
NOVÁ ŘADA
Prototypy revolverů Alfa Para spo-

lečnost představila v březnu roku 2009
na výstavě IWA v Norimberku. Při jejich
konstrukci se vycházelo z představ
a zkušeností střelců. Revolvery vyvola-
ly zájem a společnost Alfa-proj vyrobi-
la prototypovou sérii, zbraně otestova-
la a přizpůsobila sériové výrobě, která
byla zahájena na podzim loňského roku.
Přibližně ve stejné době se první kusy
dostaly do prodeje.

Řada Alfa Para vychází z původní kon-
cepce Ing. Anastasiose Koulisianise, kte-
rá splňuje všechny podmínky kladené na
zbraň − tedy přesnost, spolehlivost, bez-
pečnost, životnost a má i příjemný de-
sign. Alfa Para se vyrábí ve dvou zá-
kladních provedeních, buď s dlouhým,
nebo s krátkým nábojovým válcem
a hlavněmi délky 2, 3, 4 nebo 6 palců.
Značení modelů je u obou provedení stej-
né: první číslice vyjadřuje ráži 9 mm, dru-
há (dvojka) odlišuje náboj 9 mm Luger ve
firemním označování, jako v pořadí dru-
hý „devítkový“ pistolový náboj (první
byl neletální náboj 9 mm PA Rubber s gu-

movou střelou), třetí číslice uvádí délku
hlavně v palcích a poslední druh mířidel
(0 = pevná, 1 = stavitelná).

Revolvery s dlouhým válcem nesou
v názvu přídavek Classic a autorem úpra-
vy pro náboj 9 mm Luger je Ing. Rudolf
Vepřek, výrobní ředitel Alfa-proj. Válec je
v zadní části zahloubený, komory vystru-
ženy pro náboj 9 mm Luger, došlo k úpra-
vě centrálního vyhazovače nábojnic a ráži
samozřejmě odpovídá hlaveň. Zbraně
s dlouhým válcem jsou určeny pro pří-
znivce klasického vzhledu revolveru.

Krátký válec navrhl Jaroslav Pekařík,
vedoucí firemní prodejny a technické ana-
lýzy společnosti Alfa-proj, a do života ho
uvedl konstruktér společnosti Ing. Jan
Motáň. Zkrácením válce bylo dosaženo
optimální délky dráhy střely z nábojnice
do přechodového kuželu hlavně, aby
byla střelba přesná se všemi typy střel,
ve všech výkonech a nedocházelo k prud-
kému nárůstu tlaku při nárazu střely na
přechodový kužel.

Pro krátký válec bylo kromě jeho ústro-
jí nutno prodloužit zadní konec hlavně

n o v é z b r a n ě
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Není jednoduché vyrobit kvalitní revolver – a dvojnásob to platí o revolverech na
pistolové náboje. Zřejmě i to je jeden z důvodů, proč současných výrobců takových
zbraní není mnoho. Aktuálně se mezi ně řadí i brněnská společnost Alfa-proj
výrobou dvou odlišných provedení revolverů v pistolové ráži 9 mm Luger.

Revolvery
Alfa Para

Tomáš POSPÍŠIL, foto autor

S krátkým válcem model 9241, s dlouhým válcem 9241 Classic
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a upravit konzoli. Válec má odkrytý zad-
ní konec, což umožňuje snadnou vizuál-
ní kontrolu nabití. Revolver s krátkým,
žlábky neodlehčeným válcem, přeční-
vající zadní částí hlavně a prázdným
prostorem v rámu vypadá na první po-
hled nezvykle, nicméně zkrácením byl od-
straněn volný let střel ve válci, který sou-
časně získal lepší dynamiku.

KONSTRUKCE
Revolvery jsou zhotoveny z oceli, pro-

zatím pouze s povrchovou úpravou lesk-
lým černěním; s obvyklým tvrdochro-
mem se počítá co nejdřív a s provedením
z nerezu v blízké budoucnosti. Hlaveň je
zašroubována přes masivní plášť do
rámu. Vývrt má pravotočivý, s šesti dráž-
kami a poli, jejichž stoupání pro ráži 9 mm
Luger činí 1:250 mm.

Mířidla jsou buď pevná a sestávají
z příčně rýhované mušky a pravoúhlého
hledí vyfrézovaného na horní příčce
rámu, nebo stavitelná a tvoří je muška
s kontrastní vložkou červené barvy a stra-
nově a výškově stavitelné hledí. Mušku
lze vyjmout z pláště hlavně. U modelů se
stavitelným hledím je možno povolit
šroub základny hledí, směrem vzad zá-
kladnu vytáhnout a do drážky místo ní za-
sunout a třemi šrouby přišroubovat liš-
tu − pak lze zbraň opatřit optickým za-
měřovačem, například dalekohledem
nebo kolimátorem.

