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11. mezinárodní veletrh obranné a bezpeãnostní techniky IDET se poprvé termínovû propojil s 15. mezinárodním veletrhem
poÏární a bezpeãnostní techniky a sluÏeb PYROS/ISET s podtitulem Veletrhy Integrovaného záchranného systému. V˘sledkem
byla komplexní nabídka v˘robkÛ a sluÏeb pro armádní, bezpeãnostní a záchranáfisk˘ sektor, která na brnûnské v˘stavi‰tû
pfiilákala rekordní poãet více neÏ tfiiceti tisíc náv‰tûvníkÛ, mezi nimi 80 procent registrovan˘ch odborníkÛ. V rámci celého 
komplexu VeletrhÛ Integrovaného záchranného systému se prezentovalo 555 firem z 27 zemí. NovináfiÛ se akreditovalo 
165 z dvanácti zemí svûta.

„Nová koncepce veletrhÛ, která nabízí komplexní pfiehled o celé sféfie vojenské a civilní bezpeãnosti, se rozhodnû osvûdãila.
Vãas jsme zareagovali na aktuální trendy integrace a prohlubující se spolupráce obrann˘ch a bezpeãnostních struktur a zájem
o úãast na leto‰ním roãníku potvrdil, Ïe jdeme správn˘m smûrem,“ konstatoval fieditel veletrhÛ IDET a PYROS/ISET
a viceprezident Asociace obranného a bezpeãnostního prÛmyslu âR Karel Torn. 

IDET jako bienální veletrh alternuje s nejvût‰í evropskou
oborovou v˘stavou EUROSATORY PafiíÏ a dlouhodobû si udrÏuje
pozici nejvût‰í pfiehlídky obrann˘ch a bezpeãnostních technologií
v prostoru nov˘ch ãlensk˘ch státÛ NATO. Leto‰ního roãníku se
zúãastnilo 373 firem z 26 zemí tfií kontinentÛ.

Za dobu trvání veletrhu pro‰lo branami v˘stavi‰tû více neÏ 30 tisíc
náv‰tûvníkÛ – jde o historicky rekordní zájem odborné vefiejnosti
o veletrh IDET. Tradiãnû vysok˘ byl zájem zahraniãních partnerÛ.

Veletrhy si prohlédli náv‰tûvníci ze 34 státÛ. Jednalo se v˘hrad-
nû o registrované odborníky.

Na základû pozvání ministra obrany veletrh nav‰tívilo 21 oficiál-
ních armádních delegací z 19 zemí a vojen‰tí a leteãtí pfiidûlenci
z 23 zemí. V ãele slovenské delegace stál ministr obrany, ostatní
delegace vedli státní tajemníci, náãelníci generálních ‰tábÛ,
národní fieditelé pro vyzbrojování a dal‰í vysocí armádní pfied-
stavitelé. Na v˘stavi‰ti probûhlo celkem 18 bilaterálních schÛzek

zahraniãních hostÛ s pfiedstaviteli Ministerstva obrany âR
a pfiibliÏnû 110 jednání zahraniãních hostÛ s vystavovali veletrhu
– ãleny Asociace obranného a bezpeãnostního prÛmyslu âR. Tyto
údaje potvrzují proexportní v˘znam brnûnského veletrhu. 

Dal‰í VIP hosté se zúãastnili odborného doprovodného progra-
mu. Nejv˘znamnûj‰í událostí byla mezinárodní konference CATE
(Community-Army-Technology-Environment) tvofiená pûti dílãími
konferencemi na témata: Vojenské technologie 2011, Distanãní

