
Walther PPQ M2 .45 
Pistole osazené elektro-optickým 
zaměřovačem nejsou již dnes nic ra-
ritního, prakticky každý větší výrobce 
aktuálně nabízí mnohdy i více než 
jeden model uzpůsobený pro montáž 
nějakého kolimátoru. Ovšem co když 
zákazník požaduje zrovna model nebo 
provedení, kde originální výrobce tuto 
možnost nedodává?

Text: Ondřej Dušek, foto: RVV Studio
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 „Custom Combo .45 Auto



WALTHER PPQ M2 V RÁŽI .45 AUTO
Model PPQ od zbrojovky Walther zaznamenal 
vynikající prodejní úspěchy i  v  USA, kde jej 
distribuuje americká filiálka Waltherarms. To 
s  sebou samozřejmě přineslo i  určité požadav-
ky na odlišné specifikace „amerických“ modelů 
a také se díky tomu na trh dostala provedení, jež 
by zřejmě pouze pro evropské trhy světlo světa 
nespatřila. Jedním z nich byl model PPQ v ráži 
.40 S&W, a to jak v provedení Classic (s typicky 
německým vypouštěním zásobníku „kolébkou“ 
v  lučíku), tak M2 (klasický tlačítkový vypouš-
těč), jenž už se ovšem nevyrábí. Tento model se 
od „devítky“ lišil pouze o zhruba 5 mm delším 
závěrem a hlavní, rám byl shodný. Následně byl 
ovšem představen zcela nový model v  ráži 45, 
jenž je sice konstrukčně zcela shodný, ale jde 
o  větší pistoli. Aktuálně se tento model nabí-
zí v  základním provedení s  hlavní délky 4,25“ 
a pak také ve stále populárnější „taktické“ verzi 
s prodluženou hlavní se závitem na ústí.

Je třeba říci, že i  bez dalších úprav je PPQ 
v ráži .45 Auto velmi podařená zbraň. Pistole je 
sice o něco větší nežli původní devítková ver-
ze, ale nadále jde o zbraň relativně kompaktní, 
s  naprosto špičkovou ergonomií a  co je pod-
statné, se stejnou vynikající spouští. I přes vel-
mi dobrý tvar rukojeti, jež snadno udrží i střel-
ci s menší rukou, má zbraň solidní kapacitu 12 
nábojů. Co je ovšem zdaleka nejdůležitější, 
je naprosto špičkové chování této zbraně při 
střelbě. PPQ je v  této ráži výborně kontrolo-
vatelné, umožňuje rychle opakované výstřely, 
snadno se přebíjí a podle všech recenzí vyka-
zuje nulovou závadovost. Jedinou nevýhodou 
je absence doplňků, jež by zbraň učinily ještě 
populárnější – v USA jsou například k dispozi-
ci botky na zásobníky zvyšující kapacitu o dva 
náboje nebo hliníkový límec zásobníkové 
šachty, v Evropě prozatím nikoliv. 

Zbrojovka Carl Walther GmbH udě-
lala v posledních zhruba pěti letech ob-

rovský skok vpřed a to zejména díky využití 
potenciálu základního modelu PPQ, na  je-
hož zdařilé konstrukci začala nabízet množ-
ství různých variant a alternativ.

WALTHER COMBO
Velmi zdařilou nadstavbou „pé-pé-qéčka“ je 
dnes populární sportovní model Q5 (a jeho 

další alternativy), jenž přinesl originální 
řešení výměnných adaptérů integrovaných 
do  svrchní strany závěru. Tyto adaptéry 
(montážní destičky) umožňují montáž buď-
to různých typů kolimátorů nebo stavitelné-
ho hledí. Pistole si okamžitě získala značnou 
pozornost a  popularitu, nicméně taky se 

ozvala kritika. Pokud je kolimátor instalo-
ván na adaptéru, je relativně vysoko (i když 
ne tak vysoko, jako třeba u  Glocků řady 
MOS) a střelec si musí vybrat, zda bude mít 
na zbrani kolimátor nebo hledí. Na toto Wal-
ther zareagoval opět velmi flexibilně a  pro 
sezonu 2018 představil hned dva modely 
s  kolimátorem integrovaným přímo do  zá-
věru: Q4 TAC Combo a Q5 Match Combo. 
Kromě toho, že kolimátor je v tomto případě 

„utopený“ skutečně velmi hluboko v závěru, 
zůstala na  zbrani původní mířidla a  ta lze 
použít jako tzv. co-witness, tedy průhledem 
skrz kolimátor.

