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IDET
302 firem z 26 zemí
42 % ze zahraničí

Největší zahraniční účasti
Slovensko, Polsko, Francie, Německo

Přehled zastoupených zemí
Belgie,  Bulharsko, Česká republika, Dán-
sko, Finsko, Francie, Itálie, Jihoafrická re-
publika, Kanada, Lucembursko, Maďarsko, 
Makedonie, Německo, Nizozemsko, Nor-
sko, Polsko, Rakousko, Rumunsko,  Rusko, 
Slovensko, Švédsko, Švýcarko, Španělsko, 
Ukrajina, USA, Velká Británie
 

Vystavovatelé

Pyros/IsET
101 firem z 19 zemí
18 % ze zahraničí

Největší zahraniční účasti
Polsko, Švýcarsko, Německo

Přehled zastoupených zemí
Belgie, Česká republika, Čínská lidová 
republika, Finsko, Francie, Itálie, Japonsko, 
Kanada, Německo, Nizozemsko, Polsko, 
Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, 
Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie, USA 
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Generální ředitelství Hasičského  
záchranného sboru Čr

Asociace Grémium Alarm
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Ministerstvo obrany Čr
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Návštěvníci

Celkem 26 056 návštěvníků ze 61 zemí
1 544 registrovaných zahraničních návštěvníků

Na pozvání ministra obrany ČR a náčelníka GŠ AČR se veletrhu zúčastnily zahraniční delegace  
z 21 zemí: Alžírsko, Austrálie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Egypt, Francie, Gruzie, 
Jordánsko, Libye, Litva, Maďarsko, Mexiko, Pakistán, Polsko, SAE, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, 
Švédsko, Turecko

Nejvíce návštěvníků přijelo ze Slovenska, Polska, Maďarska, Německa, Rakouska, Francie a Spo-
jených arabských emirátů.  

Akreditovalo se 150 novinářů z 10 zemí
 
Návštěvníci přijeli z těchto zemí
Alžírsko, Arménie, Austrálie, Azerbajdžán, Belgie, Bosna a Hercegovina, Brazilie, Britské Panenské 
ostrovy, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Čína, Dánsko, Egypt, Ekvádor, Finsko, Francie, 
Gruzie, Hongkong, Indie, Indonésie, Irák, Irán, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jemen, Jordánsko, 
Kanada, KLDR, Libanon, Libye, Litva, Maďarsko, Mali, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norsko,  
Pakistán, Paraguay, Peru, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Slovensko, Slovinsko,  
Spojené arabské emiráty, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Uruguay,  
USA, Uzbekistán, Velká Británie, Vietnam

86 % návštěníků se přednostně zajímalo o IDET
14 % návštěníků se přednostně zajímalo o  PYROS/ISET
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struktura návštěvníků o které obory se návštěvníci nejvíce zajímali
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společná prezentace  
Ministerstva obrany Čr a Armády Čr 

•	 Prezentace nejnovějších technologií resortu

•	 Prezentace 20. výročí vzniku AČR

•	 Podpora českého obranného a bezpečnostního průmyslu na 
prestižní akcí mezinárodního významu

•	 Prezentace před mezinárodní politickou, vojenskou a odbornou 
veřejností

•	 Nejnovější technika a materiál pozemních a vzdušných sil,  
logistická podpora

•	 Vybavení jednotlivce – nové oděvy, osobní zbraně, komunikační 
technologie

•	 Vědecko-výzkumná činnost resortu obrany, výsledky Univerzity 
obrany Brno

•	 Technologie používaná Vojenskou policií

•	 Technika a materiál vojenského zdravotnictví, pomůcky, vybavení

•	 Srovnání techniky, výzbroje a výstroje používané jak v době vzni-
ku samostatné AČR tak v jednotlivých etapách vývoje

Doprovodné aktivity 

•	 konference CATE

•	 besedy se sportovci ASC Dukla

•	 zkušenosti z výcviku afgánských vzdušných sil

•	 projekt podporující dárcovství kostní dřeně „Armáda dává naději” 

