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V roce 2009 byla na výstavě IWA v No-
rimberku představena nová řada revol-
verů  ALFA  Para  a  spolu  s  nimi  také 

revolvery  ALFA  Stainless.  Již  názvy  obou 
nových produktů napovídají a možná rovnou 
prozrazují, oč se jedná. 

RevolveRům se daří

Na základě poptávky zahraničních odběrate-
lů byly vyvinuty celoocelové revolvery ALFA 
Para na pistolové náboje 9 mm Luger (9 mm 
Parabellum) a revolvery ALFA Steel se zača-
ly  vyrábět  také  z  nerezové  oceli,  čili  ALFA 
Stainless.  Jak  tomu  u  většiny  výrobců  bývá 

– když se něco představuje jako novinka na 
výstavě, tak ještě nějakou dobu trvá, než se 
nová  modelová  řada  naplní  a  je  dostatečné 
množství  „kusů“  na  trhu.  Proto  až  nyní 
můžeme konstatovat, že se revolvery ALFA 
Para  a  Stainless  začínají  skutečně  sériově 
vyrábět  a  že  se  i  naši  tuzemští  zákazníci 
snad  konečně  dočkají.  První  série  byly 
určeny na vývoz a navíc, přes onu v součas-
nosti  probíhající  ekonomickou  recesi,  byla 
firma  ALFA  –  PROJ  plně  vytížena  výrobou 
„nesmrtících“  revolverů  Groza  na  náboje 
s  pryžovou  střelou,  určených  pro  velké  od-
běratele z východní Evropy. K tomu všemu 
se  v  Brně  začalo  pracovat  na  slibně  se  vy-

alFa PaRa: RYCHlosT a síla 
RevolveRU BeZ lImITů

Revolvery ALFA Para jsou určeny všem 
milovníkům revolverů, kteří chtějí 
často střílet z velkorážového revolve-
ru, ale při podstatně nižších nákla-
dech na střelivo, což umožňuje právě 
pistolový náboj 9 mm Luger - alias 9 
mm Parabellum. Jeho trvale nízká ce-
na a celosvětové rozšíření jsou ideální 
pro sportovní, služební i sebeobran-
né využití.

A navíc, aplikací pistolového náboje dle koncepce 
ALFA  Para,  získávají  vlastnosti  revolveru  zcela 
nový rozměr a přizpůsobují revolver požadavkům 
moderních střelců.
Konstrukce ALFA Para je založena na osvědče-
ných revolverech ALFA Steel
ráže 357 Magnum / 38 Special, s robustním oce-
lovým rámem a se všemi ostatními díly
vyrobenými z kvalitních ocelí.

RevolveR alFa PaRa Ráže 9 mm 
lUgeR - veRZe s kRáTkým náBo-
jovým válCem.
Verze se zkráceným nábojovým válcem je určena 
pro příznivce praktického designu
a vzhledu, zcela podřízenému  funkčnosti. Střel-
cům  přináší  mnoho  nových  zajímavých  vlast-
ností:
Ê revolver ALFA Para může střílet náboji umís-
těnými  do  nabíjecích  klipů  nebo  i  přímo,  bez 
klipů. 
Ê  nábojová  komora  ALFA  Para  je  navržena 
tak, aby vystřelené nábojnice vypadávaly vlastní 
vahou nebo je bylo možné vytahovat s minimál-
ním  odporem.  Díky  tomu  lze  snadno  odstranit 
vystřelené  nábojnice  i  při  nouzové  střelbě  bez 
nabíjecích klipů. 

Ê  délka  nábojového  válce  ALFA  Para  je  opti-
malizována přesně pro náboje 9 mm Luger, což 
přináší  vysokou  přesnost  střelby  v  širokém 
spektru  laborací  a  umožňuje  bezproblémové 
používání olověných střel.
Ê  nabíjecí  klipy  revolveru  ALFA  Para  jsou 
navrženy pro maximální životnost, spolehlivost 
a odolnost vůči nečistotám. 
Ê  trubkový  nabíjecí  přípravek  Para  Loader 
umožňuje  komfortní  plnění  nabíjecích  klipů 
a pohodlné odstranění vystřelených nábojnic.
Ê  vysokou  rychlost  vkládání  klipů  zaručuje 
výrazné  sražení hran nábojových komor a bez 
kontaktní řešení krátkého nábojového válce
 
