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NOVÉ ZBRANĚ

Firma Walther Sportwaffen GmbH z německého 
Ulmu vedle pistolí služebního a obranného typu 
vyrábí také sortiment sportovních speciálů, 
krátkých i dlouhých malorážek i vzduchovek. 
Letos jej rozšířila o „libovolnou pistoli“ nejvyšší 
třídy Walther FP500.

WALTHER 
FP500

VE 
20. století uměla vyrábět 
libovolné pistole švýcar-
ská firma Hämmerli, jejíž 
značku v roce 2006 koupil 

koncern Umarex, což je jak známo ma-
jitel firmy Walther. Od té doby se tedy 
všechny zbraně Hämmerli vyrábějí pod 
křídly Umarexu. Walther převzal od 
Hämmerli výrobu poslední z jejich řady 
špičkových libovolných pistolí, která se 
pak prodávala jako Walther/Hämmerli 

-pm-

�� Libovolná pistole Walther FP500 ráže 22 long rifle

nese výrobní značky švýcarských firem 
Morini a SAM a jak se zdá, neprorazil 
do absolutní špičky. Walther teď tedy 
přichází s novým, snad na nejvyšší 
úrovni konkurenceschopným mode-
lem FP500. Alespoň v Ulmu jej údajně 
považují za největšího konkurenta pro 
Morini. S tou novotou je to ovšem 
všelijaké. Na konstrukčních principech 
libovolných pistolí už se desítky let nic 
zásadního nemění a FP500 navíc nese 
jasně patrné konstrukční rysy modelu 

hnutím delší páky na levé straně rámu 
zbraně; v návodu se nazývá napínací 
páka. Při jejím zdvihnutí dojde součas-
ně k vyhození vystřelené nábojnice 
(vytažení náboje) z komory a napnutí 
bicího mechanismu úderníkového typu.  
Po vložení náboje do komory a uzavření 
závěru vrácením páky do vodorovné 
polohy ještě zbraň není připravena 
k výstřelu. Jednočinný bicí a spoušťový 
mechanismus se stavitelným jazýčkem 
spouště totiž pracuje výhradně s na-
pínáčkem, bez jehož aktivace zbraň 
nestřílí. K napnutí „jednospoušťového“ 
napínáčku slouží kratší spodní páčka  

FP60. Zřejmě už to ale nebylo ono, pro-
tože tento segment trhu ovládla značka 
Morini s modelem CM84E. Například 
na Mistrovství světa ISSF v roce 2014 
měly CM84E v této disciplíně více než 
šedesátiprocentní zastoupení, zatímco 
s FP60 střílel jediný střelec (a s už sku-
tečně archaickým modelem Hämmerli 
150 stříleli dva). 

Na trhuje figuruje ještě model libo-
volné pistole Hämmerli FP10, který však 

FP60, takže ve skutečnosti jde 
spíš o dotažení detailů a potom 

samozřejmě preciznost výroby.
Walther FP500 je tedy jednoranová 

malorážková pistole na náboj 22 long 
rifle, která se pohodlně vejde do rozmě-
rových a hmotnostních limitů daných 
pravidly ISSF. Hlaveň je dokonce o dost 
kratší, což prý neubírá na přesnosti 
střelby, ale umožňuje se tím lepší vy-
vážení zbraně. Rám je z hliníkové slitiny, 
eloxovaný v barvě kovu. 

Výrobce uvádí, že závěr je typu fal- 
ling-block, tedy blokový; v tomto přípa-
dě jde o pokračování systému Walther/
Hämmerli FP60 a mnoha jiných podob-
ných zbraní, a tedy o variantu závěru 
Martini. Závěr se otvírá (sklápí) zdvi- 

na levé straně rámu, která se k tomu 
účelu stlačí dolů.

Napínáček má stavitelnou délku cho-
du do spuštění, doběh a „odpor“ spouš- 
tě; při seřízení spouště „na fouknutí“ 
stačí jemně se dotknout jazýčku prstem. 
Podle návodu lze napínáček přepnout 
pro střelbu nasucho, ale s tím přepíná-
ním je to všelijaké. Provádí se prostě 
tak, že střelec před výstřelem nasucho 
nenapne bicí mechanismus, ale pou-
ze napínáček. Tím se brání možnosti 
natloukání špičky zápalníku a okraje 
nábojové komory, což je při sušení 
obvyklá bolest malorážek. Polohu ja-
zýčku spouště (který svým provedením 
jazýček spouště příliš nepřipomíná) lze 
nastavit v širokém rozsahu. Spoušťový 

�� Walther FP500 je přímým pokračováním  
tohoto modelu Walther/Hämmerli FP60


