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V duchu 
nejlepších
tradic

Walther PPS M2
9 mm Luger

Když v bondovce ZítřeK niKdy neumírá naraZí agent 007 v podání pierce 
brosnana na pistoli Walther p99, meZi mnoha ostatními Zbraněmi si ji vybere 
s pochvalným „á, nový Walther!“ jsme přesvědčeni, že Kdyby na stejnou scé-
nu došlo dnes, bond by s ještě větším nadšením sáhl po modelu pps m2.
 Text:  J indřich Syrový,  foto:  RVV Studio
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Ačkoli byl model P99 přelomovou zbraní 
v historii legendární zbrojovky Walther 
a uvedl tuto firmu do nového tisíciletí, 

přece jen typickou ikonou tohoto německého 
výrobce jsou pistole řady PP (Polizei Pistole). 
Jedná se o  jedny z  nejkopírovanějších pistolí 
minulého století a jejich popularita i přes kon-
strukci prakticky nezměněnou 80 let neklesá. 
Jedinou věc tyto jinak skvělé zbraně nabídnout 
nemohou, a tou je zvýšení výkonu. Dynamický 
závěr použitý u  klasických PP a  PPK (Polizei 
Pistole Kriminal) má jen omezené možnos-
ti z  hlediska výkonu použitého náboje, a  tak 
nejvýkonnějším střelivem pro pistole této kon-
strukce byl omezeně náboj 9 mm Police (9x18 
Super) anebo v  případě východních klonů 
a kopií 9 mm Makarov. Doba pokročila a poža-
davky na  minimální výkon obranných zbraní 
jsou dnes vyšší a za minimum se považuje vý-
kon náboje 9 mm Luger, jenž již ovšem vyža-
duje závěr uzamčený nebo nějakým způsobem 
alespoň bržděný. Proto Walther již před více 
než deseti lety uvedl na trh model PPS (Polizei 
Pistole Slim).

S jako Slim
Písmeno Slim odkazuje na  velmi tenký profil 

pistole daný užitím jednořadého zásobníku 
a také velmi promyšlené řešení ovládacích prv-
ků, jež jsou u pistole PPS velmi málo vyčnívají-
cí z celkového profilu zbraně.

Celkově pistole PPS zaznamenala značný 
úspěch jak v USA, tak Evropě, neboť s výjim-
kou výrazně dražší značky Kahr se v době její-
ho uvedení na trh prakticky nedala nalézt od-
povídající konkurence. Ovšem pistoli bylo vy-
týkáno několik věcí: typický německý policejní 
způsob vypouštění zásobníku kolébkovým vy-
pouštěčem v kořeni lučíku (někdo na něj nedá 
dopustit, někdo ho nenávidí) a pak jinak vcelku 
zajímavý bezpečnostní prvek Quicksafe. Wal-
ther u pistole PPS nabízel dva výměnné hřbety 
rukojeti, jimiž se jednak dala regulovat ergo-
nomie a jednak v případě, že byl hřbet sejmut, 
byla pistole neschopná výstřelu. Na  vnitřní 
straně hřbetu se nachází trn, jenž oproti tlaku 
pružiny při nasazení hřbetu na  pistoli vytlačí 
nahoru kulisu, jež ovlivňuje dráhu spoušťové-
ho táhla. Pokud trn na  kulisu netlačí, spoušť 
není schopna napnout úderník a  vypustit jej. 
Myšlenka to nebyla špatná – vždyť postačovalo 
i u zbraně nabité nábojem v komoře odejmout 
hřbet rukojeti a zbraň byla naprosto bezpečná 
(například v  domácnosti s  dětmi). Negativem 

byla možnost nechtěného uvolnění hřbetu tře-
ba při úderu zbraní a  následné zneschopnění 
pistole. To PPSko poněkud deklasovalo v očích 
policejních sborů a do výzbroje byl tento model 
zařazen jen ve velmi omezené míře.

PPS m2
Roku 2006 Walther představil zcela novou va-
riantu pistole PPS M2. I když se jedná o pistoli 
stejné třídy a určení, je třeba říci, že jde o zce-
la novou zbraň. Některé věci jsou úplně nové, 
některé modifikované. S  příchodem modelu 
PPQ začala zbrojovka Walther používat pro své 
pistole originální design vyznačující se propra-
covanou ergonomií a typickou texturou rámu. 
To se promítlo i  do  vzhledu pistole PPS M2 
– zatímco mezi původním PPS a  jeho vrstev-
níkem P99 bychom nějakou shodnou designo-
vou linku hledali těžko, mezi PPS M2 a PPQ, 
ale i třeba CCP najdeme celou řadu shodných 
nebo obdobných designových prvků.