RevolveR alFa PaRa ClassIC 
Ráže 9 mm lUgeR - veRZe 
s dloUHým válCem
Verze  s  dlouhým  nábojovým  válcem  osloví 
především  milovníky  tradičního  revolverového 
designu a klasické revolverové elegance. I pře-
sto nabízí mnohé pozitivní vlastnosti koncepce 
ALFA Para
Ê revolver ALFA Para Classic může střílet ná-
boji nabitými do klipů i bez klipů.
Ê  nábojová  komora  ALFA  Para  Classic  je 
navržena tak, aby vystřelené nábojnice vypadá-
valy vlastní vahou nebo  je bylo možné vytaho-
vat  pouze  s  minimálním  odporem.  Díky  tomu 
lze snadno odstranit vystřelené nábojnice i při 
nouzové střelbě bez nabíjecích klipů. 
Ê přesné rozměry a čisté opracování vodících 
ploch nábojových komor, zaručují dobrou přes-
nost střelby u většiny laborací náboje 9 mm Lu-
ger a to i v případě nábojového válce „Classic“, 
v plné délce. 
Ê  nabíjecí  klipy  revolveru  ALFA  Para  Classic 
jsou  navrženy  pro  maximální  životnost  a  spo-
lehlivost.
Ê  trubkový  nabíjecí  přípravek  Para  Loader 
umožňuje  komfortní  plnění  nabíjecích  klipů 
a pohodlné odstranění vystřelených nábojnic.‰ Fotografie jednoho z prvních vyrobe-

ných revolverů ALFA Para ráže 9 mm Lu-
ger – prototyp č. 940-E3 v „bílém“ stavu, 
při zkouškách životnosti a odolnosti vůči 
vnějším nečistotám.

Ê Detail zkráceného nábojového válce ALFA Para prototypu 
č. 940-E3. Na hřídeli válce a na hlavni jsou patrné stopy zne-
čištění a přehřátí dlouhotrvající drastickou střelbou.  

Již delší čas jsme se podrobněji nevě-
novali výrobkům brněnské firmy ALFA 
– PROJ a přitom u této naší, objemem 
produkce druhé největší zbrojovky, se 
v poslední době objevilo mnoho zají-
mavých novinek a mnoho důležitého se 
událo. Než tedy provedeme rozsáhlejší 
testy a profily nových zbraní ALFA, při-
nášíme krátkou aktuální reportáž.

‰ ALFA Para 
9241 Classic ráže 
357 Magnum 
– provedení 
s tzv. dlouhým 
nábojovým vál-
cem, jehož délka 
odpovídá původ-
nímu určení pro 
náboje ráže 357 
Magnum. 
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víjejících  kontraktech  do  několika  asijských 
států a z těchto všech důvodů bohužel došlo, 
k určité „odmlce“ nejnovějších zbraní ALFA 
na našem trhu. „Gumičkové“ revolvery Gro-
za české a moravské střelce asi příliš neza-
ujmou,  ale  zato  je  zaujaly  revolvery  ALFA 
Para,  které  se  u  nás  setkávají  s  pozitivním 
ohlasem  a  jdou  dobře  na  odbyt.  Jako  velmi 
perspektivní se ukázalo jejich využití zejmé-
na pro revolverové disciplíny IPSC a LOS. Na 
základě požadavků sportovních střelců těch-
to disciplín, již ALFA – PROJ dokonce vyvíjí 
speciální modely s 2“ a také s 5“ hlavní. Na 
revolvery  ALFA  Para  nám  výrobce  poskytl 

jejich  stručnou  úvodní  charakteristiku, 
kterou jsou představovány a propagovány 

v  zahraničí.  Pro  zajímavost  ji  přinášíme 
v originální podobě.

aTRakTIvní doPlněk

Po  revolverech  ALFA  Stainless  z  nerezové 
oceli  se  objevila  ještě  další  revolverová 
novinka  ALFA  –  tentokrát  ne  přímo  zbraň, 
ale  atraktivní  doplněk,  výrazně  rozšiřující 
možnosti využití revolveru. Jedná se o celoo-
celovou montážní weaver lištu pro revolvery 
ALFA  Steel  a  Stainless.  Od  roku  2009  jsou 
všechny rámy těchto revolverů vybaveny tře-
mi otvory se závity, které se nacházejí v hor-
ní přepážce rámu a za normálních okolností 
je překrývá tělo hledí.
Po demontáži hledí lze tedy snadno namísto 
hledí  připevnit  weaver  lištu  a  zbraň  osadit 