vzdûlávání, simulace a komunikace, Bezpeãnost a ochrana infor-
mací, Armáda a znalostní spoleãnost, Bezpeãnostní management
a spoleãnost. Na nové priority evropské bezpeãnostní politiky se
zamûfiila mezinárodní konference „Jaká bezpeãnost pro Evropu
v mûnícím se svûtû?“. Velkou pozornost vzbudila prezentace Bílé
knihy o obranû jako dÛleÏitého koncepãního materiálu, kter˘ bude
urãovat vizi a smûfiování Armády âR v nejbliÏ‰í budoucnosti.
Tradiãní souãástí veletrhu bylo vyhlá‰ení nejlep‰ích exponátÛ,
které obdrÏely prestiÏní ceny IDET NEWS 2011.
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Veletrh PYROS/ISET pfiedstavil novinky pro profesionály z oblasti poÏární ochrany, bezpeãnosti i v‰ech sloÏek Integrovaného
záchranného systému, ale také pro komerãní subjekty, dobrovolné hasiãe a dal‰í zájemce z fiad vefiejnosti. Leto‰ního veletrhu
PYROS/ISET se zúãastnilo 182 firem z 21 zemí ãtyfi kontinentÛ. Náv‰tûvnost leto‰ního roãníku pfiedãila oãekávání pofiadatelÛ.
Bûhem soubûhu konání obou veletrhÛ na v˘stavi‰tû zavítalo pfies 30 tisíc náv‰tûvníkÛ, z toho 65 % pfii‰lo ve dnech spoleãného
konání veletrhÛ IDET a PYROS/ISET. Zahraniãní náv‰tûvníci pfiijeli ze 34 zemí.

StûÏejním doprovodn˘m programem byla 11. mezinárodní kon-
ference PYROMEETING s nosn˘m tématem Chemická a radiaãní
bezpeãnost âeské republiky. O nebezpeãí chemického terorismu,
pfiipravenosti hasiãÛ na zdolávání chemick˘ch havárií i nov˘ch
moÏnostech odstraÀování nebezpeãn˘ch látek jednalo pfies 
150 odborníkÛ v ãele s nejvy‰‰ími pfiedstaviteli Hasiãského
záchranného sboru âR.

Po celou dobu veletrhu probíhal také atraktivní doprovodn˘ pro-
gram. âeská asociace zpracovatelÛ povodÀov˘ch plánÛ pfiipravila
v bazénu pfied pavilonem Z hned nûkolik ukázek tûch nejmo -
dernûj‰ích povodÀov˘ch zábran v rámci akce Ochrana pfied
povodnûmi Brno 2011. Ve spolupráci s Armádou âR a Univerzitou
obrany se na terénním polygonu pfiedstavila armádní technika na
sedmi nároãn˘ch pfiekáÏkách. Doprovodn˘ program vyvrcholil 
v sobotu - v Den dobrovoln˘ch hasiãÛ se soutûÏemi mlad˘ch

hasiãÛ, muÏÛ a Ïen v poÏárním útoku. S velk˘m zájmem divákÛ se
setkaly atraktivní ukázky zásahÛ policie i hasiãÛ a nechybûly ani
prezentace preventivnû v˘chovn˘ch programÛ pro dûti i dospûlé. 

Miroslav ·tûpán, generální fieditel
Generálního fieditelství Hasiãského
záchranného sboru âR: 
Jsem rád, Ïe leto‰ní roãník veletrhu
PYROS/ISET nemá velk˘ propad z hlediska
poãtu vystavovatelÛ. PfiestoÏe se nacházíme
v období krize, prezentuje se na nûm 182

firem z 21 zemí svûta. Svûdãí to o velkém
v˘znamu veletrhu pro bezpeãnostní sloÏky.
V souãasnosti není dostatek finanãních
prostfiedkÛ, ale musíme se pfiipravovat do
budoucna a vybírat si techniku, kterou

nakoupíme, aÏ se finanãní situace zlep‰í.
Jsme tu proto, abychom zjistili, co je
v na‰í branÏi nového, a diskutovali
s v˘robci, protoÏe v okamÏiku, kdy je vyp-
sán tendr, to uÏ dûlat nesmíme. 

Andrej Hronec, generální fieditel
spoleãnosti Audiopro s. r. o.:
Pfiedstavujeme fiadu novinek a spojení
veletrhÛ PYROS/ISET a IDET je z na‰eho
pohledu dobr˘ nápad, protoÏe máme
odbûratele i v armádû. Náv‰tûvnicky pro
nás byly nejzajímavûj‰í první dva dny, kdy
pfii‰li v‰ichni, koho jsme ãekali. Spoustu
klientÛ jsme si pozvali pfiedem, ale hodnû
lidí pfii‰lo i mimo pozvánky. S úãastí jsme
urãitû spokojeni. 

