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Další Walther 
do kolekce
MODELOVÁ ŘADA SAMONABÍJECÍCH PISTOLÍ WALTHER JE DNES ROZDĚLENA NA ŠIROKOU 
NABÍDKU MODELŮ VYCHÁZEJÍCÍCH Z MODELU PPQ A DÁLE NA SAMOSTATNÉ MODELY, JAKO 
JE TŘEBA PPS M2 POPSANÝ V MINULÉM PROFILU. SÉRIE PPQ SE PRO LETOŠNÍ ROK ROZROST-
LA O DLOUHO OČEKÁVANÝ SUB-COMPACT, MODEL SC. Text:  J indřich Syrový,  foto:  RVV Studio

Walther
PPQ SC 

9 mm Luger

Walther PPQ SC je 
se zásobníkem na 15 

nábojů s prodlužo-
vacím límcem, jenž 

navazuje na rukojeť, 
zcela plnohodnotnou 

kompaktní zbraní



Z TITULNÍ STRANY

12 13

Z TITULNÍ STRANY

Dnešní výrobci obranných zbraní mu-
sejí chtíc nechtíc do  svého výrobního 
programu zahrnout i  velmi kompaktní 

zbraně, protože je po  nich zkrátka poptávka. 
Na straně jedné se tedy vyrojila celá řada „slim“ 
pistolí s  jednořadým zásobníkem, na  straně 
druhé pak mnozí uživatelé preferují pouze 
zmenšení rozměrů jejich stávajících zbraní 
služebního typu. První vlaštovkou byl před 
mnoha lety Glock se svým modelem 26, kdy 
se mu všichni smáli, že vyrobil dětskou pistoli 
– a následně jim zamrzl smích na rtech, když 
se prodeje vyšplhaly do  neuvěřitelných výšin. 
Všichni výrobci pak museli nějak reagovat 
a přinesli své vlastní variace na sub-kompaktní  
pistoli.

OD P99C K PPQ SC
Je asi vcelku známým příběhem, že si Walther 
prošel nelehkým obdobím na přelomu 80. a 90. 
let minulého století a  chvilku to i  vypadalo, 
že značka zcela jako výrobce pistolí skončí. 
Tato doba je bohudíky dávno pryč a novodo-
bá úspěšná historie zbrojovky Carl Walther se 
začala psát díky přelomovému modelu P99. 
Touto zbraní výrobce zareagoval na  již probí-

hající úspěšné tažení rakouské konkurence a dá 
se říci, že i když úspěchů firmy Glock nedosáhl 
ani ze čtvrtiny, pistole Walther P99 si své místo 
našla. Kromě několika policejních sborů v Ně-
mecku se dostala do užívání v USA nebo třeba 
i v ČR, kde se tyto pistole v omezeném počtu 
zavedly k Útvaru rychlého nasazení Policie ČR 
jako alternativa ke glockům. A nelze než připo-
menout, že Walther byl první výrobce na světě, 
jenž na této zbrani užil dnes běžnou věc – vý-
měnné hřbety rukojeti.

K  základnímu modelu P99 posléze přiby-
la i  jeho kompaktní varianta P99c, u  níž byl 
zkrácen závěr a hlaveň a snížena rukojeť. Tato 
pistole se v provedení AS (Anti Stress trigger) 
vyrábí dodnes a je tak prakticky jedinou zbraní 
s přímoběžným úderníkem, jež umožňuje jeho 
vypuštění z napnutého stavu a jde tak o pisto-
le se spouští SA/DA. Lze nicméně očekávat, že 
výroba P99 celkově bude záhy zcela ukončena 
ve prospěch modernější řady PPQ.

