
12

Konečně. Tradiční veletrh IWA OutdoorClassics se v letech 2020 a 2021 nekonal, a teprve 
po covidové pauze, která se mnohým z nás zdála nekonečná, se ve dnech 3.–6. března 
vrátil na norimberské výstaviště. Netrpělivě očekávanou událost sice letos poznamenala 
podstatně menší účast vystavovatelů i návštěvníků z řad odborné veřejnosti, ale i tak 
toho bylo k vidění hodně. O jednotlivých novinkách budeme podrobněji psát v dalších 
číslech, zde přinášíme jen několik vybraných ukázek. 

Marek BAKO a redakce

Výstavní haly veletrhu IWA 2022 
nebyly tak úplně prázdné, jak to ná-
hodou jednu chvíli vypadalo kolem 
stánku s doplňky zbraní izraelské 
společnosti FAB Defense. Ale no-
rimberská prestižní výstava, v na-
šem oboru jedna ze dvou obchodně 
a informačně nejvýznamnějších na 
světě, se – snad prozatím – nevráti-
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Akce

la do svých obřích předcovidových 
rozměrů. Někteří vystavovatelé i ná-
vštěvníci ještě nepřekonali obavy  
z pandemie, která ostatně vyvolala 
i hospodářské problémy, k tomu se 
připojila válka na Ukrajině… 

Úplně chyběly stánky některých nej-
větších hráčů, jako například Beretta 
Holding, Blaser Group nebo SIG Sauer, 

stejně jako většina tradičních ame-
rických značek. Jen menší část jejich 
výrobků byla k vidění alespoň ve stán-
cích obchodníků. Počty výstavních 
stánků (856) a odborných návštěvníků  
(19 500) byly o něco méně než polovič-
ní ve srovnání se stavem v roce 2019. 
Atmosféra byla však výborná a alespoň 
se nikde nikdo netlačil. 

Firma Glock kromě své široké řady ak-
tuálně vyráběných pistolí představila 
zajímavou novinku, i když se vlastně  
o novinku nejedná. Ke 40. výročí uvedla 
na trh reminiscenci na svůj prapůvodní 
vojenský model P80 ráže 9 mm Luger, 
jenž spolu se svou civilní verzí Glock 17 
založil obrovský celosvětový úspěch 
pistole, která vznikla vlastně z ničeho. 
Bylo to na základě tendru rakouské 

armády a zbraň byla dovedena do sé-
riové produkce v neuvěřitelně krátkém 
čase, když výrobky Gastona Glocka  
z jeho podniku v Deutsch-Wagramu 
u Vídně odebíral bundesheer už od 
roku 1983. Pokud jde o současnou P80, 
zatím nevíme, nakolik se jedná o zcela 
přesnou repliku starého vojenského 
vzoru, ale napohled se mu podobá  
a má své nepochybné kouzlo.




