
zbrojovka vyrábějící ruční palné
zbraně, byla založena v roce 1993

a sídlí nedaleko areálu bývalé brněn-
ské Zbrojovky. Za poměrně krátkou

dobu existence se jí podařilo vyvinout
a sériově vyrábět slušný sortiment
revolverů a v roce 2003 přibyly i samo-
nabíjecí pistole. Nejdříve začala s výro-
bou méně náročných zbraní – plyno-
vých a později flobertkových revolverů
s rámem z lehké zinkové slitiny. Po zís-
kání určitých zkušeností přibyly „ostré“
revolvery řady HHoolleekk  opět s rámem
z lehké slitiny a konečně v roce 2001 se
objevily první kusy celoocelových revol-
verů řady ALFA Steel. RReevvoollvveerryy  AALLFFAA
SStteeeell svou kon-
strukcí dávají před-
poklad výrazně
delší životnosti vůči
zinkové slitině
a vyrábějí se
v rážích 22 LR, 22
WMR, 32 S&W, 38
Special a 357
Magnum. Nabízené
délky hlavní jsou od
2 do 12 palců (jme-
novitě 2, 3, 4, 6 a 12), mířidla mohou
být pevná nebo se stavitelným hledím
a povrchovou úpravu tvoří hluboké
alkalické černění nebo tvrdé chromová-
ní. Samozřejmostí je pestrá nabídka
střenek a rukojetí. 

ALFA STEEL 3561 
Dvojčinný ssppoouuššťťoovvýý  aa bbiiccíí  mmeecchhaanniizz--
mmuuss  je uložen pod bočnicí z pravé stra-
ny rámu a pracuje výhradně s vinutými
pružinami. Šestikomorový nábojový
válec umístěný na výklopné konzole se
do rámu uzamyká vzadu i vpředu.
Vzadu zapadnutím odpružené osy válce

do otvoru uprostřed opěrné desky
nábojů a vpředu speciální kuželovou
plochou, vytvořenou přímo na obvodu
tyčky vyhazovače, zapadající do vybrání
v rámu hned pod hlavní. K odemčení
válce slouží odemykací tlačítko umístě-
né na levé straně rámu hned za válcem.
Tlačítko je svým šroubem připevněno
k vnitřnímu odemykacímu táhlu a posu-
vem tlačítka směrem vpřed, táhlo vytla-
čí osu válce a tyčku vyhazovače z jejich
uzamčených poloh v rámu. Po vyklope-
ní válce se ukáže odpružený centrální
vyhazovač nábojnic, s originální kolíko-
vou rohatkou a osou válce uprostřed.
Rohatka se skládá ze šesti kolíků zali-

sovaných do růžice vyhazovače a přes
tyto kolíky otáčí válcem posunovač
zavěšený na spoušti, vyčnívající z rámu
napravo vedle otvoru pro osu válce.
VVáálleecc má na vnějším obvodu podélné
odlehčovací žlábky a za nimi polohovací
výřezy pro aretační páčku válce.
Odpružená aretační páčka vystupuje ze
spodní přepážky rámu, po provedení
rotace zapadne do polohovacího výřezu
válce a tím konkrétní nábojovou komo-
ru zajistí přesně proti hlavni.
Automatické pádové jištění funguje na
osvědčeném principu s tzv. přenosovou
pákou (dlouhá planžeta zavěšená na
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Co se týká rreevvooll--
vveerrůů  ss vveellmmii  kkrráátt--
kkoouu  hhllaavvnníí  vv úúččiinnnněějj--

