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z historie

Německá firma Röhm, jejíž 
značka se dodnes objevuje  
na některých výrobcích 
koncernu Umarex, má víc než 
stoletou historii. Stovku oslavila 
v roce 2009, kdy se shodou 
okolností dostala do problémů 
a prodala mimo jiné svoji 
zbrojní divizi firmě Umarex. 

Se 
zbraněmi má tento pod-
nik, který vznikl ve zbra-
ňovém městě Zella-Meh-
lis, něco společného od 

samých začátků, byť napřed nepřímo. 
Až do konce druhé světové války se 
firma Röhm věnovala nástrojařině, 
konkrétně výrobě řezných a vrtacích 
nástrojů. Ve městě, kde se kov obrá-
běl za každým rohem, to jistě nebylo 
špatné živobytí. 

O zbraně se firma začala přímo za-
jímat až po druhé světové válce, kdy 
přesídlila do západní zóny do města 
Sontheim. Tam začínali synové zakla-
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datele Heinricha Röhma v roce 
1946 od nuly. Od výroby hraček 
se dostali přes výrobu kulometných 
hlavní k hlavnímu bodu výroby – ozu-
beným kolům a strojním upínákům. 
Hlavním produktem firmy, která má 

dnes pobočky v řadě zemí světa, byly 
i v poválečném období nástroje. Zbra-
ně byly jakýsi vedlejší produkt, který 
byl v době, kdy se firmě tolik nedařilo, 
odhozen jako postradatelná zátěž.

První zbraň, kterou firma v západní 
zóně začala nabízet, byla poplašná 
opakovací pistole RG-2. Tato zbraň má 
mnohé shodné rysy s československou 
poplašnou pistolí Slavia – konkrétně ze-
jména ráži 6 mm Start, podélně posuv-
ný zásobník a výšleh nahoru. První ost-
rá zbraň Röhm přišla v roce 1955: revol-
ver model 10 ráže 22 long rifle. Časem 

se vyráběly modely RG-25 a RG-26,  
oba v pistolové ráži 6,35 mm 

Browning. Následoval RG-27  
v oblíbené ráži 22 long rifle. 

Všechny tyto modely vychá-
zely z plynovkového revolveru 

RG-8. Během let následovaly vět-
ší a konstrukčně odlišné modely. 

Zánik Röhmovy výroby zbraní nastal 
v roce 2009 a celou jeho zbrojní divizi 
koupila firma Umarex. Nový majitel 
mimo jiné udělal průvan ve skladech 
bývalé Röhmovy zbraňové divize, jak 
se nezřídka stává nejen při stěhování. 

�� Zbraň není žádná  
krasavice, ale logo firmy 

Röhm na střenkách jí (snad) 
dodává na důvěryhodnosti

�� Výrobní číslo 3001 je 
umístěno za spouští. Nad 

ním je pojistka.