Zdenûk Burian, vedoucí propagace
OMNIPOL a. s.:
Tento veletrh je zásadní akcí pro prezentaci
firmy v tuzemsku. Mûli jsme zde moÏnost

ukázat na‰im partnerÛm jak se vyvíjí
vojenská technika. Patfiíme k tradiãním
vystavovatelÛm a IDETu se úãastníme od
prvního roãníku. Proto se budeme
samozfiejmû úãastnit i pfií‰tích roãníkÛ.
Letos veletrh dostal novou vy‰‰í kvalitu.
V pavilonu P byla totiÏ koncentrace vys-
tavovatelÛ, v‰e je pod jednou stfiechou.
Spojení vojenského veletrhu s veletrhy Iset
a Pyros bylo vhodné, akce je vût‰ího
rozsahu a má vût‰í zábûr, coÏ vyhovuje
i náv‰tûvníkÛm. Vidûli na jednom místû
více ‰piãkové techniky. 

Gabriel Michlian, jednatel StraÏan s.r.o.: 
Právû na veletrhu IDET získáváme první
kontakty s potenciálním zákazníky.
STRAÎAN se vûnuje v˘robû speciálních
vozidel pro hasiãe a záchranné sbory,
policii a vojsko. Ty jsou urãeny do extrem-
ních podmínek a situací, kdy se rozhoduje
o Ïivotû a smrti ãlovûka. Kde bychom mûli
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nabídnout své produkty neÏ právû na
tomto prestiÏním veletrhu v Brnû. 

Petr Kala‰, obchodní fieditel Aero
Vodochody a.s.:
Jsme velice rádi, Ïe se mÛÏeme úãastnit
veletrhu IDET, jeho organizace byla velmi
dobfie zvládnuta. Pro na‰i firmu byl pfiíleÏi-
tostí ke schÛzkám s na‰imi obchodními
partnery, pfii‰li se na nás podívat i noví
potenciální zákazníci. Na veletrh jsme pfii-

jeli také proto, Ïe se chceme dostat do
podvûdomí prost˘ch obãanÛ, Ïe Aero patfií
ke stále velmi v˘znamn˘m podnikÛm
v âesku. 

Jifií Lojan, jednatel IVECO defence Vehicles:
Na‰e firma pfiijela do Brna pfiedstavit
novinky urãené pro armádu. Myslíme si, Ïe
spoleãnost má uÏ hotová fie‰ení, která by
mohla slouÏit pro ãeskou armádu, není
potfieba vym˘‰let nové koncepty a nové
varianty vozidel. Na‰e automobily jsou
osvûdãené a zavedené v ostatních
armádách státÛ NATO. Rádi bychom se
dostali do povûdomí vystavovatelÛ
i náv‰tûvníkÛ veletrhu a zejména tûch, co
jsou odpovûdni za nákupy vojenské tech-
niky. 

Michal Mareãek, náãelník Centra letecké
záchranné sluÏby AâR:
Samozfiejmû je armáda men‰í, má dnes
mnohem ménû lidí neÏ pfied patnácti lety.
Veletrh pfiesnû ukázal, jaká zafiízení patfií
do moderní kategorie, napfiíklad ‰piãkové
vybavení chemikÛ, zdravotnické sluÏby,
polní nemocnice atd., které má armáda na

úrovni. Pro na‰i záchrannou sluÏbu byl
IDET pfiíleÏitostí, abychom se dostali do
povûdomí lidí. Îe patfiíme do celkového
zdravotnického systému i kdyÏ nosíme
uniformy. Náv‰tûvníci mûli moÏnost poz-
nat blíÏ na‰i práci vãetnû dálkov˘ch trans-
portÛ, které se nemusí t˘kat pouze vojen-
sk˘ch misí, ale téÏ obãanÛ v nouzi nejen
v âesku, ale i ve svûtû. Nedávno napfiíklad
jsme mûli akci v Egyptû.

