
s výklopným válcem požadavkům sportovních
střelců tak, aby s ním snadněji dosahovali
požadovaných výsledků. Hlavní úpravy se
dotkly mířidel, polohy těžiště a celkové hmot-
nosti, ergonomie rukojeti, chodů spouště
a samozřejmě došlo ke zúžení výrobních tole-
rancí. Základ konstrukce je tedy shodný
s ostatními revolvery ALFA Steel a principiál-

ně se jedná o výrazně zjednodušený mechaniz-
mus typu Smith & Wesson.

KONSTRUKCE
Dvojčinný spoušťový a bicí mechanizmus je
uložen pod bočnicí z pravé strany rámu a je
odpružen výhradně vinutými nebo zkrutnými
pružinami. Šestikomorový nábojový válec

t e s t / p r o f i l

Firma ALFA – PROJ s.r.o. byla založena v roce
1993, sídlí nedaleko areálu bývalé brněnské
Zbrojovky a za poměrně krátkou dobu své exis-
tence se jí podařilo vyvinout a sériově vyrábět
pestrý sortiment revolverů. Jak tomu často ve
zbrojním oboru bývá, nejdříve začala s výrobou
méně náročných zbraní – plynových a později
flobertkových revolverů s rámem z lehké zin-
kové slitiny. Po získání určitých zkušeností
a zdokonalením původní „plynovkové“ kon-
strukce, přibyly „ostré“ revolvery řady Holek
opět s rámem z lehké slitiny, určené pro nábo-
je 38 Special a 22 LR. Za prvotním růstem
firmy ALFA-PROJ tedy stojí právě revolvery
Holek, exportované v nezanedbatelných
počtech do zahraničí a úspěšně prodávané
také na civilním trhu v ČR. Nebyl by to ale
pravý výrobce revolverů, pokud by neměl
v nabídce revolvery ve výkonné ráži 357
Magnum a vůbec revolvery vyrobené komplet-
ně z oceli, ať se jedná o ráži jakoukoliv. Po „zin-

kových“ se proto stalo prioritou zavedení oce-
lových modelů, v rozsahu sortimentu jako
u osvědčené řady Holek a po několika letech
nelehkého vývoje, se v roce 2001 objevily
první kusy revolverů řady ALFA Steel. V rámci
nabídky celoocelových ALFA Steelů později
samozřejmě vznikly i sportovní varianty vyrá-
běné nyní v pěti rážích a jedním z nich je
model 3863. V jeho označení je prvními čísli-
cemi zakódována ráže 38 Special, třetí číslicí
délka hlavně v palcích a čtvrtá vyjadřuje spor-
tovní určení, v rámci firemního kódu pro mik-
rometricky stavitelné hledí LPA TRT.

Z ULICE NA STŘELNICI
Cílem vývoje revolveru ALFA Steel 3863
pochopitelně nebylo vyvinout čistokrevný
sportovní speciál, jako když vznikal zmíněný
ZKR 551, ale v rámci možností co nejlépe upra-
vit stávající, spíše „služební“ konstrukci na
sportovní. Prostě přizpůsobit SA/DA revolver
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TECHNICKÉ ÚDAJE  

Terčový specialista
„na desítky“ 

ALFA STEEL
3863 SPORT

Bývalé Československo se v oblasti spor-
tovních krátkých zbraní asi nejvíce pro-
slavilo revolverem ZKR 551 z brněnské
Zbrojovky, se kterým naši střelci dosáhli
mnoha vítězství a úspěchů světového vý-
znamu. V šedesátých a sedmdesátých le-
tech 20. století tak naši závodníci snad
vůbec poprvé střeleckému světu ukázali,
že existuje nějaké Československo a re-
volvery „zetkáery“ se staly legendou.
V započaté tradici výroby sportovních re-
volverů v Brně dnes pokračuje firma AL-
FA – PROJ s.r.o. a jeden z jejích výrobků
už dokonce navázal i na tradici vítězství
na světových kolbištích – stal se jím ALFA
Steel 3863 Sport.