•	 výstava Zahraniční mise ve fotografiích

•	 ukázkové vystoupení Čestné jednotky, vystoupení skupiny  
COMMANDOS

•	 přehlídkové vystoupení Hradní stráže

•	 ukázka projektu Riders

•	 vystoupení Vojenské hudby Olomouc a souboru Ondráš
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odborný doprovodný program
Nejvýznamnější událostí byla opět mezinárodní konference CATE (Community-Army-Tech-
nology-Environment) tvořená šesti dílčími konferencemi na témata: Vojenské technologie 2013, 
Bezpečnost a ochrana informací, Logistika a ekologie v ozbrojených silách, Distanční vzdělávání, 
simulace a komunikace, Bezpečnostní management a společnost, Armáda a znalostní společnost. 
Konference se zúčastnilo 700 odborníků z 20 zemí. 

Poprvé v rámci veletrhu IDET proběhlo 30. zasedání muničního výboru Agentury NATo pro podporu. 

Velmi kvalitní účast měla mezinárodní konference ITTE 2013 na téma Obrana proti kybernetickým 
útokům na kritickou infrastrukturu státu. Její součástí byly workshopy s názornými ukázkami obrany 
proti externím a interním útokům. 

12. mezinárodní konference PyroMEETING na téma Požární ochrana historických památek  
se zúčastnilo 150 odborníků. Přinesla informace o aplikacích nejmodernější protipožární techniky  
i o možnostech, jak dále zkvalitnit prevenci a lépe chránit nenahraditelné kulturní dědictví. 

Projekt LEGIE 100 organizovaný Československou obcí legionářskou
100 let legií – 1914–2014 
Poprvé vystavena replika legionářského vlaku z transsibiřské magistrály s doprovodnou 
výstavou o československých legiích, besedami s historiky a promítáním filmů.
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DAJByCH, s.r.o.
V oboru Lehká terénní nákladní auta za exponát 
Vozidlo rychlého nasazení na platformě  
Land Rover Defender 110 
KArBoX s.r.o.
V oboru Logistická podpora za exponát 
Modulární polní nemocnice 
s.P.M. Liberec s.r.o.
V oboru Výstroj osob za exponát 
Nový univerzální nosný systém – SPM US 2013  
BUMAr PCo s.A.
V oboru Optoelektronika za exponát 
Přístroj nočního vidění MU3M 
sVos, spol. s r.o., Přelouč
V oboru Víceúčelová obrněná vozidla za exponát                                   
VEGA – Víceúčelové obrněné vozidlo 

ErA a.s.
V oboru Pasivní sledovací systémy za exponát 
Tichý strážce – Mobilní demonstrátor  
pasivních sledovacích systémů  
ELDIs Pardubice s.r.o.
V oboru Radiolokační systémy za exponát 
Polovodičový Přistávací Radar PAR-E  
MsM Martin s.r.o.
V oboru Zbraně a munice za exponát 
Mobilní delaborační linka pro delaboraci munice
 
Zlatá prestižní cena IDET News
v oboru Bojová vozidla pěchoty:
VoP Trenčín, a.s., EVPÚ a.s., Nová Dubnica,  
EXCALIBUr ArMy spol. s r.o. 
za exponát BVP-M2 sKCZ – modernizace bojového 
vozidla pěchoty. 

Tradiční součástí veletrhu bylo vyhlášení nejlepších exponátů, které obdržely prestižní ceny  
IDET NEWS 2013. O vítězích letošního ročníku rozhodovali odborní novináři ze šesti zemí, v čele  
poroty byl pan Jörg Aschenbrenner, šéfredaktor rakouského Truppendienstu a bývalý prezident  
Evropské asociace vojenského tisku EMPA. Prestižní ceny IDET NEWS byly předány na expozici  
vydavatelství MS Line a obdržely je následující firmy:

