
Walther Modell 8  
v ráži 6,35 mm Browning

Zbrojovku Walther, nebo přesněji Carl 
Walther, máme spojenu zejména s ikonic-
kými a legendárními modely samonabíje-
cích pistolí PP, PPK a P-38. Ty však vznikly 
až v průběhu 20. a 30. let minulého století 
a předcházela jim celá řada více či méně 
úspěšných pistolí, počínaje chronologicky 
modelem 1 a konče modelem 9, přičemž 
za přelomový lze považovat Modell 8.

Text: Ondřej Dušek, foto: RVV Studio

Předzvěst 
legend
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Ten nejlepší vzor
Fritz Walther nejprve ve  spolupráci se svým 
otcem Carlem a  následně již sám v  rozme-
zí let 1909–1920 uvedl na  trh ucelenou řadu 
obranných pistolí ráže 6,35 mm a  7,65 mm. 
Reagoval tak samozřejmě i  na  nabídku kon-
kurence a  jistým vzorem mu musel být J. M. 
Browning, americký konstruktér v Evropě spo-
lupracující s  belgickou zbrojovkou Fabrique 
National v Liege. Ten pro evropský i americký 
trh (v  USA jeho produkty vyráběla zbrojov-
ka Colt) zkonstruoval nejen řadu obranných 
i  služebních pistolí, ale hlavně náboje pro ně. 
Vznikly tak hned tři náboje odstupňované dle 
ráže a výkonu, známé dodnes jak v palcových, 
tak metrických mírách: .25 Auto (6,35 mm), 
.32 Auto (7,65 mm) a  .380 Auto (9 mm), při-
čemž označení „Auto“ může být nahrazeno 
zkratkou „ACP“ (Automatic Colt Pistol) a me-
trické označení je doplněno o jméno konstruk-
téra a případně i délku (Browning byl nad jiné 
plodný konstruktér nejen zbraní, ale též nábo-
jů, takže např. v  ráži 9 mm Browning máme 
náboje jak Court, tak Long).

 
Model 8: příprava půdy  
pro vznik legendy
To na druhé straně usnadnilo zbrojovce Wal-
ther práci s výběrem vhodného náboje a ráže, 
neboť nemělo smysl jít proti proudu a  snažit 
se za každou cenu přinést vlastní ráži. V uve-
deném období tedy u Walthera vznikly v ráži 
6,35 mm modely 1, 2, 5, 7 a  řadu zakončily 
modely 8 a 9. Paralelně vznikly modely 3 a 4 
v ráži 7,65 mm a naprosto raritní je Modell 6 
v ráži 9 mm Luger, vyrobený v počtu pouhých 
zhruba 1000 kusů.

Modell 8 byl do  značné míry přelomový 
a obecně je hodnocen jako poslední předstu-
peň ke zkonstruování modelu PP. Na modelu 8 

 „Devítiranný Walther model 8 v ráži 
6,35 mm je výsledkem desítek let 

praktických zkušeností s konstrukcí samo-
nabíjecích zbraní. Je známo, že zbrojovka 
Walther uvedla na trh první německou sa-
monabíjecí pistoli ráže 6,35 mm. Zvyšu-
jící se poptávka rok po  roce prokazovala 
oblíbenost předchozích modelů Walthera. 

Nyní je v užívání bezmála půl milionu pis-
tolí Walther. Každému musí být zřejmé, že 
přes neustávající poptávku po  dřívějších 
modelech, je nová pistole ve  výsledku tou 
nejdokonalejší a  nejpraktičtější zbraní na   
trhu“.

„Walther – A German Success Story“,  
kol. autorů, Ulm 2012

zbrojovka Carl WalTher
Nežli se dostaneme k představení samotné-
ho modelu (Modell) 8 od této legendární ně-
mecké zbrojovky, připomeňme si ve  struč-
nosti její historii: Jméno Walther, od něhož 
lze nadále sledovat stopu vedoucí až k sou-
časné zbrojovce, lze poprvé v  historických 
materiálech nalézt někde kolem poloviny 18. 

století. Carl Wilhelm Freund Walther, poz-
dější zakladatel zbrojovky, se narodil roku 
1858. Po  absolvování školy v  roce 1873 se 
stal na  tři roky učněm u  puškaře, kde tedy 
začíná skutečná zbrojní historie budoucí 
zbrojovky. Roku 1886 se Carl W. F. Walther 
osamostatnil a založil vlastní dílnu ve městě 
Zella St. Blasii. Roku 1888 se oženil a  jeho 

Pistole má vyvážené tvary,  
elegantní design

 PODRObně

Předzvěst 
legend

ženou se stala dcera puškaře Ch. F. Picker-
ta, jenž vyráběl revolvery značky Arminius. 
Obživu puškaři Waltherovi tehdy zajišťovala 
kusová výroba sportovních a loveckých pu-
šek, nejprve systému Martini a později Aydt.

