
Pokud se zamyslíme nad vývojem
požadavků na samonabíjecí pistole
pro ozbrojené složky a nebudeme
brát v úvahu záložní zbraně nebo
pistole určené výhradně ke skrytému
nošení, možná přijde až k úsměvu, jak
se věci mění. Nejvíce se asi zasměje-
me požadavkům na ráži v období
začátku 20. století, kdy za vhodný
„pro účely policejní“ byl považován
náboj 7,65 mm Browning. Pak zřejmě
vyvolá údiv „přepojistkovanost“ pisto-
lí té doby, ještě navíc většinou vyba-

vených nepohotovými spoušťovými mecha-
nizmy a přitom bez úderníkových pojistek,
v mechanizmu bicím. Po roce 1929 situaci
v bezpečnosti a pohotovosti vylepšuje
firma Walther s modely PP a PPK a nako-
nec s příchodem pistole Walther P 38, je tu
první vlaštovka pohotové a přitom bezpeč-
né pistole, již ve „slušné“ ráži 9 mm Luger.
I v těch časech se však mnozí z výzbrojářů
ještě vzpírali (prý zbytečným) požadavkům
na větší kapacitu zásobníku, ale třinácti-
ranný Browning HP 1935 jasně ukázal
svou palebnou převahu a směr vývoje.
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Nová ALFA POLICE

Samonabíjecí pistole ALFA Combat a Defender od br-
něnské firmy ALFA – PROJ již nejsou našim střelcům
úplně neznámé, i když zatím asi nedosáhly takového
rozšíření, jako populární revolvery ALFA Steel a Holek.
Vyrábějí se ve spolupráci s italskou firmou Tanfoglio
od roku 2002 a kromě variant s ocelovým rámem (Iron
Combat a Iron Defender), se od ALFA – PROJ  dlouho
neobjevila žádná „pistolová“ novinka. Teprve nedávno
byl představen úplně nový model, navržený dle aktuál-
ních požadavků na moderní služební pistoli a zřejmě
proto nese i adekvátní název: ALFA Police.

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

V
 souladu s tren

dySamonabíjecí pistole ALFA
Police je kombinací velkého
rámu ALFA Combat se zkráce-
ným závěrem Defender, čímž
spadá do rozměrové katego-
rie zvané „semikompakt“. 



Výsledkem byly SA/DA pistole s velkokapacit-
ním zásobníkem ve třetí čtvrtině 20. století, kte-
rým k dokonalosti chyběla snad už jen přijatel-
nější hmotnost. Příchod rámů z lehkých kovo-
vých slitin a pak z odolných plastů sice opět nara-
zil na obvyklý konzervatizmus, ale z historického
hlediska znamenal úspěšné završení vývoje slu-
žebních pistolí ve 20. století. Někteří odborníci
proto říkají: dnes už jen „ladíme a pilujeme“
detaily, z hlediska přizpůsobitelnosti zbraně spe-
cifickým uživatelským požadavkům a zlepšujeme
střelecký komfort. Do vynálezu jiné střeliviny
jako nového „pohonného“ systému, už nic moc
lepšího nevymyslíme. Rozvádět tyto víceméně
prorocké teze, by bylo časově asi velmi náročné.
Pro úplnost „vývojového zamyšlení“ tedy jen
dodejme, že na samém konci 20. století došlo
k výraznému setření rozdílů mezi vojenskou
a policejní pistolí určenou pro vnější (nekryté)
nošení. Tady vidíme zajímavý kontrast zejména
vůči počátku 20. století, kdy se tyto dvě katego-
rie služebních zbraní výrazně odlišovaly ráží, roz-
měry a hmotností.