Většina pohyblivých dílů, tj. kohout,
spoušť, západka válce, úderník a další,
je uložena a funguje na přesných čepech
a v přesných dírách. Uzamykací rozměr
vymezuje hrana v komorách válce,
o kterou se opře ústí nábojnice, a opěr-
ná deska rámu, na kterou dosedne její
dno. Pružiny jsou šroubové z drátu kru-
hového průřezu.

Nábojový válec je levotočivý, kapacita
činí šest nábojů, uzamčen je ve dvou bo-

dech: vzadu odpruženou osou válce do
otvoru v opěrné desce rámu a vpředu
kuželem po obvodu tyčky vyhazovače
nábojnic, který samosvorně zapadá do
vybrání v rámu pod hlavní. Tlačítko ode-
mykání je umístěno na levé straně
rámu, pro vyklopení válce se zatlačí
směrem vpřed. Otáčení válce je odvo-
zeno od pohybu spouště − posouvač na-
pojený na spoušť přenáší pohyb na ko-
líky zalisované do růžice vyhazovače. Ve
spodní přepážce rámu se nachází od-
pružená aretační západka zapadající
do vybrání na válci.

Spoušťový mechanismus je dvojčinný
(SA/DA) s možností regulace odporu
pružiny spouště prostřednictvím šroubu
s vačkou, který je přístupný otvorem
v pravé boční desce rámu. Odpružený

úderník je zašroubovaný v rámu, úder ko-
houtu na jeho hlavu přenáší páka napo-
jená na spoušť, která se mezi kohout
a úderník vysune bezprostředně před vý-
střelem, čímž se zvyšuje pasivní bez-
pečnost zbraně. Jazýček spouště je zdrs-
něn rýhováním a má šířku 8 mm.

Revolvery Alfa Para jsou standardně
osazeny značně univerzálními, pryžo-
vými střenkami s vybráním pro prsty
a zdrsněním, které je samozřejmě mož-
no vyměnit za jiné střenky, jejichž pest-
rou škálu výrobce nabízí. Ke zbrani
jsou dodávány dva nábojové klipy,
Para Loader (pomůcka k nabíjení a vy-
bíjení klipů), mosazný a silonový čisti-
cí kartáček, dále záruční a nástřelný list
a návod k použití zbraně v češtině,
němčině a angličtině. Vše je uloženo
v praktickém plastovém kufříku.

KLIPY A PARA LOADER
Nábojový klip je hvězdice vyrobená

z pružinové oceli, jejíž průměr činí 33 mm
při tloušťce plechu 0,9 mm a hmotnosti
kolem 3 g. Nabíjecí klip byl navržen tak,
aby spolehlivě zachycoval náboje od
všech výrobců a měl vysokou životnost.
Mezi klipem a zadním koncem válce je
ponechána určitá vůle kvůli případným
nečistotám. Klip s náboji 9 mm Luger má
méně než poloviční velikost proti rych-
lonabíječi s náboji 38 Special.

Pro ulehčení nabíjení a vybíjení klipů
byla na známém principu převzatém
z USA zkonstruována pomůcka zvaná
Para Loader (Para nabíječ). Je to ocelo-
vá trubička o délce 196 mm, vnějším prů-
měru nějakých 14 mm a hmotnosti 90 g,
na povrchu zdrsněná pro lepší úchop. Na
horním konci má zub, spodní část je za-
slepená čepem a osazená plastovou zát-
kou o průměru 17 mm. Do Para Loade-

Mechanismus revolveru Alfa Para

Zatímco u modelu Classic (vlevo) dna nábojnic nepřesahují hranu válce, z krátkého „bubnu“
(vpravo) mírně vystupují



ru se vejde šest nábojů nebo devět ná-
bojnic. K nabíjení klipů není Para Loader
zcela nezbytný, nicméně u nábojnic z tvrd-
šího materiálu nebo s užší drážkou přijde
vhod. Pomůcku jsem ocenil zejména při
odstraňování vystřelených nábojnic z kli-
pů, což by bylo jinak problematické.

