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Nové zbraně

U  některých vzorů je to i  otázka 
technologická, například hor-
ká česká novinka Alien se nyní 

v  menších sériích vyrábí na ocelovém 
rámu, ale výrobce Laugo Arms Czecho-
slovakia má v plánu později i masovou 
výrobu na kompozitním rámu. Formy 
ale něco stojí a  malé společnosti se 
nemusí hned rentovat proti sice dražší, 
ale kusově vymezené výrobě třískovým 
obráběním. 

O výhodách či nevýhodách obou řeše-
ní toho bylo již napsáno hodně. Základní 
výhoda je asi nízká hmotnost u plasto-
vých služebních pistolí na každodenní 
nošení, která se u  sportovních zbraní 
může naopak projevovat větším zpět-
ným rázem. U zbraní uzamčených hrano-
lem hlavně do výhozního okénka navíc 
rozklad sil méně působí na rám, tedy 
zde se kompozitní varianta přímo nabízí.

Společnost Carl Walther GmbH Sport- 
waffen z německého Ulmu se se svým 
modelem PPQ Q5 Match vydala opač-

Není mnoho 
pistolí, které se 
objeví na trhu nejdřív 
s plastovým, a teprve 
později s ocelovým rá-
mem. Obvykle je tomu 
naopak, zřejmě z důvodů, 
že dnes již běžné kom-
pozitní rámy se masově 
rozšiřují teprve 30 let, 
zatímco spousta vzorů 
samonabíjecích pistolí 
vznikla dřív a byla posléze 
překonstruována na plas-
tový rám. 

Walther PPQ Q5 Match 
v plastu i oceli

ným směrem. Zatímco jsme měli od 
pražské společnosti Top Guns Company 
k  otestování zapůjčenou Q5 Match na 
kompozitním rámu, Walther představil 
letos v Las Vegas verzi SF (steel frame) 
na ocelovém rámu.

PPQ Q5 Match (polymer) 
Model PPQ Q5 Match s  polyme-

rovým rámem je další pokračová-
ní služebního a  později také spor-
tovního modelu Walther PPQ M2.  
Samonabíjecí pistole Q5 Match je ur-
čena především k  přesné sportovní 
střelbě. Její konstrukce se v základech 
neliší od PPQ M2 a  řady moderních 
pistolí jiných značek: systém uzamče-
ného závěru s krátkým zákluzem a vý-
kyvem hlavně, která se uzamyká hra-
nolem do výhozního okénka. Hlaveň 
se pohybuje po otevřené kulise, do níž 
zapadá vložený ocelový protikus na 
rámu. Je zde přímoběžný předepnutý 
úderník, tedy způsob iniciace náboje 
proslavený především Glocky. 

Závěr a hlaveň PPQ Q5 Match jsou 
samozřejmě ocelové. V rámu najdeme 
šachtu na dvouřadový zásobník z oce-
lového plechu s  jednořadým vyústě-
ním. Vratná pružina je z plochého drá-
tu a je v nerozebíratelné sestavě s vodi-
cí tyčkou; při montáži zbraně se jedno-
duše zaklesne mezi hlavňovou kulisu 
a čelo závěru. Pistole má oboustranné 
ovládání, vlastně jen střelecké pohoto-
vosti na obou stranách rámu, protože 
tlačítko záchytu zásobníku u  kořene 
lučíku lze přestavět pro praváky i levá-
ky a  jiné ovládací prvky zbraň nemá.  
Na rámu se nacházejí svislá demon-

Marek BAKO, foto autor, Top Guns Company a Walther Arms

Walther PPQ Q5 Match na polymerovém 
rámu

Q5 Match má  
oboustranný  
záchyt závěru

tážní šoupátka, která lze aktivovat při 
závěru staženém do zadní polohy. 

