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V letošním dubnovém čísle jsme uveřejnili test malorážkových pistolí Walther PPQ M2 
22 LR. Firma Carl Walther GmbH nyní přišla s další zbraní ráže .22 v designové linii řady 
PPQ, s modelem WMP. Není to však obyčejná malorážka.

B

Výrobce na adresu nové pisto-
le uvádí, že v  životě se občas 
přihodí věci, které nečekáte. 

Je jedno, zda se to týká odpočinku či 
rekreace, nebo třeba nedejbože situa-
ce, kdy jde o život. A že se tyto oblasti 
života dají spojit? O tom je prý náboj  
22 WMR v samonabíjecí pistoli. 

22 WMR
V Evropě je popularita původně puš-

kové ráže 22 Winchester Magnum Rim-
fire poměrně nízká. U nás se malorážky 
na tento náboj používají nanejvýš ome-
zeně a  samonabíjecí pistole prakticky 
neznáme. Před dvaceti a více lety byla 
tato ráže, jinak nazývaná 22 Magnum, 
v Česku dost zajímavá v tehdy vyrábě-
ných a  hromadně kupovaných revol-
verech, ale i  v  tomto směru je spíš na 
ústupu.

V  Severní Americe náboj 22 WMR 
(uvedený v roce 1959) patří k tradičním 
a používá se v dlouhých zbraních k lovu 
menší zvěře; v menší míře také pro re-
volvery. V poslední době jeho popularita 
nejspíš ještě roste. Mohou za to zajímavé 
samonabíjecí pistole KelTec PMR30 se 
zásobníky na 30 (!) nábojů o  dost vý-
konnějších, než je nejenom nejobvyk-
lejší standard 22 LR, ale i výkonná verze  
22 LR HV. 

V  tabulce je jako příklad uvedeno 
srovnání parametrů českých nábojů 
Sellier & Bellot v obou rážích.

V českých kurzech sebeobrany vám 
zcela jistě nikdo neporadí nosit pistoli 
22 LR nebo revolver jakékoliv ráže .22. 
Reklama firmy Walther na novou pistoli 
je založena na myšlence lepší něco než 
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Nové zbraně

nic. V podstatě říká: Užijte si svůj aktivní 
životní styl s naší pistolí, ze které je zá-
bavné střílet, a přitom zůstaňte chrá-
něni. Domnívám se, že takové slogany 
zaberou spíš v USA než v Evropě. Pistole 
je ostatně určena pro tamní největší 
světový zbraňový trh.

Nová malorážková pistole Walther se 
svým designem, prakticky shodným 
se služebním modelem PPQ (Q4) ráže 
9 mm Luger, řadí mezi výcvikové ma-
lorážky, jako jsou Glock 44 nebo SIG 
Sauer P322. Nabízí ale vyšší výkonnost 
náboje 22 WMR při udržení kompakt-
ních rozměrů.

Zbraň je technicky značně spřízněná 
s PPQ M2 22 LR. Má dynamický závěr 
a pevnou, byť snadno demontovatel-
nou hlaveň. Závěr je doplněn, jak velí 
současný trend, rozhraním na montáž 

pistolového kolimátoru. Pistole je vyba-
vena oboustranným záchytem závěru. 
Chybí jakákoliv vnější pojistka, ale ne-
chybí tři automatické. Unikátní je nový 
systém záchytu zásobníku nazvaný 

Quad Release. 15ranový zásobník lze 
vypustit čtyřmi prvky. U kořene lučíku 
najdeme jak dvě protilehlé hecklerov-
sko-waltherovské páčky, tak za nimi 
dvě celkem běžná tlačítka na obou 
stranách rukojeti. Každý si může vy-
pustit zásobník, jak je libo. Ergonomie 
zbraně odpovídá řadě PPQ, je tady na 
vysoké úrovni. 

Je nasnadě, že zbraň má minimální 
zpětný ráz a střelba z ní je tak rekreační 
záležitost. Rám pistole je z polymeru, 
závěr z hliníkové slitiny s vložkou z oceli. 
Muška je doplněna světlovodným vlák-
nem. Tam, kde si myslí, že to něco řeší, 
jde objednat i 10ranový zásobník.

Český dovozce, českobudějovická fir-
ma CB Servis Centrum, zatím nepotvrdil 

S&B délka náboje 
(mm)

délka nábojnice 
(mm) v5 (ms-1) E5 (J) E50 (J)

22 LR Club 25,40 15,57 325 135 111

22 LR HV 25,40 15,57 385 190 143

22 Magnum 34,29 26,80 560 407 296

(Hmotnost střely je u všech stejná 2,6 g/40 grs. Rychlost střely odpovídá použití v 600mm, 
resp. 700mm hlavni.)  

Utekl vám výtisk s článkem 
o malorážkových pistolích 
Walther PPQ M2 22 LR?
Můžete si jej objednat 
na www.casopisyprovas.cz