COMBO VS. ADAPTÉR
To je častá otázka střelců, zda si mají poří-

S modelem PPQ  
se Walther trefil do černého

 PODROBNĚ
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dit to či ono. Obě řešení mají své výhody 
i  nevýhody. Pistole s  lůžkem pro adaptéry 
je univerzálnější, lze na  ni instalovat růz-
né typy kolimátorů, ale nelze mít najednou 
na zbrani jak kolimátor, tak mířidla. Jde tedy 
jednoznačně o sportovní záležitost stavěnou 
pro divize Production Optics v  IPSC, resp. 
Carry Optics v USPSA.

Pro vyznavače více taktických řešení bude 
vždy lepší řešení varianta Combo. Zde sice 
lze instalovat pouze jediný typ kolimáto-
ru (u  tovární úpravy Waltherů to je brit-
ský Shield RMS-c), ale i  ten lze ze zbraně 
demontovat a  jeho lůžko zaslepit krytkou 
a  hlavně jsou na  zbrani původní originální 
mířidla, jež jsou skrz Shield normálně pou-
žitelná. V případě selhání kolimátoru je pak 
zbraň nadále 100% bojeschopná.

OBJEM NIČÍM NENAHRADÍŠ
Tahle hláška se sice vztahuje zejména 
na  americká auta, ale lze ji snadno apliko-
vat také na  ráže pistolí. Prostě stará dobrá 
„pět-a-šťoura“ je a ještě nejspíš dlouho bude 
ve  hře. Nevýhody této ráže, mnohdy neu-
stále omílané zejména v souvislosti s letitou 
1911, dnes berou za  své s  nástupem mo-
derních pistolí: nevelká kapacita původní-
ho jednořadého zásobníku dnes již neplatí 
a výjimkou nejsou zbraně s kapacitou kolem 
15 nábojů (i více). Údajně velký zpětný ráz 
a z  toho plynucí horší ovladatelnost zbraně 
v  této ráži je úplný mýtus, pětačtyřicítka je 
naopak velmi kultivovaný náboj. Jistě, po-
kud někdy někdo svěřil dvouřadou zbraň 
ráže .45 Auto do rukou nezkušeného střelce 
či střelkyně s menší rukou, měl tento střelec 
problém s  řádnou kontrolou zbraně kvůli 
špatnému úchopu, ale jinak se celé generace 
střelců naučily střílet se zbraněmi řady 1911. 
Takže za nás je náboj a zbraně .45 Auto stále 
v kurzu!

NÁVRAT KE KLASICE
A  zřejmě nejsme jediní, poptávka po  zbra-
ních ráže .45 Auto (ACP = Automatic Colt 
Pistol) se nezmenšuje, naopak mnohde 
roste. Po  zhruba dvaceti letech snah o  na-
lezení nového „ideálního“ služebního ná-
boje v  USA, jež přinesly jinak vcelku zají-
mavé náboje .357 SIG a  zejména .40 S&W, 
se řada uživatelů navrací zpět k  nábojům 
9 mm Luger a také k oblíbené a letité ráži .45 
ACP. Mimochodem, tento návrat ke  star-
ším a  takřka zapomenutým rážím přiná-
ší i  zvýšenou poptávku po  náboji 10 mm  
Auto...

Obecně se dá říci, že zatímco „mainstre-
em“ představovaný standardními ozbroje-
nými složkami, policejními sbory i  další-
mi agenturami, se nadále orientuje plošně 
na NATO standardní náboj 9x19 mm, speci-
ální složky s možností vlastní volby mnohdy 
volí letitou ráži .45 Auto. Zde máme na mysli 
samozřejmě zejména americké složky, všude 
jinde po  světě „devítka“ naprosto jedno-
značně převažuje.

PPQ je v této ráži výborně kontrolovatelné, 
umožňuje rychle opakované výstřely, snadno se přebíjí 
a podle všech recenzí vykazuje nulovou závadovost.

špičkové zbrani náleží špičkový 
taktický prostředek, zde svítilna 

se zeleným laserem Viridian X5L 
Gen. 2 v provedení FDE

Mikrokolimátor Docter patří k jedněm z nejpoužívanějších, taky se jednalo o průkopníka tohoto 
druhu zaměřovačů,

Taktické doplňky jsou instalovány do railu 
Picatinny v přední části rámu
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KOLIK VÁS TO 
BUDE STÁT?