Dominantou zbraně, konstrukčně 
prakticky shodné s  jinými modely 
pistolí PPQ, je delší závěr, jenž zcela 
skrývá pětipalcovou přesnou hlaveň. 
Zbraň je de facto rovnou připravena 
pro divizi IPSC Production. Závěr je 
vybaven platformou pro montáž mi-
nikolimátorů Trijicon, Leupold nebo 
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model Q5 Match Q5 Match SF Q5 Match SF 
Champion

ráže 9 mm Luger (+P) 9 mm Luger (+P) 9 mm Luger (+P)

kapacita zásobníku 15 15+2 17

spoušť quick defense quick defense quick defense

pojistky 3 automatické 3 automatické 3 automatické

odpor spouště (N) 25 25 25

délka (mm) 220 220 220

šířka (mm) 36 36 36

výška (mm) 135 135 150

délka záměrné (mm) 182 182 182

délka hlavně (mm) 127 127 127

stoupání vývrtu hlavně 1:10 1:10 1:10

hmotnost  
bez zásobníku (kg) 0,79 1,16 1,20

Ergonomie rukojeti je shodná s PPQ, 
což tento model poněkud deklasuje 
v očích střelců s většíma rukama. Těm 
se může zdát ergonomie převzatá 
ze semikompaktu PPQ nedostateč-
ná, byť je model Q5 vybaven v každé 
sadě třemi výměnnými hřbety ruko-
jeti. V balení Q5 ostatně kromě toho 
dostanete tři 15ranové zásobníky, tři 
výměnné adaptéry pro zaměřovače 
a  pomůcku k  snadnějšímu nabíjení 
zásobníků. 

V Top Guns Company se tento mo-
del prodává za 25 700 Kč, což podle mě 
zcela podtrhuje zaměření na střelce, 
kteří chtějí kvalitu za rozumnou cenu, 
takže jsou schopni připustit i některé 
kompromisy. Osobně bych v této kate-
gorii spíš patrioticky volil CZ Shadow 2.  
Ta je však nejen dražší, ale nejde ji pře-
stavět pro jinou divizi IPSC jen klíčem 
v kufříku, jak to má Walther Q5. 

Spoušť Waltheru je vynikající a sne-
se srovnání i  s  pistolemi s  klasickým 
(kohoutovým) bicím mechanis-
mem. Navíc je Walther velmi přesný, 
s  různými typy továrních nábojů 
9 mm Luger – z  běžné produkce, 

15

Walther PPQ Q5 Match 
v plastu i oceli

Docter/Meopta. Závěr je navíc odleh-
čený elegantními otvory v přední části, 
jež přispívají k lepšímu chlazení hlavně. 
Oproti běžným služebním PPQ má 
Q5 Match modrou vyladěnou spoušť 

defence trigger od společnosti Apex. 
Spoušť má bodový odpor 25 N, délku 
chodu 9 mm a velmi krátký reset ko-
lem 2,5 mm, nutný k rychlému opako-
vání výstřelu. 

Q5 Match má  
oboustranný  
záchyt závěru

inzerce
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Nové zbraně Walther PPQ Q5 Match v oceli

Walther PPQ Q5 Match SF 
má ocelový rám 

I pistole s ocelovým rámem má výměnné 
střenky se hřbetem rukojeti

rámu, je horká novinka. Motivací pro 
její vznik bylo pravděpodobně vylou-
čení poněkud negativní a u soutěžní 
zbraně velmi sledované vlastnosti: vyš-
šího zdvihu ústí hlavně po výstřelu. To-
várna, vědoma si limitů polymerových 
rámů, tedy připravila rám ocelový. 
Výroba ocelového rámu třískovým ob-
ráběním je o hodně pracnější a dražší 
než u polymerového. U polymerových 
rámů jsou sice ze začátku drahé formy, 
ale pak jde rámy doslova bouchat jak 
Baťa cvičky. Ale výrobce evidentně 
věří, že zvýšené náklady na PPQ Q5 
Match SF se mu vrátí.

