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Ing. PŘEMYSL LIŠKA ml.

Pistole Walther PPQ nepředstavuje pro naše čtenáře žádnou novinku – vždyť je také 
na trhu už pěkných pár let. Koncept je zřejmě podařený, v Ulmu a také v USA s ním 
očividně panuje spokojenost. Důkazem budiž, že podstatou modernizace na „novou 
generaci“ M2, kterou pistole poměrně nedávno prošla, byl přechod k vypouštění 
zásobníku tlačítkem na boku rukojeti namísto původní páčky kopírující obrys lučíku 
u jeho kořene. Žádné jiné zásadní změny nebyly třeba.

Dalším důkazem obliby pistolí 
PPQ je, že se utěšeně rozrůstá 
počet nabízených variant. K pů-
vodní služební pistoli v devítce 

Luger v průběhu několika let postup-
ně přibyla pětačtyřicítka, následoval 
sportovní model se stavitelnými míři-
dly, pětipalcovou hlavní a  upravenou 
spouští a zcela nedávno se na pultech 
objevil také PPQ zmenšený na velikost 
subkompaktu. 

V  současnosti začínají být v  kurzu 
pistole připravené pro osazení kolimá-
toru a ani tady nechce Walther ztratit 
krok s konkurencí. Zařadil do nabídky 

pistole již z výroby osazené touto za-
měřovací pomůckou. Jedna možnost je 
sporťák Q5, druhá pak o trochu „víc tak-
tická“ verze s úplným, poněkud delším 
označením PPQ M2 Q4 TAC Combo. 
Díky firmě CB Servis Centrum s.r.o. 
sídlící v  Borku u  Českých Budějovic 
jsme měli možnost se s novou pistolí 
důkladněji seznámit.

Na principech konstrukce pistole 
PPQ nenajdeme nic, co by se zásadně 
vymykalo střednímu proudu. Má závěr 
uzamčený do zvětšeného výhozního 
okénka, přímoběžný úderník předepí-
naný zákluzem závěru, plastové tělo 

jako jeden výlisek vcelku s  rukojetí, 
ocelové vložky nesoucí funkční prvky… 
Křidélka pro vedení závěru jsou u PPQ 
zalisována přímo do plastového těla. 
Není zde tedy ještě použit způsob, 
který se stává stále populárnější, což 
je ocelové šasi tvořící jeden kompaktní 
celek včetně vodících křidélek, který 
je samostatný, a  je možné ho snadno 
z těla vyjmout. 

Ani v opojistkování nenajdeme nic vý-
jimečného. Pistole má přídavný spoušťo-
vý jazýček jako pojistku a blokaci úder-
níku, jež se deaktivuje stiskem spouště. 
K tomu má PPQ extrémně dlouhý vnější 
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vytahovač, který funguje i  jako vý-
stražník indikující přítomnost náboje 
v  komoře. Zároveň lze nábojnici za-
hlédnout spárou mezi koncem hlavně 
a  okrajem výhozního okénka. Pistole 
může vystřelit bez zásobníku. Nemá 
žádnou nezávislou ručně ovladatelnou 
pojistku, ani možnost vizuální kontroly 
stavu předepnutí úderníku. 

Kovové díly včetně hlavně jsou chrá-
něny teniferací. Hlaveň má uvnitř po-
lygonní vývrt. Plastové tělo Q4 TAC 
Combo je vyvedené ve světle šedivé 
barvě. Nejedná se o šedivý plast, ale 
o povrchovou úpravu cerakote. Dojem
je dokonalý, ani uvnitř jsem neobjevil
místo, kde by se to dalo ověřit.

S pistolí je dodávána druhá, barevně 
odlišená vratná pružina. Tu je třeba 
nasadit pro správnou funkci s tlumičem. 
V našich podmínkách bude nadbyteč-
ná, bez tlumiče se používat nemá. Lze 
však také pořídit vratnou pružinu na 
wolframovém vedení, které váží 
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Kolimátor RMSc od firmy Shield má 
plastovou čočku, díky čemuž prý odo-
lá desetkrát většímu rázu v porovnání 
s  čočkou skleněnou. Napájí ho 3V 
lithiová baterie typu CR-2032. Podle 
údajů firmy Carl Walther by měla vy-
držet 2 až 3 roky při běžném provozu. 
Skutečnost ale může být dost odliš-
ná. RMSc totiž nemá žádný spínač 
ani jakoukoli možnost ruční regulace, 
intenzitu záření řídí světelné čidlo.  
Na sluníčku běží kolimátor na plný 
výkon, zatímco v trezoru se vypne.

