
Zastava M48 

  

Zastava M48 je po-druhoválečná Jugoslávská verze Německé karabiny 98k, která byla vytvořena z pušky 
Mauser 1898 a Belgicko-České série M24. 

 
Historie 

  

Po druhé světové válce, Jugoslávie převzala vzhled K98k a začlenila do ni menší úpravy. Ačkoli povrchově 
velmi podobná vzhledem Německé pušce, mnoho součástí těchto dvou pušek nejsou zaměnitelné, zvláště 

pak závěr s úderníkem a navazující pohybové části. Hlavní rozdíl mezi M48 a K98k je, že M48 používá 
středně dlouhé pouzdro závěru. M48 má také kratší závěr než 98k. M48 Mauser je podobný řadě M24 

Mauser, který byl postaven z předválečných Srbských modelů Mauser 24 a pak vylepšen novými 
Belgickými součástkami a obvykle měl rovnou kliku závěru, zatímco M48 měl kliku ohnutou. Většina M48 

pažeb je vyrobena ze silnějšího jilmu nebo týkového dřeva a mají tlustší botku  z nerezové oceli na pažbě. 

M24/47 pažby jsou většinou zhotoveny z měkčího ořechového dřeva a nemají frézovanou botku z 
nerezové oceli. M48 byla také navržena tak, aby podavač nezastavil závěr s úderníkem uzavírající 

zásobník, když je prázdný. M48 se obvykle odlišují od 98k horním předpaždím, které se táhne od zadního 
hledí a končí právě před kroužkem pouzdra závěru, ačkoli tento rys se vyskytuje také na jiných modelech. 

M48 se považují za vojenské rezervní střelné zbraně a jsou sbírány v USA, Kanadě a Austrálii za zpravidla 

levnou cenu vzhledem k velkému množství nedávno dovezených z Evropy, mnoho z nich vůbec nikdy 
nebylo použito v boji. 

 
Bojové užití 

 
Mnoho M48-ek bylo uschováno ve vládním skladu krátce po tom, co byly vyrobeny. Na většině M48, na 

které narazíte v USA a Austrálii, je dnes vidět pouze malé poškození z užívání - obvykle ze skladu. Mnoho 

pušek se prodávájí s doplňky, včetně bodáku, pouzdra bodáku, koženého držáku bodáku, sumkami pro 
náboje, vytěrákem hlavně a vojenskou čisticí sadou. Pušky jsou normálně zakryty solí v ochranném tuku 

"cosmoline", který musí být, před samotnou střelbou, odstraněn. Stav je často výborný kvůli 
Jugoslávskému programu údržby, který dohlížel a čistil uložené pušky v časovém intervalu 5 let, dokud se 

národ nerozdělil.  

Jako takové se M48 užívaly pouze omezeně v Jugoslávských válkách. Často se užívaly jako základ pro 
sniper - pušku, vyvrtány a závitovány pro ZRAK 4x32 teleskopické hledí a montáže. Ačkoli, kromě 

zkušebního množství cca 4000 ks pušek, žádná oficiální M48 sniper nebyla vůbec Jugoslávkou armádou 
nasazena. (viz. Srbské a Jugoslávské Mauser pušky od Branka Bogdanoviče, North Cape nakladatelství, 

2005)  

Sýrie také nakoupila M48BO z Jugoslávie. 
 

Varianty 
 

Existují tři základní verze M48. 
M48:    1948-1952 -  Původní verze M48, s celou značkou a všemi strojem obráběnými ocelovými díly 

(frézované - válcované) 

M48A:  1952-1956 - Osazení lisovaných dílů. M48A užívala lisovaný tabulový plech pro deskové dno 
nábojové komory. Tyto změny urychlily výrobu, jež snížily náklady. Kritický úderník a pouzdro závěru, 

které absorbují tlak hořící výbušné směsi v nábojnici, obdrželi stejné materiálové požadavky a navržené 
tolerance (tj. byly strojově vyrobeny z kované oceli) ve verzi A i B. 

