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nové zbraně

N
ěkdo tvrdí, že technický vý‑
voj klasických opakovacích 
kulovnic je dávno ukon‑
čený, že na nich už není 
co vylepšovat. Konstrukce 

a vlastnosti opakovačky S 404 od fir‑

Sauer
Ing. JIří Fencl, Ing. PřemySl lIšKa

Opakovací a samonabíjecí kulovnice se 
značkou Sauer patří k tomu nejlepšímu, co na světě vychází 
ze sériové výroby. Při jejich dokončování se ostatně uplatňuje 
i nezanedbatelný podíl kvalifikované ruční práce. Na výstavě IWA 
2015 v Norimberku – a neoficiálně už předtím – firma J. P. Sauer 
& Sohn z německého Isny představila svou novou opakovací 
kulovnici S 404. Rozhodně to není „obyčejná“ zbraň. 

my Sauer patří k dalším důkazům, že 
toto tvrzení není ani zdaleka pravdivé. 
U S 404 je aplikována celá řada ino‑
vativních myšlenek a konstrukčních 
prvků, které ji staví vůči ostatním na 
kvalitativně podstatně vyšší úroveň. 
„Se žhavou novinkou Sauer 404 pre-
zentujeme s velkou hrdostí opakova-
cí kulovnici, která zahrnuje … paket 
praktických zkušeností, technologií 
21. století a estetických úspěchů z 264 
let trvání firmy J. P. Sauer & Sohn,“ 
uvádí se ve firemních materiálech.

Jeden systém s rychlou 
demontáží pro všechny ráže

co do koncepce je Sauer 404 v pod‑
statě klasická opakovací kulovnice 
s válcovým odsuvným závěrem s otá‑
čením kliky o 60°. Závěr nese vpředu 
snadno vyměnitelnou hlavu se šes‑
ti masivními uzamykacími ozuby ve 
dvou řadách, širokým odpruženým 
vytahovačem a dvěma tyčkovými vy‑
hazovači. Hlava se uzamyká přímo do 
odpovídajících ozubů v prodloužení 
hlavně. Snadná demontáž hlavy dvě‑
ma jednoduchými pohyby umožňuje 
nejen změnu v celé bohaté škále tři‑
nácti loveckých ráží od 243 Win až po 
375 H&H magnum, ale zajišťuje také 
– úschovou hlavy na jiném místě než 
zbraň – absolutní bezpečnost proti ne‑
oprávněnému použití zbraně. a proto‑

že hlava má skutečně kapesní formát, 
lze ji snadno uložit v kapse a nasadit 
do závěru až v případě předpokládané 
potřeby.    

Budeme‑lisenatodívatzpohledu
značení,takmodelovářada(Sauer)
S101značízákladní,levnéapraktic‑
kéopakovacíkulovnice,řadaS202
pakvyššíanejvyššítříduopakova‑
cíchkulovnic,následujeřadaS303
zahrnující samonabíjecí kulovnice
vyššíanejvyšší třídyanynímáme
vnabídceřaduS404.Jakbyozna‑
čenínapovídalo,mělobyjítoněco
výjimečného a patrně lepšího, než
nacojsmezvyklíuuvedenýchřad...
NováS404jeskutečnoulahůdkou
natrhusezbraněmi.Jižnyníjejisté,
ženovýS404budedobrýmartiklem
i důstojným přírůstkem do rodiny
kulovnic značky Sauer. Komu by
nestačil startovací výběr ráží, ten
mámožnostzatímzapříplatekvybrat
požadovanouráži,avšakpouzetako‑
vou,kterouSauernabízíuněkterého
zjinýchmodelů.Dobrouzprávoupak
je,žeS404jedostupnáiv(relativně)
levém provedení. Nabízí se samo‑
zřejmě i řada individuálních úprav
jakokanelovanéhlavně, jinébotky
napažbě,zlacenéspouštěapod.,na
kteréjsmezvyklíuostatníchmodelů
Sauer.
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