FOTOGRAFIE:  BC. VLADIMÍRA MIKEŠOVÁ  DIS.
TEXT: JAROSLAV PEKAŘÍK
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rreevvoollvveerr  AALLFFAA  SStteeeell  33886633  SSppoorrtt
RRáážžee:: 38 Special
CCeellkkoovváá  ddééllkkaa:: 315 mm (283 mm*)
VVýýšškkaa::  175 mm (144 mm*)
DDééllkkaa  hhllaavvnněě::  151 mm
DDééllkkaa  zzáámměěrrnnéé:: 196 mm
ŠŠíířřkkaa  ––  pprrůůmměěrr  vváállccee::  37,3 mm
PPooččeett  kkoommoorr  vvee  vváállccii:: 6
HHmmoottnnoosstt::  1350 g
OOddppoorr  ssppoouuššttěě  SSAA::  1,5 kg
OOddppoorr  ssppoouuššttěě  DDAA::  4,8 kg
*rozměry při osazení zbraně rukojetí model 13
KKoonnttaakktt  nnaa  vvýýrroobbccee  aa pprrooddeejjccee:: www.alfa-proj.cz
prodejna@alfa-proj.cz  tel.: 541 21 57 09
Cena od 14 500 Kč

Terčový náboj 38 Special Wad Cutter má při vý-
střelu minimální zpětný ráz i zdvih a také vizu-
ální efekt jeho výstřelu (dým a záblesk) se na
fotografii jen těžko zaznamenává.

Střely typu Wad Cutter (WC) vysekávají v terči
jasně ohraničené otvory  o průměru ráže a patří
k nejpřesnějším střelám pro krátké palné zbra-
ně. Z revolveru model 3863 se dá s náboji
S&B 38 Special WC pravidelně dosahovat rozpty-
lu pod 4,5 cm na 25 m, což odpovídá „desítce“
mezinárodního pistolového terče 50/20.  

Náboje S&B 38 Special s celoplášťovou střelou
jsou také velmi přesné a přitom mají znatelně
vyšší výkon než WC, což je důležité zvláště při
střelbě na vzdálenosti větší než 25 m. Patrně
z těchto důvodů je používá i Josef Rendl v dis-
ciplíně PPC, kde se střílí v časovém limitu na
vzdálenosti od 7 do 50 m.



umístěný na výklopné konzole se do rámu uza-
myká ve dvou místech – vpředu a vzadu. Vzadu
konvenčně zapadnutím odpružené osy válce do
otvoru uprostřed opěrné desky nábojů, vpředu
pak neobvyklou kuželovou plochou, vytvoře-
nou přímo na obvodu tyčky vyhazovače.
K odemčení válce kvůli jeho následnému
vyklopení slouží odemykací tlačítko na levé
straně rámu. Tlačítko je svým šroubem připev-
něno k vnitřnímu odemykacímu táhlu a posu-
vem tlačítka vpřed táhlo vytlačí osu válce
z otvoru v rámu, čímž dojde k odemčení válce.
Po vyklopení válce se ukáže odpružený cent-
rální vyhazovač nábojnic, s originální kolíkovou
rohatkou a osou válce uprostřed. Rohatka se
skládá ze šesti kolíků zalisovaných do růžice
vyhazovače a přes tyto kolíky otáčí válcem
posunovač zavěšený na spoušti, vyčnívající
z rámu napravo vedle otvoru pro osu válce.

Válec má na vnějším obvodu podélné odlehčo-
vací žlábky a za nimi polohovací výřezy pro are-
tační páčku válce. Odpružená aretační páčka
vystupuje ze spodní přepážky rámu, po prove-
dení rotace zapadne do polohovacího výřezu
válce a tím konkrétní nábojovou komoru zajistí
přesně proti hlavni. Tlaky výstřelu se nejvíce
přenášejí do masivní vrchní přepážky rámu, na
které je v rybinové drážce upevněno hledí. 

