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Walther PP –
univerzální zbraň
Walther PP a od něho odvozené zbraně byly po desítky let od uvedení na trh etalonem policejních a obranných pistolí. Sloužily v nejrůznějších organizacích včetně
armád a dlouho to vypadalo, že je nic nepřekoná. Kombinace kvality, přesnosti,
bezpečnosti, spolehlivosti a v neposlední řadě elegantního nestárnoucího designu
by z nich udělal stálice na trhu se samonabíjecími pistolemi i bez Jamese Bonda
a jeho PPK.

R

áže 7,65 mm Browning se dlouho
zdála dostačující na obranu i pro
policejní práci. V našich končinách
ji před válkou i po válce reprezentovalo několik zbraní sloužících desítky let,
zejména pistole
27, 50/70, samopal
vz. 61 a neslužební
83.
nes se mluví o tom, že na spolehlivou
obranu je potřeba zasáhnout útočníka
střelou s větší energií a trh nabízí více
velmi kompaktních zbraní v ráži 9 mm
Luger, které jsou jistě účinnější. Nevýhodou subkompaktů ráže 9 mm je
jejich optimalizace pro obranu a skryté
nošení a z toho plynoucí jednoúčelovost.
alther PP je však pistole, která kromě
skrytého a relativně bezpečného nošení
nabízí také kvalitní úchop a vysokou
přesnost střelby, prostě střeleckou pohodu. ( áměrně jsem zde uvedl větší model
PP, a ne nepatrně mladší PPK, jenž má
přece jen poněkud omezenou velikost
rukojeti ve prospěch menší velikosti
a hmotnosti.)

Walther PP ráže 22 LR z roku 1975 a PP ráže 7,65 mm z roku 1938

Walther PP
Zella-Mehlis, 1938

Walther PP,
montáž Ulm, 1975

7,65 mm Browning

22 long rifle

délka hlavně (mm)

98

100

celková délka (mm)

170

170

výška bez zásobníku (mm)

109

109

délka záměrné (mm)

123

123

šířka (mm)

30

30

8 nábojů

10 nábojů

0,66

0,56

ráže

kapacita zásobníku
hmotnost (kg)

67

ajímalo mě, jak historické althery
PP střílejí a co se s nimi dá v praxi dělat.
althery PP se vyráběly nejvíc v ráži
7,65 mm Browning, ale také na náboje 9 mm Br. krátký, 22 L a 6,35 mm
Browning. ozhodl jsem se udělat srovnání dvou
altherů PP v běžnějších
rážích 7,65 mm Br a 22 long rifle. Kapacita
zásobníku je 8 nábojů u ráže 7,65 a 10
nábojů u ráže 22 L .
V ráži 7,65 mm jsem zvolil předválečný
kus z roku 1938, jenž byl zřejmě na povrchu
silně napaden korozí, kterou někdo velmi
neodborně čistil smirkovým papírem.
Jedná se o zbra pátého výrobního
provedení s 60stup ovou pojistkou,

střelecká revue

