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Do České republiky konečně dorazila první várka nových pistolí německého výrobce 
Carl Walther GmbH. Díky společnosti CB Servis Centrum s. r. o. jsme mohli otestovat 
zatím vrcholné provedení – pětipalcový model full size.

Walther PDP Full Size 
9 mm Luger
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vévodí masivní ocelový závěr a  štíhlý 
kompozitní rám s dlouhou lištou picatin-
ny. Závěr s velkým výhozním okénkem 
je opatřen třemi hrubými úchopovými 
drážkami za okénkem vzadu a  čtyřmi 
vpředu. Z horního pohledu má zajímavý 
profil. Ve středu okolo výhozního okénka 
je štíhlejší a na úchopových místech je 
masívnější. Kombinuje tak dobře kvalit-
ní úchop, dobrý design a šetří hmotnost. 

Zkoušená 5palcová pistole je tzv. op-
tics ready: před hledím najdeme mon-
tážní základnu pro kolimátor, zakrytou 
dnes už obvyklou destičkou. Ta je upev-
něna dvěma šrouby a nikde nevystupu-
je z profilu zbraně. Po jejím odšroubová-
ní je možné sem s pomocí čtyř různých 
přípravků montovat kolimátory s maxi-
mální délkou 47 mm značek Docter, No-
blex, Meopta, Trijicon, Shield, Holosun, 
Riton, Axion, RMSw, SIG a Vortex – tedy 
téměř jakékoliv. Hledí stavitelné ve dvou 
rovinách i pevná muška jsou konvenčně 
zvýrazněny bílými tečkami. 

Vratná pružina je vyrobena z ploché-
ho drátu a tvoří s vedením nerozebíra-
telný celek. Vodicí tyčka nejde do závěru 

Walther PDP Full Size 9 mm Luger

Konstrukce
Walther PDP je z rodu moderních  

služebních (víceúčelových) pistolí se 
spoušťovým a  bicím mechanismem 
úderníkového typu. Vzhledu zbraně 

V pevném plastovém kufříku najdeme kromě zbraně dva zásobníky, 
dva další hřbety rukojeti, plničku, návod a základní klíč k montáži optiky 

Řada Walther PDP (Performance  
Duty Pistol) zaplňuje jistou me-
zeru mezi pistolemi PPQ, Q4 

a  Q5 a  především přináší do výrobní-
ho programu skutečně velkokapacitní 
zbraň. Doby, kdy Gaston Glock ohromil 
svět zajímavě uspořádaným 17ranovým 
zásobníkem, jenž se přitom vešel do 
štíhlé rukojeti Glocku 17, jsou už téměř 
historií. Patnáctiranové pistole najdeme 
dnes spíš v segmentu semikompaktů 
a  kompaktů. Základní zásobník PDP 
v plné velikosti pojme 18 nábojů 9 mm 
Luger bez prodlužovací patky. 

Zároveň není zase tolik pistolí plné 
velikosti, jež by měly pětipalcovou hla-
veň. To je spíš výsada zbraní, které jsou 
vhodnější pro sport než na obranu. 
Drtivá většina full size pistolí určených 
ke každodenní službě má hlavně dél-
ky okolo 4,5 palce, popř. prodloužené 
přes obrys zbraně a opatřené závitem 
k montáži tlumiče hluku.

Právě proto mě u výhradního dovoz-
ce CB Servis Centrum nejvíc upoutal 
největší exemplář z první dodávky nové 
modelové řady. 


