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nové zbraně

D
ovozce rösslerů, firma Řehák 
a Řehák z České Třebové, mi 
nabídla možnost otestovat 
jeden z prvních kusů, které 
dorazily do České republiky.

Titan alfa vychází z časem již důklad-
ně prověřené řady kulovnic s válco-
vým odsuvným závěrem Titan 6, ale 
firma se snažila je konstrukčně upravit 
tak, aby je bylo možné vyrábět levněji, 
ale zbrani se přitom ublížilo jen mini-
málně. Takže se drží ověřených řešení, 
vychází z Titanu, ale současně se jej 
snaží výrobně maximálně zefektivnit. 

alfa má pouhé tři ozuby. Zbraň 
nenese žádná mířidla, ale ponechala si 
možnost sejmutí hlavně. Ta je v pouz-
dře závěru vetknutá kleštinou svíranou 
dvěma šrouby s imbusovou hlavou. 

Závěr se zamyká do hlavňové stopky, 
zjednodušil se ale tvar pouzdra závěru. 
Hranění zmizelo, pouzdro alfy je čistě 
válcové. Vytahovač je remingtonský, 
s odpruženým drápkem, a vyhazovač 
má podobu odpruženého plunžru nese-
ného přímo v čele závěru. Spoušťový 
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mechanismus nemá napíná-
ček, ale puškař může seřídit 

jeho odpor a chod. Titan alfa má pojist-
ku na krku pažby, což je z hlediska ergo-
nomie asi ideální umístění. Odjišťuje se 
zatlačením hmatníku vpřed, zajišťuje se 
zatlačením hmatníku dozadu. Mezi obě-
ma polohami je ještě třetí mezipoloha 
– na způsob pojistek remingtonu 700, 
kdy je úderník stále ještě zablokován, 
ale závěr již lze otevřít. 

Jednořadý zásobník je v zásobní-
kové šachtě držen dvěma západka-

Kulovnice Rössler Titan 
známe již nějakou dobu. Firma 
Rössler (Röwa) z rakouského 
Kufsteinu sice nepatří co 
do produkce k vysloveným 
gigantům, ale nabízí velmi 
kvalitní zbraně. Za svoji 
kvalitu si nechává přiměřeně 
zaplatit, Titany jsou kulovnice 
přinejmenším střední cenové 
kategorie. Nyní se ale 
firma snaží proniknout i do 
segmentu cenově dostupných 
kulovnic, do nějakých 28 000 
–30 000 Kč pro koncového 
uživatele, a představila novou 
kulovnici Rössler Titan alfa. 

alfa

Závěry Titan i Titan alfa uzamykají 
ozuby ve třech řadách. Zatímco ale 
Titan má šest ozubů (jsou zdvojené), 

mi, ovládanými hmatníky po obou 
stranách šachty. Vyjmutí zásobníku 
je usnadněno malým odpruženým 
plunžrem, který po stisku záchytů 