OSVĚDČENÉ BEZPEČNOSTNÍ 
PRVKY
Kohout samozřejmě ani v přední poloze nedo-
léhá na úderník v rámu, v důsledku funkce tzv.
přenosové páky sloužící jako automatická
pádová pojistka. Nad bicí plochou kohoutu je
vytvarován bezpečnostní výstupek, delší než je
zadní část úderníku vyčnívající z rámu. V kli-
dovém stavu se kohout bezpečnostním výstup-

kem opírá o rám nad úderníkem a bicí plocha
pod výstupkem tak nemůže dosáhnout na
úderník. Na spoušti je zavěšena přenosová
páka a když se spoušť zmáčkne a drží, přeno-
sová páka se vsune před bicí plochu kohoutu,
svou tloušťkou eliminuje výšku bezpečnostní-
ho výstupku a tím umožní  přenos úderu z bicí
plochy na úderník. Pokud by se např. při pádu
kohout vysmekl ze záchytného ozubu a nebyla
zmáčknutá spoušť, přenosová páka se vlivem
pružiny spouště sníží i se spouští a kohout
dopadne neškodně na rám, pouze svým bez-
pečnostním výstupkem. Dalším bezpečnost-
ním prvkem je automatická blokace kohoutu
při neuzamčeném válci. Funguje jednoduše
působením odemykacího táhla, které uvolní
dráhu kohoutu, až je odtlačeno zaskočením osy
válce do otvoru v rámu. 

t e s t / p r o f i l

Jaký je mladý český „sporťák“
■ Úroveň celkového zpracování se dá
hodnotit jako vysoký standard sériové výro-
by, s všudypřítomným poctivým třískovým
obráběním a značným podílem ruční práce
při sestavování mechanizmu.

■ Povrchová úprava černěním je kvalitní
a na leštěných vnějších pohledových plo-
chách se najdou zbytky předchozího opra-
cování jen v rozích nebo na špatně přístup-
ných místech. 

■ Vnitřní prostor skeletu rukojeti nese
znaky technologie výroby odléváním a drob-
né škrábance po obrábění. Funkční plochy
pro uložení mechanizmu jsou však zcela
hladké.

■ Časování spoušťového a bicího
mechanizmu (neboli včasnost zablokování
válce aretační páčkou vůči dopadu kohoutu

v obou spoušťových režimech a na všech
komorách), jsme hodnotili s válcem za nor-
málních podmínek bez brzdění a také
s mírným přibrzděním válce, jako např. při
znečištění. V normálních podmínkách má
časování obvyklý správný předstih zabloko-
vání vůči dopadu kohoutu. Za mírného brz-
dění pak došlo pouze ke zkrácení tohoto
předstihu a na všech komorách takřka stej-
ně.    

■ Šestidrážkový vývrt hlavně má dokona-
le lesklý povrch bez jakýchkoliv nerovností
nebo vrypů a jeho ústí je čistě zahloubeno
bez odchylky symetrie vůči ose vývrtu. 

■ Při srovnání s revolverem ZKR 551
jsme nalezli pomyslné „minus“ zejména ve
vyšší poloze osy hlavně na rukou a v delším
pracovním čase bicího mechanizmu –
v delším   a pomalejším pohybu kohoutu.
Tyto okolnosti jsou ale nutným průvodním

jevem konstrukce SA/DA revolveru
s výklopným válcem a odpovídají pra-
vidlu „něco za něco“.

■ Stejně tak se musí posuzovat i chod
a odpor spouště SA, který je vůči ostatní
nabídce na trhu sice vynikající, ale
k „bodovce“ revolveru ZKR 551 má (bez
individuálního doladění) daleko. Spoušť by
bylo vhodné osadit zadním dorazovým
šroubkem.   