„LADĚNÍ A PILOVÁNÍ“
Za nneejjhhmmaattaatteellnněějjššíí  pprroojjeevvyy  oonnoohhoo  kkoonneeččnnééhhoo
„„ddoollaaďďoovváánníí““  mmůůžžeemmee  ppoovvaažžoovvaatt: odstranění
všech nežádoucích hran a výstupků, snížení
zpětného rázu, zvýšení pravděpodobnosti zása-
hu, přizpůsobitelnost rukojeti a možnost aplika-
ce doplňků. Zřejmě podle těchto soudobých
„latěk“ nasazených konkurencí, vznikala i pisto-
le ALFA Police. Mimo přizpůsobitelnosti rukoje-
ti (výměnným hřbetem nebo bočními panely) by
měla všechny projevy „dolaďování“ obsahovat,
alespoň co se týká možností koncepce SA/DA
pistole s manuální pojistkou. AALLFFAA  PPoolliiccee  vvyycchháá--
zzíí  zzee  ssvvýýcchh  ppřřeeddcchhůůddkkyyňň – pistolí ALFA Combat
a Defender, konstrukčně je jim tedy velmi podo-
bá a má s nimi většinu součástí zaměnitelných.
Designově je však už na první pohled velmi
odlišná, jelikož to dnešní „ladění a pilování“ se
vlastně nejvíce dotýká právě zevnějšku zbraně.
Jednu důležitou odlišnost ale najdeme také
uvnitř a proto se nejdříve seznámíme s jejím
mechanizmem.

ALFA POLICE KONSTRUKČNĚ
Základem všech pistolí ALFA byla konstrukce
naší slavné pistole CZ 75, převzatá a částečně
modernizovaná zmíněnou italskou firmou
Tanfoglio. ALFA Police je ssaammoonnaabbííjjeeccíí  ppiissttoollee
ss uuzzaammččeennýýmm  zzáávvěěrreemm  aa ssppoouuššťťoovvýýmm  aa bbiiccíímm
mmeecchhaanniizzmmeemm  pprraaccuujjííccíímm  vv rreežžiimmuu  SSAA//DDAA.
Závěr vzniká obráběním z ocelového výkovku
a obsahuje úderník s pružinou, odpruženou
úderníkovou pojistku a vytahovač s pružinou,
uchycený na svislém čepu. Plastový rám je vyro-
ben z odolného polymeru a shora jsou do něj vlo-
ženy nosné ocelové kontejnery s vodítky závěru.
Nosné kontejnery jsou v rámu zajištěny pružný-
mi kolíky a v případě potřeby je lze odborně
vyjmout. Přední kontejner nese spoušť s pruži-
nou, táhlo spouště, levostrannou páčku záchytu
závěru a pružinu záchytu závěru. Za předním
kontejnerem je shora do plastového rámu zasu-
nuta ocelová tyčka, sloužící jako opěrka pružiny
táhla spouště a opěrka pružiny záchytu zásobní-
ku. Obě tyto pružiny jsou vinuté z drátu a jejich
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Jaká je a jak střílí
ALFA Police
■ V testovaném exempláři
nebyly nalezeny žádné hrubé
stopy po obráběcích nástrojích
a celkové dílenské zpracování
odpovídá lepšímu standardu
sériové výroby. Vývrt hlavně má
lesklý povrch bez nerovností
a zahloubení ústí hlavně nene-
se žádné známky nesymetrič-
nosti. Vůle ve vedení závěru se

jevily jako přijatelné a znatelně
nižší než např. u pistolí ALFA
Defender a Combat.

■ Určité tolerance jsou patrné
mezi díly spoušťového a bicího
mechanizmu, jako např. v ulože-
ní klece s vyhazovačem do
rámu. Tyto vnitřní součásti vyro-
bené zmíněným „spékáním“
dodává firma Tanfoglio a kon-
trolované vůle prý aplikovala
nejen kvůli  levnější výrobě, ale
z důvodu lepší odolnosti proti

nečistotám a za účelem snad-
nější rozborky.

■ Vylepšení původního me-
chanizmu CZ 75 změnou
odpružení táhla spouště
a záchytu zásobníku prospělo
dlouhodobé spolehlivosti zbra-
ně. Navíc umožňuje snadnější
a rychlejší celkovou rozborku
a to samé platí i pro úderník,
zajištěný snadno vyjímatelnou
zadní výsuvnou destičkou.

■ Chod spouště při spoušťo-

vém napínání (DA ) vykazuje
strmý a nepravidelný nárůst
odporu, s vrcholovou hodnotou
kolem 5,6 kg. Po natažení
kohoutu (SA) umožňuje spoušť
asi 3mm namáčknutí a při
výstřelu má téměř pravidelný
chod s odporem 2,5 kg, po
němž následuje asi 2mm pro-
pad brzděný pružinou spouště.