žádné match grade – se lze na 25 
metrů dostat i  k  rozptylu pěti ran 
pod 50 nebo dokonce pod 40 mm  
(například Sellier & Bellot FMJ 115 grs 
– 38 mm). Případně přebíjené náboje 
vyladěné pro tuto konkrétní zbraň by 
mohly mít potenciál ještě lepší přes-
nosti. Střelba z Q5 je absolutní radost. 
Sice svým chováním není až tolik vzdá-
lena semikompaktním PPQ, které se 
mohou zdát trochu nervózní, celkový 
dojem je ale velmi dobrý. 

ho ražení. Zdvih je poměrně výrazný 
a zpomaluje reálnou rychlost střelby. 
Na druhou stranu má Q5 Match zna-
telně vyšší přesnost a ovládání závěru 
je velmi komfortní. 

Neméně komfortní úchop Walthe-
ru snese srovnání s  téměř jakoukoliv 
konkurencí. Také možnost doladění 
tvaru rukojeti výměnnými hřbety z Q5 
dělá zbraň, jež bude vyhovovat větši-
ně střelců a střelkyň, snad jen jedinci 
s  opravdu velkými dlaněmi mohou 
cítit nedostatečnou oporu. 

Závěr má velmi pěknou saténovou 
povrchovou úpravu černým tenifero-
váním. Základní kapacita zásobníků 
15 ran není právě ohromující, ale s do-
dávanými prodlužovacími patkami 
+2 náboje je už u soutěžní pistole do-
statečná. Pistole je vybavena hledím 
LPA plně stavitelným v obou rovinách. 
Možnost bez úprav namontovat vět-
šinu používaných minikolimátorů je 
velmi praktická a zatím není tak úplně 
obvyklá. 

V USA je běžná cena PPQ Q5 Match 
kolem 850 USD, a to z ní dělá nebez-
pečnou konkurenci například našim 
zbraním. (V  České republice i  jinde 
v Evropě je cena vždy o hodně vyšší.) 

PPQ Q5 Match SF
Jak už bylo řečeno, model Q5 Match 

Steel Frame, tedy Q5 na ocelovém 

Já mám menší ruku, takže mi Q5 
Match velice vyhovuje, snad jen jsem 
z Glocků zvyklý na trochu větší sklon 
rukojeti k  ose hlavně. Každopádně 
delší hlaveň, vyšší hmotnost a skvělá 
spoušť dělá své. Q5 se velmi přiro-
zeně nacílí a hned od prvních ran je 
znát vysoká přesnost. Sice jsem ji měl 
půjčenou jen na jedno odpoledne, 
ale hned jsem poznal, že ve středních 
vzdálenostech je nepřekonatelná. Při 
mířené střelbě jsem nedosáhl tak 
dobrých výsledků jako tovární střelci 
Waltheru, ale na to, že jsem z ní střílel 
prvně, mě překvapila svou přesností. 

Své asi dělá i delší záměrná na závě-
ru, kde je plátek nastavitelného hledí 
opravdu až úplně vzadu. Červená svět-
lovodná muška (LPA) se skvěle hledá, 
pro rychlou sportovní střelbu nemá 
chybu. Při mířené střelbě žádnou vý-
hodu nepřináší, ale nevadí. Ústí Q5 se 
zvedá přece jen o něco víc, než bych 
čekal u pistole zaměřené na rychlou 
akční střelbu. Subjektivní dojem je 
podobný spíš pistolím kompaktnější-
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Pistoli Q5 Match SF odhalila společ-
nost Walther Arms těsně před koncem 
roku s tím, že hlavní představení bude 
na letošní SHOT Show. Z  toho je pa-
trné, že SF v době redakční uzávěrky 
tohoto čísla ještě nebyl k dispozici na 
českém trhu. Známe jen dojmy prv-
ních novinářů, kteří měli šanci tento 
model vyzkoušet. 