Potenciálně by tak mohl vzniknout 
problém při střelbě ze tmy do světla 
– tečka by nemusela být za určitých
okolností vidět. Moje zkušenost to
však nepotvrdila. Střílel jsem ze stře- 

liště přikrytého hodně převislou nízkou 
střechou a  uzavřeného zdmi ze tří 
stran, tedy opravdu dost tmavého, do 
cílového prostoru osvětleného letním 
sluncem. Tečku jsem při této konste-
laci viděl docela dobře.

K výměně baterie se musí kolimátor 
sundat, což může někdo považovat 
za nevýhodu. Díky tomu ale odpadá 
víčko, tedy jeden prvek, který by se 
mohl potenciálně uvolnit. Obdobné je 
to se spínačem. Absence malé elekt-
romechanické součástky znamená, že 
ta se nemůže v důsledku výstřelových 
rázů porouchat. 

Tečka má velikost 4 MOA. Pro střel-
bu na malý cíl 25 metrů daleko by 
to mohlo být pro někoho hodně, pro 

velmi rychlou střelbu na kratší vzdálenost 
by zase možná mnozí uvítali tečku naopak 
větší. Totéž třeba lidé s horším zrakem. 
Mně velikost tečky nedělala problém na 
krátkou ani na dlouhou vzdálenost.  

Díky nízko posazenému kolimátoru 
reálně není třeba řešit převýšení op-
tické osy nad osou hlavně. Pokud by 
však někdo z jakéhokoli důvodu pocítil 
potřebu nastřelovat, tak je to možné  
s pomocí dvou stavěcích šroubků. Slouží 
k  tomu i  drobná pomůcka, dodávaná 
v krabici s pistolí, což je jakýsi úhloměr. 
Je na něm vyznačený krok a také šipky 
napovídající, kterým směrem správně 
točit. Před prováděním korekce je třeba 
povolit aretační šroub, který zabraňuje 
samovolnému posunu.

Kolimátor je připevněn do vyfrézované části přímo na tělo závěru Korekce kolimátoru v obou rovinách se provádí pomocí dvou šroubků

V kufříku s logem Walther jsou kromě pistole další dva zásobníky (jeden s vysokou a jeden s nízkou patkou), 
nabíjecí pomůcka, dva další hřbety různých velikostí, praporek, druhá pružina pro použití s tlumičem,  
víčko na hřbet závěru pro případ sejmutí kolimátoru a sáček s pomůckami pro nastřelování kolimátoru
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asi třikrát tolik, což malinko zlepší cho-
vání zbraně při střelbě.

Z hlediska ovládání má Q4 TAC Combo 
všechny vlastnosti řady PPQ. Má tedy 
poměrně široké a hluboké drážky na těle 
závěru vpředu i  vzadu. Nekloužou ani 
s vlhkýma rukama. Závěr lze ze záchytu 
vypustit z  obou stran pomocí symetric-
kých, poměrně dlouhých pák. Opět tedy 
zpocené ruce nejsou na překážku spo-
lehlivé manipulace. Spíš by mohlo hrozit 
nechtěné zachycení závěru v  důsledku 
nadzvednutí páky palcem silné ruky při 
výstřelu. Mně se to nestalo, pokládal jsem 
totiž palec shora na tuto páku. Prostor v lu-
číku je zcela komfortní. Zrovna tak velko-
rysá je svislá přední příčka lučíku, s dol-
ním koncem mírně vyhnutým dopředu.  
Rukojeť s  lůžky pro prsty lehce nazna-
čenými i na bocích je pro PPQ typická. 
I když skutečný funkční přínos tak bo-
hatého tvarování je možná lehce dis-
kutabilní, rozhodně to ničemu neškodí. 
Hřbety jsou ve třech velikostech, pro 
moji „konfekční“ ruku ten prostřední 
naprosto vyhovoval, necítil jsem potře-
bu nic měnit. Co mě však nadchlo, byla 
příjemně tvarovaná patka prodlouže-
ného zásobníku (v  balení nalezneme 

Nějaká drobná výhrada se dá ov-
šem najít vždy. Po prvních desítkách 
výstřelů jsem cítil menší bolest na 
špičce ukazováku, lehce otlačeného 
od spoušťové pojistky. S  přibývají-
cími výstřely tento pocit místo aby 
sílil, tak naopak odezníval, až jsem 
na něj zapomněl úplně. Dále tím, jak 
tlačím palec silné ruky co nejvýš, tak 
dochází k jeho opření zespoda o vy-
čnívající zadní část těla, plnící funkci 

bobřího ocasu. PPQ tady má tvar 
méně zaoblený, což mě trochu tlačilo. 
To bude zajisté individuální záležitost, 
navíc jsem to vnímal víc při zkoušení 
nasucho než při ostré střelbě. Nacvi-
čit grif je potřeba také při vypouštění 
zásobníku, bez drobného přehmátnutí 
silné ruky se mi to nedařilo. V  tom 
však hledejme záměr, aby se vylou-
čila možnost neúmyslného uvolnění 
zásobníku. Stejné poslání má i lehký 
výstupek na rukojeti, kryjící spodní 
stranu tlačítka záchytu závěru. 