■ Střílelo se náboji 9 mm
Luger výroby Sellier & Bellot,
nejprve těmi nejlevnějšími spo-

třebními celoplášti s ocelovou
pomosazenou nábojnicí, se
střelou o hmotnosti 7,5 g.
Následně jsme vyzkoušeli
i „profi“ služební laboraci,
s vysokorychlostní poloplášťo-
vou střelou tvaru komolého
kužele o hmotnosti 6,5 g. Zbraň
fungovala v rámci vystřelení cel-
kem 200 ks nábojů zcela bez
závad, zásobníky se plnily snad-
no a vyhazování nábojnic bylo
pravidelné.

■ Rozptyl spotřebních nábojů
se na 25 m pohyboval kolem 10
cm a služební polopláště měly
rozptyl do 7,5 cm, v obou přípa-
dech z patnácti výstřelů, stříle-
no obouruč ve stoje bez opory.
Testovaný exemplář nebyl evi-
dentně z výroby nastřelen, pro-
tože střední bod zásahu vykazo-
val stranovou odchylku 7 cm
vpravo a výškovou 4 cm nahoru.
Zjištěnou přesnost z patnácti
ran můžeme považovat za chvá-
lyhodnou a opravu stranového

nastřelení lze snadno vyřešit
posunutím hledí. Výškové
nastřelení je (pro služební
účely) v toleranci. 

■ Výstřel se projevuje nízkým
zpětným rázem a je vnímán
spíše jako zdvih ústí hlavně.
Tento klopný moment je však
menší než u pistole ALFA
Defender a rozhodně zvládnu-
telnější, než v případě srovna-
telných pistolí H&K USP
Compact a SIG SP 2022.

■ ALFA Police vidíme jako
dobrou volbu pro zájemce
o SA/DA pistoli s plastovým
rámem, univerzálně využitelnou
ke služebním, obranným, ale
i sportovním účelům. Řešení
s těžkou hlavní přináší chování
při střelbě na úrovni pistolí plné
služební velikosti a svými para-
metry celkově je tato zbraň ve
své cenové relaci světlou
výjimkou. 

1) Jedna z originálních nástřelek na 25 m obou-
ruč ve stoje bez opory, náboji 9 mm Luger Sel-
lier & Bellot SP 6,5 g…

2) …a zde náboji 9 mm Luger opět z produkce
S&B, ale s celoplášťovou střelou FMJ 7,5 g.
Přesnost jako rozptyl zásahů dosahuje nadprů-

měrné úrovně, ale nastřelení tohoto exempláře
asi výrobci trošku uniklo. 

1) 2)

5+6) Výstřel v „přímém přenosu“ přesně zachy-
cující zpětný ráz a zdvih. Na první fotografii je
ALFA Police těsně před výstřelem a na druhé ih-
ned po výstřelu, v okamžiku nárazu závěru do

rámu, tedy v momentu největšího působení na
střelce. Zpětný ráz posunul zbraň horizontálně
vzad takřka neznatelně, protože je převáděn
spíše do klopného momentu a po této stránce

se ALFA Police chová přijatelně, asi jako její
„velká sestra“ ALFA Combat. Dalo by se říci, že
přes zkrácení závěru se aplikací těžké hlavně
dosáhlo chování jako u „velkého“ modelu. 

3) Pistole ALFA Police umožňuje tzv. pokračovací rozborku
i s primitivním nástrojem, čímž ji lze učinit znovu „bojeschop-
nou“, např. po nenadálém znečištění mimo zázemí. V případě
koncepce SA/DA pistolí s vnějším kohoutem je tato vlastnost
spíše výjimečná než samozřejmá.

4) Rozborka k běžnému čištění odpovídá pistolím této koncepce
a liší se jen vyjímáním hlavně popsaným v textu. Po kontrole ná-
bojové komory stáhneme závěr mírně vzad, až je umožněno vy-
jmutí páčky záchytu závěru a po tomto úkonu se závěr vysune
úplně směrem vpřed a oddělí od rámu.

