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Prapředek – Walther P99
V době svého vzniku v roce 1996 

pistole Walther P99 (konstrukce Horsta 
Wespa) ráže 9 mm Luger představova-
la velmi moderní konstrukci, která 
si v následujících letech získala 
řadu příznivců nebo přímo 
obdivovatelů. Tehdy 
to byl vlastně 

ného vypuštění napnutého úderníku. 
Pistole fakticky nemá žádnou manuální 
pojistku. Zbraň byla míněna jako služeb-
ní (policejní), ale v moderním pojetí, tedy 
zhruba ve velikosti dřívějších kompaktů.

Na rozdíl od ostatních nejvýznamněj-
ších výrobců velkorážových pistolí firma 
Carl Walther Sportwaffen nemá v tomto 
segmentu nijak závratně široký sorti-
ment. Od P99 byl odvozeno poměrně 

dost příbuzných mode-
lů, nicméně u větši-

ny už byla výroba 
ukončena, nebo se 
prodávají jenom 
určitým zákazníkům 
(ozbrojené složky).

Dnes firma nabízí 
v první řadě mírnou 

modifikaci původního 
modelu P99 s označením P99 AS 
(4” hlaveň, délka 180 mm) a její 

kompakt P99c AS (3,5” hlaveň, 
10ranový zásobník), v obou 

případech s vypouštěcím 
tlačítkem vlevo nahoře na 
závěru. Takzvaná antistre-
sová SA/DA spoušť (odtud 
AS) pracuje ve dvojčin-
ném SA/DA režimu s odpo-

rem 20/40 N bez původních 
nepravidelností a „skoků“. 

Zbraně mají prodloužený záchyt 
závěru, prodloužené páčky záchytu zá-

sobníku a ocelová mířidla. V katalogu 
mateřské firmy je pouze ráže 9 mm 

Luger, avšak v USA jsou trvale 
nabízeny i v ráži 40 S&W. 

Model PPS (police pistol 
slim nebo totéž německy) 
je obranná pistole pro skry-

té nošení. Vyrábí se od roku 
2008, a to pouze v ráži 9 mm Lu-

ger. Mimořádně plochá pistole má 
rozměry 160x112–134x23 mm, zásob-
níky na 6/7/8 nábojů a váží 605–620 g. 
Spoušťový a bicí mechanismus s pře-
depnutým úderníkem má stále stejný 
odpor spouště kolem 24 N. 

Pistole Walther CCP (concealed car-
ry pistol) byla uvedena na trh 

První Walther
PeTr MüLLer

nové zbraně

Pistole P99 a její přímé klony mají 
nezaměnitelný a pro mnohé přímo ele-
gantní celkový tvar, který dal základnímu 
modelu italský návrhář a vynikající spor-
tovní střelec Cesare Morini. K charakte-
ristickým rysům P99 kromě dokonalého 
zpracování patří dále polymerové tělo 
s výměnnými hřbety rukojeti a původ-

ně nestandardní mon-

Část střelecké veřejnosti – 
zejména v USA, ale i jinde 
– letos v létě zažila příjemné 
překvapení. Kdo má rád 
výrobky firmy Carl Walther, 
nemohl si dosud vybrat 
žádnou zbraň této 
značky v ráži 
45 Auto. Firma 
z německého 
Ulmu teď 
představila svůj 
první sériový výrobek 
na tento prastarý náboj, 
jehož obliba zase roste, 
mimo jiné i v Evropě.

v pětačtyřicítce

jeden z mála konkurentů pro značku 
Glock. Firma Walther zároveň s tímto 
modelem „zapomněla“ na všechno, 
co v oboru velkorážových pistolí vy-
ráběla předtím. Její další zbraně této 
kategorie vycházejí z P99, i když u ně-
kterých je už podoba vzdálenější.

tážní lištou vpředu, 
velkokapacitní dvojřadý 
zásobník, hlaveň s polygon-
ním vývrtem a závěr uzamče-
ný nuceným výkyvem hlavně 
do zvětšeného výhozního okénka. Bicí 
mechanismus je úderníkového typu, 
přičemž jednoduchý bicí a spoušťový 
mechanismus funguje jako klasický 
dvojčinný (SA/DA) s možností bezpeč-
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