■ Při spoušťovém napínání (DA) nastupu-
je strmě a ihned po namáčknutí odpor tak-
řka jako v okamžiku výstřelu a po výstřelu
pak dráha spouště končí prudkým propa-
dem.

■ Vůle v uložení válce byly ve všech smě-
rech minimálně znatelné. Spára mezi vál-
cem     a hlavní byla při odtlačení nebo při-
tlačení válce k hlavni konstantní, o velikosti
pouhých 0,15 mm. 

2)1)

4) 5)3)
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1) Pro povolení šroubu konzoly válce je nutné
zaaretovat jeho matici kaleným drátem a při
zpětném utahování musí být matice opět are-
tována, aby se šroub vyklápěním konzoly sám
nepovoloval.

2) Po vyjmutí šroubu konzoly se válec vyklopí
a oddělí od rámu i s konzolou. Nyní je možné
jednoduše vysunout válec z jeho hřídele na

konzole a hřídel vyčistit nebo namazat.

3) Horní plocha pláště hlavně je mezi muškou
a hledím zdrsněna podélnými antireflexními
drážkami a v přední části má vyfrézovanou
upínací lištu s rybinou šířky 15,3 mm. Otvor se
závitem v liště za muškou je určen pro poloho-
vý šroub montáže zaměřovače.

4) Osa nábojového válce uzamyká válec do rá-
mu vzadu a kolem ní jsou do růžice vyhazova-
če zalisovány kolíky, o které zabírá posunovač
otáčející válcem. 

5) Vpředu je nábojový válec pevně uzamčen
kuželovou plochou vytvořenou na tyčce vyha-
zovače, zapadající v uzamčeném stavu do vy-
brání v rámu hned pod hlavní.
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6) Pro střelbu s obouručním držením a univer-
zálnější využití zbraně na více disciplín, lze
standardně dodávanou rukojeť nahradit na-
př. touto rukojetí model 13. Jednodílná ruko-
jeť model 13 je vyrobena z měkké pryže, zakrý-
vá skelet rukojeti i vzadu, má účinné zdrsnění
a uvnitř obsahuje výztužné ocelové panely.

7) Náboje ráže 38 Special výroby Sellier & Bel-
lot použité ke střeleckému testu. 
Vlevo s celoplášťovou střelou tvaru komolého
kužele a vpravo s olověnou prosekávací střelou
typu Wad Cutter.

8) Terčové hledí LPA má rozměrný plátek zdrs-

něný pouze jemným broušením a jeho zářez je
(pro pomalé mířené disciplíny dosti překvapi-
vě) zvýrazněn bílým orámováním. Vysoká ob-
délníková muška zvýraznění nemá.  

9) Revolver ALFA Steel 3863 Sport se dodává
v plastovém kufříku s variabilní molitanovou
výplní, který dále obsahuje originální nástřel-
ku, návod k obsluze, dva kartáčky na čištění

a klíč
ke sta-
v ě n í
hledí. Pry-
žovou rukojeť model 13 je možné
dokoupit jako příslušenství.

8)

9)

7)

t e s t / p r o f i l
6)



ními hranami. Hledí pochází od italského spe-
cialisty na výrobu mířidel – od firmy LPA
a jedná se o provedení TRT (target-terčové).
Umožňuje výškové a stranové nastavení ve vel-
kém rozsahu, přitom s krátkým krokem rekti-
fikace a jeho rozměrný plátek má zářez zvý-
razněný bílým orámováním. Rybinová drážka
pro hledí prochází vrchní přepážkou rámu
a současně pláštěm hlavně protaženým doza-
du, čímž je hledí velmi stabilně upevněno vůči
rámu i plášti hlavně s muškou. Pravostranná
bočnice rámu má za lučíkem spouště otvor pro
šroubovák, kterým lze regulovat předpětí a tím
odpor pružiny spouště. ALFA Steel 3863 Sport
je standardně dodáván s „ortopedickou“ oře-
chovou rukojetí model 14, vybavenou stavitel-
nou spodní dlaňovou opěrkou. Na přání se
dodává také s kompaktnější ořechovou rukoje-
tí model 19 bez dlaňové opěrky, s níž pak revol-
ver svými celkovými rozměry vyhovuje discip-
línám sportovní střelby dle ISSF. Obě uvedené