3)

4)

5) 6)
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opěrku lze snadno demontovat. Záchyt zásobní-
ku se nachází u zadního konce lučíku a je pře-
stavitelný pro ovládání i z pravé strany rámu.
Zadní nosný kontejner obsahuje kohout s napí-
načem, vinutou bicí pružinu, opěrku bicí pružiny
a tzv. „klec“ s výstupkem vyhazovače. V kleci je
na kolíku uložen záchyt kohoutu s pružinou
a klec je v zadním kontejneru uchycena hřídelí
levostranné páčky manuální pojistky, procházejí-
cí také bočnicemi plastového rámu. Většina
vnitřních dílů (kromě pružin a úderníku) se vyrá-
bí levnější metodou spékání za teploty a tlaku do
formy. Vratná pružina z drátu kruhového průře-
zu je uložena pod hlavní a má chromovanou oce-
lovou vodící tyčku přes celou svou délku.

OBVYKLÁ FUNKCE 
Hlaveň je do příslušných vybrání v závěru uzam-
čena přední hranou nábojové komory a dvěma
půlkruhovými žebry, vyfrézovanými do horní
plochy hlavně před nábojovou komorou. Pod
nábojovou komorou má hlaveň osazení a vněm
šikmý oválný otvor, kterým prochází osa páčky
záchytu závěru zasunutá v rámu. V důsledku
systému uzamčení zakluzuje při výstřelu závěr
i s hlavní až do okamžiku, než střela opustí ústí
hlavně a tím vysoký tlak na nábojnici poklesne.
Působením zákluzu je pak hlaveň přes šikmý
otvor ve svém osazení stažena dolů (odemčena)

a vlivem uděleného impulsu závěr pokračuje do
zadní polohy sám. Závěr při pohybu vzad stlačí
táhlo spouště dolů (čímž se aktivuje záchyt
kohoutu), vytáhne a vyhodí prázdnou nábojnici
a napne kohout. Po doběhnutí do zadní polohy
a nárazu na přední nosný kontejner, se tlakem
vratné pružiny začne závěr vracet vpřed. Kohout
zůstává zachycený v napnuté poloze na svém
záchytu, závěr vysune ze zásobníku do hlavně
další náboj a zatlačením na hlaveň ji zvedne a tím
znovu uzamkne. S uvolněním spouště vyskočí
táhlo spouště nahoru do funkční polohy, při opě-
tovném zmáčknutí spouště tak umožní vychýlení
záchytu kohoutu a tím další výstřel. Na pohyb
záchytu kohoutu navazuje funkce automatické
úderníkové pojistky. Záchyt kohoutu je opatřen
předním ramenem, o které se při doběhu závě-
ru do přední polohy zvedne úderníková pojistka
do zajištěného stavu. Při zmáčknutí spouště se
toto rameno sníží, uvolní prostor úderníkové
pojistce a ta se působením vlastní pružiny odjis-
tí. Po posledním výstřelu zůstává závěr zachycen
v otevřené poloze na páčce záchytu závěru.

KOUZLO HLAVNĚ
Funkci designových odlišností si necháme až do
stručnějšího vyhodnocení v bodech, protože nej-
více popisu si zaslouží poměrně dost zajímavé
provedení hlavně. Standardní hlaveň o vnějším

t e s t

Výsledky „ladění a pilování“
vnějšího designu

■ Závěr je na horní ploše
zakulacený od svého čela
až po hmatníkové drážky,
čímž se dosáhlo odlehče-
ní závěru a především
byla provedena tzv.
„nezadrhávací“ úprava.

■ Plastový rám má před
lučíkem spouště upínací lištu typu
Picatinny, sloužící k uchycení žádaných
doplňků – svítilny, laserového zaměřova-
če nebo jejich kombinace. 

■ Hledí dostalo tvar typu „Novak“, vyzna-
čující se protažením hledí od jeho upínací
rybiny směrem vzad, za účelem prodlou-
žení záměrné. 

■ Hrany na hledí jsou více zakulaceny
než obvykle a kromě nalisování s přesa-
hem, je hledí ve své drážce pojištěno
imbusovým šroubkem (červíkem).

■ Za projev moderních trendů můžeme
považovat samotné „semikompaktní“
uspořádání ALFA Police, odpovídající
soudobým požadavkům na služební pisto-
li policisty nebo vojáka. Upřednostněna je
lepší manévrovatelnost se zbraní daná
zkrácením závěru, ale se zachováním
velké kapacity zásobníku a jistoty úchopu,
vlivem rukojeti plné délky.

