moderní zbraně
Walther P99Q je jeden
z devíti typů pistolí
tří značek, které mají
v současné době oficiálně
ve výzbroji německé

Policejní

Walther P99Q
P e t r M ülle r

�� Základní model typové řady Walther P99
(stejně jako jeho kompaktní verze P99c) se dnes
vyrábí pouze v konfiguraci AS

Německá policejní pistole
Tak jako neexistuje žádná „němec‑
ká policie“, neexistuje ani jednotná
výzbroj jednotlivých tam‑
ních policejních sborů
služebními pistole‑
mi. Vyzbrojování se
řídí oficiální směrnicí
s názvem Technische
Richtlinie (TM) Pistole
im Kaliber 9 mm x 19,
nyní ve znění z roku
2008. Tu muselo schválit všech
17 německých ministrů vnitra
a jsou v ní uvedeny technické
požadavky na veškeré pisto‑
le, které se zavádějí do služ‑
by. K základním parame‑
trům patří jediná dovo‑
lená ráže 9 mm Luger,
celkové rozměry blíz‑
ké 180x130x34 mm,
hmotnost s prázdným
zásobníkem do 900 g
a minimální kapacita
zásobníku 12 nábojů
(pro subkompaktní
zbraně ke skrytému noše‑
ní platí zvláštní předpis). Z dalších
požadavků stojí za zmínku minimální
životnost 10 000 ran, rozptyl 10 zá‑
sahů s předepsaným typem střeliva
do 160 mm na 25 metrů nebo odpor
spouště při prvním výstřelu minimálně

30 N s délkou chodu 10–15 mm a při
dalších výstřelech min. 20 N. Podrobně
jsou definovány další obslužné a bez‑
pečnostní prvky.
Do požadavků směrnice se vejde
mnoho konstrukčních typů pistolí,
avšak má‑li být některý z nich skutečně
schválen k zavedení, podléhá certifika‑
ci nezávislé zkušební instituce, kterou
určuje autor či zpracovatel Richtlinie,

policejní sbory s výjimkou
některých zvláštních
jednotek. Vznikl poměrně
dlouhým dalším vývojem
pistole Walther P99, se kterou
firma Carl Walther GmbH
z Ulmu přišla v roce 1996.

�� P99 RAD
z polské zbrojovky Lucznik

Policejní technický insti‑
tut Policejní akademie
v Münsteru. Ten v praxi
vybere některý z německých
úřadů pro zkoušení zbraní
(Beschussamt), nejčastěji ten
z Ulmu. Certifikace je samo‑
zřejmě spojená s podrobným
testovacím maratónem zbra‑
ní včetně zkoušek ve ztíže‑
ných podmínkách.
V 16 policejních sborech spolkových
zemí a ve čtyřech federálních institu‑
cích včetně vojenské policie a celní
služby je tak dnes zavedeno devět
typů pistolí. Modely Heckler & Koch
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P30 a Walther P99Q má shodně po
čtyřech sborech, ale čtyři také ještě
mají SIG Sauer P6 (P225), které se
jinde vyřazují jako zastaralé, ve dvou
ještě slouží „první z novodobých po‑
licejních pistolí“ Heckler & Koch P10
(zavedené r. 1997) a rovněž ve dvou
Heckler & Koch P2000. Zbylé typy
pistolí jsou zavedeny vždy jen v jedi‑
ném policejním sboru: SIG Sauer P228
a P229, Heckler & Koch P7 a Walther
P99DAO.
Tyto zbraně nahradily nebo postup‑
ně nahrazují předcházející, přinejmen‑
ším oficiálně nebo i fakticky vyřazené
typy, z nichž nejpočetnější byl SIG
Sauer P6/P225 a po něm Heckler &
Koch P7 (oba byly zaváděny do služby
od konce 70. let) a také Makarov PM,
používaný dřív v některých „nových“
spolkových zemích na území bývalé