ššíícchh  oobbrraannnnýýcchh  rráážžíícchh, tak
tam jsou výhody oproti srov-
natelné kapesní pistoli
jasně zřetelné. Např. tako-

vý ultra lehký pětiranný
revolver ráže 38 Special

s dvoupalcovou hlavní, má vůči
pistoli podobné hmotnosti větší
energetický výkon střely, zpravi-
dla má i větší ráži, dovoluje lepší
úchop a díky principu otáčivého
válce umožňuje spolehlivou střel-
bu přímo z kapsy. NNaapprroossttoouu

bbeezzppeeččnnoosstt  aa ppřřiittoomm  ppoohhoottoovvoosstt
spoušťového ústrojí revolverů, tolik

důležitou právě u obranných kapes-
ních zbraní, snad ani nemusíme připo-

mínat. V případě revolverů ss hhllaavvnníí  ddeellššíí
nneežž  ččttyyřřii  ppaallccee, nejčastěji s hlavní šesti-
palcovou (152 mm), se setkáváme ss nneejj--
vvěěttššíímm  vvyyuužžiittíímm  ssaammoozzřřeejjmměě  kkee  ssppoorr--
ttoovvnníí  ssttřřeellbběě, ale možnost jejich prak-
tického využití při nošení do „terénu“

může být pro mnoho zájemců nezodpo-
vězenou otázkou (v rámci těchto úvah pomi-
neme notnou dávku „kovbojství“ a jiné „cito-
vé“ důvody pro nošení šestipalcového revolve-
ru). K čemu tedy může posloužit „šestipalec“
stále přítomný na opasku a jakou logiku má
nošení takové zbraně, jsme se rozhodli vyzkou-
šet v rámci střeleckého testu revolveru ALFA
Steel. Vzhledem k předpokládanému použití
k účinné sebeobraně, byl jako nejvhodnější
zvolen nnáábboojj  335577  MMaaggnnuumm  aa ttíímm  ppááddeemm  rreevvooll--
vveerr  AALLFFAA  SStteeeell  mmooddeell  33556611. 

BRNĚNSKÉ OCELOVÉ REVOLVERY
RReevvoollvveerr  AALLFFAA  SStteeeell  rráážžee  335577  MMaaggnnuumm  ss ššeess--
ttiippaallccoovvoouu  hhllaavvnníí doposud v našem magazínu
testován nebyl a proto se ukázalo jako velmi
zajímavý nápad představit tuto zbraň ve spoje-
ní s rozšířenou střeleckou zkouškou „šestipal-
ců“. Revolvery ALFA Steel vyrábí brněnská
firma ALFA – PROJ. Tato naše druhá největší
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Současná situace na trhu krátkých palných zbraní, určených pro
policii nebo armádu a ke skrytému nošení na
sebeobranu, jasně ukazuje nezvratný konec revol-
verů tzv. služebního typu. Prakticky každá armáda ne-
bo policejní sbor dnes zavádí do výzbroje pouze moderní
samonabíjecí pistole a také běžný občan si na nošení pořídí
„čtyřpalcový“ revolver už jen výjimečně. Pokud se tedy ne-
jedná vyloženě o sportovní střelbu, zájem o re-
volvery se přesunul tam, kde je soudo-
bé služební pistole nemohou nebo
nemusejí zcela nahradit. Mluvíme o
revolverech s velmi krátkou hlavní,
o jejichž výhodách na sebeobranu
jsme již mnohokrát informovali a
na druhé straně jsou tu revol-
very s hlavněmi delšími než
čtyři palce, jejichž možné vý-
hody si ukážeme nyní.

TEXT: JAROSLAV PEKAŘÍK
FOTO:  BC. VLADIMÍRA 
MIKEŠOVÁ  DIS.

1) Délka záměrné činí úcty-
hodných 195 mm, ale vůči
záměrné dlouhých palných
zbraní je to pořád přinejlep-
ším polovina a střelec se
proto musí podstatně více
snažit. Když jsou však dodr-
žena všechna pravidla přes-
né střelby, tak lze dosáh-

nout až neuvěřitelných  vý-
sledků.

2) Testovaný exemplář je v le-
skle černěném provedení.
Druhou alternativou povrchu
nabízenou výrobcem může
být tvrdé chromování ve vy-
sokém lesku.

1) 2)
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Revolver ALFA Steel 3561
s ořechovými střenkami
rukojeti (dle katalogo-
vého označení střen-
ky model 09), se
zdrsněním úcho-
pových ploch
tzv. vyťuká-
váním.

