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nové zbraně

Opakovací kulovnice Mauser M 03 vyráběná u firmy Blaser 
v Isny byla světu představena v roce 2003 a navázala na 
svoji relativně úspěšnou předchůdkyni, označovanou jako 
model 66. Pro značku Mauser představovala nulatrojka krok 
od klasiky z konce 19. století rovnou do 21. století. Krok, 
který se evidentně vydařil. Kulovnice slučuje slavnou tradici  
značky Mauser s nároky moderní doby, která leckdy chce  
od špičkových loveckých kulovnic víc než  
jen variace na osvědčenou  
osmadevadesátku. 

Mauser M 03
  lev

P
od značkou Mauser se nyní  
v Isny vyrábějí jednak opa
kovací kulovnice M98 a M98 
Magnum (ta druhá předev
ším ve výkonných „afrických“ 

rážích), které vycházejí z historických 
vojenských modelů G98 a K98k a jsou 
určeny především pro tradicionalisty, 

a dále model M 03. Jeden český autor, 
který v roce 2009 (!) vítal Mauser M 03 
jako novinku, nás pobavil myšlenkou, že 
tato kulovnice „je založena na klasickém, 
ale modernizovaném závěru typu Mau-
ser“. ve skutečnosti M 03 nemá s legen

dárním systémem Mauser 98 nic společ
ného. Závěr, stejně jako bicí a spoušťový 
mechanismus a další zásadní prvky jsou 
nejen konstrukčně odlišné, ale vycházejí 
ze zcela jiné, moderní koncepce. 

Moderní konstrukce
My jsme o kulovnici Mauser M 03 

dost podrobně psali hned v roce 2003, 
a tak si zde zopakujeme jen základní 
fakta. Na první pohled je to solidní 
a robustní zbraň v duchu mauserovské 
tradice. Především je to ale zbraň mo

dulární, na jejíž bázi lze postavit řadu 
odvozených specializovaných mode
lů. Tuto vlastnost nové konstrukce 
výrobce během posledních devíti let 
dokonale využil. 

Modularita M 03 se uplatňuje 
také u individuálního uživatele. 

Nulatrojku lze snadno rozebrat, a tudíž 
lépe transportovat. A nejen to. Majitel 
si může na jednom systému s pažbou 
postavit kulovnici ráže od 222 Rem po 
458 lott s libovolným typem a délkou 
hlavně. Ke změně ráže stačí vyměnit 
hlaveň a eventuálně hlavu závěru. 
K výměně hlavně pak stačí speciál
ním klíčem (dodávaným ke zbrani) 
povolit dvě matice pod předpažbím. 
K demontáži a výměně hlavy závěru V duchu doby se u M 03 

klade velký důraz na 
bezpečnost.

je nutné jenom stlačit zadní konec 
úderníku s napínací pákou v poloze S 
a hlavu vysunout z drážky do strany. 

�� Jedno ze standardních 
naháňkových provedení – 
M 03 Solid

�� K otevření závěru s vypuštěným úderníkem je 
zapotřebí stisknout napínací páčku přes levou 
krajní polohu


