
Walther Q5 Match 
SF Expert
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Ocelový 
bojovník

Modelová řada pistolí Walther odvozených od oblíbeného 
modelu PPQ se utěšeně každoročně rozrůstá a fandové této 
německé značky vždy netrpělivě očekávají, co nového výrobce 
představí. Loňskou novinkou se stala vpravdě unikátní pistole 
s označením Q5 Match SF.   Text: Jindřich Syrový, foto: RVV Studio

Walther Q5 Match 
steel Frame 9 mm Luger



Pistole Q5 Match a Q5 Match Champion 
zaznamenaly velmi solidní obchodní 
úspěch a rychle se etablovaly (zejména 

v USA) i jako úspěšné soutěžní pistole pro dy-
namickou střelbu. Originální řešení umožňující 
snadnou instalaci různých kolimátorových za-
měřovačů se stalo následně objektem kopírování 
od mnoha dalších výrobců, nicméně Walther 
je nadále díky své ergonomii a hloubce uložení 
montáže v závěru jednou z nejpovedenějších 
platforem. Navíc pokud někdo stále preferoval 
variantu montáže kolimátoru „natvrdo“ do závě-
ru, tedy bez výměnného adaptéru, Walther opět 
jako první představil originální tovární úpravu 
nazvanou Combo (modely Q4 TAC Combo a Q5 
Match Combo). Přesto byl a je i z těchto sou-
těžních variant modelu PPQ cítit jeho původní 
naturel: PPQ je zkrátka kompaktní služební 
a obranná zbraň, kde většina uživatelů preferuje 
nízkou hmotnost. Pro sportovní účely je tomu 
ale většinou naopak, vyšší hmotnost zpravidla 
značí klidnější chování zbraně a možnost vý-
znamného zrychlení střelby. A tato premisa se 
stala jedním ze základních „stavebních kamenů“ 
nové modelové řady Steel Frame.

OcelOvý rám
Na samotném ocelovém rámu samozřejmě není 
nic tak převratného, naopak. Walther ovšem 

myšlenku pojal skutečně profesionálně a pečlivě 
a nové modely (vloni uvedený Q5 a letos jako 
horká novinka představený Q4) mají ocelový 
rám opracovaný třískovým obráběním na CNC 
stojích a nikoli odlévaný. Rám je tvarově velmi 
příbuzný s modelovou řadou PPQ, což je jak jeho 
výhoda, tak zároveň částečný handicap: Modely 
PPQ poskytují špičkovou ergonomii a skutečně 
se velmi širokému spektru střelců výborně drží. 
Na straně druhé je ale pro střelce s větší rukou 
jejich grip poněkud krátký a není cesta, jak jej 
zvětšit (resp. je, spočívá v instalaci rozšířeného 
náběhu do zásobníkové šachty, ale toto řešení 
není přípustné ve všech sportovních disciplí-
nách). Dalším omezujícím faktorem je oproti 
konkurenci omezená kapacita zásobníku, ale pro 
užití např. v IPSC divizi Production toto nehraje 
roli – je zde povolená maximální kapacita 15 ná-
bojů.

Q5 match SF
Zbrojovka Walther podržela u nové řady pistolí 
navazující označení, takže paralelně můžeme 
narazit jak na původní model Q5 Match (resp. 
Champion), tak na „ocelový“ model Q5 Match 
SF. Ta písmena SF není značkou Special Forces, 
ale značí Steel Frame. I když jsou modely s oce-
lovým rámem v mnohém navázané na původní 
pistole řady PPQ/Q4/Q5 s polymerovým rá-
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mem, sdílejí nemnoho společných dílů. 
Asi nejdůležitějším společným a zamě-
nitelným komponentem jsou zásobníky. 
Pro základní model SF lze používat bez 
omezení všechny dostupné zásobní-
ky pro modely PPQ M2. Pokud je grip 
pistole opatřen rozšířeným náběhem 
zásobníkové šachty, musí být zásobníky 
opatřeny odlišným dnem, resp. botkou 
– standardní plastová botka se do trych-
týře nevejde. Opačně tyto obotkované 
zásobníky samozřejmě používat lze. 
Na trhu jsou jednak originální botky 
od Walthera (tzv. edice SF) a to i včetně 
prodloužených pružin, jež zvyšují kapaci-
tu o dva náboje na celkových 17, dále pak 
plné botky UTG PRO (ty pouze umožňují 
doražení zásobníku do trychtýře, kapa-
citu nezvyšují a jejich vyšší hmotnost 
usnadňuje vypuštění zásobníku) také na  
after-market výrobky, např. botky Taran 
Tactical s pružinami zvyšující kapacitu až 
o 6 nábojů. Dále jsou zaměnitelná míři-
dla (světlovodá muška a stavitelné hledí 
LPA) a montážní adaptéry pro kolimáto-
ry. Jsou shodné některé součásti spouště 
a bicího ústrojí, a dále pak kompletní 
vnitřnosti závěru.

