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nové zbraně

O „ekonomické“ pistoli Walther 
PPX jsme psali už ve Střelecké 
revui č. 3/2013 a naposledy 
v č. 5/2013 v článku o výstavě 
IWA 2013. Teď se na nový 
výrobek firmy Walther 
podíváme po technické stránce 
trochu podrobněji.

revném provedení (s nerezovým závě-
rem) a s kapacitou 15+1 v ráži 9x19 mm 
(zásobník ale nese číslici 16) a 13+1 
(PPX) resp. 12+1 (PPQ) v ráži 40 S&W. 

Tvar ergonomicky řešeného, černé-
ho plastového těla i „combatový“ tvar 
jeho lučíku jsou sice vzhledově prakticky 

shodné, liší se ovšem řešením zdrs-

N
ová pistole plného služeb-
ního formátu vychází do 
značné míry z designu jejího 
předchůdce, pistole Walther 
PPQ (a ten – jak známo – vy-

chází z modelu P99). Celkově však PPQ 
působí robustnějším dojmem. Přesto 
se rozměry modelů PPX a PPQ vzá-
jemně blíží: PPX 185x142x33 mm, PPQ 
180x134,5x33 mm; délka obou hlavní 
je shodná, 4“/102 mm. Oba modely, 
tedy PPX i PPQ, se vyrábějí v rážích 
9x19 mm a 40 Smith & Wesson 
v celočerném nebo dvouba-
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jednoduché tlačítko záchytu v zadním 
kořenu lučíku, údajně namontovatelné 
k ovládání zprava nebo zleva. 

Montážní lišta Picatinny Mil-Std-1913 
v přední části těla pod hlavní PPQ, 
umožňující montáž svítilny, laseru či 
jiného taktického příslušenství, má zde 
čtyři příčné ozuby místo tří pistole PPX 
(v liště je umístěn tovární štítek s výrob-
ním číslem zbraně). Pouze levostrannou 
a oproti PPQ rovněž podstatně kratší 
a vzhledově lépe řešenou páku záchytu 
závěru kryje u PPX zezadu vyšší rampa. 
Zcela odlišný je způsob demontáže: 

vertikální šoupátko nad lučíkem spouš-
tě (podobné jako u ČZ vz. 52) nahradila 
u PPX otočná demontážní páka s če-
pem vlevo nad lučíkem (jako například 
u Beretty 92F a dalších). 

na ocelovém, černě teniferovaném 
nebo nerezovém závěru (proti korozi 
je také zde černě teniferována i hlaveň) 
jsou klasické úchopové drážky PPX jen 
vzadu. Výstražník nade dnem nábojové 
komory umožňuje její rychlou inspekci, 
úderník jistí až do konce spouštění svislá 
úderníková pojistka. Závěr PPX, vedený 
vpředu i vzadu jen krátkými ocelovými 
vodítky těla, nese na horní ploše nízká, 
pevná otevřená tříbodová polymerová 

v porovnání  
s modelem

nění rukojeti a od-
lišné je pochopitelně 

také označení modelu 
pistole v plastu dolního 

konce rukojeti. Plastová 
patka dvouřadového oce-

lového zásobníku PPX je za-
puštěna do spodního konce rukojeti, 

zejména ale chybějí výměnné hřbety 
rukojeti pistole PPQ. Oboustranný pá-
kový záchyt zásobníku nahradilo u PPQ 

PPQ
PPX má spoušťový 
mechanismus DAO 
s částečně odkrytým 
kladívkem.

�� Walther 
PPX v ráži 
9 mm Luger

�� Nahoře předepí-
naná PPQ, dole PPX 
s kladívkem/kohou-
tem na prvním ozubu




