
www.streleckarevue.cz   |   září 2019 18

Test

Díky společnosti CB Servis Centrum s.r.o., výhradnímu dovozci zbraní značky 
Walther do České republiky, jsme měli možnost důkladně otestovat dvě poměrně 
nové pětačtyřicítky z řady PPQ M2. O Waltherech včetně řady PPQ informujeme 
na stránkách našeho časopisu pravidelně, a tak nás samozřejmě hlavně zajímalo, 
jak si PPQ 45 Auto vedou v praxi.

Walther PPQ 45 
Text a foto Marek BAKO

tahovač funguje zároveň jako výstražník 
přítomnosti náboje/nábojnice v komoře.

Závěr má povrchovou úpravu tenife-
rováním s tloušťkou vrstvy 0,004–0,005 
mm a tvrdostí 64 podle Rockwella (HRC); 
úprava zajišťuje kvalitní a dlouhodobou 
ochranu proti otěru a korozi, podle výrob-
ce srovnatelnou s nerezovou ocelí.

Demontáž probíhá podobně jako u glo-
cků. Se závěrem staženým mírně dozadu 
stáhneme oboustranné hmatníky spo-
jovacího třmenu a závěr s hlavní a pruži-
nou stáhneme dopředu. Poté lze oddělit 
hlaveň a nerozebíratelnou sestavu vodicí 
tyčky a  vratné pružiny (ta je vyrobena 
z plochého drátu). Zpětná montáž je ještě 
jednodušší, závěr s vloženou hlavní a pru-
žinou stačí navléknout na rám. 

Konstrukce řady PPQ není úplně nová. 
V zásadě vychází z Waltheru P99, přede-
vším z  varianty P99 QA (Quick Action). 
PPQ se vyráběly původně v rážích 9 mm 
Luger a  40 S&W. Prostorově náročnější 
45 Auto přišla až před necelými čtyřmi 
roky. Konstruktérům Waltheru se po-
dařilo větší ráži umístit do zbraně tak, 
že osa hlavně zůstala stejně vysoko jako 

Walther PPQ 45 ráže 45 Auto

CB Servis nám zapůjčil dvě zbraně. Jedna 
je naprosto konvenční Walther PPQ 45 
s 4,25“ dlouhou hlavní v základní černé 
barvě, druhá PPQ 45 SD s hlavní o délce 
4,9 palce přesahující přes obrys zbraně 
částí osazenou závitem na montáž tlu-
miče, ve zlaté barvě a dovybavená prů-
hledovým kolimátorem Docter.

Pistole PPQ 45 vyšla z řady PPQ debu-
tující v ráži 9 mm Luger. Jedná se o univer-
zální pistole vhodné pro službu, obranu 
jednotlivce i sport. A že mají parametry 
opravdu sportovní zbraně, o tom jsme se 
přesvědčili při střeleckém testu.

PPQ mají dnes naprosto běžnou kon-
strukci. Jedná se o samonabíjecí pistole 
se závěrem uzamčeným hranolem hlavně 
do výhozního okénka, s krátkým záklu-
zem hlavně, jejíž výkyv řídí spodní kulisa. 
Bicí a  spoušťový mechanismus úderní-
kového typu je jednočinný. Zbraně mají 
plastový rám a ocelový závěr. Zásobníky 
jsou plechové dvouřadé, v pětačtyřicítce 
Auto mají slušnou základní kapacitu 12 ná-
bojů. PPQ M2 mají oboustranné ovládání 
záchytu závěru, zatímco tlačítko záchytu 

zásobníku lze namontovat k  ovládání 
zleva nebo zprava. Nenajdeme u  nich 
žádnou vnější pojistku s výjimkou dnes 
obvyklého děleného jazýčku spouště. Vy-

Kompletní sada: PPQ 45 SD, kufřík, náhradní zásobník a výměnný hřbet rukojeti