KOMPAKT NEBO SUB-COMPACT
Občas se lze setkat s  vášnivými diskuzemi 
na  téma, zda je daná zbraň full-size, kompakt 
nebo sub-compact. Faktem je, že toto rozděle-
ní pistolí není nikde ukotveno v nějaké normě 
a jak si ukážeme, ani výrobci sami v tom nemají 
zcela jasno: Walther po dlouhá léta svůj nosný 
model P99 označoval jako „duty“ (služební) 
zbraň plné velikosti a  tak logicky jeho zmen-
šenou variantu P99c označil jako Compact. 
Postupem času celá řada uživatelů akceptovala 
jako standard dělení pistolí dle systému Glocku, 
jenž model G17 označil jako Full-size, G19 jako 
Compact a G26 jako Sub-compact. A v tomto 
dělení byl Walther znevýhodněn absencí „vel-
ké“ služební pistole. S nástupem modelové řady 
PPQ se i u Waltheru členění zbraní dle velikosti 
změnilo, takže PPQ s hlavní 5“ je považováno 
za full-size, PPQ se 4“ za Compact a nový mo-
del PPQ SC již přímo do názvu dostal zkratku 
označení Sub-compact.

SUB-KOMPAKTNÍ PPQ
Walther pojal nový model PPQ SC opět dosti 
originálně a tato nová zbraň vlastně nemá zce-
la přímého konkurenta. Každého samozřejmě 
hned napadne Glock 26, nejlépe v  5. genera-
ci, ale faktem je, že Walther je o malinko vět-
ší (delší) a  těžší. Na  druhé straně zase zbylo 
na přední části rámu dosti místa pro zachování 
montážního railu, což u Glocků 26 není a mno-
ha uživatelům to schází.

Jinak si „es-céčko“ zachovalo typické atributy 
modelové řady PPQ: Spoušťový mechani-

Police Set
ÆÆ Jak již bylo řečeno, na evropský trh 

Walther dodává model PPQ SC ve  zvý-
hodněné sadě, tzv. Police setu. Ten obsa-
huje oproti „holé“ verzi dostupné v USA 
tři zásobníky namísto dvou a ocelová mí-
řidla namísto plastových.

ÆÆ Zásobníky jsou aktuálně dvou typů: 
s  kapacitou 10 a  15 nábojů. Zásobníky 
na 10 ran mají buďto ploché dno nezvět-
šující rozměry zbraně nebo anatomickou 
botku skýtající oporu pro malíček. Zá-
sobníky na  15 nábojů jsou ze standard-
ního PPQ a  jsou opatřeny límcem, jenž 
doplňuje zcela tvar rukojeti a umožňuje 
tak skutečně plnohodnotný úchop. Dle 
vyjádření výrobce nejsou tyto zásobníky 
ani po sejmutí límce zaměnitelné, neboť 
u PPQ SC je v nich užita silnější podávací 
pružina. 

ÆÆ Důvodem je údajně nižší spoleh-
livost při podávání nábojů při užití zá-
sobníku se slabší pružinou, protože lehčí 
závěr modelu PPQ SC má vyšší rychlost 
a slabší pružina nestíhala spolehlivě po-
dávat. 

ÆÆ My jsme vyzkoušeli v  modelu PPQ 
SC několik zásobníků z modelů PPQ a Q5 
a  nezaznamenali jsme jedinou závadu. 
Rovněž jsme zjistili, že lze zásobníky na 10 
nábojů doplnit botkou na  +2 náboje, 
jen je třeba tuto botku mírně upravit 
kvůli odlišnému tvaru zásobníkové 
šachty a  pak se škála zásobníků rozšíří 
o  zajímavou střední alternativu na  12 
nábojů.

 pouze jediná konfigurace (zatím)
 pouze v ráži 9 mm Luger
 omezená dostupnost doplňků

 perfektní ergonomie
 výborný poměr kvalita / cena
  tři zásobníky plus ocelová mířidla v zá-

kladu
 montážní rail 
 výborná spoušť

KLADY/ZÁPORY

Walther pojal nový model PPQ SC opět dosti originálně a tato 
nová zbraň vlastně nemá zcela přímého konkurenta. 

