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Pistole Walther PPQ nepředstavuje pro naše čtenáře žádnou novinku – vždyť je také 
na trhu už pěkných pár let. Koncept je zřejmě podařený, v Ulmu a také v USA s ním 
očividně panuje spokojenost. Důkazem budiž, že podstatou modernizace na „novou 
generaci“ M2, kterou pistole poměrně nedávno prošla, byl přechod k vypouštění 
zásobníku tlačítkem na boku rukojeti namísto původní páčky kopírující obrys lučíku 
u jeho kořene. Žádné jiné zásadní změny nebyly třeba.

Dalším důkazem obliby pistolí 
PPQ je, že se utěšeně rozrůstá 
počet nabízených variant. K pů-
vodní služební pistoli v devítce 

Luger v průběhu několika let postup-
ně přibyla pětačtyřicítka, následoval 
sportovní model se stavitelnými míři-
dly, pětipalcovou hlavní a  upravenou 
spouští a zcela nedávno se na pultech 
objevil také PPQ zmenšený na velikost 
subkompaktu. 

V  současnosti začínají být v  kurzu 
pistole připravené pro osazení kolimá-
toru a ani tady nechce Walther ztratit 
krok s konkurencí. Zařadil do nabídky 

pistole již z výroby osazené touto za-
měřovací pomůckou. Jedna možnost je 
sporťák Q5, druhá pak o trochu „víc tak-
tická“ verze s úplným, poněkud delším 
označením PPQ M2 Q4 TAC Combo. 
Díky firmě CB Servis Centrum s.r.o. 
sídlící v  Borku u  Českých Budějovic 
jsme měli možnost se s novou pistolí 
důkladněji seznámit.

Na principech konstrukce pistole 
PPQ nenajdeme nic, co by se zásadně 
vymykalo střednímu proudu. Má závěr 
uzamčený do zvětšeného výhozního 
okénka, přímoběžný úderník předepí-
naný zákluzem závěru, plastové tělo 

jako jeden výlisek vcelku s  rukojetí, 
ocelové vložky nesoucí funkční prvky… 
Křidélka pro vedení závěru jsou u PPQ 
zalisována přímo do plastového těla. 
Není zde tedy ještě použit způsob, 
který se stává stále populárnější, což 
je ocelové šasi tvořící jeden kompaktní 
celek včetně vodících křidélek, který 
je samostatný, a  je možné ho snadno 
z těla vyjmout. 

Ani v opojistkování nenajdeme nic vý-
jimečného. Pistole má přídavný spoušťo-
vý jazýček jako pojistku a blokaci úder-
níku, jež se deaktivuje stiskem spouště. 
K tomu má PPQ extrémně dlouhý vnější 
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