ALFA Steel 3561  aneb Kam až dosáhne „šestipalec“

KKoonnssttrruukkccee  rreevvoollvveerrůů  AALLFFAA  SStteeeell je vůči
ostatním dvojčinným revolverům výrazně
jjeeddnnoodduuššššíí, ale i tak se jedná o vvýýrroobbnněě

velmi nnáárrooččnnoouu  zzáálleežžiittoosstt, zvláště ve 
srovnání s jakoukoliv samonabíjecí pistolí.



g a prachem
Vectan SP3, s maximální povolenou
navážkou 16,2 grs. Nejdříve byla
zzmměěřřeennaa  rryycchhlloosstt  ssttřřeellyy každého
náboje ve vzdálenosti 3 m od ústí
hlavně a pak postupně ve vzdálenosti
50 a 100 m. Ve vzdálenosti 50 a zvláš-
tě 100 m již není vůbec jednoduché
„trefit“ se do rozsahu čidel měřícího
přístroje a přitom nezasáhnout pří-

spoušti). Nad bicí plochou kohoutu je vytvaro-
ván bezpečnostní výstupek, delší než zadní
část úderníku vyčnívající z rámu a přenos
úderu kohoutu je tak možný pouze při zmáčk-
nuté spoušti, kdy se mezi bicí plochu a úder-
ník vsune přenosová páka. HHllaavveeňň se šestid-
rážkovým vývrtem je zašroubovaná do rámu
a vpředu dosedá na plášť hlavně, čímž jsou obě
tyto součásti zafixovány vůči rámu. Plášť hlav-
ně nese vyměnitelnou mušku a stavitelné
hledí se nachází v podélné drážce rámu.  

TESTOVÁNÍ „ŠESTIPALCE“
Od delší hlavně bychom měli očekávat vvyyššššíí

ppřřeessnnoosstt  nnaa  ddáállkkuu
aa ssaammoozzřřeejjmměě  vvyyššššíí  eenneerrggeettiicckkýý  ppootteenncciiááll  ssttřřee--
llyy, vlivem lepšího využití hořící prachové nápl-
ně. Náš test se proto zaměřil na zzjjiiššttěěnníí  eenneerr--
ggiiee  ssttřřeellyy  aa rroozzppttyylluu  vvee  vvzzddáálleennoosstteecchh,,  kktteerréé
nneejjssoouu  pprroo  kkrrááttkkoouu  ppaallnnoouu  zzbbrraaňň  zzcceellaa  bběěžžnnéé.
Jaký jiný smysl v praxi by totiž měl revolver
s šestipalcovou hlavní, pokud bychom nemohli
předpokládat vyšší teoretickou účinnost střely
a vyšší pravděpodobnost zásahu? Délka hlavně
pro výkon a délka záměrné pro přesnost, by
prostě měly „udělat“ své a přitom „šestipalco-
vý“ revolver je svými rozměry stále ještě
„nositelná“ zbraň. MMeettooddiikkaa  ppookkuussůů  bbyyllaa

nnáásslleedduujjííccíí  – nejdříve jsme vybrali tři na
našem trhu nejběžnější typy továrních nábojů
357 Magnum, všechny osazené střelami se
schopností deformace. Jako čtvrtý vzorek byla
vyrobena série přebíjených nábojů 357
Magnum dle maxima tabulkového výkonu.
KK tteessttoovvaaccíí  ssttřřeellbběě  jjssmmee  tteeddyy  ppoouužžiillii  ttyyttoo  nnáábboo--
jjee  rráážžee  335577  MMaaggnnuumm: Sellier & Bellot SP
10,25 g (poloplášťová střela tvaru komolého
kužele), Magtech SJSP 10,25 g (poloplášťová
ogivální střela s plochý hrotem), Speer GDHP
10,25 g (Gold Dot Hollow Point – plášťovaná
střela s expanzivní dutinou) a nakonec domácí
laborace se střelou Sellier & Bellot SP 10,25
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5)

3) Nábojový válec se do rámu uzamyká vzadu i vpře-
du – vzadu zapadnutím odpružené osy válce a vpře-
du speciální kuželovou plochou, vytvořenou přímo
na obvodu tyčky vyhazovače.

