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Letos probíhal veletrh Enforce Tac 
6. a 7. března. Šikovným tahem se 
ukázalo být jeho užší propojení 

s  akcí U.T.Sec, která je momentálně 
popisována jako summit pro drony, 
bezpilotní technologie a  bezpečnost. 
Zatímco v  předchozích letech se tato 
paralelní expozice skrývala kdesi v po-
zadí, tentokrát právě ona vítala každého 
návštěvníka pavilonu 12 norimberského 
výstaviště. Celkově tu vystavovalo 304 
subjektů z  celého světa, které se do 
daného prostoru vešly právě tak ako-
rát. Proti loňsku se bavíme o  nárůstu 
o  nějakých 25 % a  pokud bude tento 
trend pokračovat, bude nezbytné další 
rozšíření výstavních ploch. Podstatně 
víc bylo také návštěvníků, u nichž se při-
tom přísně dbá na příslušnost k branži: 
výstavní statistiky uvádějí za oba dny 
dohromady asi 5000 lidí, což je proti 
loňsku nárůst o 35 procent. 

Ruční palné zbraně na výstavě En-
force Tac vystupují jako jedna z mnoha 
součástí pestré výbavy příslušníků sou-
časných bezpečnostních složek. Nic-
méně zbrojovek a  jejich obchodních 
partnerů se zde již tradičně objevuje 
mnoho a  prakticky pokaždé se právě 
tady některé produkty představují úpl-
ně poprvé. Přinejmenším v Evropě. 

Služební „předskokanka“ veletrhu IWA OutdoorClassics má za sebou osmý ročník 
a už dávno nám vyzrála v akci, které se vyplatí věnovat pozornost. Mnozí výrobci si 
totiž výstavu Enforce Tac volí pro premiéru významných novinek, případně ji využívají 
k tomu, aby zde předvedli nové koncepty a zjistili reakce cílového publika.

Enforce Tac 2019

přivezla firma Full Conceal, která svůj kon-
cept v první podobě představila na SHOT 
Show před dvěma lety (SR č. 3/2017). 
Od prvotní pistole Glock s uříznutou ru-
kojetí se pak přešlo k podstatně sofistiko-
vanějšímu systému s rukojetí sklopnou 
k ústí hlavně, navíc se skládacím lučí-
kem a jazýčkem spouště. 

Zákazník si může koupit již takto upra-
venou zbraň, může si nechat tímto 
způsobem předělat svou vlastní běžnou 
pistoli, anebo si pořídí jen spodní kon-
verzní partii. K výhodám by mělo patřit, 
že uživatel může mít náboj v komoře, 
aniž by prý při sklopené rukojeti a spol. 
hrozilo nebezpečí nechtěného výstřelu – 
spoušťové ústrojí se totiž aktivuje teprve 
po vyklopení rukojeti do funkční polohy.

Má to být ideální řešení pro lidi, kteří 
chtějí skutečně skrytě nosit velkokapa-
citní velkorážovou pistoli. Na tom něco 
je, zejména v  letních měsících mívají 
uživatelé se zákonem předepsaným 
skrytým nošením problémy. 

Tady se počítá s  tím, že sklopený 
Glock, klidně s opravdu dlouhým zásob-

RED., foto NuernbergMesse/Frank Boxler, 
Martin HELEBRANT, David PAZDERA a výrobci
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Aktuálně

Před vchodem do nových prostor výstavy Enforce Tac v pavilonu 12 norimberského výstaviště 

Sklopný Glock
Když jsme se ve čtvrtek 7. března 2019 

po vstupu do pavilonu 12 přeptali kolegů 
z řad odborných publicistů, co je na této 
výstavě nejzajímavější, každý jako první 
zmínil sklopný Glock. Ten do Norimberku 

Podle mnohých nejzajímavější 
exponát letošní výstavy Enforce Tac: 
sklápěcí Glock americké firmy 
Full Conceal




