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Postfiehy
z Norimberku

IWA (SNAD) JE·Tù ROSTE �
Leto‰ní IWA pfiekvapila pfiíchozího

je‰tû dfiív, neÏ ve‰el do v˘stavních pa-
vilonÛ. Pokud pfiicházel vstupem Mitte
(od metra), tak musel zaregistrovat
zbrusu nov˘ supermoderní odbavova-
cí terminál, kter˘ zahrnuje pokladny, ‰at-
ny a v‰eliké zázemí. Oba vstupy do
komplexu v˘stavi‰tû se tak dnes uÏ do-
staly na úroveÀ 21. století.
V roce 1977 se v Norimberku konala

první v˘stava IWA (International Waffen-
ausstellung) jako pfiehlídka nabídky spe-
cializovaného obchodu se zbranûmi
a pu‰kafiského fiemesla. Tehdy se zú-
ãastnilo 181 vystavovatelÛ s pfievahou nû-
meck˘ch. Postupem ãasu se ze skrom-
n˘ch zaãátkÛ vyvinul veletrh skuteãnû
svûtového formátu, spolu s americkou
Shot Show jeden ze dvou, které ukazu-
jí, ale sv˘m zpÛsobem i stanovují trendy
celosvûtového v˘voje. Kromû loveck˘ch
a sportovních zbraní, stfieliva, optiky
a dal‰ího pfiíslu‰enství se vystavovan˘
sortiment roz‰ífiil o obleãení, obuv a dal-
‰í pomÛcky nejen pro lov a stfieleck˘
sport, ale pro pobyt v pfiírodû vÛbec.

Pfiedseda Svazu nûmeck˘ch pu‰kafiÛ
a obchodníkÛ se zbranûmi Jürgen Triebel
se domnívá, Ïe tato „stále rostoucí roz-
manitost vystavovan˘ch produktÛ“ je jed-
ním z tajemství úspûchu veletrhu IWA &
Outdoor Classics. Zbrojní technika a v‰e,
co s ní pfiímo souvisí, v‰akmá stále na ve-
letrhu velkou pfievahu. To platí i v posled-
ních ‰esti letech, kdy se zamûfiení veletrhu
roz‰ífiilo o sektor „Law Enforcement“,
tedy o vybavení a informace pro policejní
a bezpeãnostní profesionály.
V roce 2010 na norimberském veletr-

hu vystavoval rekordní poãet 1141 firem,
z toho témûfi tfii ãtvrtiny zahraniãních.
Podle tiskové zprávy jich letos bylo 1166
(se stejn˘m podílem mimonûmeck˘ch
vystavovatelÛ), av‰ak jin˘ oficiální pra-
men pro leto‰ní rok uvádí jen 1134 firem.
Kdoví, kde je pravda, nikdo to nespoãí-
tá... Podobné je to i s poãtem náv‰tûv-
níkÛ. Veletrh je pfiístupn˘ jenom odbor-
né vefiejnosti, tedy profesionálÛm ãinn˘m
v oboru, a v letech 2008-2010 jej pokaÏ-
dé nav‰tívilo kolem 32 000 lidí. Letos jako
by nebyl takov˘ nával jako loni, ale tfie-
ba se nám to jen zdálo.

Každoroční norimberský veletrh IWA & Outdoor Classics je v první řadě
příležitost k prezentaci sortimentu včetně nových výrobků v oboru civilních
zbraní a příslušenství a samozřejmě i k obchodním jednáním. Mimo to se tu
však odehraje řada neformálních setkání osob činných v této branži vlastně
na celém světě. Ti si vymění řadu oficiálních, polooficiálních i neoficiálních
informací o tom, kam se ubírá vývoj a co je nového. Bylo tomu tak i letos
od 11. do 14. března a některé ze zajímavých zpráv zde přinášíme.

NOVÁâEK NA VELETRHU
Kde zaãít? Jako novináfi projdete

vstupní halou, nafasujete visaãku
a ocitnete se v ráji. Nebo, jste-li paci-
fista, v pekle. Pfied vámi se rozkládá
obrovská hala napûchovaná zbranû-
mi v‰echmoÏn˘ch druhÛ odmu‰ke-
ty po laserovou pistoli, stfielivem,
pfiíslu‰enstvím, v˘strojí, terãi, trena-
Ïery a spoustou dal‰ích vûcí, u kter˘ch
ani nevíte jméno nebo Ïe vÛbec exis-
tují. Hala se rozkládá padesát metrÛ
do ‰ífiky a táhne se tak daleko, Ïe kon-
ce ani nedohlédnete. A pak si uvû-
domíte, Ïe takov˘ch hal je tady ·EST.
Procházíte veletrhem a nevíte, kam

se podívat dfiív. AÈ vás zajímají spor-
tovní zbranû nebo lovecké, krátké pro
sebeobranu, vzduchovky pro ven-
kovsk˘ dvorek i do olympijské haly,
noÏe v‰emoÏn˘ch druhÛ nebo poli-
cejní v˘zbroj – tady se nenudí nikdo.
Zbranû, které normálnû vidíte jen na
obrázcích – nebo u novinek ani tam –
si tady mÛÏete vzít do ruky, potûÏkat
a prohlédnout ze v‰ech stran, zkusit,
jak se s nimimífií a jakoumají spou‰È.
MÛÏete si vyzkou‰et lov ãi taktickou si-
tuaci na nûkterém zmnoha laserov˘ch
trenaÏerÛ, nebo obdivovat doved-
nost rytcÛ tvofiících svá umûlecká díla
pfiímo pfied va‰ima oãima.
KdyÏ pak po ãtyfiech dnech opou‰tí-

te Norimberk, rekapitulujete si, co si
máte vzít pfií‰tû. Lep‰í orientaãní
smysl, abyste pofiád nebloudili. Po-
hodlnûj‰í boty, protoÏe na IWA na-
chodítedeset patnáct kilometrÛdennû,
ani nevíte jak. A vût‰í pamûÈ do foÈáku,
ale stejnû víte, Ïe jí nebude dost...
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