4) Kuželová plocha tyčky vyhazovače zapadá do vy-
brání v rámu hned pod hlavní a na toto vybrání pří-
mo navazuje výřez pro tyčku v plášti hlavně.

5) Testovaný exemplář byl zapůjčen od soukromého
majitele, kterému nejvíce vyhovuje jednodílný pry-
žový „grip“ rukojeti, označený v katalogu výrobce
jako model 13. Vedle revolveru pózují náboje 357
Magnum použité v testu. Popis zleva: S&B SP, Mag-
tech SJSP, Speer GDHP a přebíjená „třipětsedmič-

ka“ se střelou S&B SP.

6) Pohled na tzv. opěrnou desku nábojů v rámu.
Uprostřed je otvor pro osu válce, vedle něj se na-
chází obdélníkové „okno“ s posunovačem válce
a nahoře je lůžko pro dno nábojnice  se zápalníko-
vým otvorem. Aretační páčka vyčnívá ze spodní pře-
pážky rámu.

7) Dnová razidla testovaných nábojů, nabitých ve
válci revolveru ALFA Steel. Pro přebíjené náboje
(první zprava) byla použita střela a nábojnice Sel-
lier & Bellot a aby nedošlo k záměně s originály
S&B, označili jsme si zápalky přebíjených nábojů
červenou barvou.

Poznatky a hodnocení 
„šestipalce“ na základě
střeleckého testu
■ „Šestipalcový“ revolver má sice neza-
nedbatelnou délku záměrné, ale i tak se
pořád jedná o krátkou palnou zbraň
a proto se při střelbě na 50 a zvláště 100
m mnohonásobně více projevují i ty
nejmenší střelecké chyby. 

■ Je tedy nutné provádět naprosto doko-
nalou zrakovou kontrolu mířidel skutečně
až do okamžiku, kdy začne působit zpětný
ráz a mířidla „zmizí“ z očí v důsledku
výstřelu. Na vzdálenost 100 m si již stře-

lec musí dávat pozor, kam skutečně
míří, protože jak jsme zjistili, velký vliv na
polohu středního bodu zásahu na 100
m má jakákoliv změna osvětlení terče
nebo mířidel. Např. nejvýkonnější přebíje-
né náboje střílené na konci testu (za výraz-
ně menšího slunečního svitu) měly na
vzdálenost 100 m střední bod zásahu
(SBZ) dokonce níže, než náboje s nižší
dopadovou rychlostí. Přitom ve vzdálenos-
ti 50 m, na kterou se ještě střílelo za
poledního intenzivního svitu slunce, byl
jejich SBZ výškově na stejné úrovni jako
u ostatních nábojů.

■ Kapitola sama o sobě je spouštění
v souladu s výše zmíněnou zrakovou kon-

trolou. Osvědčilo se nám obtočit ukazová-
ček kolem spouště, tlačit spoušť místem
ohybu mezi prvním a druhým článkem
prstu a opřením „obtočené“ špičky prstu
si kontrolovat propad. 

■ Jak je vidět na terčích, i tak se občas
podařilo některý výstřel „utrhnout“ a v oka-
mžiku, kdy si toho byl střelec vědom,
nástřelku jsme pro jistotu opakovali.
K takové situaci došlo se střelivem Sellier
& Bellot na 50 i 100 m, u něhož byla skvě-
lá pětiranová skupina znehodnocena jed-
ním výrazně odchýleným zásahem. 

■ Další zajímavostí je, že na vzdálenost
100 m se u některých typů střeliva podaři-

ly poměrově lepší nástřelky, než jaké by se
daly očekávat podle výsledků na vzdále-
nost 50 m. Tento jev přičítáme paradoxně
lépe vnímanému záměrnému bodu ve
vzdálenosti 100 m než na vzdálenost 50
m, zřejmě kvůli lepšímu „zapadnutí“ mušky
do kontrastních ploch terče na „stovce“
(na čemž se shodli všichni zúčastnění).
Možná se podepsala i psychika střelce,
více motivovaná snahou dosáhnout co nej-
lepších výsledků na neobvyklou vzdále-
nost.

