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Z historie

Libovolná pistole Walther FP

Walther FP
Firma s dnešním názvem Carl Walther GmbH byla v Zella-Mehlis a je nyní v Ulmu
na Dunaji ikonickým německým výrobcem několika ikonických pistolí. Mezi ně
lze zařadit i malorážkovou pistoli Walther FP, terčovou zbraň pro disciplínu ISSF
50 meter pistol, ze zvyku pořád zvanou libovolná pistole/Free Pistol. Podle všeho to
byla vůbec první sportovní zbraň vybavená elektronickou spouští. První, čeho si na
ní všimneme, je vypínač.
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ednoranová pistole Walther FP ráže
22 long rifle vznikla v sedmdesátých letech minulého století speciálně pro sportovní střelbu a výhradně
pro její jedinou disciplínu, byť nazývanou
královskou. K ničemu jinému se prakticky nedala použít. Základní konstrukční
rysy a součásti má FP jako každá jiná
pistole: hlaveň, závěr, rukojeť, spoušťový
a bicí mechanismus, mířidla atd. Principiální novinka spočívala právě jenom
v té elektrické či elektronické spoušti.
Firma Walther s ní chtěla předstihnout
specialistu na sportovní zbraně, tehdy
ještě konkurenční švýcarskou značku
Hämmerli…
Dřevěná rukojeť Waltheru FP připomíná sochařské dílo. Střelec si rukojeť
libovolné pistole doslova oblékne na
ruku; přirovnává se to k rukavici, při
jejímž navlečení, zaujetí správného postoje a extenzi paže hlaveň jako by sama
chtěla mířit přímo na terč. Úchop je
instinktivní, i když zápěstí musí zůstat
volné a rukojeť se nesmí žádnou částí
dotýkat jeho kloubu. Navíc je ale vybavena stavitelným klínem, s nímž lze měnit úhel rukojeti k ose hlavně. Jak už to
u libovolných pistolí bývá, i tak nezřídka
byla předmětem individuálních úprav.
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Funkce zbraně je poměrně jednoduchá. Pistole je vybavena kyvným blokovým závěrem (varianta typu Martini,
kterou vymyslel suhlský puškař Aydt
v roce 1884) ovládaným pravostrannou
výkyvnou pákou, jež se při otevření závěru otáčí vzhůru nad hlaveň. Po vsunutí
Rukojeť s dírou pro palec
střílející ruky se navlékala
jako rukavice
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náboje ráže 22 LR do komory se páka
opačným pohybem volné ruky sklopí
a závěr se zavře. Při otevření dojde rovněž
k vyhození vystřelené nábojnice.
Pistole je na levé straně těla vybavena páčkovým vypínačem a světelným indikátorem se zelenou a červenou

