
Viva v Lysé nad Labem a posléze v říjnu 
2002 na výstavě Lovecké a  sportovní 
zbraně v Praze. Tehdy tyto pistole vystavo-
vala firma Walter Trading, ale v roce 2004, 
když o  zbrani znovu psal Pavel Klozík,  
už je zřejmě dovážela společnost Banzai. 

O tom, kde se vlastně nové pistole vy-
rábějí, panovaly už v době uvedení na trh 
nejasnosti. Na závěru nese zbraň zleva 
logo značky Mauser a firemní označení 
SIG Arms Inc., Exeter-NH-USA. Vpravo 
je na závěru typové označení M2 a obli-
gátní americká výzva k přečtení návodu 
před použitím zbraně. Na druhou stranu 
vpravo na rámu pistolí, které jsme měli 
možnost vidět, je vedle výrobního čís-
la a  značky německé zkušebny nápis 
Made in Germany. Němečtí publicisté 
Walt Rauch a  Jan P. Weisswange 
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Asi každý, koho zajímá historie samonabíjecích pistolí, 
dříve nebo později narazí na jméno Mauser. Po druhé 
světové válce ale nastal ve vývoji krátkých palných 
zbraní Mauser útlum – jako ostatně u celé této firmy 
z německého Oberndorfu. 

V 90. letech pak byly i na našem 
trhu k dostání pistole s označe-
ním Mauser, které se však vyrá-
běly v maďarské zbrojovce FÉG. 

Skutečná značka Mauser se věnovala 
(a věnuje) vojenským zbraním a z civil-
ních pak především kulovnicím. V letech 
1999/2000 civilní složku Mauseru pře-
vzala německá skupina Lüke – Ortmeier, 
která si značku zařadila do svého port-
folia vedle jmen Blaser, J. P. Sauer a SIG 
Sauer (a výrobu kulovnic Mauser připojila 
k základně Blaser v Isny). 

Někdy kolem roku 1999 se začalo v ku-
loárech proslýchat, že pod značkou Mau-
ser by se mohla po letech zase vyrábět 
samonabíjecí pistole. V září toho roku pak 
americká odnož Sigarms v Exeteru uvedla 
novou pistoli Mauser M2. Od května roku 
2000 byla nová zbraň k vidění na interne-
tové stránce www.sigarms.com a posléze 
také na stránkách www.mauserpistols.
com. Zdá se, že v důsledku majetkových 
přesunů a dělání pořádku v nakoupených 

firmách se zřejmě pozdržela i sériová vý-
roba této zbraně. Pistole Mauser M2 byla 
nakonec reálně představena odborné 
veřejnosti teprve na Shot Show 2001. 

Evropa novou pistoli viděla v březnu 
2001 na veletrhu IWA a záhy o ní napsali 
také čeští publicisté Petr Müller a Martin 
Helebrant ve Střelecké revui a Střelec-
kém magazínu. Na český trh se pistole 
reálně dostala nejpozději na jaře 2002, 
protože se vystavovala na výstavě Natura 

Na pistoli Mauser M2 je na první pohled zřejmé, 
že se dnes už nejedná o supermoderní zbraň. 
Je na ní příliš vidět rukopis konstruktérů z doby 
hranaté na přelomu 20. a 21. století. Svoji práci 
si však zastane a navíc může představovat 
zajímavý sběratelský předmět.

Na závěru je jak logo Mauser, tak signatura americké pobočky firmy Sigarms

Nechybí ani nápis Made in Germany