rukojeti svou vzhledem k povaze disciplín ISSF
určeny pro střelbu úchopem jednou rukou. Na
ocelový skelet rukojeti je ale možné nasadit
většinu rukojetí z nabídky ALFA – PROJ
a z hlediska ovladatelnosti pro střelbu obouruč
bývá nejvíce preferována pryžová rukojeť
model 13. 

ÚDRŽBA
Vnitřní mechanizmus ukrytý pod bočnicí je
sice jednoduchý, ale bez určitých znalostí se
rozhodně nedoporučuje rozebírat, protože
nesprávným postupem může dojít např. ke
ztrátě opěrky pružiny posunovače nebo pruži-
ny aretační páčky. Pokud tedy do mechanizmu
nevnikly nečistoty narušující funkci, není třeba
do něj zasahovat a základní údržba se provádí
vyčistěním hlavně a nábojových komor.
Jedinou doporučenou uživatelskou rozborkou
je demontáž konzoly válce, za účelem vyčištění

a namazání hřídele válce. Ta začíná zaaretová-
ním matice šroubu konzoly pomocí kaleného
drátu, prostrčeného otvorem v rámu vlevo nad
lučíkem spouště. Následně se povolí a vyšrou-
buje uvedený šroub a konzola se oddělí od
rámu. Zpětné utažení šroubu konzoly je nutné
provádět opět s jeho zaaretovanou maticí.  

t e s t / p r o f i l

SPORTOVNÍ ÚPRAVY
Hlaveň je zašroubována do rámu pomocí klíče
tvaru vývrtu a svým osazením kolem ústí fixu-
je k rámu více funkční plášť hlavně. Ten fungu-
je především jako
integrované závaží
p o s u n u j í c í

t ě ž i š t ě

výrazně vpřed, nese mechanická mířidla
a obsahuje rybinové drážky pro uchycení mon-
táže zaměřovačů. V plášti nedaleko ústí hlavně
je zapuštěna vysoká muška se širokou
pohledovou plochou a ostrými kontrast-

t e s t / p r o f i l

Jak střílí?
■ Revolver 3863 Sport jsme vyzkou-
šeli s rukojetí model 14 i 13 a ke
střeleckému testu byly použity náboje
38 Special Sellier & Bellot. V prvním
případě se střelami celoplášť (FMJ)
o hmotnosti 10,25 g a v druhém,
s typicky terčovými olověnými střelami
Wad Cutter (WC) o hmotnosti 9,6 g. 

■ Pro lepší objektivitu zkoušky přes-
nosti se střílelo v sedě s oporou na
vzdálenost 25 m. Standardní náboje
se střelami FMJ měly rozptyl šesti
výstřelů ve slušném rozmezí od 4 do
6 cm. Terčové náboje se střelami
typu WC pak vykázaly rozptyl zcela
odpovídající závodnímu určení
zbraně, protože pokud nenastala
chyba střelce, bylo šest
zásahů vždy v kruhu o prů-
měru menším než 4,5 cm.

■ O působení zpětného
rázu náboje 38 Special
nelze v případě téměř 1,4 kg
vážícího revolveru vůbec hovořit.
Střelba je velmi příjemná a únava
střelce se případně projeví jen „tíhou“
zbraně.

■ Z konstrukčního hlediska je ALFA
Steel 3863 zajímavý jednoduchostí,
pevností uzamčení nábojového válce,
stavěním odporu spouště a drážkami
pro montáž zaměřovače.
Konstrukčním „plus“ je také možnost
nastavení (u výrobce) optimální veli-
kosti spáry mezi válcem a hlavní, kdy-
koliv v průběhu používání a opotřebe-
ní.