ladění ergOnOmie
Byť má pistole Q5 Match SF skutečně 
velmi dobrou ergonomii, lze si snadno 
představit, že se najde celá řada uživatelů 
vyžadujících možnost vyladění zejména 
úchopové části, gripu. Walther se zbraní 
dodává vcelku velmi vydařené střenky 
z tvrzené pryže. A ze zakázkové Meis-
termanufaktur lze objednat například 
i dřevěné, individuálně tvarované střen-
ky. Dále byly pro letošní rok představeny 
supertenké, ploché střenky z hliníku 
s různými dezény a v různých barvách 
a také existují after-market střenky, 
např. od společnsti LOK (LOK-Grips).

Unikátní kOmbinace
Kromě toho, že pistole Q5 Match SF 
je prostě kvalitně vyrobená a pove-
dená zbraň, je to také zbraň do znač-
né míry unikátní: Walther je dnes 
jediným výrobcem na světě, jenž 
má ve standardní nabídce sériovou 
samonabíjecí pistoli s přímoběžným 

 vynikající ergonomie

 špičková přesnost

 vynikající spoušťové 
mechanismy

  chování při střelbě, 
ovladatelnost

 vyšší cena

 menší rukojeť (pro někoho 
horší úchop, omezená 

kapacita)

Walther Q5 Match SF Expert rozložený k běžné údržbě

Při čelním pohledu vynikne masivnost celé zbraně

Původní tovární střenky mohou být nahrazeny například těmito atraktivními, velmi hrubými střenkami 
LOK Grips, nejen v černé barvě, ale i v různých kombinacích modré

parametr, kde 
Walther ať již 
s modely sF, nebo 
i předchozími Q5 
dominuje, je 
přesnost. 



KLady & ZáPory

Demontážní páčka

Záchyt závěru je oboustranný a má výrazné, dlouhé hmatníky, takže shození závěru je snadné i pro střelce 
s menší rukou či kratšími prsty
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Charakteristika

vnitřním úderníkem (Striker fired) 
a zároveň s ocelovým rámem. A dle na-
šeho názoru je to vynikající kombinace, 
zejména díky výborné spoušti převzaté 
z modelů PPQ. S touto spouští už střelec 
rozhodně nemá žádný handicap opro-
ti SA/DA mechanismům konkurence 
v IPSC divizi Production, naopak díky 
konstantnímu odporu jak na první vý-
střel, tak i na všechny další je ovládání 
pistole snazší.

match, champiOn & expert
Modely Q5 Match SF se aktuálně do-
dávají ve třech možných standardních 
provedeních a letos se navíc očekávají 
exkluzivní limitované edice od Walther 
Meistermanufaktur. Standardními pro-

Walther Q5 Match SF je celoocelová sa-
monabíjecí pistole primárně určená pro 
soutěžní střelbu. Konstrukčně vychází 
z  modelové řady pistolí PPQ a  jejích 
soutěžních derivátů Q5.

Má uzamčený závěr systémem 
Browning – Petter (zvětšeným hrano-
lem nábojové komory do  výhozního 
okénka), jednočinný spoušťový a  bicí 
mechanismus Quick Defense s  pří-
moběžným vnitřním úderníkem.

Rám zbraně je ocelový, vyráběný třís-
kovým obráběním z  kovaného poloto-
varu, plné délky (kopíruje tedy déku zá-
věru a hlavně) a je v přední části opatřen 
montážním railem Picatinny. Rukojeť je 
opatřena plastovými střenkami ve tvaru 
U (hřbet je intergrovanou součástí stře-
nek) a na jejím horním okraji je vytažen 
výrazný tzv. bobří ocas.

Hlaveň délky 5“ je za  studena kovaná, 
s  polygonním vývrtem a  nábojovou 
komorou s  odstupňovaným průměrem 
(patent G. Lugera), povrchově ošetřená 
teniferací.

Závěr je rovněž ocelový, třískově obrá-
běný, v přední části odlehčený průcho-
zími stěrbinami. Vpředu je na  závěru 
upevněná muška uložená v  oválném 
vybrání a zespodu zajištěná šroubkem. 
Hledí je umístěno na jednom z výměn-
ných adaptérů připevněných do vybrání 
v zadní části horní plochy závěru dvě-
ma šrouby. Hledí je stavitelné výškově 
i stranově korekčními šrouby.

Zbraň se rozebírá velmi snadno: po je-
jím vybití a  kontrole je třeba stáhnout 
závěr zcela vzad, zachytit jej zde a ná-
sledně otočit o  90° směrem vzhůru 
demontážní páčku. Poté je třeba závěr 
uvolnit a pozvolna vypustit vpřed, v po-
loze jeho běžného uzamčení stisknu-
tím spouště vypustit bicí mechanismus 
a následně již lze sestavu závěru s hlav-
ní a  vratnou pružinou sejmout vpřed 
z rámu.