Pro zajímavost jsem vzal do ruky 
PPQ M2 Q4 TAC Combo zároveň 
s H&K SFP9, kterou považuji za velmi 
podařenou pistoli. Mají hodně kon-
strukčních podobností, a také obě do-
cela podobnou a velmi zdařilou ergo-
nomii. Myslel jsem, že mi budou připadat 
obě stejné, samozřejmě jen v  hrubých 
rysech, ale bylo to jinak: pocitově jiné 
vyvážení v  ruce, jiný tvar závěru, malé 

jeden „krátký“ zásobník na 15 nábojů 
s plochou patkou a dva „dlouhé“ na 17 
nábojů s patkou zvýšenou). O ni se mi 
přesně opřel malíček slabé ruky, a vel-
mi mi to vyhovovalo. 

WALTHER PPQ M2 Q4 TAC COMBONOVÉ ZBRANĚ

PPQ M2 Q4 TAC Combo dává možnost zamířit pomocí kolimátoru Shield, zároveň však stále 
zůstávají kdykoli k dispozici mechanická mířidla

Především je pistole hezká!
Má věci, které se lidem líbí.



Reset spouště činí pouhé 2,5 mm, možná je dokonce až příliš 
krátký. Je velmi jasně zřetelný. Nedá se nepostřehnout, pokud 
ho ovšem postřehnout chceme. 

Samostatnou kapitolu u Q4 TAC Combo představují mířidla.  
Model je totiž z továrny osazen kolimátorem. O málo starší PPQ Q5 
mohou nést kolimátor taky. Ten se ale upevňuje pomocí adaptérů, 
které jsou v základním balení tři, pro tři nejrozšířenější typy kolimá-
torů. Nevýhoda je, že jiný adaptér je potřeba pro hledí, nelze IN
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tvarové rozdíly v různých partiích těla… Těžko hodnotit, která je 
lepší, ale zkrátka ty pistole stejné nejsou. 

Walther PPQ má mezi přímými konkurenty údajně jeden 
z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší chod spouště. Samozřejmě se 
tím myslí vhodnost pro taktickou střelbu, a pokud jde o střelbu 
sportovní, tak rychlé disciplíny. Dá se ovšem dobře nastřílet 
i s mířením, jenom je to trochu větší dřina. Nominálně má spoušť 
odpor 25 N při délce chodu 9 mm. Já jsem naměřil hodnoty v roz-
mezí 23,7–25,9 N s běžným příručním přístrojem. K překonání 
odporu blokace úderníku docházelo při necelých 20 N (poté 
následoval pro toto uspořádání přirozený mírný pokles odporu). 

Muška má číslo označující její velikost. V případě potřeby ji lze vyměnit.

Křidélka pro vedení závěru má PPQ zalisována do plastového těla



či na zbraních brit-
ských, australských 
nebo novozéland-
ských speciálních 
jednotek. 

Mechanická míři-
dla z oceli mají bílé 
tečky z fluorescenč-
ního materiálu (tri- 
tiová mířidla Němci 
dodávat nemůžou). 
Vydrží zářit jen 
omezenou, poměr-
ně krátkou dobu, 
takže pomůžou je-
nom při přechodu 
ze světla do tmy. 
Pokud zbraň vy-
táhnete po delším 
pobytu v  šuplíku, 
žádné záření ne-
čekejte. Ale pořád 
lepší než nic. Kro-
mě toho drážky jsou 
univerzální, takže si 
uživatel může osa-
dit téměř co chce, 
samozřejmě s ohle-
dem na kolimátor. 

