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Lovecké zbraně

Už první pohled ale 
ukazuje rozdíly. Pouzdro 

závěru Mauseru M12 vychází z kla
sického kánonu Mauseru K98, tj. široce 
otevřené nábojiště s válcovým předním 
a zadním můstkem. Pouzdro závěru 
Saueru S 101 je podstatně uzavřenější, 
má jen výhozní okénko. To ale kon
struktéři ponechali poměrně rozměrné, 
takže umožňuje i nabíjení přímo do 
komory. Válcové horní plochy můstku 

Loni přišlo na trh hned několik 
nových loveckých kulovnic. 
Dvě z nich pocházejí tak trochu 
z jednoho hnízda v německém 
Isny im Ällgau, kde v jednom 
objektu sídlí a vyrábějí firmy 
Mauser, Sauer a původní 
Blaser. Díky laskavosti 
dovozců, firem Arms CZ 
a KOZAP, jsem měl možnost 
se s oběma zbraněmi 
důkladně seznámit – 
jedná se o opakovací 
kulovnice Sauer S 101 
a Mauser M12.

Sauer S 101

pouzdra závěru M12 nejsou ideální 
pro snadnou a jednoduchou montáž 
zaměřovacího dalekohledu, ale byl 
to záměr. M12 se tím vzhledově hlásí 
k tradici kulovnic řady 1898, můstky 
mají stejný průměr a na světě je ne
spočetně základových desek montáží 
na „devadesátosmičku“. 

Závěr obou kulovnic je veden 
masivním válcovým povrchem těla 
závěru. Chod byl v obou případech 
trochu tužší, ale hladký, a s žádným 
druhem munice jsem nezjistil příče
ní nábojů při podávání do komory. 

Tuhost chodu závěru je v pořádku, 
testované zbraně jsou nové a musí 
se napřed ještě zaběhnout. Klika 
závěru je ukončena kuličkou, 

a Mauser M12
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Z
ákladní charakteristiky obou 
nových zbraní jsou si hodně 
podobné. Obě jsou lovecké 
kulovnice s válcovým odsuv
ným závěrem, zásobované ze 

schránkového zásobníku. bicí mecha
nismus se napíná při otevírání závě
ru. Obě zbraně mají závěr uzamčený 
šesti ozuby ve třech řadách, příčně 
odpružený vytahovač a dva odpružené 
vyhazovače nesené na čele závěru. Po 
technické stránce se tedy jedná o kombi
naci weatherbyovského víceřadého 
uzamčení s remingtonskou 
koncepcí nabíjení. 

�� Pojistka pušky Mauser M12 v poloze 
odjištěno. Při napnutém úderníku jeho hlava 
vystupuje z temene matice závěru jako 
výstražník a na hlavě úderníku se 
objeví červený 
proužek.

�� Mauser M12 

�� Dva šrouby upevňují 
systém M12 v pažbě




