Nové zbraně

Tomáš SNÍŽEK

Sauer 303 v novém
Jednu ze stálic nabídky firmy J. P. Sauer & Sohn představuje samonabíjecí kulovnice S 303. Prodává se odhadem od roku 2008, kdy jsme o ní ve Střelecké revui poprvé psali. Už to, že na současném vysoce konkurenčním trhu vydržela tak dlouho,
dokládá, že se jedná o model, který dlouhodobě a komfortně uspokojuje potřeby
lovců v celém světě. Ovšem po víc než deseti letech a dlouhé řadě provedení tohoto modelu je nezbytné, aby i úspěšná samonabíjecí kulovnice prošla modernizací –
a modernizované Sauery S 303 přicházejí na světový trh včetně toho našeho právě
v dnešní době.

Z

brojovka J. P. Sauer & Sohn – nebo
spíš nynější stejnojmenná divize
Blaser Group – před několika lety
přestala vyrábět legendární opakovačku
S 202 a v roce 2015 ji nahradila novým
modelem S 404. Tím byla provedena
modernizace řady opakovaček a byla jen
otázka času, kdy nastanou změny u modelu S 303 – jediné samonabíjecí kulovnice v portfoliu tohoto výrobce. Ten správný
moment pro změnu zřejmě nastal letos
v červnu, kdy byla na trh uvedena nová
verze této zbraně. Na první pohled se může
zdát (a byl to záměr), že se proti předchozí
verzi nic moc nezměnilo, ale je to jinak.
Abychom se s novou verzí této prestižní samonabíjecí kulovnice předního
německého výrobce včas a důkladně
seznámili, pozvala nás zbrojovka jako
svého výhradního partnera pro český trh
do svého školicího centra. V osobní pozvánce pak kromě obvyklého programu
stálo něco jako: „Přijeď se podívat na nejmodernější a nejluxusnější samonabíjecí
kulovnici na trhu a pojďme se ji pokusit
společnými silami utavit.“ Uznejte, že
takové výzvě se nedalo odolat, a čas ani
vzdálenost do Isny im Allgäu, malebného městečka na pomezí Bádenska-

Moderní sídlo J. P. Sauer &
Sohn v areálu Blaser Group

-Württemberska a Bavorska, ve kterém
jsou centrála i výrobní prostory, nehrály
v ten moment žádnou roli.
Školení zahájil Matthias Klotz, generální ředitel J. P. Sauer & Sohn. Nejprve
představil svůj stále se rozrůstající obchodní tým, ale především duchovního
otce nové S 303, který se také celého
setkání účastnil a trpělivě odpovídal na
mnoho otázek. No a pak už se šlo rov-

nou na věc. Jedna parta se šla podívat
na výrobní a skladové prostory, druhá
na parádní střelnici umožňující kromě
jiného také střelbu na pohyblivé cíle,
které se promítají na dopadovou plochu
snímající zásahy.
Změny uvnitř
Hlavním obchodním mottem nové
S 303 jsou spolehlivost, luxus, maximální

Design samonabíjecí kulovnice Sauer S 303 a opakovačky
S 404 se s nástupem nové generace třistatrojek sblížil.
Na snímku jsou zbraně v provedení Synchro.
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