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nové zbraně

Walther Q5
Ing. Přemysl lIška ml., foto autor  

vyměnitelnou deskou pro instalaci 
zaměřovače; v základním balení na-
lezneme hned čtyři různé desky. lze 
osadit kolimátory od firem jako Docter 
či trijicon, z továrny namontovaná je 
deska nesoucí menší plně stavitelné 
otevřené hledí od lPa. standardně se 
dodává také muška lPa s červeným 

světlovodným vláknem. 
Závěr původního pětipalcového 

PPQ je opatřen v přední části šesti 
výřezy, u Q5 match jich výrazně při-
bylo. Výrobce nazývá výřezy „porty“, 
ale jedná se o prosté odlehčení závěru 
s cílem zkrácení času zákluzového cyk-

lu. I tak ovšem závěr tvoří téměř přesně 
polovinu celkové hmotnosti zbraně. 
Poslední změnou je jazýček a táhlo 
spouště vyvedené v modré barvě. ne-
měl jsem možnost chování spouště 

prostudovat v důkladném porovnání 
se základním modelem PPQ, ale 
udávané parametry odporu, délky 
chodu a resetu se od PPQ neliší. 

V propagačních materiálech uváděné 
„ladění aFC“ by tak klidně mohlo zna-
menat anti‑frictioncoating, tedy pouze 
neklouzavou úpravu povrchu spouště.  

Konstrukce
Walther Q5 match je samonabíjecí 

pistole se závěrem uzamykaným hra-
nolem nábojové komory do shora ote-
vřeného výhozního okénka. Při velmi 
krátkém zákluzu hlavně (cca 6 mm) do-

Německá zbrojovka Carl Walther 
v poslední době intenzivně 
pracuje na rozšiřování svojí 
dříve poněkud úzce zaměřené 
nabídky velkorážových 
samonabíjecích pistolí. 

MatchS
lužební model PPQ nedáv-
no modifikovala pro ráži 45 
auto, kterou do té doby zcela 
ignorovala. Jako další krok 
směrem k zákazníkům a větší 

popularizaci svých výrobků zejmé-
na mezi civilními uživateli připravil 
Walther také svojí první velkorážovou 
pistoli upravenou pro sportovní střel-
bu, která dostala označení Q5 match. 
Vzorek k otestování nám poskytla fir-
ma CB serVIs Centrum s. r. o. sídlící 
v Borku u Českých Budějovic.

nejedná se o skutečný sportovní 
speciál, ale o modifikovanou služeb-
ní zbraň. Walther se tedy do stavby 

sportovní pistole pustil tak trochu 
ve stopách glocku, který již mnoho 
let vyrábí prodloužené verze svých 
služebních pistolí, opatřené stavitel-
ným hledím. tyto „mixy“ jsou zřejmě 
oblíbené hlavně v usa, ale občas se 
s nimi setkáme na střelnicích i u nás. 

Walther Q5 match tedy představuje 
další rozšíření firemní rodiny služeb-
ních pistolí PPQ, uvedené v roce 2011. 
ty pistole Q5 match, které jsme viděli, 
nesou ostatně na rukojeti označení 

PPQ. Za základ pro Q5 match byla vza-
ta již dříve vyráběná pětipalcová verze 
moderního modelu PPQ m2, délku 
hlavně a závěru tedy nebylo třeba dál 
natahovat. Hlavní změny a odlišnosti 
zaznamenáme na závěru. Zadní část 
závěru byla nahoře opatřena snadno 