Walther Q5 Match SF osazený 
kolimátorem Aimpoint ACRO

Walther Q5 Match Champion

Hliníkový, eloxovaný „trychtýř“ se dodává i samostatně a lze 
s ním osadit jak základní model Match SF, tak i polymerové 
modely PPQ/Q5

Pistole se sejmutou sesta-
vou závěru s hlavní a vrat-

nou pružinou. Demontážní 
páčka je otočená vzhůru 

pro rozebrání zbraně

Walther Q5 Match 
SF / SF chaMpion / 

SF expert
Ráže 

9 mm Luger (9×19 mm)
Délka hlavně 
5“ (127 mm)

Celková délka 
220 mm

Celková výška (se 
zásobníkem) 

140 / 155 / 155 mm
Šířka 

36 / 39 / 39 mm
Hmotnost (prázdná) 
1160 / 1200 / 1200 g

Mířidla 
světlovodná muška, 
stavitelné hledí LPA 

výměnné adaptéry pro 
instalaci volitelného 

mikrokolimátoru
Výrobce 

Carl Walther GmbH., 
Německo 

www.carl-walther.de
Dovozce 

CB Servis Centrum s.r.o. 
www.guns-trade.cz

Cena v Kč 
41 600 / 45 700  / 

48 200 

vedeními jsou modely Q5 Match SF, Q5 Match SF 
Champion a Q5 Match SF Expert.

Základní Q5 Match SF je model schválený pro 
divizi Production dle mezinárodních pravidel IPSC 
(je na tzv. listu, tedy seznamu schválených pistolí 
pro tuto divizi) a lze jej použít i pro divizi Production 
Optics, tedy s instalovaným kolimátorem na závěru. 
Pistole je dodávána v plastovém kufříku se třemi 
zásobníky na 15 nábojů (s plochým dnem) a třemi 
výměnnými adaptéry pro montáž různých kolimá-
torů.

Model Q5 Match SF Champion je z výroby opatřen 
„trychtýřem“ zásobníkové šachty a dodává se se tře-
mi kompatibilními zásobníky s hliníkovými botkami 
zvyšující kapacitu na 17 nábojů. Pistole má dále 
stavitelný bod spuštění, tedy částečně stavitelnou 
spoušť. Jinak je zbraň ve shodné konfiguraci jako 
základní Q5 Match SF.

Expert je de facto model Champion, ale opatřený 
plně staviltelnou spouští typu Expert (Walther Ex-
pert Trigger), kde lze naladit propad, délku chodu 
a reset, ale také zaměnit jazýček spouště – se zbraní 
jsou dodávány dva, prohnutý a rovný. Zajímavostí je 
fakt, že Walther spoušť Expert dodává i samostat-
ně a to i ve variantě kompatibilní s polymerovým 
rámem, takže ji lze instalovat i do běžného mo-
delu PPQ. K celému kitu spouště patří ještě různé 
velikosti výměnných jazýčků spouště a různě silné 
vratné pružiny spouště.

praktické zkUšenOSti
Pistole Walther byly vždy synonymem vysoce kva-
litního, skoro až exkluzivního zboží. Tento punc 
tak trochu ztratily s modelovou řadou PPQ pro její 
vysokou oblíbenost a snadnou dostupnost širokým 
masám střelců. S modely Q5 a zejména pak s nový-
mi celoocelovými modely SF zbrojovka opět tento 
punc získala, neboť se jí daří zejména v USA získávat 
cenná umístění jak v závodech USPSA, tak i v mezi-
národním IPSC. Americká filiálka Waltherarms má 
„ve hře“ několik špičkových střelců, kteří dosahují 
stabilně špičkových výsledků (na YouTube postačí 

zadat jména jako Hwansik Kim nebo Gabby Franco) 
a značku tak velmi dobře propagují. Jinak parametr, 
kde Walther ať již s modely SF nebo i předchozími 
Q5 dominuje, je přesnost. Jak nám potvrdil zástupce 
dovozce, společnosti CB Servis Centrum, je velmi 
častou odezvou zákazníků právě jejich nadšení ze 
špičkové přesnosti těchto zbraní s 5“ hlavněmi. 

Výrobce optických 
zaměřovačů Aimpoint AB 
velmi flexibilně zareagoval 
a zakrátko po uvedení 
nového zaměřovače ACRO 
do nabídky zahrnul i mon-
tážní adaptéry pro pistole 
Walther

Walther Q5 Match SF v základním provedení a modely Champion a Expert

TECHNICKÁ
Data

Modrá špoušť známá již z „plastového“ modelu Q5, je u mo-
delu Expert nahrazena plně stavitelnou spouští Walther 
Expert Trigger

Zřejmě nejestetičtější pro-
vedení barevných střenek 
LOK Grips