Postup při nabíjení je jednoduchý: do
Para Loaderu, který držíme zaslepenou
částí dolů, nasypeme náboje střelami
dolů. Pak palcem přidržíme sloupec ná-
bojů, pomůcku otočíme do vodorovné ro-
viny, přičemž zátka směřuje mírně na-
horu. Náboje jsou vlastní vahou vysou-
vány z Para Loaderu a jejich pohyb re-
gulujeme prstem. Drážku povysunutého
náboje zasadíme do měsíčkovitého vy-
brání klipu a tlakem na Para Loader do něj
náboj zacvakneme. V případě, že okraj
zcela nezasuneme, další náboj do klipu
již nedostaneme a nepodaří se ani klip
vložit do válce revolveru.

Pokud chceme z klipu odstranit ná-
bojnici (náboj), zasuneme ji zcela do
Para Loaderu, kterým pootočíme v po-
délné ose, lhostejno na kterou stranu. Zub
v horní části pomůcky se při otáčení za-
chytí za okraj klipu a dojde k bezproblé-
movému vysunutí nábojnice, která za-
padne dovnitř Para Loaderu. Výhodou je,
že pak můžeme nábojnice vysypat rov-
nou do krabičky.

Z revolverů Alfa Para lze střílet i bez ná-
bojových klipů − poloha nábojů není vy-
mezena klipem. Volné nábojnice/náboje rů-
žice vyhazovače z válce nevytáhne, projde
mezi jejich okraji. Není však zásadní pro-
blém vystřelené nábojnice z válce odstranit.
Jednodušší je to u revolverů s krátkým ná-
bojovým válcem, u kterých většinou po-
stačí natočit zbraň ústím hlavně vzhůru,
eventuálně zespodu klepnout do rukojeti
a nábojnice vypadnou vlastní vahou. Pří-
padně nábojnice, jejichž dna vystupují
z krátkého válce, uchopíme palcem a uka-

zovákem a vytáhneme ven. U modelu Clas-
sic dna nábojnic nepřesahují profil válce
a musí se vytáhnout za drážku nehtem

nebo příhodným nástrojem od středu
válce, nebo vyrazit od ústí komory.

TEST
Společnost Alfa-proj mi zapůjčila dva

revolvery s hlavní střední délky 4“
/102 mm a stavitelnými mířidly, kon-
krétně Alfa Para model 9241 (s krátkým
nábojovým válcem) a Alfa Para model
9241 Classic (s dlouhým nábojovým
válcem). Rozdíl mezi délkou válců je
11 mm, krátký válec nemá odlehčovací
žlábky a rozdíl v hmotnosti zbraní činil
pouhých 28 g. Kromě výtečně opraco-
vaného vývrtu a nábojových komor
jsem ocenil zejména slícování obou
zbraní, jejichž mechanismy měly při mi-
nimálních vůlích hladký chod.

Nábojové válce vykazovaly příkladné
časování a při stisknuté spoušti se stra-
nově nepohnuly. Kratší válec měl o po-
znání lepší hybnost. U krátkého válce je
nutno kolíky růžice vyhazovače lícovat na
plochu rámu, což je proti válci na revol-
verové náboje (s okrajem nábojnice) vý-
robní komplikace − nicméně u testova-
ného vzorku se s tím pracovníci společ-
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Nábojové klipy a Para Loader

Zjištěná technická data testovaných vzorků
Model 9241 Model 9241 Classic

(krátký válec) (dlouhý válec)

ráž 9 mm Luger (9x19) 9 mm Luger (9x19)
kapacita válce 6 nábojů 6 nábojů
spoušťový mechanismus SA/DA s možností regulace SA/DA s možností regulace

odporu spouště odporu spouště
mířidla vyměnitelná muška vyměnitelná muška

s vložkou, stavitelné hledí s vložkou, stavitelné hledí
vývrt šestidrážkový, pravotočivý, šestidrážkový, pravotočivý,

stoupání 250 mm stoupání 250 mm
délka hlavně 111,3 mm 102,8 mm
délka záměrné 147 mm 147 mm
délka revolveru 232 mm* 232 mm*
výška revolveru 142 mm* 142 mm*
hmotnost revolveru bez nábojů 1000 g* 1028 g*
průměr válce 37,3 mm 37,3 mm
délka válce 30,1 mm** 41,0 mm**
spára mezi hlavní a válcem 0,12 mm 0,12 mm
materiál ocel ocel
povrchová úprava černění černění

* se střenkami č. 13
** délka vlastního válce bez růžice vyhazovače
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nosti Alfa-proj vypořádali zdařile. Spára
mezi válcem a hlavní při odtlačení válce
zcela vzad nesmí podle sdělení výrobce
u nového (nezaběhnutého) kusu přesáh-
nout 0,15 mm; osobně jsem u obou
zbraní spárovými měrkami naměřil o tři
setiny milimetru méně (0,12 mm).