■ Rychlosti, energie a rozměry rozptylo-
vých obrazců jsou shrnuty v tabulce a více
„naživo“ (včetně zajímavých změn polohy
SBZ) je vše patrné přímo na fotografiích

terčů. Shrneme-li výsledky testu v duchu
otázky položené v úvodu „Kam až dosáh-
ne šestipalec“, tak se dá říci, že za ideál-
ních podmínek a se správným střelivem,
může na 100 m dosáhnout stejné přes-
nosti, jako průměrná lovecká kulovnice
přes mechanická mířidla!

■ Na základě výsledků testu přesnosti
a měření rychlostí lze také zodpovědět
druhou otázku položenou v úvodu: k čemu
může posloužit „šestipalec“ stále přítomný
na opasku a jakou logiku má nošení tako-
vé zbraně? Může posloužit v okamžiku
potřeby přesného a poměrně účinného
zásahu na větší vzdálenost, zrovna když
není nebo nemůže být k dispozici dlouhá

palná zbraň. Ve správných rukou totiž
„šestipalec“ 357 Magnum dokáže i na
100 m „umístit“ takovou energii, jakou má
např. střela ráže 9 mm Luger při zásahu
z bezprostřední blízkosti! Využití se tedy
nabízí zejména pro lovce jako záložní
zbraň, nebo vůbec pro všechny dobrodru-
hy, pohybující se často daleko od civiliza-
ce. 

■ Pozor však při výběru zbraně – ne
všechny šestipalcové revolvery ani od
věhlasných značek, nemusejí střílet tak
dobře jako náš testovaný exemplář. V pří-
padě potřeby doporučujeme vyžádat si za
poplatek nástřelku, alespoň na vzdálenost
50 m. 

6)

3) 4)

7)
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„hlavy“ figury. Test probíhal za podmínek
naprosto ideálních pro přesnou střelbu, tzn.
při dokonalém osvětlení záměrného bodu,
v sedě s pohodlně opřenou zbraní o hlaveň
i rukojeť a samozřejmě v jednočinném režimu
(s předchozím natažením kohoutu). Výsledky
našich pokusů (realizovaných díky spolupráci
s firmou ALFA – PROJ) jsou shrnuty v tabul-
ce. 

t e s t

stroj. Hradla na měření rychlostí střel jsme
proto umístili za neprostřelitelnou překáž-
ku z ocelového plátu a na vzdálenost 100
m byly pokusy opakovány, dokud se nepo-
dařilo rychlosti objektivně změřit.
RRyycchhlloosstt  ssttřřeellyy  aa zz nníí  vvyyppooččtteennáá  eenneerrggiiee  jjee
vvžžddyy  pprrůůmměěrreemm  zzee  ššeessttii  vvýýssttřřeellůů. Také roz-
ptyl zásahů byl vyhodnocován vždy ze šesti
výstřelů, opět ve vzdálenostech 50 a 100
m. Nejdříve jsme revolver nastřelili na 50
m a na tuto vzdálenost se střílelo na nastře-
lovací terč. Ve vzdálenosti 100 m se stříle-
lo na terč nekrytě ležící figura s kruhy
a jako záměrný bod byl zvolen horní okraj

t e s t

S&B SP 382 m.s. 747 J 338 m.s. 104 mm  287 m.s 128 mm     
10,25 g 585 J (72 mm)* 422 J          (154 mm)*
Magtech SJSP 391 m.s. 783 J 345 m.s. 79 mm 290 m.s. 260 mm
10,25 g 610 J 431 J (240 mm)*
Speer GDHP 396 m.s. 803 J 347 m.s. 85 mm 292 m.s. 127 mm
10,25 g 617 J 436 J
Přebíjené  426 m.s. 930 J 378 m.s. 84 mm 317 m.s. 184 mm
- střelaS&B SP 732 J 515 J