Q5 SF není jen ocelová varianta poly-
merového Q5. Rám je značně zesílený 
na kritických místech a  je v  přední 
části prodloužený na plnou délku zbra-
ně. Vyšší hmotnost i delší rám značně 
redukují zpětný ráz a zejména zdvih po 
výstřelu. Konstruktéři Waltheru strávili 
mnoho času snahou o maximální vy-
vážení a dokonalou ergonomii. I sub-
jektivně v ruce působí Q5 SF jako úpl-

snadno demontovatelná přibaleným 
klíčem. Závěr je odlehčen mnoha ot-
vory, které dotvářejí výborný úchop 
při manipulaci s ním. Pět palců dlouhá 
hlaveň je opatřena u služebních zbra-
ní neobvyklou, tzv. odstupňovanou 
komorou. Jedná se o  patent Georga 

Walther PPQ Q5 Match 
SF Champion

Závěr Q5 Match SF je víceméně shodný 
s modelem na polymerovém rámu – včetně 
výměnných destiček pro montáž hledí 
nebo různých typů kolimátorů

Lugera z 16. února 1916, kterým slavný 
konstruktér vyřešil únik spalin u  kó-
nických nábojů. Jedná se o  dvě na 
sebe navazující kuželové plochy, mezi 
nimiž je zřetelný stupeň. Účinek takto 
vyrobené komory je zřejmý, vystřelené 
nábojnice nesou vnější stopy spalin jen 
v přední části až k otisku tohoto krouž-
ku. Odstupňovanou komoru kromě 
historických zbraní, jako jsou například 
Mausery C96 v ráži 9 mm Luger nebo 
Steyry M12 s  hlavněmi 9 mm Luger 
od firmy Mauser, mají také moderní 
slovenské Grand Powery v ráži 9 mm 
Luger. Firma Walther ji u  některých 
zbraní používá od roku 2004.

Celkově vypadá Walther PPQ Q5 
Match SF velmi dobře, skoro se ne-
chce věřit, že již neprošel laděním 
u nějakého dobrého puškaře. Přesnost 
je vynikající jako u polymerového Q5. 
Tovární střelci, kteří již měli s  Q5 SF 
zkušenost, říkají, že při mířené střelbě 
na 25 metrů je u SF o 46 % kratší čas, 
potřebný mezi výstřely. Pistole Q5 SF 
prý doslova leží jako prkno. 

Kvalitní zbraně za přijatelné ceny
Obě varianty pistole Walther Q5 

Match jsou velmi kvalitní zbraně, které 
budou nepochybně dělat čest i radost 
svým majitelům. Dlouhý závěr tvoří 
elegantní siluetu, která celý profil op-
ticky odlehčuje. Tím se vzhledem dost 
odlišují od svých služebních sester 
s kratšími hlavněmi a závěry.

PPQ Q5 Match SF má ještě ver-
zi Champion, která je ve standardu 
vybavena rovnou třemi 17ranovými 
zásobníky a rozšířeným ústím zásob-
níkové šachty. Navíc má ještě vylep-
šenou spoušť Champion Grade. Jako 
doplňkovou výbavu lze pořídit hlaveň 
o délce 5,5 palce opatřenou závitem 
a chránítkem závitu.

Maloobchodní cena Q5 Match SF 
pro americký trh tak byla zatím sta-
novena na 1499 USD, v  domovské 
Spolkové republice dokonce 1699 eur 
a 1898 eur pro verzi Q5 Match SF 
Champion. 

ně nová zbraň. Zcela odlišná je rukojeť 
pistole, rovněž vybavená výměnnými 
prvky, jimiž se může pochlubit jen 
nemnoho pistolí s ocelovým rámem. 
Velmi podobné zásobníky z Q5 do Q5 
SF nejdou.

Odlišné je také rozebírání. Obou-
stranná šoupátka nahradila na oce-
lovém SF páka na levé straně, jíž je 
možno otočit při otevřeném závěru. 
Lučík má podobný hranatý tvar jako 
na polymerové verzi, je jen tenčí a má 
jemnější texturu na čele. 

Některé věci jsou u  Q5 a  Q5 SF 
shodné. SF je rovněž připraven na 
snadnou montáž optiky. Muška je 

Odstupňovaná nábojová 
komora podle patentu 
Georga Lugera