Ceny IDET NEWs 2013 pro nejlepší exponáty



Řekli o veletrhu

Vlastimil Picek, ministr obrany Čr
Veletrh IDET 2013 patří mezi nejvýznamnější akce to-
hoto druhu v Evropě, o čemž svědčí prezentace 300 
vystavovatelů z 25 zemí. Stánek MO a AČR je sa-
mozřejmě dominantní a na naší účasti se podílí více 
než 400 příslušníků AČR, vojáků z povolání i občan-
ských zaměstnanců. Naším dlouholetým partnerem 
je Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, 
se kterou jsme v posledním období zintenzivnili spo-
lupráci, stejně jako s  celým obranným průmyslem, 
a jsem tomu velice rád. Je tady co vidět, jsou tu za-
jímavé produkty, zbraně a zbraňové systémy, které 
se vyrábějí v České republice. Těší mě také rozsáhlá 
prezentace vystavovatelů ze Slovenska a Polska.

Petr Pavel, náčelník Generálního štábu 
Armády Čr
Potřebujeme hledat nová řešení, jak za méně peněz 
získat více efektu a  také umožnit realizaci obchod-
ních cílů našeho domácího obranného průmyslu. Zá-
roveň je naším cílem interoperabilita s našimi partnery 
v NATO. Na veletrhu jsem viděl řadu podnětů, kterými 
se určitě budeme zabývat a vnímáme je jako velice po-
zitivní. Z tohoto pohledu pro mě IDET splňuje svůj účel 
a jsem rád, že zde tato otevřená platforma pro výměnu 
názorů existuje. Prezentací armády a  jejího 20letého 
výročí chceme  přiblížit armádu veřejnosti, ale zároveň 
dát jasně najevo, že chceme i za současných rozpoč-
tových omezení dosáhnout takové kvality schopností, 
abychom dokázali zajistit obranyschopnost země pl-
nohodnotně a v souladu s našimi závazky.

Jaroslav Bosák, projektový manažer, 
AEro TrADE a.s.
S prezentací na veletrhu IDET jsme byli velice spo-
kojeni, navštívilo nás hodně obchodních partnerů jak 
z tuzemska, tak ze zahraničí. Akce pro nás byla pří-
nosem, určitě se zúčastníme dalšího ročníku. 

Zdeněk Zachař, obchodní manažer, 
AEro Vodochody AErosPACE a.s.
Veletrh IDET je pro nás prestižní společenskou udá-
lostí. Myslím, že naši zákazníci vhodně reagují, že se 
právě veletrhu účastníme. Kdybychom v Brně nebyli, 
tak by si mohli myslet, že přestáváme existovat. Je to 
pro nás otázka prestiže. Navštívila nás řada delegací 
pozvaných ministerstvem obrany a Veletrhy Brno. Dů-
ležité je také potkat se a popovídat si s kolegy z bran-
že, protože tak se rozvíjejí další obchodní aktivity.  

Ladislav Vybíral, jednatel,
Croy s.r.o, Mercedes-Benz
Služby výstaviště jsou perfektní, naší firmě vyhovuje 
i konání veletrhu po tři dny. Zdá se mi, že letos byli 
podstatně lepší vystavovatelé, proto jsme vlastně 
tady. Z hlediska návštěvnosti jsme s veletrhem spo-
kojeni, v Brně bylo o čem mluvit. Navázali jsme nové 
kontakty a z tohoto pohledu vidím IDET jako úspěšný.

Petr Bulis, obchodní ředitel, 
ELDIs Pardubice, s.r.o. 
Letošní ročník veletrhu IDET byl pro naši firmu 
úspěšnější než předchozí. Podle mého názoru udělal 
tento veletrh určitý krok dopředu. Byly zde k vidění 
opravdu technické novinky, organizátoři přivedli do 
naší expozice zahraniční delegace, což vysoce oce-
ňujeme. Byli jsme spokojeni. 

Lukáš Novotný, manager marketingu, 
EXCALIBUr ArMy spol. s r.o.
Veletrh je důležitou součástí prezentace firem 
z  obranného a  bezpečnostního průmyslu. Naše 
společnost se představila letos největší expozicí na 
veletrhu IDET. Její stánek byl nejnavštěvovanější od-
borníky i veřejností. S účastí jsme velice spokojeni, 
prezentace v Brně je nedílnou součástí marketingu 
naší firmy. 