VVýýrroobbccee
aa  ttyypp  nnáábboojjee  
335577  MMaaggnnuumm

RRyycchhlloosstt  
ssttřřeellyy  
vvee  vvzzddááll..  33  mm

EEnneerrggiiee  
ssttřřeellyy  
vvee  vvzzddááll..  33  mm

RRyycchhlloosstt      
aa  eenneerrggiiee  
vvee  vvzzddááll..  5500  mm

RRoozzppttyyll
vvee  vvzzddááll..
5500  mm

RRyycchhlloosstt    
aa  eenneerrggiiee
vvee  vvzzddááll..  110000  mm

RRoozzppttyyll
vvee  vvzzddááll..
110000  mm  

tabulka výsledků testů

8) Základní rozborka za účelem čištění nebo ma-
zání, samozřejmě začíná  vyprázdněním nábojo-
vého válce a kontrolou nábojových komor. Vyjmu-
tí nábojového válce  s konzolou je možné po vy-
šroubování šroubu konzoly. Matice šroubu konzo-
ly se však musí nejdříve zaaretovat pomocí kale-
ného drátku, zastrčeného do matice přes malý
otvor v rámu.

9) Pak už stačí jen vyklopit válec jako při nabíjení
a konzola s válcem volně vypadne z rámu. Nako-

nec se válec stáhne ze své hřídele na konzole
a údržba může začít.

10) Vnitřní mechanizmus revolverů ALFA Steel po
oddělení krycí bočnice

11) Detail přenosové páky ve funkční (zvednuté)
poloze těsně za úderníkem. Při zmáčknutí spouště
zůstane páka v této poloze a přenese úder z ko-
houtu na úderník. Bez zmáčknutí a držení spouště
se kohout do kontaktu s úderníkem vůbec nedo-
stane a svým bezpečnostním výstupkem se ne-

škodně opře o rám.

12) Střelivo a komponenty použité ke střelbě ze
„šestipalce“ ALFA Steel. Náboje 357 Magnum po-
pis shora: Sellier & Bellot SP, Magtech SJSP, Speer
GDHP a dole s červeně označenými zápalkami jsou
„třipětsedmičky“ přebíjené. K výrobě přebíjených
nábojů jsme použili matrice LEE (zcela vlevo),
prach Vectan SP3, zápalky CCI 550 (small pistol
magnum), nábojnice S&B a střely S&B SP 10,25 g.

8)

9)

11) 12)

10)

NNáábboojj:: 357 Magnum Sellier & Bellot SP 10,25 g
VVzzddáálleennoosstt::  50 m
RRoozzppttyyll:: 104 mm + 72 mm
Skvělý rozptyl pěti zásahů o velikosti pouhých 39 mm
byl šestým zásahem zvětšen na 104 mm (vlevo). Střelec
si byl chyby vědom a proto se položka náboji S&B opa-

kovala (vpravo). Rozptyl byl posléze lepší (72 mm), ale
hodnoty pod 40 mm jako u prvních pěti zásahů, již bo-
hužel nedosáhl. Na vzdálenost 50 m tedy zvítězily nábo-
je S&B a v těsném závěsu za nimi se umístily náboje
Magtech. 

NNáábboojj::  357 Magnum Magtech SJSP
10,25 g
VVzzddáálleennoosstt::  50 m
RRoozzppttyyll::  79 mm
Vynikající rozptyl na 50 m a největ-
ší výšleh plamene ze všech tří to-
várních nábojů – to jsou brazilské
„třipětsedmičky“ Magtech.  

NNáábboojj:: 357 Magnum Speer GDHP
10,25 g
VVzzddáálleennoosstt::  50 m
RRoozzppttyyll::  85 mm
Stále ještě dobrá přesnost na vzdá-
lenost 50 m sice zařadila náboje
Speer na poslední místo, ale rozdíly
mezi nástřelkami byly tak malé, že
se jedná spíše o jakousi formalitu. 

