
a k t u á l n û z v e l e t r h u

6 s t fi e l e c k á r e v u e › k v û t e n 2 0 1 2

redakce

IWA&Outdoor Classics si
zachovává své neo-
tfiesitelné postavení

druhého nejvût‰ího veletrhu na svûtû
v oboru civilních zbraní a pfiíslu‰enství,
potfieb pro pobyt v pfiírodû a bezpeã-
nostní techniky. Pfied ãasem se zdálo, Ïe
dohoní tradiãní americkou Shot Show, ale
tyto pfiedpoklady se nenaplnily, odstup
zÛstává zachován (na Shot Show v Las
Vegas letos vystavovalo na 1600 firem
a zaregistrovalo se 64 000 náv‰tûvníkÛ
z celého svûta). To ale norimberskému ve-
letrhu nic neubírá na v˘znamu, protoÏe
skladba vystavovatelÛ b˘vá do znaãné
míry odli‰ná – ãtvrtina jich pÛsobí v Nû-

mecku. Odli‰ná je i skladba náv‰tûvníkÛ,
ktefií do Norimberka také pfiijíÏdûjí zhru-
ba ze stovky zemí celého svûta.
Na norimberském v˘stavi‰ti probíhá

paralelnû s IWA zajímav˘ bezpeãnostní
program, konkrétnû tradiãní Konferen-
ce evropsk˘ch policejních v˘cvikáfiÛ
a Konference Akademie policejního ma-
nagementu na téma Zbranû a vybave-
ní. Letos k tomu poprvé pfiibyla speciál-
ní, je‰tû o nûco víc uzavfiená v˘stava
Enforce Tac. Ve dnech 8. a 9. bfiezna tam
62 firem pouze pro potfieby bezpeã-
nostních expertÛ vystavovalo zbranû
a dal‰í vybavení, jehoÏ pouÏívání si té-
mûfi v‰ude na svûtû vyhrazují vojenské
a policejní sloÏky. Enforce Tac nav‰tívi-
lo na 1500 odborníkÛ.
Velká ãást vefiejné „policejní“ expozice

pak byla soustfiedûna v nové velké hale 7A
s pfiedvádûcím pódiem pro ukázky jed-
notliv˘ch firem. Pod dnes uÏ silnû zpro-
fanovan˘m heslem „Protecting People“
se zde nabízely zejména speciální zbranû
a stfielivo pro policejní a bezpeãnostní
agentury, takzvané mírnûj‰í prostfiedky,
speciální optika a optoelektronika, zása-
hové stejnokroje a ochranné prostfiedky.
Kmarkantnû zfieteln˘m trendÛm, které

ovlivÀují i náplÀ veletrhu IWA&Outdoor
Classics, patfií jednak vyuÏívání digitální
techniky a revoluãní mikroelektroniky,
jednak pouÏívání vysoce sofistikova-
n˘ch materiálÛ na v˘robu odûvÛ, obuvi
a ochrann˘ch prostfiedkÛ. Projevuje se to
v plnémífie jak v „civilním“ sektoru, tedy
v loveck˘ch aktivitách a pfii sportovní
stfielbû, tak i v sektoru „sluÏebním“, ve vy-
bavení vojensk˘ch a policejních jednotek
a jejich specialistÛ. Ve sluÏebním sektoru
se také vûnuje ãím dál vût‰í pozornost so-

fistikovan˘m, Ïivot zachraÀujícím pro-
stfiedkÛm první pomoci pro pouÏití jed-
notlivcem pfiímo na boji‰ti. Tûmto skupi-
nám v˘robkÛ se budeme vûnovat v pfií‰-
tích ãíslech Stfielecké revue.

PISTOLE A REVOLVERY
Aãkoliv se mÛÏe zdát, Ïe v˘voj v obo-

ru krátk˘ch zbraní nepostupuje nijak
boufilivû, kaÏdoroãní Shot Show i IWA
zpravidla pfiinesou alespoÀ jedno nebo
i víc pfiekvapení. Nejvût‰ím hitem leto‰-
ního norimberského veletrhu byly pistole
nové ruskoitalské spoleãnosti Arsenal Fi-
rearms Group, které by se mûly vyrábût
v Itálii. Ve spoleãnosti má nûjakou úãast
také Massimo Tanfoglio, ‰éfem (CEO) je
v‰ak Nicola Bandini, pfiedtím odborn˘ no-
vináfi na volné noze, kter˘ pfied ãasem
publikoval také ve Stfielecké revui. Pistole
AF2011-A1 „Second Century“ na bázi
konstrukce Coltu M1911 ráÏe 45 Auto je
– fieknûme – dvojitá. Má vedle sebe dvû
hlavnû, spoleãné dvojnásobné tûlo a také
takov˘ závûr. Zásobník je zdvojen˘, oba
kohouty a obû spou‰tû jsou fixnû spoje-

O norimberském mezinárodním veletrhu IWA, kter˘ si letos od‰krtl uÏ 39. roãník,
by se dalo kaÏd˘ rok psát pfies kopírák: stále roste poãet vystavovatelÛ i náv‰tûvníkÛ,
takÏe kaÏd˘ rok je z tûchto hledisek rekordní. VystavovatelÛ bylo letos 1204 a ve
dnech 9.–12. bfiezna jejich stánky zhlédlo pfies 36 000 náv‰tûvníkÛ, ze dvou tfietin
zahraniãních – obchodníkÛ, novináfiÛ a vÛbec pfiedstavitelÛ odborné vefiejnosti,
protoÏe ostatním není veletrh pfiístupn˘. Viditelnû se rozrostla i v˘stavní plocha
(na 74 000 m2), takÏe náv‰tûvník uÏ v Ïádném pfiípadû nestaãí za den prohlédnout
v‰echno, co by chtûl. A to ani nemluvíme o svûdomit˘ch novináfiích, pro nûÏ
jsou málo celé ãtyfii otevírací dny.

IWA 2012
novinky a trendy

V Norimberku se kaÏd˘ snaÏí zaujmout jak umí.
Zatímco rozsáhlou expozici rodiny znaãek SIG
Sauer, Sauer, Blaser a Mauser nepfietrÏitû stfie-
Ïil vÏdy jeden z pseudohistorick˘ch bojovníkÛ,
ktefií se mezi sebou kaÏdou chvíli utkávali v lít˘ch
‰arvátkách...

...v˘robce stfielného prachu Pobjeda Technolo-
gy z GoraÏde v Bosnû a Hercegovinû vsadil na
barely, ve kter˘ch expeduje svoje v˘robky.
Snad byly prázdné.