Michal Baka, projektov˘ a bezpeãnostní
manaÏer Saab Czech s.r.o.:
Na veletrhu byly zajímavé schÛzky na‰í
firmy s vedením rezortu ãeské armády
i zahraniãních armád, i s obchodními part-
nery. Navázali jsme fiadu nov˘ch kontaktÛ,
které vyhodnotíme v dal‰ích mûsících.
Takov˘ ucelen˘ pfiehled o vojenské obran-
né technice se dá získat pouze na takto
zamûfien˘ch veletrzích. 

Marta Blahová, obchodní manaÏer EGO
Zlín spol. s r.o.:
Tento veletrh je pro firmu velmi zajímav˘,
neboÈ se zde setkáváme se zástupci
armády, záchrann˘mi sloÏkami, policií atd.

S nimi jednáme a podle jejich poÏadavkÛ
bude na‰e firma vyvíjet dal‰í pfiístroje.
Také jsme na IDETu hledali moÏnosti
spolupráce s tûmito orgány. To se nám
v Brnû podafiilo. Samozfiejmû jsme si na
v˘stavi‰tû pozvali své obchodní pfiátele.

Pavel MaÀas, vedoucí katedry Ïenijních
technologií Fakulty vojensk˘ch tech-
nologií, Univerzita obrany:
Potû‰ilo nás, Ïe spoleãné expozice katedry
Ïenijních technologií a 15. Ïenijní brigády

je v pavilonu Z, tedy v‰ichni náv‰tûvníci,
ktefií projdou pavilonem se u na‰eho
stánku zastaví. Je pravdou, Ïe most je

urãitou dominantou na‰eho pavilonu a tím
je dan˘ velk˘ zájem náv‰tûvníkÛ. Nejen
pfiíslu‰níci armády, ale i zahraniãní dele-
gace si nechávaly podrobnû vysvûtlit jak
stavbu mostu, tak i jak funguje 15. Ïenijní
brigáda ve spolupráci s katedrou. 

Vladimír Hrabal, fieditel NIDES s. r. o.: 
Pfiijeli jsme pfiedstavit na‰i roz‰ífienou
nabídku a poslední novinky. IDET je pro
nás pfiedev‰ím o utuÏování kontaktÛ
s klienty a z tohoto pohledu se vydafiil.
Vedli jsme tady úspû‰ná obchodní jednání
se zahraniãními klienty a nûkteré obchodní

pfiípady jsou jiÏ pfied dokonãením.
Náv‰tûvníkÛ pfii‰lo tolik, Ïe jsem se po cel˘
veletrh nezastavil. Z mého pohledu byl
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leto‰ní roãník opravdu úspû‰n˘ a pfiekonal
moje oãekávání, protoÏe tak dobr˘
v˘sledek jsem v dobû sniÏování rozpoãtÛ
neãekal.

Petr Pícha, jednatel spoleãnosti PÍCHA
Safety s. r. o.:
V ãeské v˘stavní premiéfie jsme pfiedstavili
CarbonX, coÏ je aktuálnû nejlep‰í
nehofilav˘ materiál na svûtû. Ohlas
náv‰tûvníkÛ byl mimofiádn˘, ale to jsme

ãekali. Prodávali jsme pfiímo na stánku
a odprezentovali jsme materiál lidem, ktefií
rozhodují o zadávání velk˘ch zakázek.
Nicménû vûfiíme, Ïe dobrovolní hasiãi si
tyto v˘robky koupí moÏná dfiíve neÏ profe-
sionálové. Díky spojení s veletrhem IDET
máme dobrou odezvu i od vojákÛ. Leto‰ní
roãník vnímám rozhodnû pozitivnû. Veletrh
není o tom, kolik lidí nav‰tíví stánek, ale
jací lidé pfiijdou. Tady urãitû byli ti správní
náv‰tûvníci a kontakty, které jsme získali,
jsou pro nás velmi zajímavé. 

