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Nové zbraně

Společnost CB Servis Centrum, výhradní dovozce zbraní značky Walther do České re-
publiky, ochotně zapůjčila naší redakci dvě novinky. Jsou to pistole Walther Q5 Match 
SF a Q5 Match SF Champion. Informovali jsme o nich už v letošním čísle 5 čerstvě po 
jejich představení světu, nyní se již prodávají na našem trhu. O konstrukci zbraní jsme 
obšírně psali v minulém článku, teď se tedy soustředíme víc na zkušenosti ze střelby. 

Walther Q5 Match SF
Text a foto Marek BAKO

navíc několik doplňků, jako je rozšířené 
ústí šachty zásobníku magwell a spoušť 
champion grade s měnitelným bodem 
spuštění. Obě zbraně mají pětipalcové 

Walther Q5 Match SF Champion (vlevo) a Walther Q5 Match SF 

OBĚ pistole jsou velmi podob-
né. Zkratka SF v názvu zna-

čí steel frame, tedy ocelový rám. Cham-
pion má proti obyčejnému Match SF  

hlavně s polygonním vývrtem a odstup-
ňovanou komorou, vynálezem Georga 
Lugera majícím za cíl omezit únik spalin 
u nábojů 9 mm Luger s kónickou náboj-
nicí. Ocelový rám se liší od plastového 
nejen vyšší hmotností, ale především 
jiným tvarem. Například proti původní-
mu Q5 Match na plastovém rámu má 
stranovou demontážní páčku namísto 
hmatníků spojovacího třmenu. 

Trochu se divím, proč se při kon-
strukci tak velké a těžké pistole tolik 
dbalo na podobnost s  rodinou PPQ. 
Jde o to, že původní PPQ je spíš semi-
kompakt, a proto velikost rukojeti je 
logicky trochu kompromisní v zájmu 
zachování maximální univerzálnosti 
pro pohodlný úchop co největšího 
množství lidí a přijatelných rozměrů 
u  zbraně na skryté nošení. Prostě 
bych čekal rukojeť Q5 Match SF delší, 
jakkoliv mi tahle seděla velmi dobře. 

Ocelový rám neumožňuje jednodu-
chou výměnu hřbetů nebo střenek 
rukojeti, a  tak je navržen také velmi 

Walther Q5 Match SF Champion
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Specialitou je možnost bez úprav 
namontovat většinu používaných mini-
kolimátorů výměnou za hledí. 

Velkou pochvalu si na obou zbra-
ních zasloužila spoušť. Modrá spoušť je 
konstrukčně shodná se standardními 
spouštěmi ostatních PPQ, ale má třecí 
plochy potažené teflonem. Původně 
Walther plánoval standardně monto-
vat spouště APEX, ale nakonec zvolil  
ty z vlastní výroby. Spouště APEX se do-
dávají na přání buďto kompletní (made 
in USA) nebo od Waltheru jako kom-
binace spouště APEX a  spoušťového 
táhla Walther. Tuto variantu například 
nabízí CB servis na svém e-shopu. Svým 
velmi plynulým chodem v jednočinném 
režimu převyšuje řadu jiných SA/DA 
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Walther Q5 Match SF

kompromisně. Je možné doobjednat 
hliníkové nebo dřevěné střenky, ty ale 
příliš nemění rozměry celého úcho-
pu. Pro mou, řekněme průměrnou 
mužskou dlaň je naprosto vyhovující. 
Nám zapůjčený SF Match Champi-
on měl střenky originální, z  černého 
plastu s  průměrně výrazným chec-
keringem, zatímco druhá pistole  
SF Match je měla nahrazeny střenkami 
s velmi drsným povrchem podobným 
smirkovému papíru č. 600. Nedokážu 
říct, co bylo lepší. Standardní tovární 
střenky jsou velmi vhodné pro různé 
sportovní disciplíny, ty druhé mi umož-
ňovaly jistější úchop při rychlém tasení 
– akční střelba je ostatně doménou
Q5 Match SF.

zbraní. Spoušť má bodový odpor 25 N 
a velmi krátký reset, nutný k rychlému 
opakování výstřelu. Na Championu je 
ještě lepší, i když by se zdálo, že snad už 
není co zlepšovat. 

Měli jsme zapůjčeno několik zásob-
níků s různou kapacitou a prodlužující-
mi patkami. Zásobníky jsou plechové 
dvouřadové s  jednořadým vyústěním, 
naprosto běžné konstrukce. Jdou nabíjet 
snadno na plnou kapacitu bez pomůcek. 

Zásobníky jsou shodné a kompatibilní 
pro všechny modely PPQ M2 s  tlačít-
kovým ovládáním záchytu zásobníku, 
a  to včetně modelů SF. Liší se pouze 
použitými dny, těla jsou vždy shodná. 
Největší rozdíl je v tom, zda je pistole 
osazena rozšířením zásobníkové 

Pistole Q5 Match SF rozložená na čištění

Pětipalcová hlaveň Walther Q5 Match SF



www.streleckarevue.cz   |   listopad 2019 20

Nové zbraně Walther Q5 Match SF

nikdo nemusí bát mířenkářské soutěže. 
Jak už ale bylo řečeno, doménou těchto 
zbraní je rychlá akční střelba. Zde máte 
pocit, že náboj 9 mm Luger je nějak 
slabý, celý zásobník se dá vysypat velmi 
rychle a velmi efektivně. 

K  testu jsem použil několik druhů 
nábojů: přebíjené se střelou ARES FMJ 
125 grs a navážkou 4,7 grs prachu Lovex 
S020/02, tovární Magtech FMJ 124 grs, 
Magtech 147 grs subsonic FMJ, Sellier 
& Bellot 115 grs FMJ a  CCI Blazer FMJ 
124 grs. Po vystřílení stovek ran z obou 
zbraní nebyl zaznamenán jediný pro-
blém či zádržka. Nábojnice vyhazují obě 
zbraně asi metr vpravo, nijak závratnou 
rychlostí, ale velmi spolehlivě. 