kolimátorem  nebo  optickým  zaměřovačem. 
Konstrukce  lišty  je výsledkem vývoje,  jehož 
součástí  byla  náročná  zkouška  životnosti 
uložení  lišty,  při  dlouhodobé  střelbě  s  těž-
kým  optickým  zaměřovačem.  Výrobce  nám 
sdělil, že se přišlo na mnoho překvapujících 
poznatků o tom, co na ocelových součástech 
lišty,  montáže,  i  na  samotném  zaměřovači, 
dokáže zpětný ráz tisíců výstřelů náboje 357 
Magnum.  Podle  výsledků  zkoušek  pak  byla 
lišta  a  její  uložení  odpovídajícím  způsobem 
konstruováno.  Více  informací  o  novinkách 
ALFA – PROJ a podrobnější testy přineseme 
v  některém  z  dalších  čísel  našeho  magazí-
nu.  

KonTaKT na výrobce a ProdeJce: 
www.alfa-proj.cz, 
prodejna@alfa-proj.cz  
Tel.: 541 21 57 09

alFa-PRoj 
vYvíjí sPeCIální modelY 

s 2" a 5" Hlavní

Ê Revolver ALFA Para s „oficiální“ délkou hlavně čtyři 
palce, čili model 9241 v černěném provedení a s rukojetí 
model 13. A proč s oficiální délkou? V případě délek 
hlavní revolverů ALFA Para se zkráceným válcem, je totiž 
nutné počítat i s délkou hlavně navíc, vlivem jejího pro-
dloužení směrem vzad ke zkrácenému válci. Tato délka 
činí přibližně 9 mm a z hlediska využití výkonu náboje 
jistě potěší, zvláště v případě modelů s kratší hlavní. Po-
zor však u „oficiálních“  šestipalcových hlavní, jelikož pro 
některé disciplíny sportovní střelby, by takový revolver již 
přesahoval max. povolenou délku hlavně čistých 6“.

‰ ALFA Stainless 3541: revolver ráže 
357 Magnum se čtyřpalcovou hlavní 
a se stavitelným hledím, vyrobený kva-
litní nerezové oceli. Nerezová ocel ve výrobě 
revolverů ALFA – PROJ je jednou z novinek 
této firmy.

‰ ALFA Stainless 3561, čili nerezový 
revolver ráže 357 Magnum s šestipalcovou 
hlavní a se stavitelným hledím. Kromě nere-
zové oceli nám tato zbraň představuje prozatím 
poslední inovaci revolverů ALFA. Tou je ocelová weaver 
lišta pro zaměřovače a „globální“ úprava rámů všech 
ocelových revolverů ALFA, zaručující její dlouhodobě 
pevné a odolné uložení.

‰ Na weaver liště je přes ocelovou montáž upevněn 
optický zaměřovač Leupold se čtyřnásobným zvět-
šením. Jak známo, šestipalcové revolvery ALFA jsou 
velmi přesné zbraně a to potvrdily to i naše dřívější 
praktické testy. V kombinaci s kvalitním optickým 
zaměřovačem z nich tedy vznikne efektivní zbraňový 
komplet, který svou přesností  konkuruje dlouhým 
palným zbraním. 

Â Revolver ALFA Para 9241 ráže 9 mm 
Luger. Ocelový nabíjecí klip obsahuje šest 
nábojů 9 mm Luger výroby Sellier & Bellot. 
Ten zvláštní nástroj tvaru trubky úplně dole, 
je nabíjecí přípravek Para Loader, určený 
k pohodlnému naplnění klipů náboji a pak 
ke snadnému odstranění vystřelených ná-
bojnic. Funguje následovně. Do „trubky“ 
Para Loaderu se vloží šest nábojů jejich dny 
směrem ven. Před ústí přípravku se postaví 
špička prstu (ukazováčku), náboj se nechá 
vlastní vahou opřít o prst a vyčnívat svým 
dnem jen na délku předního výstupku Para 
Loaderu. Pak se náboj nasadí do výřezu 
v klipu a přes zdrsněnou plochu přípravku 
se zatlačí do klipu, až zacvakne. Stejným 
způsobem se aplikuje zbylých pět nábojů 
z přípravku. Vystřelené nábojnice odstra-
ňujeme opačným postupem. Para Loader 
nasuneme na nábojnici tak, aby přední vý-
stupek přípravku přiléhal k vnějšímu obvodu 
klipu. Nakonec jednoduše Para Loaderem 
otočíme kolem jeho podélné osy libovolným 
směrem, přední výstupek se opře o klip, tím 
přípravek bez námahy „vyloupne“ nábojnici 
a ta spadne přímo do jeho dutiny.

Revolver ALFA 
Para 9241 9 mm Luger 