■ Z výrobního hlediska má model
3863 výhodu ve správném časování,
v použití kvalitních materiálů a neza-
pře uznávaný český přístup k výrobě
zbraní a strojařině vůbec.

■ Další výhodou české výroby může
být také bezproblémový záruční
a pozáruční servis. Dle ohlasu střel-
ců se totiž lze u dovozců setkat
s velmi dlouhými dodacími lhůtami
náhradních dílů ze zahraničí a s neo-
chotou držet i ty nejpotřebnější sou-
částky skladem.

■ V úvodu bylo zmíněno pokračování
v tradici vítězství brněnských revolverů
na světových kolbištích a s revolverem
ALFA Steel 3863 takového výsledku
nedávno dosáhl pan Josef Rendl
z SKP Strakonice. Letos na soutěži
v australském Adelaide (Světové hry
policistů a hasičů – tzv. policejní
olympiáda) vystřílel zlatou a stříbr-
nou medaili v disciplíně PPC (Police
Pistol Combat ).
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12) 13)

14) 15)

16) 17)

11) Spodní opěrka dlaně
rukojeti model 14 je výškově
stavitelná pomocí dvou

šroubů na imbusový klíč
a v rámci vůle ve svém
uložení dovoluje také
mírné naklonění. 

12) Nastavení předpětí
pružiny spouště se pro-

vádí pomocí šroubováku otvorem v bočnici rá-
mu. Otvor je krytý rukojetí a dle typu se musí

pravá střenka rukojeti buď úplně demonto-
vat nebo jen mírně odklonit. 

13) Ústí vývrtu hlavně má čisté a symetrické za-
hloubení a vyčnívající „rohy“ v plášti hlavně nad
ním, jsou přední konce rybinových drážek upí-
nací lišty. 

14) Vnitřní mechanizmus ukrytý pod bočnicí
z pravé strany je z „revolverářského“ hlediska
poměrně jednoduchý a jak je patrné, včetně du-
tiny rámu vykazuje pečlivé opracování.

15) Při natažení kohoutu (nebo zmáčknutí spou-
ště při výstřelu spoušťovým napínáním) se na-
horu vysune přenosová páka, viditelná nyní těs-
ně za úderníkem. Pokud se pak spoušť za účelem
výstřelu zcela zmáčkne, zůstane přenosová páka
v této poloze a přenese úder z kohoutu na úder-
ník.

11)

Pan Josef Rendl z SKP
Strakonice si vybral revol-
ver ALFA Steel 3863
Sport, protože je to podle
jeho slov „zajímavá
zbraň“ a pochvaluje si
u něj přesnost a kvalitní
materiál. Doslova vlaste-
necká kombinace české-
ho střelce, střeliva a čes-
kého revolveru, se tak po
čase stala „medailovou“
i na světové úrovni. 

Tvarovaná sportovní rukojeť model 14
poskytuje stabilitu a pohodlí úchopu
bez vynaložení obvyklého úsilí a tím
pomáhá oddalovat únavu. Její zadní
opěrná ostruha ale brání natažení
kohoutu palcem střílející ruky a ko-
hout se tedy musí natahovat nejlépe
druhou (nestřílející) rukou. 

16) Rychlému vyhazování nábojnic brání
opěrná plocha palce střílející ruky, vytvořená
na terčové rukojeti těsně za odemykacím tla-
čítkem válce. V případě sportovních disciplín
založených na pomalé mířené střelbě, se
však nejedná o výraznou komplikaci.

17) Jazýček spouště je zdrsněný jemnými rý-
hami a přední plocha rukojeti má celou do-
tekovou plochu zdrsněnou vyťukáváním, kte-
ré dobře odvádí (nasává) vlhkost z dlaně. 


