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Nové zbraně

Standardní provedení kompaktu
Mossberg MC2c ráže
9 mm Luger...

Větší
Mossberg
Ve Střelecké revui č. 3/2019 jsme informovali, že zbrojovka O. F. Mossberg & Sons,
patřící v USA k nejvýznamnějším, si ke svému loňskému 100. jubileu darovala historicky první samonabíjecí pistoli se značkou Mossberg. Byl to subkompakt MC1sc
ráže 9 mm Luger. Letos na tento počin navázala větším, ale pořád kompaktním
modelem.

S

polečnost O. F. Mossberg & Sons
se dříve krátkým zbraním vyhýbala
velkým obloukem, jenom – jak
jsme psali – ve svých úplných začátcích
vyráběla čtyřhlavňový malorážkový deringer Brownie. Skutečnost, že se dosavadní brokovnicová firma (i když dlouhé
kulové zbraně jí nejsou tak úplně cizí)
nyní dala na výrobu pistolí, byla celkem
překvapivá, ale nikoliv nevysvětlitelná.
Po éře nejlepšího dealera Obamy teď za
prezidenta Trumpa trh s civilními zbraněmi evidentně klesá.
Firma Mossberg od roku 2005 více
než zdvojnásobila zbrojní produkci
a na vrcholu v roce 2016 vyrobila 508 466
brokovnic a kulovnic. Za dva roky, tedy
roku 2018, tento objem výroby poklesl na
433 625 zbraní. Je to sice jenom o 15 %,
ale celkový trend je jasný. Kdo z výrobců
zbraní bude chtít negativní vývoj přežít
bez větších šrámů, bude muset – nebo
spíš už dlouho musí – zaujímat zákazníky
něčím novým. O. F. Mossberg & Sons
zjevně vsadili na diverzifikaci výrobkového portfolia. Už v roce 2011 zahájili výrobu samonabíjecích klonů pušek AR-15
a AR-10 a loni představili v jejich případě
novou třídu samonabíjecích pistolí.

...a pro srovnání
subkompakt MC1sc

MC1sc
V posledních letech k nejprodávanějším pistolím patří výkonné kapesní subkompakty na obranu a firma Mossberg
se rozhodla také přiživit na jejich oblibě.
Její první model MC1sc ráže 9 mm Luger
(+P) má hlaveň dlouhou 86 mm, celkovou
délku 159 mm a hmotnost 0,54 kg.
Výrobcem doporučená cena je 425
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