Konec 19. století byl jednak ve  znamení 
vrcholící průmyslové revoluce a  jednak se 
Německo stalo vůdčím evropským soustá-
tím s  ambiciózní koloniální politikou (jak 
to dopadlo, všichni víme a není to tématem 
tohoto článku). To vedlo k rozvoji technolo-
gií včetně těch zbrojních a  také to přineslo 
nové příležitosti, což se projevilo i na rozvoji 
rodinné firmy Walther. Roku 1903 se firma 
přestěhovala do  nového třípatrového ob-
jektu s  novým strojním vybavením, kde se 
zakladatelem nyní již zbrojovky postupně 
pracovalo jeho pět synů.

 
Syn FriTz
Nejdůležitějším pro nás bude nejstarší syn 
Fritz, jenž absolvoval učení a praxi v Berlíně 
a po návratu do rodinného podniku se stal 
otcovou pravou rukou jak v konstrukci, tak 
ve vedení firmy (po otcově smrti roku 1915 
firmu logicky převzal). Jeho prvním a z hle-
diska dalšího vývoje nejpodstatnějším kon-
strukčním počinem byla kapesní samonabí-
jecí pistole ráže 6,35 mm, na niž byl uplatněn 
již roku 1909 patent (trvalo dva roky, nežli 
byl patent udělen). Než došlo k udělení pa-
tentu, zbrojovka Walther tuto pistoli vyrá-
běla bez označení modelu pouze jako „Sa-
monabíjecí pistole Walther ráže 6,35 mm“, 
následně s příchodem dalších modelů začala 
být z hlediska přehlednosti označována jako 
Modell 1. Řada pistolí modelů 1 až 9 vyvr-
cholila uvedením jedné z  nejikoničtějších 
a  nejslavnějších pistolí všech dob, modelu 
PP (Polizei Pistole), následovaného menším 
modelem PPK. K nim se následně připojila 
robustní služební pistole P-38 a v době dru-
hé světové války i samonabíjecí pušky G.41 
a zejména slavná G.43/K.43.

WalTher ve druhé  
půlCe 20. SToleTí
Po skončení války se začala psát nová kapi-
tola v historii zbrojovky Walther, neboť měs-
to Zella – Mehlis se stalo součástí sovětské 
okupační zóny a  veškeré strojní vybavení 
a technologie byly odsunuty jako kořist. Fri-
tz Walther musel začít znovu na zelené louce 
a teprve roku 1953 založil novou zbrojovku 
ve  městě Ulm. V  mezidobí se musel vypo-
řádat se zákazem výroby zbraní v Německu, 
například spoluprací s  francouzskou zbro-
jovkou Manurhin, kde se obnovila výroba 
pistolí PP a PPK. Výroba zbraní se nakonec 
do Německa vrátila a ze zbrojovky Walther se 
stal opětovně celosvětově uznávaný výrobce 
moderních sportovních i služebních zbraní. 
Posledními významnými mezníky byl vstup 
koncernu UMAREX, jenž roku 1993 značku 
Walther zahrnul do svého portfolia a násled-
ná expanze na americký trh prostřednictvím 
dceřiné společnosti Waltherarms.

Na modelu 8 uplatnila zbrojovka Walther 
celkem 6 patentů, z nichž některé  se osvědčily 
natolik, že nalezly uplatnění i na následujících 

modelech zbraní

Jednořadý zásobník pojme osm 
nábojů ráže 6,35 mm. Ta se 
po celou první polovinu 20. sto-
letí považovala za dostatečnou 
pro osobní obranu i pro příslušní-
ky ozbrojených složek

Pro rozložení je třeba stáhnout odpružený 
lučík dolů a v této poloze jej udržet, dokud 
nedojde k vysazení závěru vzhůru. Chce to 
trochu cviku

Zásobník je bezesporu původní, jak dokazu-
je logo vyražené do vybrání 
v botce zásobníku; zádržka zásobníku je 
na zadní straně zásobníkové šachty
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VYDAŘENÝ
DESIGN 