NNáábboojj::  357 Magnum přebíjený (dle
specifikace v textu) střela S&B SP
10,25 g
VVzzddáálleennoosstt::  50 m
RRoozzppttyyll:: 84 mm
Nejvýkonnější testovaná laborace
se efektem výstřelu ani přesností
nenechala zahanbit. Bylo zajímavé
pozorovat silný výšleh plamene
a všechny přítomné „pobavil“ i sil-
nější zpětný ráz.
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Každá položka vyžadovala
maximum soustředění, aby
se dospělo pokud možno
k objektivním výsledkům.
K praktickému střeleckému
testu nesmíme zapome-
nout dodat, že v jeho prů-
běhu nedošlo k žádné zá-
vadě na zbrani ani na stře-
livu.     

TECHNICKÉ ÚDAJE  
TTeecchhnniicckkéé  úúddaajjee  rreevvoollvveerruu  AALLFFAA  SStteeeell  33556611
RRáážžee:: 357 Magnum
CCeellkkoovváá  ddééllkkaa:: 281 mm
VVýýšškkaa:: 137 mm*
DDééllkkaa  hhllaavvnněě::  152 mm
DDééllkkaa  zzáámměěrrnnéé:: 195 mm
PPooččeett  ddrráážžeekk  vv  hhllaavvnnii:: 6
ŠŠíířřkkaa  ––  pprrůůmměěrr  vváállccee:: 37,3 mm
PPooččeett  kkoommoorr  vvee  vváállccii:: 6
OOddppoorr  ssppoouuššttěě  SSAA::  1,3 kg
OOddppoorr  ssppoouuššttěě  DDAA:: 4,9 kg
NNeejjvvěěttššíí  ššíířřkkaa  rruukkoojjeettii  
((mmooddeell  1133))::  31,2 mm  
HHmmoottnnoosstt  bbeezz  nnáábboojjůů::  1176 g*
HHmmoottnnoosstt  ppllnněě  nnaabbiittéé  
zzbbrraanněě  ((nnáábboojjee  SS&&BB  SSPP)):: 1270 g 
KKoonnttaakktt  nnaa  vvýýrroobbccee  www.alfa-proj.cz
aa  pprrooddeejjccee:: prodejna@alfa-proj.cz

tel.: 541 21 57 09
* Údaje platí při osazení zbraně rukojetí model 13.
Orientační cena zbraně: 11 000 Kč

Již na vzdálenost 50 m vypadá záměrný bod i ce-
lý terč dost „titěrně“.

* Údaje v závorkách se vztahují na druhou sérii nástřelů, provedenou z důvodu jednoho
„ulétnutého“ zásahu, kterého si byl střelec vědom.
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ALFA Steel 3561 
– hodnocení zbraně 
■ Celkovou úroveň zpracování
lze vyhodnotit jako vysoký stan-
dard sériové výroby, s rozsáhlým
využitím poctivého třískového
obrábění a s velkým podílem ruční
práce při sestavování všech dílů.

■ Vývrt hlavně a nábojové

komory mají dokonale lesklý
povrch bez jakýchkoliv nerovností
nebo vrypů a ústí vývrtu je čistě
a symetricky zahloubeno. 

■ Opracování všech vnějších
pohledových a vnitřních funkčních
ploch se nedá nic vytknout
a pochvalu si zaslouží kvalitně pro-
vedená povrchová úprava alkalic-
kým černěním. 

■ Pouze ve vnitřním prostoru
okna rámu a na opěrné desce
nábojů se nacházejí rýhy po obrá-
běcích nástrojích a na zcela
nefunkčních místech jsou dokon-
ce nevzhledné stopy po odlévací
formě.

■ Spoušť má po natažení kohou-
tu (SA) od počátku dráhy až do
okamžiku výstřelu příjemný a pravi-

delný odpor o velikosti pouhých
1,3 kg. Celková délka dráhy spou-
ště je 3 mm a propad spouště po
výstřelu činí přibližně 1 mm.