VyPouštěč záSobníku
Model PPS M2 pod tlakem zejména americké-
ho trhu přišel o kolébkový vypouštěč zásobníku, 
jenž byl nahrazen klasickým tlačítkovým. 
Tlačítko je sice celkově rozšířenější, nicméně 
v  případě modelu PPS M2 je bohužel 
pouze jednostranné, pro praváka. Zde je fér 
připomenout, že snaha výrobců nabízet plně 
oboustranné zbraně se stala trochu chimérou. 
Uživatelů, kteří by to vyžadovali, zase tolik 
není. A u  této třídy zbraní to platí dvojnásob, 

 logicky jsou nejpreferovanější zásobníky s kapacitou 
7 nábojů, jež ještě příliš nezvětšují obrys zbraně a zároveň 
nabízejí dobrý úchop. 

protože valná většina jejich uživatelů ani nenosí 
další zásobník.

nyní bez railu
Co nám naopak na  modelu PPS M2 chybí, je 
montážní rail v přední části rámu. Dle vyjádření 
výrobce je rail na pistoli tohoto typu nesmysl, ni-
kdo ho prý stejně nepoužívá. My jsme poněkud 
odlišného názoru. Mohlo to platit klidně u mo-
delu PPS, doba však pokročila a na trhu je celá 
řada velmi kompaktních až miniaturních taktic-
kých doplňků do railu (například svítilny a lase-
ry Viridian nebo Streamlight) a mnoho střelců 
je chce používat i na subkompaktních pistolích 
pro sebeobranu při každodenním nošení. A že 
výroba rámu s  railem i u pistole takovéto veli-
kosti není nic problematického, dokazuje nejen 
například konkurenční Springfield na modelech 
XD-S, ale i přímo sám Walther modelem CCP. 
Třeba se v budoucnu dočkáme modelu PPS M3, 
kde již opětovně bude rail.

Pro eVroPu Police Set
Walther pro evropský trh nabízí model PPS M2 
pouze v  jediné konfiguraci, tzv. Police Set. To 
značí, že zbraň je dodávána s ocelovými mířidly 
se třemi luminiscenčními (fosforovými) body 
(tato mířidla fungují na principu „světelné pa-
měti“, kdy po  určitou dobu body na  mířidlech 
vyzařují nakumulované světlo) a se třemi zásob-
níky s kapacitou 6, resp. 7 a 8 nábojů. Model PPS 
M2 se oproti staršímu PPS nabízí pouze v ráži 
9 mm Luger. Pro zámořské trhy je v  nabídce 
i levnější varianta s plastovými mířidly a pouze 
se dvěma zásobníky.

záSobníky
Jak již bylo řečeno, v základní nabídce jsou u pis-
tole PPS M2 tři zásobníky: s plochým dnem, jenž 
nijak neprodlužuje rukojeť (kapacita 6 nábojů), 
a  poté dva zásobníky s  prodlužovací botkou. 
S menší botkou na sedm nábojů a s větší na osm. 
Botka navazuje plynule na tvar rukojeti a vytváří 
tak velmi dobrý úchop zbraně. Logicky jsou nej-

preferovanější zásobníky s  kapacitou 7 nábojů, 
jež ještě příliš nezvětšují obrys zbraně a zároveň 
nabízejí dobrý úchop. Výhodou rovněž je, že 
všechny zásobníky užívají shodný plášť, pruži-
nu a podavač a liší se právě jen botkami, takže 
si lze doobjednat samostatné botky a vyměnit je, 
pokud někomu nejkratší zásobník nevyhovuje.

konStrukce
Konstrukčně je Walther PPS M2 pistole 
s uzamčeným závěrem (systém Browning – Pe-
tter, tedy uzamčení přední hranou nábojové ko-
mory o hranu výhozního okénka závěru), poly-
merovým rámem a spoušťovým a bicím ústrojím 
částečně předepnutého typu, s  vnitřním pří-
moběžným úderníkem.

Rám je polymerový odlitek, v němž je vsazen 
ocelový kontejner se všemi mechanismy, přičemž 
horní hrana kontejneru má na sobě zároveň vy-
tvořena vodítka závěru.

Závěr je samozřejmě ocelový, s  povrchovou 
úpravou teniferací.  

Spoušť je opatřena obvyklou 
integrovanou pojistkou, jež 
funguje zejména jako tzv. 

pádová jistota. Vypouštěč zá-
sobníku je pouze jednostranný.