Při pohledu na konstrukčně pří-
buzný, předcházející model 7 je 
zřejmé, jak velký krok zbrojovka 
mezi těmito modely udělala. 
Modell 8 je i z dnešního pohledu 
vzhledově vydařená, elegantní 
a kompaktní pistole, zatímco 
model 7 nese ještě stopy desig-
nu z přelomu století. Jeho tvary 
jsou komplikovanější, hranatější, 
zatímco „osmička“ je zbraň zcela 
čistého designu. Konstrukčně 
jsou obě zbraně příbuzné, tedy 
až na způsob rozebírání, jde 
o samonabíjecí pistole s vnitřním 
bicím kladívkem a tedy jednočin-
ným spoušťovým mechanismem. 
Závěr je dynamický, neuzamčený.



uplatnila zbrojovka Walther celkem 6 paten-
tů, z nichž některé nalezly uplatnění i na ná-
sledujících modelech (například sklopný 
lučík jako prostředek pro rozebírání zbraně).

Modell 8 je i z dnešního 
pohledu vzhledově 

vydařená, elegantní 
a kompaktní pistole, 

zatímco model 7 nese 
ještě stopy designu 

z přelomu století.

Kdo umí rozebrat „pé-péčko“ nebo jeho kopie, umí rozebrat i model 8. Po stažení 
lučíku dolů je třeba závěr zatáhnout zcela vzad a „vysadit“ jej z vedení směrem vzhůru. 
Pak je možné jej stáhnout z hlavně směrem vpřed a poté sejmout i vratnou pružinu.

Subtilní a kompaktní 
tvary nenarušuje ani bicí 

kohout, ani výrazné hledí

Blok nábojové komory je integrální 
součástí rámu (jsou vyrobeny 

z jednoho kusu materiálu) a do něj 
je našroubována hlaveň

Na svrchní straně závěru je vyfrézována lišta 
se zdrsněným povrchem kvůli potlačení 
odlesků; muška je integrální součástí závěru

Úderník je uložen pod krytkou, jež je fixována 
šroubem. Pro běžnou údržbu se nevyjímá vlevo: Vytahovač u druhého a třetí-

ho výrobního provedení je již klasický 
externí. U prvního provedení byl 
vytahovač vnitřní

Elegantní tvar přední části pistole je jasnou předpovědí designu 
budoucích pistolí Walther

dole: Originální signování výrobce 
bylo necitelně doplněno o českoslo-
venské zkušební značky. Pistole tím 
samozřejmě ztrácí na hodnotě
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Manuální pojistka umožňuje zbraň zajistit při 
napnutém bicím ústrojí. Vzhledem k absenci 

jakýchkoli dalších bezpečnostních prvků 
bychom ale z dnešního hlediska asi nošení 

zbraně s nábojem v komoře nedoporučili

TEchNická 
Data

Walther Model 8
Ráže: 

6,35 mm Browning (.25 
Auto)

Délka hlavně: 
73 mm

Celková délka: 
130 mm

Celková výška (se 
zásobníkem): 

90 mm

Kapacita: 
8 + 1

Hmotnost: 
360 g

Závěr: 
dynamický, neuzamčený

Mířidla: 
pevná, součástí závěru

Výrobce: 
Carl Walther 

Waffenfabrik, Zella – 
Mehlis, Německo (1920 

– 1943)

Cena: 
dle stavu v rozmezí cca 

5000 až 12 000 Kč

Tomu sE Říká USpěch 
Zatímco model 7 se nestal žádným 
velkým bestsellerem, u modelu 8 tomu 
bylo právě naopak. Pistole má vyvážené 
tvary, elegantní design a zároveň i přes 
použitý náboj nejde o „vest-pocket“ pis-
tolku s pofidérní ergonomií. I to vedlo k 
tomu, že se Modell 8 začal vyrábět roku 
1920 a vyráběl se nepřetržitě až do roku 
1943 (některé prameny uvádějí jako rok 
skončení výroby 1940). Počty vyrobených 
kusů se dosti různí v různých pramenech, 
a to od nějakých zhruba 150 000 kusů až 
po zhruba půl milionu... To je značné roz-
pětí, nicméně je to dáno absencí archivů 
a další dokumentace, jež vzala za své ve 
víru událostí druhé světové války a doby 
těsně po ní.