Spouštění v jednočinném režimu pro-
bíhalo velmi příjemně, ve dvou krocích
− po stlačení spouště přibližně o půl mi-
limetru následoval druhý, stejně dlouhý
krok, na jehož konci došlo k spuštění. Jed-
na ze zbraní měla na můj vkus spoušť tro-
chu tvrdší, což ovšem není neřešitelný
problém. Ve dvojčinném režimu byl chod
bez zbytečného drhnutí, odpor se zvýšil
před vypuštěním kohoutu. Stopy licí
formy jsem na povrchu zbraní nalezl na
dvou místech: na zadní ploše kohoutu
a spouště; uvnitř jsou na vnitřních stra-
nách rukojeti, kde je jejich obrábění ne-
účelné. Zbraně byly opatřeny sytým,
kvalitním brynýrem.

STŘELBA
Revolvery jsem otestoval střelbou ve

dvou dnech. Nejprve jsem vyrazil na střel-
nici vybaven oběma revolvery Alfa Para
a dávkou 250 nábojů. Střílel jsem oběma
rukama v jednočinném i dvojčinném re-
žimu na vzdálenost 10, 15 a 20 metrů
a z obou zbraní dosahoval velmi slušných
nástřelek. Při střelbě s oporou byla v ter-
čích prakticky jedna díra. Revolverům
sedly ogivální celopláště Sellier & Bellot
se střelou 7,5 g a Libra se střelou 8,0 g.
S náboji Sellier & Bellot s poloplášťovou
střelou 6,5 g byly revolvery „živější“, nic-
méně soustřely měly výborné. Vyzkou-
šel jsem rovněž subsonické náboje Sel-
lier & Bellot laborované celoplášťovou
střelou hmotnosti 9,0 g ve tvaru komo-
lého kužele; i když zpětný ráz a hluk vý-
střelu byl téměř na úrovni nábojů 38 Spe-
cial, opakovaně se mi s nimi nedařilo do-
sáhnout slušného soustřelu.

Jako referenční zbraň jsem použil prak-
ticky novou samonabíjecí pistoli CZ 75 BD
Compact (P-01) s rámem z lehké slitiny.
Zpětný ráz, zdvih ústí a rozptyl byl znatel-
ně větší u CZ 75 − jedním dechem však nut-
no dodat, že kompaktní pistole má o palec
kratší hlaveň (délka drážkované části hlav-
ně činí 76 mm) a je o 200 gramů lehčí.

Další den jsem s kolegou vyzkoušel
něco zábavnějšího. Na bojovou střelni-
ci jsme vzali pouze model 9241 s krát-

kým válcem, 25 nábojů Sellier & Bellot
se střelou FMJ 7,5 g, 25 nábojů Libra
FMJ 8,0 g a 100 průmyslově přebíjených
nábojů od téže firmy se střelou 7,5 g
FMJ. První padesátku nových nábojů re-
volver spolykal bez problémů a poppe-
ry padaly jedna radost. Když však došlo
na přebíjenky, stala se střelba akčnější.
Ze sta nábojů došlo v sedmi případech

k problému s otáčením válce, což při
střelbě, vedené převážně v dvojčinném
režimu, bylo dost nepříjemné. Válec se
zkrátka zasekával a šlo jím otočit pouze
při značném tlaku na kohout. Po výstřelu
se spoušť nevrátila do přední polohy
a bylo ji nutno zatlačit prstem.

Jak jsem následně zjistil, problém
vznikl kvůli tomu, že některé z nábojnic
byly mírně roztažené a do zahřátého vál-
ce se jim nechtělo. Zatímco u samona-
bíjecí pistole zpravidla takovou náboj-
nici do komory dorazí hmota závěru
a vratná pružina, v případě revolveru ji
musí do komory mechanicky napasovat
opěrná deska rámu při otáčení válce. Ke
střelbě jsme pro srovnání použili též
čtyřpalcovou osmatřicítku Alfa Steel
3840 a kromě citelnějšího rázu u revol-
veru Alfa Para jsme nepozorovali vý-
razný rozdíl v chování obou zbraní.

