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Pistole Remington R51 se objevila na trhu v roce 2014. 
Firma se vlastně vrátila ke konceptu své někdejší 
pistole z první čtvrtiny 20. století. Remington 
model 51 ráže 7,65 mm Browning nebo 9 mm 
Browning/380 Auto vyráběla legendární zbrojovka 
v Illionu ve státě New York. 

Remington R51  
verzus model 51
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zbytečně komplikoval dvoudílný, čás-
tečně uzamčený závěr, který zbraň na 
tyto náboje nepotřebovala. Měla také tři 
pojistky: levostrannou manuální vzadu 
na těle a  kromě toho zásobníkovou 
a úchopovou. Poslední uvedený prvek 
sloužil zároveň jako výstražník napnu-
tého bicího mechanismu. Jednočinná 
spoušť odpovídala době vzniku pistole 

také nebyla zavedena v žádné armádě 
a pravděpodobně ani v policejní složce.

Pedersenova celoocelová pistole při-
tom už na pohled působila kvalitním do-
jmem a měla prý perfektně vyřešenou 
ergonomii – možná proto Remington 51 
s  oblibou používal například slavný 
generál George S. Patton. Na druhou 
stranu její konstrukci, a tudíž i výrobu, 

Moderní zbraně

Remington model 51
Pistoli model 51 zkonstruoval v letech 

1913–1915 pro svého zaměstnavatele vě-
hlasný John Douglas Pedersen 1881–1951, 
podle Johna M. Browninga největší světo-
vý konstruktér palných zbraní. Tehdy pra-
coval ve zbrojovce Remington Arms Co.  
LLC, která potom pistoli vyráběla. Její 
konstrukce byla chráněna dokonce 32 
patenty z  let 1915 (například č. 133695 
a 154611) až 1926. U většiny, snad 26, byl 
autorem Pedersen, ostatní přihlásili jiní 
zaměstnanci společnosti Remington 
Arms.

Původní armádní model s  vnějším 
kohoutem měl sloužit jako náhrada stan-
dardní pistole Colt M1911. Protože však 
válka skončila dřív, než byly dokončeny 
všechny zkoušky, ztratila armáda o pis-
toli Remington zájem. Konstruktér tedy 
zbraň přestavěl na kapesní pistoli ráže 
380 Auto s vnitřním kladívkem, určenou 
pro civilní trh. 

Tuto kapesní pistoli, uvedenou po-
prvé v  roce 1919, následovala v  roce 
1921 verze v  ráži 7,65 mm Browning. 
Výroba pistolí údajně pokračovala až 
do roku 1927; jiný pramen uvádí do roku 
1930. Celkem se mělo vyrobit asi 11 500 
pistolí ráže 7,65 mm (32 ACP) a 54 000 
pistolí v ráži 380 Auto, dohromady tedy 
65 500 zbraní. Jejich obchodní úspěch 
nebyl nijak zvláštní, údajně pro příliš 
vysokou cenu, protože Browningovy 
modely z té doby s neuzamčeným dy-
namickým závěrem byly levnější. Zbraň 

Remington model 51

Součástky pistole Remington model 51 




