
 

 

Návštěva mezinárodního veletrhu 

IWA OUTDOOR CLASSIC 2014 

IWA & Outdoor Classics  je jeden z největších specializovaných veletrhů ve 

světě zaměřený na zbraně a střelivo. Přední světoví výrobci a distributoři představují 

širokou nabídku loveckých, sportovních, signálních, plynových a historických zbraní a 

jejich součástek, střeliva, lovecké a sportovní optiky, speciálních oděvů – loveckého 

a outdoorového oblečení. Odbornou policejní veřejnost určitě zaujme pestrá nabídka 

technických prostředků sebeobrany, osobních ochranných prostředků i zbraní pro 

čistě policejní využití. Veletržní společnost NürnbergMesse pořádá tuto výstavu přes 

40 let vždy začátkem března v Norimberku.  

 Nad návštěvou veletrhu jsem už dlouho přemýšlel, přeci jen zájem o zbraně 

patří k mé profesi.  Důležitým impulzem pro uskutečnění zájezdu do Norimberku byla 

informace od vedoucího OMV KŘP Plzeň, že příslušníci IPA mají na veletrh vstup 

zdarma.  Když si vezmeme do úvahy, že nejlevnější jednodenní vstupné stojí 600,- 

Kč, pak je vstup na průkazku IPA příjemný bonus. Nic jsem nenechal náhodě a 

poznatek o vstupném pro příslušníky IPA jsem ještě jednou ověřil mailem přímo u 

pořadatele. Samozřejmě nemohu zapomenout na pomoc Ilony Vaníčkové, která mi 

ochotně pomohla sehnat další potřebné informace přímo od kolegů z Německa.  

Na výroční členské schůzi IPA ÚS č. 103 jsem přednesl návrh na uskutečnění 

zájezdu do Norimberku. Zde se rozhodlo, že členům IPA budou uhrazeny náklady na 

dopravu. Dali jsme dohromady skupinu pěti lidí, kteří měli zájem se zúčastnit výstavy. 

Odjezd jsem stanovil na 9. března 2014 v 7:00 hodin. Dva kolegové na poslední 

chvíli odřekli ze závažných rodinných a zdravotních důvodů. 

 Nakonec se mnou do Německa vyrazil Radek Karlík a Richard Čutek. V autě 

tedy bylo dostatek prostoru a cesta do 210 km vzdáleného Norimberku trvala zhruba 

90 minut. Trasa z dálnice do areálu výstaviště byla dokonale značená, takže jsme se 

na místo dostali bez nejmenších problémů. Pořadatelská služba výstaviště nás 

nasměrovala do parkovacího domu, kde jsme za celodenní parkování zaplatili 8 €.   

Lístky na výstavu jsme si museli vyzvednout na speciální přepážce tzv.  

Sonderschalter, která se nachází jen u vchodu Mitte „Eingang Mitte“. Pracovník u 

přepážky, byl poněkud rozpačitý, když jsem mu ukázal průkaz IPA, ale když jsem 

k průkazu IPA předložil i služební průkaz ochotně nám vydal vstupenky.   



Vlastní veletrh nás doslova ohromil. Neuvěřitelné množství vystavovatelů 

prezentovalo výrobky zejména v oblasti myslivosti. Mohli jsme zde zahlédnout 

širokou škálu moderních loveckých zbraní, doplňků zbraní i vybavení pro lovce. Já 

strávil více času u vystavovatelů, kteří se zabývají výrobou a doplňky zbraní pro 

policejní a vojenské využití. Společně jsme si zastříleli i na laserové střelnici. 

Richardovi udělali radost vystavovatelé prezentující nože a chladné zbraně. Jen byl 

trošku smutný, že si všechny nože, které se mu líbí, nemohl koupit. Nejsem velký 

fanda do airsoftových zbraní, zřejmě proto jsem byl zaskočen tak pestrou nabídkou 

„kuličkových zbraní“ a jejich doplňků. Při návštěvě pavilonu určeného pro sportovní 

střílení Radek litoval, že nemohl vzít syna, který závodně střílí. Výstava je totiž 

striktně určená po osoby starší 18 let.  Výstava je tak rozsáhlá, že důkladně projít 

celou expozici během jednoho dne je nemožné. Po zhruba šestihodinovém 

procházení pavilonů, obtěžkáni igelitkami s propagačním materiálem, jsme usoudili, 

že je nejvyšší čas odjet domů. Škoda, že s námi nemohlo jet více lidí. Příští rok se na 

IWU rádi vrátíme a snad se nám podaří nalákat více lidí na společný výlet. 

                                                                                   Zdeněk Plachý  

 



 

 



 

 



 

 