Orientační technická data revolverů Alfa Para
model ráž kapacita délka délka délka výška průměr hmotnost mířidla

válce hlavně* záměrné zbraně zbraně válce zbraně

9220 9 mm Luger 6 nábojů 2“/51 mm 98 mm 192 mm 143 mm 38 mm 850 g pevná
9230 9 mm Luger 6 nábojů 3“/76 mm 123 mm 217 mm 143 mm 38 mm 890 g pevná
9231 9 mm Luger 6 nábojů 3“/76 mm 120 mm 217 mm 148 mm 38 mm 900 g stavitelná
9241 9 mm Luger 6 nábojů 4“/102 mm 147 mm 243 mm 148 mm 38 mm 1000 g stavitelná
9261 9 mm Luger 6 nábojů 6“/152 mm 196 mm 293 mm 148 mm 38 mm 1150 g stavitelná

* U provedení s krátkým válcem je hlaveň asi o 9 mm delší

Tlakem na Para Loader zasuneme náboj do klipu…

…a po jeho pootočení odstraníme z klipu nábojnici



Náboje, které jsem použil k testu, měly
výhradně plášťovanou střelu, čistě olo-
věné jsem nezkoušel. Na základě zkuše-
ností výrobce se s olověnými střelami do-
sahuje výrazně lepších výsledků u pro-

vedení revolveru s krátkým válcem,
zvlášť při výkonnějších laboracích.

Po střelbě jsem prohlédl všech 400 vy-
střelených nábojnic. Jedna z nich byla od
ústí do třetiny délky nábojnice podélně

prasklá a v jednom případě došlo k pro-
ražení zápalky. Otisky zápalníků byly
v obou režimech střelby výrazné, u jed-
noho z revolverů nepatrně excentrické.
Když jsem se do komor válců pokoušel
zasunout nábojnici, vystřelenou ze zbra-
ně s volnější komorou, šlo to jenom stě-
ží a byl pak problém nábojnici dostat ven.
Při přebíjení bude tedy nutno ohlídat ne-
jen délku nábojnic, ale i jejich průměr
a zalisování zápalek, aby nedocházelo
k zádržkám. U průmyslově přebíjených
nábojů bych před střelbou doporučil
vyzkoušet, jestli jdou do komor hladce.

SHRNUTÍ
Nová řada Alfa Para je zajímavým

zpestřením současného trhu se zbraně-
mi a revolvery mohou být přínosem
pro ty, kdo standardně používají ráži
9 mm Luger a současně mají kladný vztah
k revolverům. Výhodu vidím v tom, že
jsou určeny pro levné a dobře dostupné
náboje 9 mm Luger. Pokud jste zvyklí na
CZ 75 nebo Glock, nebude vám střelba
z Alfa Para činit problémy. Předpokládám,
že zatímco milovníky klasického vzhledu
osloví spíš provedení s dlouhým válcem,
vyznavači akční střelby dají přednost
krátkému válci. Rozsah vyráběných mo-
delů pokrývá škálu od kompaktních zbra-
ní s dvoupalcovou hlavní přes „služeb-
ní“ varianty s délkou hlavně 3-4“ po spor-
tovní šestipalce.

U revolverů s krátkým nábojovým vál-
cem musí střelci počítat s delší hlavní vůči
nominální udávané (asi o 9 mm). Například
u šestipalce by mohl vzniknout problém, že
hlaveň je delší než regulérní šestipalec,
a střelec by pak nemohl střílet disciplíny li-
mitované délkou hlavně 6“. Proto společ-
nost chystá do výroby také 5“ hlaveň.

Revolvery se stavitelným hledím je
možno osadit lištou s optickými mířidly
a zvýšit tak jejich užitnou hodnotu. Na-
bíjení pomocí klipů je jednoduché a rych-
lé, klipy s náboji mají malé rozměry.

Cena revolverů je příznivá, provedení
s dlouhým i krátkým nábojovým válcem
a stavitelnými mířidly pořídíte za 10 450 Kč,
nábojový klip stojí 95 Kč a lišta k uchyce-
ní optických mířidel přijde na 990 Kč.
Vzhledem k tomu, že se jedná u tuzem-
ského výrobce, není žádný problém s pří-
slušenstvím nebo náhradními díly a je sto-
procentně zajištěn servis zbraní, což se
o některých cizozemských výrobcích nedá
říci ani náhodou. V souvislosti s tím si ne-
odpustím jednu poznámku: i když se čas-
to ohlížíme do zahraničí a cizokrajné re-
volvery mají nádech exotična, konstruk-
ce a výroba zbraní v České republice má
velkou tradici a výrobky jsou na srovna-
telné a často i lepší úrovni. To se týká
i nové řady Alfa Para. �

Rád bych poděkoval pracovníkům spo-
lečnosti Alfa-proj, zejména pak panu Jaro-
slavovi Pekaříkovi, za poskytnutí informa-
cí, zbraní a 200 nábojů k provedení testu.
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Seznamovací nástřelky v jednočinném režimu na vzdálenost 15 m


