
Není to v‰ak jenom ekonomick˘
náboj, díky kterému si Alfa Para
získávají oblibu. Kdo se s v˘rob-

ky spoleãnosti Alfa-proj setkal, jistû po-
tvrdí, Ïe se jedná o kvalitní zbranû za ro-
zumnou cenu. Cenûna je i ochota pra-
covníkÛ Alfa-proj, ktefií rádi vyjdou
sv˘m zákazníkÛm vstfiíc.
Pfiístup pracovníkÛ spoleãnosti lze

ilustrovat na revolveru Alfa Para mo-
del 9221, kter˘ vznikl díky iniciativû
RNDr. Pavla Falt˘ska, nad‰eného stfielce
a propagátora lidové obranné stfielby,
jako zbraÀ pro divizi „mal˘ revolver“. Na
základû závazné objednávky bylo v loÀ-
ském roce zhotoveno nûkolik kusÛ Alfa
Para model 9221 a letos spoleãnost vy-
robila dal‰í, nepfiíli‰ poãetnou sérii, pfii-
ãemÏ spoleãnost hodlá model 9221 vy-
rábût i nadále, bude-li o nûj zájem.

KONSTRUKCE
Kromû pouÏitého náboje 9 mm Luger

jsou charakteristick˘mi znaky modelu
9221 ‰edesátimilimetrová hlaveÀ se zad-
ní ãástí vyãnívající do prostoru rámu, dále
krátk˘ a neodlehãen˘ nábojov˘ válec
a stavitelná mífiidla. KvÛli svému vprav-
dû buldoãímu vzhledu dostal revolver
pfiezdívku Parabuldog.

Alfa Para model 9221 „Parabuldog“ je
celoocelová zbraÀ s povrchovou úpravou
ãernûním. HlaveÀ je za‰roubována pfies
plá‰È do rámu, ústí má zahloubené.

V˘vrt je ‰estidráÏkov˘, pravotoãiv˘, se
stoupáním 250 mm. Mífiidla tvofií vymû-
nitelnámu‰ka s kontrastní vloÏkou a v˘‰-
kovû a stranovû stavitelné hledí.
Nábojov˘ válec je levotoãiv˘, kapaci-

ta ãiní ‰est nábojÛ a je uzamãen ve
dvou bodech – vzadu odpruÏenou osou
zapadající do otvoru v opûrné desce
rámu a vpfiedu kuÏelem po obvodu tyã-
ky vyhazovaãe nábojnic, kter˘ samo-
svornû zapadá do vybrání v rámu pod
hlavní. Tlaãítko odemykání válce je umís-
tûno na levé stranû rámu a pro vyklope-
ní válce se zatlaãí smûrem dopfiedu.
Otáãení válce je odvozeno od pohybu
spou‰tû, kdyÏ posouvaã napojen˘ na
spou‰È pfiená‰í pohyb na ‰estici kolíkÛ,
které jsou zalisovány do rÛÏice vyhazo-
vaãe. Ve spodní pfiepáÏce rámu se nachází
odpruÏená aretaãní západka, zapadající
do vybrání na válci.
Spou‰Èov˘mechanismus je dvojãinn˘

(SA/DA) s moÏností regulace odporu
spou‰tû prostfiednictvím ‰roubu s vaãkou;
hlava ‰roubu je pfiístupná otvorem v pra-
vé boãní desce rámu. OdpruÏen˘ úderník
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KdyÏ v pfiedloÀském roce brnûnská spoleãnost Alfa-proj pfii‰la s novou, ãi spí‰e
inovovanou fiadou revolverÛ Alfa Para na pistolové náboje 9 mm Luger, nebylo vÛbec
jisté, jak je stfielecká vefiejnost pfiijme. Postupnû se v‰ak v˘roba tûchto revolverÛ
ukázala jako dobr˘ tah – popularitu jim získává právû pouÏití dostupného a levného
náboje 9 mm Luger, kter˘ lze i velmi dobfie pfiebíjet.

Parabuldog
Tomá‰ POSPÍ·IL

S odejmutou boãnicí

Alfa Para 9221, klip s náboji ráÏe 9 mm Luger a Mini Loader