7) Manuální pojistku lze zajistit ve všech po-
lohách kohoutu a nyní je zajištěna v přední
poloze kohoutu, ve které kohout přímo dolé-
há na úderník zablokovaný  automatickou
úderníkovou pojistkou. 

8) Zbraň s kohoutem v napnuté poloze připra-
vená k výstřelu v Single Action (SA) režimu
a s pojistkou v odjištěném stavu, kdy se nad

její páčkou odkryl varovný červený bod.

9) ALFA Police se dodává v jednoduchém pla-
stovém kufříku, se dvěma zásobníky, dvěma
kartáčky na čištění a imbusovým klíčkem pro
uvolnění šroubu ve hledí. Samozřejmostí je
návod k obsluze, nástřelka a záruční list. 

7)

8)

9) 10) 11)

12) 13)

15)

14)10) Extra těžká hlaveň ALFA Police (nahoře)
a standardní lehká hlaveň ALFA Defender, jak
se odhalí při stažení závěru do zadní polohy.

11) Obě hlavně po vyjmutí ze závěru. Extra těž-
ká hlaveň má těsně před uzamykacími žebry
vnější průměr 14,5 mm a na ústí 18,5 mm,
kdežto lehká hlaveň (dole) má před žebry
konstantní průměr 14 mm.

12) Uspořádání „vnitřku“ závěru a rámu
v mezifázi základní rozborky k běžnému čiš-
tění.

13) Závěr je shora výrazně odlehčen „zakula-
cením“ jeho bočních hran až po hmatníkové
drážky. Mířidla jsou dobře čitelná a mají mo-
derní mohutnější hranatý profil se zvýrazně-

ním bílými body. Vadila nám jen pevná muš-
ka vytvořená z materiálu závěru, kterou není
možné bez puškařského zásahu nahradit na-
př. muškou tritiovou.

14) Plastový rám má čistě ohraničené přecho-
dy mezi rozdílně zdrsněnými plochami, bez
nežádoucího nezaběhnutí polymeru do for-
my a nemá žádné výtoky mimo požadovaný
tvar. Středová spára po formě je symetrická
a málo zřetelná.

15) Populární taktická svítilna od konku-
rence (GLOCK GTL 10) dokonale „seděla“ na
Picatinny liště ALFA Police a byla natolik
přesně vymezena opřením o lučík, až vyvo-
lávala otázku, zda je tato „symbióza“ čistě
náhodná. 

Pod otvorem pro hlaveň je v čele závěru svislý vý-
řez, určený k prostrčení hlavně při rozborce a při
skládání zbraně. Ve funkčním stavu se ve výřezu
nachází přední trubičková opěrka vratné pruži-
ny, která výřez vyplňuje a tím umožňuje přenos
tlaku vratné pružiny. 
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konstantním průměru 14 mm bbyyllaa  nnaahhrraazzeennaa
eexxttrréémmnněě  ttěěžžkkoouu  hhllaavvnníí,,  kkóónniicckkyy  ssee  rroozzššiiřřuujjííccíí
ssmměěrreemm  kk úússttíí. Těsně před uzamykacími žebry
má vnější průměr 14,5 mm a na ústí dosahuje
průměru plných 18,5 mm, čímž se dosáhlo
výrazného zvětšení její hmotnosti a lepšího
vystředění v závěru. Pistole ALFA Police má
totiž zkrácený závěr i s hlavní na délku zvanou
„kompakt“ (jako u modelu Defender) a zvýše-
ním hmotnosti hlavně bylo asi sledováno zpo-
malení nárazu hlavně do rámu (bezprostředně
po odemčení závěru) a tím „zklidnění“ při střel-
bě vůči standardnímu kompaktu. Rukojeť při-
tom zůstala v plné délce jako u pistole ALFA
Combat a AALLFFAA  PPoolliiccee  tteeddyy  ppaattřříí  mmeezzii  ttzzvv..
„„sseemmiikkoommppaakkttyy““. Silnostěnné kónické hlavni je
samozřejmě přizpůsobeno (zvětšeno) vrtání
v závěru a došlo i ke změně způsobu vyjímání
hlavně při rozborce, protože hlaveň již nelze
obvyklým způsobem vytáhnout ze závěru smě-
rem vzad. Tomu brání velký průměr hlavně na
ústí, který neprojde dutinou závěru v její zadní
části. Vratná pružina proto není vpředu opřena
přímo do závěru, ale na závěr tlačí přes trubič-
kovou opěrku, vyplňující svislý výřez v čele
závěru pod otvorem pro hlaveň. Po demontáži
závěru z rámu (standardní metodou) se vyjme
vratná pružina s vodítkem a následně se dozadu
vytáhne i její trubičková opěrka. Ta uvolní výřez
v čele závěru a dovolí vysunout hlaveň přímo
směrem vpřed.

