
M ajitelem a zakladatelem firmy je
sedmapadesátiletý Erich Röss-

ler, jehož práce puškaře živí již 43 let.
Dlouho pracoval u firmy Voere a svou
vlastní firmu založil v roce 1996. Zpočát-
ku opravoval a pro lovce přestavoval vo-
jenské opakovačky Mauser, které pod
různými značkami dodával do celé Ev-
ropy. Po čase se rozhodl vyrábět vlastní
kvalitní lovecké opakovačky s otočným
odsuvným závěrem uzamčeným do
drážek v zadní části hlavně (nábojové
komory). S tímto principem uzamčení se
setkával u firmy Voere. Na základě vlast-
ních poznatků jej změnil a zdokonalil.
Podstatným prvkem konstrukce a úspě-

chu jeho pušek je možnost snadné vý-
měny hlavně a ráže zbraně podle mo-
mentálního požadavku lovce, bez nut-
nosti navštívit puškaře. 

Hlaveň je ukotvena sevřením čela
pouzdra závěru vyráběného z lehké hli-
níkové slitiny. Sevření zajišťují dva šrou-
by. Použití lehkého pouzdra závěru,
které snižuje hmotnost zbraně, bylo
umožněno právě závěrem uzamčeným
do zadní části hlavně; síly a tlaky, které
při výstřelu vznikají, pohltí hlaveň a če-
lo závěru. Pouzdro závěru je minimálně
namáháno, má funkci nosného prvku,
v němž se pohybuje závěr, spojuje hla-
veň, spoušťový mechanismus a pažbu. 

Kulovnice Rössler mají od začátku
stavebnicovou konstrukci a lovec je
může přizpůsobit vlastním požadav-
kům. Pan Rössler v této souvislosti
s nadsázkou říká: „Neobjevil jsem
kolo od vozu, pouze jsem je vylep-
šil.“ Oceňuje pomoc techniků firmy
RWS, kteří mu ochotně poradili při
vývoji, stejně jako námitky a rady lidí,
kterým ukázal prototypy. „Rozhodl
jsem se vyrábět cenově dostupné
a kvalitní zbraně. Nikdy jsem neměl
strach z vlivu levných zbraní vyrábě-
ných v Rusku a Číně, protože jsem
za léta praxe v oboru přesně věděl,
co svět žádá. Lovci chtějí vysoce
kvalitní pušku s výměnnou hlavní.
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Loveckým kulovnicím současnosti dominují převážně
zbraně s otočným odsuvným závěrem. Vyrábí je velké
množství zbrojovek na celém světě a jejich nabídka je
velmi široká, takže prosadit se na přesyceném trhu
představuje pro novou firmu nadlidský výkon. Rakouské
firmě Rössler se sídlem v Kufsteinu se to podařilo a příští
rok oslaví deset let od svého založení.

Spokojen˘ majitel firmy Rössler pan Erich Rössler se synem Waltherem

Rössler Titan 6

Zadní ãelo hlavnû s dráÏkami pro uza-
mykací ozuby

Rössler Titan 6

Uzamykací ozuby na ãele závûru
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V roce 2001 jsme zahájili
výrobu loveckých kulov-
nic řady Titan.“

Důkazem páně Rössle-
rových slov o přehledu je
způsob výroby pušek ne-
soucích jeho jméno. Ne-
snaží se být papežštější
než papež a stavět vlastní
drahou výrobní linku, kte-
rá by vyráběla všechny
součásti. Hlavně si ne-
chává vyrábět v německé
firmě Lothar Walther,
spoušťový mechanismus
a zásobníky jsou shodné
s těmi, které se používaly
do kulovnic Mauser 96, pažby z kvalit-
ního ořechového dřeva si nechává do-
vážet z Itálie. Přímo ve firmě Rössler
nepřetržitě pracují dva NC obráběcí
stroje, na nichž se vyrábějí pouzdra zá-
věru a závěry. Když jsou všechny sou-
části pohromadě, stačí z nich sestavit
zbraň, která se může brzy vydat na
cestu k zákazníkovi.

Kulovnice Rössler Titan 6 mají kla-
sický elegantní design. Jejich závěr má

na čele šest uzamykacích ozubů ve
dvou řadách po třech a při odemykání
se otáčí v úhlu 60°. Spoušťový mecha-

nismus má rychlý a příjemný chod; na
přání zákazníků se dodávají zbraně
s rychlou (mžikovou) spouští bez napí-
náčku (podle údajů výrobce dochází
k výstřelu za 1,6 milisekundy po stisknu-
tí spouště) nebo s francouzským napí-
náčkem (napínáček je aktivován zatla-
čením spouště vpřed).  Na krku pažby je
šoupátko třípolohové manuální pojistky. 

Lučík a zásobníková šachta s po-
stranními hmatníky záchytu zásobníku
jsou vylisovány z jednoho kusu černé-
ho plastu. Mířidla tvoří hranolová od-
pružená muška a otevřené hledí.

Montáž optických mířidel umožňují
předvrtané otvory na pouzdře závěru. 