Magdalena âervinková, corporate agent
âervinka – Czech Republic s. r. o.: 
Veletrhu PYROS/ISET se úãastníme
pravidelnû, protoÏe si myslíme, Ïe patfiíme
k prvním pûti v˘robcÛm v âR. Sedmdesát
procent obratu nám v souãasnosti uÏ dûlá
zahraniãní obchod, zejména v Evropské

unii. Loni jsme prodali 350 000 hasicích
pfiístrojÛ. Na veletrhu se musíme prezento-
vat a jsme s ním spokojení. 

Petr OháÀka, velitel poÏární stanice
Brno-Lidická, Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor
Jihomoravského kraje, územní odbor
Brno:
Na veletrhu jsme chtûli ukázat na‰i ãin-
nost, neboÈ vût‰ina lidí se s na‰í prací
a sloÏkami IZS setká pouze tehdy, kdyÏ
potfiebují pomoc. Doufám, Ïe si v tomto
pfiípadû udûlali základní pfiedstavu o tom,
co umíme a jak jsme vybaveni technikou.
Na brnûnském v˘stavi‰ti vidûli, Ïe
dokáÏeme obãanÛm rychle pomoci. Hasiãi
uÏ nejsou pouze od toho, aby hasili poÏáry,
které tvofií zhruba 20 procent ve‰keré na‰í
ãinnosti, zbytek jsou rÛzné technické
zásahy tûch typÛ, které jsme na veletrhu
prezentovali. Pokud jde o odbornou vefie-
jnost, pfiijela fiada hasiãÛ a policistÛ z celé
âR, ktefií se dívali také na na‰e ukázky. 

Radek Zajíc, vedoucí obchodního od -
dûlení DENIOS s. r. o.:
Na veletrhu PYROS/ISET vystavujeme
poprvé, i kdyÏ jezdíme i na Mezinárodní
strojírensk˘ veletrh. Rozhodli jsme se 
vystavovat na‰e produkty – sklady
a kontejnery - urãené pro hofilavé materiá-

ly, protoÏe veletrh je urãen hasiãÛm,
bezpeãnostním sloÏkám a specialistÛm na
hofilavé látky. V Brnû jsme chtûli na‰e
v˘robky dostat do podvûdomí právû
odborné vefiejnosti, coÏ se nám podafiilo.

Vlastimil Pastucha, jednatel spoleãnosti
WARP s. r. o.:
Dodáváme profesionální obuv Jolly pro
hasiãe, policie, záchranné a bezpeãnostní

sluÏby. Na veletrhu PYROS/ISET jsme uÏ
potfietí a leto‰ní roãník se nám líbil.
Potfiebujeme, aby si hasiã na‰e boty osa-
hal a vyzkou‰el, protoÏe to je pro nás ten
nejvût‰í prodejní argument. Prezentace na
internetu zákazníkÛm nikdy tolik nefiekne –
na obrázku vypadají v‰echny boty podob-
nû. Proto je pro nás dÛleÏité, aby na
veletrh chodili hasiãi, a ti tady opravdu
jsou.

Petr Mito‰inka, jednatel spoleãnosti
ARIGA s. r. o.:
Jsme distributofii znaãkov˘ch svítilen, jed-
nak taktick˘ch pro ozbrojené sloÏky, dále
svítilen pro hasiãe i pro bûÏné pouÏití. Na
veletrhu PYROS/ISET vystavujeme poprvé
a zájem o zboÏí nás potû‰il. Prezentovali
jsme se tady jako firma, nûco jsme pfiímo
prodali a jednali jsme také s nûkolika vût‰í-
mi odbûrateli.

Lenka Beránková, obchodní manaÏer
GUMOTEX, a. s.:
Na veletrhu PYROS/ISET se musíme
prezentovat, neboÈ potfiebujeme zÛstat
v kontaktu s na‰imi zákazníky. Letos nás
nav‰tívili obchodní partnefii z âeské 
republiky i zahraniãí. Tento veletrh slouÏí
právû pro rozvoj nov˘ch kontaktÛ
a obchodních vztahÛ s na‰imi stávajícími
partnery, coÏ jsou pfiedev‰ím zástupci
ãesk˘ch hasiãsk˘ch sborÛ. 
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