t e s t

TECHNICKÉ ÚDAJE  
SSaammoonnaabbííjjeeccíí  ppiissttoollee  AALLFFAA  PPoolliiccee
RRáážžee:: 9 mm Luger
CCeellkkoovváá  ddééllkkaa:: 188 mm
VVýýšškkaa:: 145 mm
SSttřřeeddnníí  ššíířřkkaa  vv oobbllaassttii  rruukkoojjeettii::  28 mm
DDééllkkaa  zzáámměěrrnnéé::  135 mm
DDééllkkaa  hhllaavvnněě:: 92 mm
PPooččeett  ddrráážžeekk  vvee  vvýývvrrttuu::  6 
OOddppoorr  ssppoouuššttěě  SSAA::  2,5 kg
OOddppoorr  ssppoouuššttěě  DDAA::  5,6 kg
KKaappaacciittaa  zzáássoobbnnííkkuu::  16 nábojů
HHmmoottnnoosstt  hhllaavvnněě::  114 g (90 g *)
HHmmoottnnoosstt  ssaammoossttaattnnééhhoo  rráámmuu:: 278 g (258 g *)
HHmmoottnnoosstt  ssaammoossttaattnnééhhoo  zzáávvěěrruu:: 290 g (336 g *)
CCeellkkoovváá  hhmmoottnnoosstt  812 g (802 g *)
ss pprráázzddnnýýmm  zzáássoobbnnííkkeemm::
KKoonnttaakktt  nnaa  vvýýrroobbccee  aa pprrooddeejjccee:: www.alfa-proj.cz
prodejna@alfa-proj.cz  tel.: 541 21 57 09
Orientační cena: 12 000 Kč

* pro porovnání uvádíme také hmotnostní parametry 
pistole ALFA Defender stejné ráže

16) Dlouhá a štíhlá rukojeť by měla ergonomic-
ky vyhovovat i střelcům s velmi krátkými prsty.
Na některých místech jen kopíruje zásobníko-
vou šachtu, vzadu má vystouplý hřbet a nad
ním probrání zakončené rozměrnou ochrannou
ostruhou.

17) Náboje 9 mm Luger výroby Sellier & Bellot
použité v testu. Nahoře jsou celopláště 7,5
g v „ekonomické“ řadě s pomosazenou ocelo-
vou nábojnicí a pod nimi profesionální služeb-

ní náboje (které si vybrala např. rakouská poli-
cie), s vysokorychlostní poloplášťovou  střelou
o hmotnosti 6,5 g.

18) Závěr se nachází v zadní otevřené poloze
připravený k zasunutí náboje do nábojové ko-
mory. Na levé straně lůžka pro dno nábojnice
vyčnívá vyhazovač nábojnic a zprava do lůžka
zasahuje odpružený drápek vytahovače. 

19) Tajem lepšího chování při střelbě pistole AL-

FA Police je těžká hlaveň kombinovaná s odleh-
čeným závěrem (vpravo je závěr Police, vlevo
Defender). Těžká hlaveň zachovává těžiště
zbraně více vpředu i při zákluzu a nárazu závě-
ru do rámu a odlehčený závěr má v okamžiku
nárazu na rám, nižší setrvačnost. Přitom sou-
čet zákluzových hmot závěru a hlavně ALFA Po-
lice, je jen o 22 g menší než u pistole Defender
a v první společné fázi zákluzu tedy dostatečně
pohlcuje vzniklý impuls.
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16) 17)

18) 19)

Přímé srovnání rozměrů
pistolí ALFA. Výše se na-
chází představovaný  „se-
mikompaktní“ model Po-
lice a dole je „kompakt“
ALFA Defender, ze zkráce-
ným závěrem i rukojetí.