M48B:  1956-1965 -  Osazení dalších výlisků z tabulového plechu. Nejvíce rozhodující činitel k pochopení 

tohoto modelu je ten, že pokračovalo značkování na pouzdru závěru M48A. K žádné změné ve značení 
nedošlo. Specifické změny v částech jsou neurčitelné, ale zahrnují lisovanou hlaveň a H-kroužek úchytu 

předpažbí a pero podavače zásobníku. Nejpodstatnější změna u vnějšího vzhledu, čím lze identifikovat 
M48B je kryt spouště. Zatímco předtím byl kryt spouště / zásobníku byl vyroben z pevného plátu oceli, teď 

se výroba změnila na montáž zhotovenou z lisovaných částí. Nový kryt spouště má rám po celém vnějšku 



z obou stran.  Zatímco přesný počet změn tohoto modelu není specifikován, vliv na výrobu v roce 1956 

byl tak rozsáhlý, že drasticky snížil množství vyrobené v tomto roce. To je právě tento důvod. Od roku 

1956 celá produkce M48 byla určena pouze na vývoz. 
M48BO: 1956-1965 - "bo" označení je "bez oznake" a překládá se zhruba jako "neoznačen" nebo "bez 

značky". Tyto byly totožné a vyráběny souběžně s označkovanými M48B, ale nebyly označeny žádnou 
národní nebo výrobní značkou. 

M48/63: Zastava ARMS (2011) vyrobila M48/63 sportovní pušku, která je verzí se zkrácenou hlavní 

pušky Modelu 1948. 
 

Zastava M48 

 

M48 puška 

Typ opakovací puška 

Místo původu  Jugoslávie 

Historie užívání 

Užívání 1948–dodnes 

Užíváno 

Alžírsko 

Egypt 

Irák 

Sýrie 

Jugoslávie 

Války Jugoslávské války 

Historie výroby 

Vytvořena 1948 

Vyráběna 1948–1965 

Vyrobené množství 1,224,000+ 

Varianty M48, M48A, M48B, M48BO 

Specifikace 

Váha 3.9 kg  

Délka 1105 mm  

Délka hlavně 597 mm  
 

Náboje 
7.92×57 mm IS (8 mm Mauser) 

Typ zbraně opakovací  

Úsťová rychlost 760 m/s  

Účinný dostřel 
500 m (s kovovým hledím) 

800+ m (s optikou) 

Systém nabíjení 5-nábojový pásek, vnitřní zásobník 

Hledí 

vzadu: standard V-drážka, nastavitelná 2,000 

metrů se 100 m přírůstkem 

vepředu: kryté, opačné V 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Algeria
http://en.wikipedia.org/wiki/Egypt
http://en.wikipedia.org/wiki/Syria
http://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_Federal_Republic_of_Yugoslavia
http://en.wikipedia.org/wiki/Yugoslav_Wars
http://en.wikipedia.org/wiki/Cartridge_%28firearms%29
http://en.wikipedia.org/wiki/7.92%C3%9757mm_Mauser
http://en.wikipedia.org/wiki/Action_%28firearms%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Bolt_action
http://en.wikipedia.org/wiki/Metre_per_second


Porovnání dle obrázků 
 
Lisovaný kryt spouště nalevo z M48BO, frézovaný kryt spouště napravo z M48. 
 

 
 
Lisovaný kryt spouště M48BO. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



Frézovaný kryt spouště  z M48. 
 

 
 

 
 
Frézované dno zásobníku nalevo z M48, lisované dno zásobníku napravo z M48BO. 
 

 
 
Frézované dno zásobníku nalevo z M48. 
 

 
 



 
 
Lisované dno zásobníku napravo z M48BO. 
 

 
 

 
 
Lisovaný úchyt předpažbí nalevo z M48BO, frézovaný úchyt předpaždí napravo z M48. 
 

 
 
Lisovaný úchyt předpažbí M48BO. (pozor svařovaný) 
 

 
 
 

 



Frézovaný úchyt předpaždí z M48. 
 

 
 
Lisovaný podavač nalevo z M48BO, frézovaný podavač napravo z M48. 
 

 
 
Frézovaný podavač z M48. 
 

 
 
Lisovaný podavač z M48BO. 
 

 