■ Slabší stránkou revolveru
ALFA Steel 3561 je chod spou-
ště při spoušťovém napínání (DA),
kdy se projevuje poměrně vysoký
odpor s nepravidelným nárůstem
a prudkým propadem po výstřelu.

NNáábboojj:: 357 Magnum Sellier & Bellot SP
10,25 g
VVzzddáálleennoosstt::  100 m
RRoozzppttyyll:: 128 mm
Střední bod zásahu se sice posunul vý-
razně doprava, ale naprosto unikátní
rozptyl pěti zásahů (66 mm) asi nepotře-
buje komentář – připomínáme, že jde sku-
tečně o vzdálenost 100 m! Šestý zásah ro-
zevřel nástřelku na 128 mm a proto byl
celý pokus náboji S&B později zopakován,
jestli náhodou… Poloha záměrného bodu
je označena křížkem (křížek není na vzdál.
100 m vidět – šlo jen o jasné definování).

NNáábboojj:: 357 Magnum Magtech SJSP
10,25 g
VVzzddáálleennoosstt::  100 m
RRoozzppttyyll:: 260 mm + 240 mm
Na vzdálenost 100 m měly náboje
Magtech poměrově výrazně horší ná-
střel, než bylo očekáváno podle vý-
sledků na 50 m a ze všech typů střeli-
va vykázaly na 100 m největší rozptyl.
Proto byla položka náboji Magtech
zopakována, ale o mnoho lepší výsle-
dek se nedostavil. Příčinou bude zřej-
mě horší stabilita střel nábojů Mag-
tech při použití na větší vzdálenost. 

NNáábboojj::  357 Magnum Speer GDHP 
10,25 g
VVzzddáálleennoosstt::  100 m
RRoozzppttyyll::  127 mm
Na vzdálenost 100 m dosáhly nejlepší-
ho rozptylového obrazce náboje Speer
a znovu musíme konstatovat, že tento
před svědky dosažený nástřel, je
z krátké palné zbraně skutečně uni-
kátní. Stejně jako střelivo S&B dosáhly
náboje Speer ve vzdálenosti 100 m po-
měrově lepšího nástřelu, než by se da-
lo očekávat dle jejich první položky na
vzdálenost poloviční.

NNáábboojj::  357 Magnum přebíjený (dle spe-
cifikace v textu) střela S&B SP 10,25 g
VVzzddáálleennoosstt::  100 m
RRoozzppttyyll::  184 mm
Jak bylo zmíněno v textu, na závěr
střelby se změnily světelné podmínky
a terč již nebyl osvětlen prudkým
sluncem, i když viditelnost byla stále
vynikající. To se zřejmě stalo příčinou
největšího poklesu SBZ, paradoxně
u nejvýkonnější přebíjené laborace.
Rozptyl pod 200 mm na 100 m však
pořád zaslouží velkou pochvalu.

NNáábboojj:: 357 Magnum Sellier & Bellot SP 10,25 g
– druhý pokus
VVzzddáálleennoosstt::  100 m RRoozzppttyyll:: 154 mm
Na konci testu byl proveden druhý pokus náboji Sellier
& Bellot SP na 100 m, kvůli nadějnému 66mm obrazci
pěti zásahů při pokusu prvním. Po druhé se sice něco

takového už nepodařilo, ale dosažený nástřel byl opět
naprosto jedinečný. Navíc potvrdil teorii o posunu SBZ
směrem dolů, v důsledku méně intenzivního osvětlení cí-
le, jako u předchozí položky s přebíjenými náboji (posta-
vení mířidel zůstalo zcela beze změn). Kratší záměrná
a větší vzdálenost versus osvětlení, prostě udělají své…  

Jak jsme si prakticky ověřili, skryté nošení
šestipalcového revolveru, zvláště do přírody,
může mít své reálné důvody a zcela logické
opodstatnění. Podmínkou je ale kvalitní
zbraň, vhodné střelivo a především skvěle vy-
cvičený střelec.

Soustřel
dvou zása-
hů na 100
m je samo-
zřejmě ná-
hoda, ale
určitě velmi
potěší
a motivuje
k dalším
pokusům. 