Pistole Walther PPQ M2 45SD – 
18 500 Kč

Úprava závěru frézování lůžka 
pro kolimátor – 3950 Kč

Povrchová úprava Cerakote – 
3800 Kč

Kolimátor Docter C 3,5MOA – 
6960 Kč

Svítilna s laserem Viridian X5L 
Gen. 2 FDE – 14 300 Kč 



Závěr zbraně byl 
odstrojen a následně 

do prostoru mezi 
rybinu hledí a výhozní 

okénko bylo na CNC 
frézce vytvořeno lůžko 

pro instalaci mikro-
kolimátoru Docter. 

Rozebírání k údržbě je zcela snadné a obdobné jako u ostatních pistolí této třídy

Možná pomalá, mož-
ná tlustá, ale střela 

náboje .45 Auto prostě 
stále budí respekt

Zbraň má zcela sa-
mozřejmě střeleckou 
pohotovost a plně obou-
stranné ovládání (resp. 
vypouštěč zásobníku lze 
přeinstalovat na opač-
nou stranu, záchyt 
závěru je oboustranný)

Pistole Walther PPQ v provedení 
M2-45SD „Custom Combo“ je 
ojedinělou zakázkovou zbraní Prodloužená hlaveň je opatřena na ústí 

závitem, jež umožňuje instalaci (prozatím 
u nás zakázaného) tlumiče hluku nebo 
případně kompenzátoru. Svítilna Viridian 
X5L v sobě kombinuje LED vysoce výkonný 
světelný zdroj a zelený laserový bod

Vlevo: Interní mechanismy jsou 
naprosto shodné s ostatními modely 
řady PPQ, mnoho dílů je i zaměnitel-
ných

Každá zbraň je jen tak dobrá, jak dobré je střelivo v ní: zde 
vyzkoušené a prověřené náboje Magtech

Dole: Zelený záměrný bod vykazuje 
výrazně vyšší viditelnost i za jasného 
denního světla
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TECHNICKÁ 
DATA

Walther PPQ M2
Ráže 

.45 Auto (ACP)

Délka hlavně 
4,875“ (124 mm)

Celková délka  
(min/max) 

210 mm

Celková výška (se zásobníkem 
a kolimátorem) 

163 mm

Šířka 
35 mm (přes záchyt závěru) / 

28 mm (závěr)

Hmotnost (prázdná) 
840 g

Mířidla 
polymerová, zvýrazněná bílými 
body, hledí stranově stavitelné 
mikro-kolimátor Docter II, bod 

3,5MOA

Výrobce 
Carl Walther GmbH, Německo; 

www.carl-walther.de

Dovozce a prodejce 
CB Servis Centrum s.r.o., Borek; 

www.guns-trade.cz;

CUSTOM COMBO 
Jak je vidno, s modelem PPQ v ráži .45 
Auto Walther trefil do černého a je tedy 
až s podivem, že v záplavě nových pro-
vedení a alternativ dosud chybí tovární 
úprava pro montáž kolimátoru. Přitom se 
to přímo nabízí a na americkém trhu by 
tato verze byla velmi dobře prodejnou. To 
je tedy alespoň názor českého zastoupení 
zbrojovky Walther, společnosti CB Servis 
Centrum z Borku u Českých Budějovic, 
jež se rozhodla na vlastní náklady upravit 
tuto zbraň do podoby tzv. Comba, tedy 
zbraně s kolimátorem instalovaným na-
přímo do těla závěru.

Odůvodnění je prosté: ukázat zákazní-
kům, že „to jde“ a že v případě zájmu lze 
nabídnout i takovouto individuální úpra-
vu. Závěr zbraně byl odstrojen a následně 
do prostoru mezi rybinu hledí a výhozní 
okénko bylo na CNC frézce vytvořeno 
lůžko pro instalaci mikro-kolimátoru 
Docter. V jeho zadní části byly navíc 
vytvořeny dva šikmé výřezy umožňující 
přístup ke korekčním šroubům. Aktuálně 
je možné takto upravit jakýkoliv závěr 
pistolí řady PPQ s výjimkou modelu SC 
a to pro zaměřovače Docter, Leupold, 
Vortex, Shield nebo Trijicon.

Závěr byl následně opatřen povrchovou 
úpravou Cerakote v odstínu Burnt Bronze 
a rám plus botky zásobníků v barvě Mag-
pul FDE.


