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vzduchovky

Walther lP 53
Svatopluk krutiš

Jmenuji se Bond, James 
Bond. Tato slova zná snad 
každý – skoro stejně tak jako 
klasický plakát se Seanem 
Connerym, držícím v ruce 
velmi nebezpečně vypadající 
pistoli s dlouhou hlavní. Pro 
reklamní fotografii k filmu 
Srdečné pozdravy z Ruska 
byla vybrána pistole Walther 
LP 53, protože Walther PPK, 
kdysi standardní Bondova 
zbraň, byla pro tento účel 
příliš drobná. 

J
iná varianta legendy uvádí, 
že při fotografování nebyl 
ppk k dispozici, a proto 
byla použita vzduchová 
pistole, kterou měl fotograf 

v ateliéru. ať se ale říká co chce, tato 
Bondova pistole, i když v žádném jeho 
filmu nehrála, se stala díky plakátu 
slavnou a přinesla v dražbě pěknou 
hromádku peněz. 

Walther LP 53
Historie pistole Walther lp 

53 se začala psát v roce 1952. 
v dubnu 1953 vyšly z výroby 
první zbraně a jejich produkce 
trvala až do května 1976; bylo 
jich vyrobeno něco málo přes 
125 000. v literatuře se vyskytují 
zmínky o předchozím modelu lp 52, 
kterých údajně bylo vyrobeno 850, ale 
tuto zbraň ještě nikdo neviděl.

pistoli lp 53 konstruoval Fritz Walther 
jako tréninkovou zbraň pro střelce z pis
tolí větších ráží. velmi se podobá pistoli 
Walther olympia. Je to vlastně také po
slední vzduchová pistole Walther, u níž 
byl použit píst pohybující se při výstřelu. 
Další zbraně již pracovaly na principu 
komprese vzduchu před výstřelem (na
příklad lp 2 /lp 3), případně s použitím 
natlakovaných kartuší (Walther Cp 2). 

Walther lp 53 (lp 
= luftpistole) je běžná 

zlamovací pistole s dráž
kovanou hlavní, u níž je 

válec pro zkrácení celkové 
délky zbraně umístěn v rukojeti. 

„Zlomením“ hlavně přes napínací páku, 
kterou tvoří lučík spouště, se natáhne 
pružina pístu na doraz a dojde k zachy
cení pístu. pružina se skládá ze dvou 
nestejně dlouhých samostatných pružin, 
soustředně nasunutých na sobě. Je to 
kvůli zvýšení energie, protože prostor 
v rukojeti neskýtá mnoho místa. 

k pistoli se dodával zvláštní dřevěný 
„hmatník“, který se při natahování 
nasadil na ústí hlavně, aby si střelec 
nezranil ruku o mušku a mohl vyvinout 

větší sílu. po zlo
mení se do komory 

vloží diabolka a hlaveň se 
zaklapne zpět. u prvních kusů 

bylo těsnění kožené, u dalších 

a lucznik 
1970

pryžové. Mechanismus hlavně má jiš
tění, které zabraňuje zmáčknutí podélně 
drážkované spouště, pokud není hlaveň 
fixována hákem v poloze pro střelbu.

Celá pistole by mohla být ještě 
o 83 mm kratší, protože hlaveň je 
dlouhá jen 156 mm. Zbytek tvoří odlitek 
pouzdra hlavně, který slouží i k lepšímu 
vyvážení zbraně a případně k nasazení 
závaží, které sahalo od základny muš
ky až po přední čep lučíku. vzhledem 
k silným otřesům zbraně při střelbě 
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