PPS M2 má specificky tvarované 
výhozní okénko s výrazně zkosenou 
přední  hranou, k uzamčení hlavně 
a závěru nicméně slouží skrytá 
vnitřní hrana okénka kolmá na osu 
zbraně

Porovnání PPS M2 a původní verze 
PPS. Nový model sice přišel o rail 

v přední části rámu, ale celkově se 
jeho ergonomie výrazně vylepšila

Zadní čelo závěru umožňuje vizuál-
ní kontrolu stavu napnutí bicího 
mechanismu: Pokud je zadní 
konec úderníku viditelný jako 
zde, je zbraň natažená. Při 
stisknutí spouště dojde k do-
pnutí mechanismu a zadní 
konec úderníku pak 
po dobu napínání vyčnívá 
ze zadního čela
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Charakteristika
ÆÆ Walther PPS M2 je samonabíjecí pis-

tole typu sub-kompakt, s jednořadým zá-
sobníkem a polymerovým rámem.

ÆÆ Zbraň má spoušťové a  bicí ústrojí 
s  částečně předepnutým, přímoběžným 
úderníkem.

ÆÆ Pistole nemá žádnou manuální 
pojistku, její pojistné mechanismy tvoří 
integrovaná pojistka v  jazýčku spouště, 
blokace úderníku a přerušovač

ÆÆ Ovládací prvky tvoří vypouštěč 
zásobníku a záchyt závěru na levé straně 
rámu zbraně.

ÆÆ Závěr má hranolový, mírně se naho-
ru zužující tvar a  poskytuje i  díky hmat-
níkům vpředu i  vzadu solidní úchop při 
natažení.

TeChniCké údAje
Ráže: 9 mm Luger

Délka hlavně: 81 mm

Celková délka 
(min/max):

161 mm

Celková výška 
(se zásobníkem):

110 / 125 / 134 mm

Celková šířka 
(závěr / rám):

23 / 27 mm

Kapacita: 6, 7, 8 + 1

Hmotnost: 600 g

Závěr: uzamčený, modi-
fikovaný systém 
Browning – Petter

Mířidla: ocelová, zvýrazněná 
luminiscenčními 
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: 17 900 Kč

 pouze jednostranné ovládání
    v nabídce pro Evropu pouze jediné 

provedení Police Set
     oproti staršímu modelu PPS chybí 

montážní rail

 špičková ergonomie
 volitelné zásobníky
 výborné chování při střelbě
 kvalita a renomé značky

klAdy/zápory

Základní rozebírání pro 
údržbu je stejně prosté 
a jednoduché jako 
u obdobných zbraní 
dalších výrobců. Po vy-
puštění bicího mecha-
nismu a stažení zámku 
hlavně směrem dolů lze 
závěr s hlavní a vratnou 
pružinou stáhnout smě-
rem vpřed z rámu. Další 
rozebírání není třeba

Přední část rámu sice oproti starší verzi PPS 
pozbyla montážní rail, avšak získala tím na sub-
tilnosti. Většina uživatelů starší verze PPS údajně 
rail nikdy nevyužila, a proto byl opuštěn. My si 
myslíme, že je to škoda

Hledí mířidel Truglo TFX PRO má navíc 
negativně zkosenou přední stranu, aby umožňo-
valo snazší nouzové natažení zbraně zachycením 
např. za opasek

Jednořadý zásob-
ník umožňuje snad-
nou kontrolu stavu 
munice pomocí 
kontrolních otvorů. 
Plnění je snadné 
i pro ženskou ruku

Pohodlné každodenní nošení významně usnadňuje možnost pouzdro 
se zbraní i se zásobníkem odložit bez nutnosti vyvlékání poutek – 

proto se dnes čím dál více uplatňují pouzdra s různými klipy nebo zde 
tzv. speed-loops, jež umožňují vybavení snadno z opasku sejmout 
a přitom zajišťují spolehlivou fixaci vybavení na opasku při nošení

Jak je u těchto sub-kompaktních zbraní 
dnes obvyklé, je i Walther PPS M2 
opatřen dvojitou teleskopickou 
vratnou pružinou

Závěr má výrazné 
úchopové drážky i v přední 

části, což výrazně usnadňuje 
manipulaci a případné nabíjení i ve stresu

Ke špičkové zbrani patří 
špičková pouzdra: Zde ky-
dexový set od vynikajícího 
českého výrobce RH Hols-

ters v působivém barevném 
provedení Kryptek Neptune