V přesnosti nejlépe uspěly subsoniky 
Magtech a  náboje Blazer. Při měření 
na hradlech měly Blazery absolutně 
nejmenší rozptyl počátečních rychlostí, 
u jedné položky jsem naměřil rychlosti 
351, 350, 352, 352 a  353 ms-1. Vnímání 
zpětného rázu bylo asi nejslabší u Bla-
zerů a nejsilnější u subsonických Mag-
techů s  těžkou střelou. Mimochodem, 
subsoniky Magtech jsou docela našla-
pané, jejich počáteční rychlost atako-
vala 330 ms-1, to s poměrně dost těžkou 
střelou. Každopádně rozdíly v terči byly 
nepatrné a víc odpovídaly mým aktuál-
ním schopnostem.

I když se bezesporu jedná o sportovní 
zbraně, mají implementovány stejné 
ochranné prvky jako jakékoliv jiné PPQ, 
tedy jsou i  stejně bezpečné. Asi bych 
takovou pistoli nenosil každý den pod 
oděvem, ale v nouzi by to bylo možné. 
Ze siluety příliš nevystupují ovládací prv-
ky, rukojeť je spíš kratší (kromě Cham-

šachty (magwell). Pokud má pistole roz-
šířenou šachtu, je třeba užívat zásobníky 
se slitinovými dny, původní plastová dna 
s  delší přední částí zabraňují plnému 
doražení zásobníku v šachtě. 

Walther dodává kompletní zásobníky 
kompatibilní s šachtou s kapacitou 15+2 
náboje a  dále existují prodlužující dna 
od UTG PRO; ta však kapacitu nezvyšují, 
jsou plná a  pouze usnadňují doražení 
zásobníku a jeho vyhození. 

Pak jsou k  dispozici ještě zvětšující 
dna od společnosti Taran, ale ta jsou 
k dostání pouze v USA a jsou dost dra-
há. Barevná škála prodloužených den 
zásobníků může být velmi praktická 
– když si v  tom uděláte systém, hned
víte, co vkládáte do zbraně. Zasunutí zá-
sobníku do zbraně je snadné, u modelu
Champion díky rozšířenému ústí šachty
samozřejmě ještě lehčí.

Těžký závěr lze natáhnout velmi snad-
no, díky jeho hmotnosti není vratná 
pružina příliš tvrdá. Závěr je vysoký, 
svědčí o vyšší ose hlavně nad hřbetem 
střelcovy ruky. Je jej možné bezpečně 
uchopit i nadhmatem za přední i zad-
ní část. Celokovová zbraň má půvab 
i v tom, že se při nabíjení neozývá žádné 
vrzání a skřípání, jak to znají například 
střelci z  glocků. Díky velikosti zbraně 
je nábojiště i  komora bez jakéhokoliv 
omezení. Komora je full supported, tedy 
držící náboj v celé délce, a skluzavka do 
komory má poměrně malý úhel vhodný 
pro vysokou spolehlivost nabíjení nábo-
jů s různými typy střel.

Samotný výstřel je zcela pohodová až 
relaxační záležitost. Zbraň je těžká, zpět-
ný ráz je velmi mírný, až máte pocit, že 

cyklus závěru je nějak pomalejší. Pistole 
se mírně zvedají, ale rychle se vracejí do 
záměrné. Jediný omezující prvek před 
provedením druhého výstřelu je reakč-
ní doba ukazováku na spoušti, kterou 
zkracuje svižný reset spouště. 

Walther Q5 Match SF a SF Champion 
jsou velmi přesné zbraně; mířená střel-
ba je tak snadná a rychle přináší dobré 
výsledky. Mířidla jsou skvěle čitelná, 
muška se světlovodným vláknem na 
mířenou střelbu sice není nejvhodnější, 
ale nepřekáží. Díky precizní a  dlouhé 
hlavni, stejně jako dlouhé záměrné, je 
střelba přirozeně přesná. V  minulém 
článku jsem přinesl hodnoty rozptylů. 
Nedělal jsem sice přesná měření, ale 
mohu potvrdit, že s  Q5 Match SF se 

Krycí destička – základna hledí

Obě pistole mají dvojčinný úderníkový mechanismus



Walther Q5 Match SF 
Champion

ráže 9 mm Luger

délka 220 mm

výška 150 mm

šířka 39 mm

délka záměrné 181 mm

délka hlavně 127 mm

hmotnost 1,20 kg

tu poctivě vyrobené celoocelové pistole, 
se kterou se bez jakýchkoliv úprav nemu-
síte obávat žádného závodu. Jinak je to 
zbraň vcelku univerzální a když vám 
nevadí vyšší hmotnost, dá se i nosit. 
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pionu), je tedy možné Q5 Match SF 
nosit i ve vnitřním opaskovém pouzdře, 
například od Dasty.

Na závěr se dopustím kacířské myš-
lenky. Q5 Match SF je těžká sportovní 
pistole, ale pořád se nemohu zbavit 
dojmu, že s nábojem 9 mm Luger není 
zdaleka využit její potenciál. Dovedu 
si ji docela dobře představit například 
v ráži 357 SIG a kdyby byla ještě vyba-
vena kompenzačními porty, určitě by 
fungovala skvěle.

Walther Q5 Match SF a SF Champion 
lze objednat u CB servisu, nejjednodušší 
cesta je asi e-shop. Stojí okolo 45 000 
korun. Tato cena plně respektuje nejen 
cenu v západní Evropě, ale hlavně hodno-

inzerce




