsme představili

v samostatném testu. Poměrně neznámým a u nás zřídka se vyskytujícím
modelem je ryze sportovní provedení FN HP 35 nazvané Competition.

závěru a hlavně, která byla prodlou
žena na 152,4 mm. Boky její přední

části jsou ofrézovány a na ústí je vy
řezán závit pro matici, jež brání hori
zontálnímu pohybu závaží, které obe
píná hlaveň a svěrně je pojištěno

dvojicí proti lehlých imbusových šrou
bů se zápustnou hlavou. Terčovou

přesnost pistole zajistili nástupci vel-

Pistole vznikla v roce 1975, byla
montována z vybraných dílů

a zachovává osvědčenou, léty
prověřenou spolehlivou konstrukci.
Vytahovač nábojů již není z jednoho
kusu, ale je montován v modernizo
vané podobě na pravém boku závě

ru. Největších úprav doznala podoba
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