Kulovnice Rössler Titan se podle
použitého náboje vy-
rábějí v řadě Stan-
dard, s hlavní dlouhou
56 cm, celkovou dél-
kou 103 cm; hmotnost
bez nábojů, optického
zaměřovače a nosné-
ho popruhu je přibliž-
ně 2,9 kg. Druhá řada
- Magnum - má hlaveň
dlouhou 61 cm, celko-
vou délku 108 cm
a hmotnost bez nábo-
jů a příslušenství 3 kg.
Německá pažba s líc-
nicí a pružnou botkou
se vyrábí v provedení

standard a luxus; objednat lze zbraň
polopažbenou nebo celopažbenou.
V modelové řadě luxus lze objednat
zbraň s levostranným ovládáním závě-
ru. Zásobníky nepřesahující obrys zá-
sobníkové šachty mají kapacitu 3 ná-
boje v řadě standard a dva náboje
v řadě magnum; zásobník ráže 9,3x62,
který je součástí řady standard, má ka-
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Rössler Titan 6 s optick˘m zamûfiovaãem

Vlevo paÏba standard, vpravo luxus (foto Rössler)

Rössler Titan 6 
v celopaÏbeném provedení
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pacitu dva náboje. Objednat lze pro-
dloužené zásobníky na 5 nábojů (stan-
dard) a 4 náboje (magnum a 9,3x62
standard). Zásobníky se lisují z plechu,
jsou niklované a mají botku a podavač
z černého plastu. 

Čištění zbraně se provádí po vyjmutí
zásobníku a kontrole nábojové komory
- následuje stisknutí spouště a vytaže-
ní závěru. Rovněž výmě-
na hlavně je snadná. Vy-
jmeme zásobník a závěr,
abychom se přesvědčili,
že v hlavni není náboj.
Následuje vyjmutí se-
stavy pouzdra závěru
s hlavní a spoušťovým
mechanismem z pažby,
povolení dvou šroubů
imbusovým klíčem a vy-
sunutí hlavně z pouzdra
závěru. Řady standard
a magnum mají, kromě ji-
ného, rozdílné závěry. Při
výměně hlavně za hlaveň jiné ráže lze
použít stejný nebo odlišný zásobník.
Na stěně zásobníku najdeme označení
nábojů, pro které je zásobník použitel-
ný. Celkově snadnější je změna ráže
v jedné kategorii (standard nebo mag-
num). Po výměně hlavně je nutné
zbraň nastřelit na nový náboj.        

Celkové zpracování je velmi dobré
a bez vůlí, závěr má rychlý a plynulý
chod. Volba typu spouště (s napínáč-

kem nebo bez napínáčku) záleží na
zvyku, požadavku a střeleckém umění
konkrétního lovce; spouště bez napí-
náčku se není třeba obávat, má nízký
odpor a hladký krok. Při namátkové
prohlídce několika zbraní jsem nena-
šel ani jednu kulovnici, která by mohla
mít styčné plochy spouště hrubě
opracované. 

Kulovnice Rössler Titan 6 mají dob-
rou ergonomii pažby, zajišťující dobré
zalícení, míření a příjemný průběh vý-
střelu. Ačkoli se u nich předpokládá
použití optického zaměřovače, vynika-
jících výsledků lze s nimi dosáhnout
také při míření otevřenými mířidly.

V řadě standard se kulovnice Titan 6
vyrábějí v rážích 243 Winchester, 25-
06, 6x42 Freres, 6x55 SE, 6,5x57,
6,5x65, 7x64, 270 Winchester, 308

Winchester, 30-06 Springfield, 8x57 IS,
8x68 S, 9,3x62. Řada magnum zahr-
nuje ráže 300 Winchester Magnum,
270 WSM a 300 WSM. 

Zbrojovku Rössler zastupuje na čes-
kém trhu českotřebovská firma Řehák
a Řehák, která kulovnice Rössler stan-
dard nabízí za 20 990 Kč, kulovnice řady

magnum stojí 23 990 Kč
(obě s pažbou standard);
cena týchž zbraní s paž-
bou luxus by neměla
přesáhnout 30 000 Kč.
K ceně je nutné přičíst
cenu za montáž a optic-
ký zaměřovač. 

V kanceláři prodejny
bratří Řehákových jsem
v prosinci loňského roku
zastihl pana Ericha Röss-
lera a jeho osmadvaceti-
letého syna Walthera.
V závěru krátkého roz-

hovoru mi sdělili, že číslovka 6 v ná-
zvu jejich kulovnic udává počet uza-
mykacích ozubů závěru. V současné
době rozjíždějí výrobu zcela nové řa-
dy lehkých kulovnic Titan 3 ráže 222
a 223 Remington; 7,62x39 a 5,6x50
Magnum, jejichž závěr má tři uzamy-
kacími ozuby. Nultá série se vyrábě-
la v prosinci 2004, v březnu 2005 se
měly první zbraně dostat na pulty
prodejen. ■
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Kulovnice Rössler Titan 6
rozloÏená a pfiipravená
k v˘mûnû hlavnû

Detailní pohled na vyjmut˘ závûr a ús-
tí zásobníku

Pouzdro závûru se spou‰Èov˘m mechanismem

LÛÏko pouzdra závûru v pfiedpaÏbí. Zcela vpravo je 
oválná dráÏka pro pfiípadné vsazení dodateãného závaÏí.
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