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Z historie

Krásně dochovaná civilní pistole
FN model 1903 vydražená
v roce 2019 v USA za 1500 USD

FN 1903
a Husqvarna
m/1907
John Moses Browning (1855–1926) ke konci 19. století rozdělil práva na prodej svých pistolí: pro USA, Velkou Británii
a Irsko je dostala zbrojovka Colt a zbytek světa nadělil
belgické FN. V USA si brzy všimli komerčního úspěchu
pistole FN Model 1900. To dalo vzniknout prototypu, roku
1901 představeného zástupcům firmy Colt, jenž byl předobrazem pistole Colt Hammerless Pocket Model 1903.
FN model 1903
Po velkém úspěchu modelu 1900
chtěla FN svůj výrobní program rozšířit
o výkonnější pistoli vhodnější pro služební účely. Browning předvedl zvětšenou
pistoli s jednodílným závěrem, kterou
nabízel firmě Colt, v nové ráži 9 mm
Browning Long, navíc s prvkem do té
doby nevídaným, zvenčí ovládaným záchytem závěru. FN zbraň nejdříve označovala jako Velký model (Grand Modèle)
či Válečný model (Modèle de Guerre),

později se ujalo označení model 1903.
U sériově vyráběné pistole kupodivu
nezůstala možnost ovládat záchyt závěru
prstem, nadále je možné jej odblokovat
jen stažením závěru. Zpočátku probíhala výroba v poměrně malém množství
a čekalo se na nějakou armádní zakázku.
Ta přišla až v roce 1907 ze Švédského
království, které FN 1903 zavedlo jako
m/1907.
Když v roce 1914 padla belgická továrna
do rukou Němců, vyžádali si Švédové jedHusqvarna m/1907
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nání o licenční výrobě, která se rozběhla
v roce 1917 ve firmě Husqvarna Vapenfabriks Aktienbolag. Ve Švédsku bylo
vyprodukováno až 110 000 pistolí m/07,
i když některé zdroje uvádějí čísla menší
(např. 89 230). Jak potvrzuje například
náš badatel Ing. Jan Balcar, mateřská
FN ukončila produkci v roce 1927 na čísle
58 442 pistolí.
Kromě Švédska zavedly FN 1903 ozbrojené složky Estonska, Paraguaye, Ruska,
Salvadoru, Turecka a v omezeném počtu
i britské námořnictvo. Nejspíš na popud
ruského zákazníka vzniklo duté pouzdro
sloužící jako nástavná pažba s nutností
použít speciální prodloužený zásobník na
10 nábojů vystupující pod rukojetí z obrysu zbraně. V carském Rusku objednala
100 pistolí železniční policie (bez pažeb),