Rozebírání a skládání je snadné a prosté, 
tak jako u všech obdobných pistolí

Ergonomie byla 
u řady PPQ oproti 

staršímu P99 výraz-
ně vylepšena a to 

platí i o sub-compact 
modelech; zásobníky 
nejsou díky rozdílné-
mu řešení vypouště-

čů zaměnitelné

Při užití nejdelšího 
zásobníku s pro-
dlužujícím límcem 
poskytuje pistole 
naprosto plnohod-
notný úchop

Ocelová mířidla jsou 
zvýrazněna třemi 
fosforovými body se 
„světelnou pamětí“ 
a poskytují solidní 
záměrný obraz pro 
„taktické“ či sebe-
obranné užití Æ
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smus Quick Defense s  částečně předepnutým 
přímoběžným úderníkem má stále vynikající 
charakteristiku, nízký odpor a  hladký chod 
s  velmi krátkým resetem, záchyt závěru je 
oboustranný a snadno ovladatelný a vypouštěč 
zásobníku lze instalovat na levou nebo pravou 
stranu. Mířidla jsou pro evropský trh ocelová, 
zvýrazněná fosforeskujícími tečkami.

ZJEDNODUŠENÍ KONSTRUKCE
Oproti standardnímu PPQ a z něj vycházejícím 
modelům Q4 a Q5 má však SC poněkud zjedno-
dušenou konstrukci interních částí závěru, což 
ovšem běžný uživatel vůbec nepocítí nebo ani 
nepozná: Sestavu závěru již nelze tak snadno 
rozebrat takřka bez užití nářadí, pro demontáž 
úderníku nebo vytahovače je zapotřebí vyrazit 
pomocí trnu příčný odpružený kolík v  zadní 
části závěru a teprve pak lze demontáž provést. 
Co je konstrukční zvláštností, je uložení vyta-
hovače uvnitř, podobně jako u 1911. K tomuto 
celkovému řešení lze uvést asi tolik, že teprve 
čas ukáže, zda to byl krok správným směrem. Æ

TECHNICKÉ ÚDAJE
Ráže: 9 mm Luger (9 x 

19 mm)

Délka hlavně: 3,5“ (88,6 mm)

Celková délka: 167 mm

Celková výška 
(se zásobníkem):

137, 125, 111 mm

Celková šířka: 34 mm

Kapacita: 10, 15, 17 + 1

Spoušťový 
mechanismus, 
odpor:

Quick Defense, 25 N

Hmotnost: 608 g

Závěr: uzamčený, ocelový, 
povrchová úprava 
teniferací

Mířidla: ocelová, zvýrazněná 
fosforovými body

Výrobce: Carl Walther GmbH, 
Ulm – Německo 
www.carl-walther.de

Dovozce: CB Servis Centrum 
s.r.o., Borek 473 
www.guns-trade.cz

Cena: 15 700 Kč

PPQ SC navazuje logicky 
na svého předchůdce 

z modelové řady P99; po-
slední provedení P99c AS se 
stále vyrábí, ale jeho výroba 

bude postupně ukončena 
ve prospěch nového PPQ SC

PPQ SC je pro Evropu stejně jako PPS 
M2 dodáván v tzv. Police Setu se třemi 

zásobníky a ocelovými mířidly; kratší 
zásobníky mají oba shodnou kapacitu 10 

nábojů, botka pouze prodlužuje úchop

 V této „středové“ části 
se celá modelová řada pis-
tolí PPQ neliší vůbec, vše je 
zcela shodné

 Klasický a typický tvar 
závěru pistolí Walther

Zásobník na 15 ná-
bojů je sice identic-
ký se zásobníky pro 
standardní PPQ, ale 
tento má zesílenou 

pružinu kvůli zvý-
šení spolehlivosti 
podávání nábojů

Textura i tvar rukojeti jsou 
snadno identifikovatelné, 
jde o jedny ze soudobých 
markantů pistolí Walther

Hlaveň délky 
3,5“ má po-
lygonní vývrt 
a její vysoká 
životnost 
je zajištěna 
nitridací 
(tenifer)

Dvojitá teleskopic-
ká vratná pružina 
je u pistolí této 
kategorie dnes 
standardem napříč 
všemi výrobci

Závěr 
má ergono-
micky velmi dobrý 
tvar usnadňující jeho 
jistý úchop pro manipulaci, 
čemuž dopomáhají hmatníky 
jak v zadní, tak i přední části

Rail rámu je standardní Picatinny (Mil-Std 1913), 
zde se dvěma příčnými poli, což umožňuje 

relativně velmi široký výběr příslušen-
ství – dostupné jsou kompaktní 

svítilny a lasery Viridian 
nebo Streamlight