Stří lel jsem za 
teplého letního dne. 
Ruce jsem neměl úpl-
ně mokré, ale trochu 
vlhké ano. Pistole mi seděla výborně, 
jako by se mi v ruce téměř nehnula. Jako 
obvykle u podobných pistolí, zkoušel jsem 
střílet pomalu i rychle. Dlužno konstato-
vat, že s kolimátorem se dá dosáhnout 
lepší výsledek než bez něj. Jedná 
se o pocit v porovnání s předchozími 
zkušenostmi, objektivně jsem to totiž 
porovnat nemohl. Nechtěl jsem kolimá-
tor sundávat a vypnout nejde. Vzhledem 
k  tomu, že obrazy mířidel a  tečky se 
vzájemně prakticky překrývají, nedo-
kázal jsem se od vnímání kolimátoru, 
byť podvědomého, oprostit. To platilo 
především při střelbě pomalé. Když jsem 
to pak zkusil potlačit a vnímat opravdu 
jen mířidla, chvílemi se to dařilo. Ale 
ta tečka člověka přeci jen pořád nějak 
přitahuje…

Mechanická mířidla jsou dost hrubá, 
možnost chyby zamíření zejména na delší 
vzdálenost, tak je daleko větší. Na druhou 
stranu, pokud člověk nemá nadrilované 
zapíchnutí, tak alespoň hrubě správnou 
pozici mířidel při rychlé střelbě najde asi 
o malinko rychleji než tečku kolimátoru
na malé čočce. Ale když už tu tečku má,
tak ta se pak při opakovaných výstřelech
zase sleduje lépe než muška s hledím.
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mít nasazeno hledí a kolimátor zároveň.  
Někteří zákazníci však vnímají kolimátor 
jako potenciálně nespolehlivý prvek, 
který se může porouchat, a pak by vůbec 
nebyla možnost míření.

Q4 TAC Combo má kolimátor vsaze-
ný do vyfrézované části přímo na tělo 
závěru, bez potřeby montážní destičky. 
Kolimátor je navíc malý. Ve výsledku 
velmi málo vyčnívá nad horní hranou 
závěru, a nevylučuje tedy nošení pis-
tole. Ale především – podařilo se po-
nechat zároveň i hledí. Bylo třeba, aby 
měl kolimátor drážku, korespondující 
se  zářezem hledí. To splňuje model 
RMSc od firmy Shield. U nás tato značka 
v  povědomí moc není, ale nejedná se 
o  nic nevyzkoušeného. RMSc je ino-
vovaný model vycházející z  dřívějšího
RMS. A  těch údajně slouží více než
15 000 na zbraních britské armády

50 nábojů vystřílených v sériích 2–3 rychlých ran za sebou 
s letmým zamířením

WALTHER PPQ M2 Q4 
TAC COMBO
ráže 9 mm Luger

kapacita zásobníku 15 nebo  
17 nábojů

celková délka 198 mm

délka hlavně 117 mm

délka záměrné 156 mm

výška
150 mm 

(se 17ranovým 
zásobníkem)

šířka 34 mm

hmotnost s prázdným 
zásobníkem  739 g

hmotnost plastového 
těla 176 g

hmotnost hlavně  
včetně krycí matice 107 g

hmotnost prázdného 
zásobníku 95 g

hmotnost pružiny  
s vodítkem 13 g

hmotnost závěru  
s kolimátorem 348 g

jmenovitý odpor/délka 
chodu spouště 25 N/9 mm

reset spouště 2,5 mm

kolimátor
Shield RMSc, 
červená tečka  

4 MOA

hmotnost kolimátoru  
včetně baterie 17,5 g

cena kompletu 27 990 Kč

S PPQ Q4 s kolimátorem se dá docela 
dobře střílet i jednou rukou. V tom pří-
padě je ovšem kolimátor spíš trochu na 
obtíž, aspoň v mém případě. Pistole se 
přeci jen víc třese, a tak kmitající tečka 
může naopak přispět ke zvýšení ner-
vozity a tlaku. Na hledí to není zdaleka 
tolik vidět, zvlášť když na něj není oko 
úplně zaostřené. 

Kdo si takovou pistoli koupí? Mnoho 
lidí by kolimátor chtělo, ale nechtějí přijít 
o mechanická mířidla. PPQ M2 Q4 TAC
Combo má výhodu, že pokud kolimátor
zhasne, ale čočka nebude mechanicky
zničená a tím neprůhledná, tak vždycky
budou vidět mířidla. Zároveň lze tento mo-
del nosit s kolimátorem, pouzdra na toto
provedení existují. Nejvíce ale směřuje
k použití v divizi IPSC Production Optics.
Tam je sice prioritně určena delší verze
Q5, ale tahle Q4 je univerzálnější. Lze
s ní závodit, ale lze ji použít i pro obranu.

Především je ale tahle pistole hezká! Má 
na sobě věci, které se lidem líbí, zkrátka 
vypadá jako hi-tech špičkový výrobek. 
A to prostě prodává. Vlastně ani ta cena 
není nic hrozného – na to, že je v ní zahr-
nut kolimátor, tři zásobníky a povr-
chovka cerakote.