Marek Pochylý, obchodní manažer, EWAs, s.r.o.
Naši účast na veletrhu hodnotíme velmi pozitivně. 
Navštívilo nás hodně odborníků z různých zemí. Vě-
říme, že naše spolupráce z  těchto kontaktů bude 
úspěšně pokračovat už v  tomto roce. Jde nám 
o spolupráci s novými firmami. 

Ilona Menclová, obchodní zástupce, 
KArBoX s.r.o.
Firma je s účastí na veletrhu spokojena, byl  pro nás 
přínosem. Důležité také je, že jsme se zde setkali 
se zástupci spolupracujících firem a mohli se potkat 
s kolegy z oboru, kteří se také věnují dodávkám vo-
jenské techniky. 
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2013



Šárka Vodáková, vedoucí referátu obchodu, 
vojenská výroba, Meopta – optika, s.r.o.
Vzhledem k tomu, že vystavujeme vojenskou optiku, 
byl velký zájem o  naši expozici. Kus práce uděla-
la též Asociace obranného a bezpečnostního prů-
myslu a přizvala řadu delegací, které také navštívily 
expozici Meopty. Měli jsme s  nimi možnost mluvit 
a  kontaktovali jsme různé odborníky. Myslím, že 
to znamená přínos pro náš obchod se zahraničím. 
S letošní účastí na veletrhu je firma spokojena.  

Ján Lasab, obchodník pro munici, 
MsM Martin, s.r.o. 
Firma je s veletrhem IDET spokojena. Vystavujeme 
na něm už řadu let, v Brně nesmíme chybět. Potká-
váme se zde s našimi obchodními partnery i s kole-
gy pyrotechniky, kterých je v našich republikách asi 
stovka. Chodili jsme společně do školy a nadále se 
v Brně setkáváme. 

Zdeněk Burian, vedoucí propagace, 
oMNIPoL, a.s.
Veletrh splnil očekávání naší firmy. Je třeba říci, že 
odráží současnou situaci ekonomiky našeho státu, 
ale i oblast investic do vojenské techniky armády. 

Pavel Šulc, servisní technik, 
Pramacom Prague spol. s r. o.
Pravidelně vystavujeme jak na veletrhu IDET, tak na 
PYROS/ISET, kde představujeme naši nabídku pro 
policii, hasiče a  záchranáře. Veletrh se oproti mi-
nulosti zmenšil a návštěvnost byla dobrá jenom ve 
čtvrtek. Pozvali jsme k nám zákazníky, kteří opravdu 
dorazili, a díky tomu jsme získali to, co jsme očeká-
vali. Dodáváme složkám integrovaného záchranné-
ho systému, takže pro nás jsou zajímaví velcí klienti 
a s těmi jsme tady jednali.

Marika Přinosilová, Director Marketing 
Communication, saab Czech s.r.o. 
Market Area Europe and Greater Middle East 
Společnost SAAB vyjadřuje velké uznání organizátorům 
veletrhu IDET 2013 za vynikající práci a z ní vyplývající 
hladký průběh naší přítomnosti na veletrhu. Akce spl-
nila naše očekávání ve všech podstatných aspektech. 
Dala nám možnost setkat se na jednom místě a v krátké 
době s téměř všemi našimi současnými i potenciálními 
partnery, včetně významných hostů ze zahraničí. Umož-
nila nám představit široké portfolio produktů SAAB zá-
stupcům sdělovacích prostředků, od celostátních přes 
specializované až po novináře z  regionálního tisku. 
V neposlední řadě jsme uvítali konstantní zájem široké 
veřejnosti o naši prezentaci, která nabízela možnost in-
teraktivního zapojení. Ceníme si možnosti být součástí 
tak významné akce, jakou je veletrh IDET a těšíme se na 
příští, věřme, že ještě úspěšnější ročník.

Milan Nedvěd, zástupce ředitele, sellier & Bellot a.s.
Veletrhu IDET se účastníme po celou jeho historii. 
Letos je sice menší než býval kdysi, ale o naši ex-
pozici byl velký zájem z řad armády i veřejnosti. Měli 
jsme řadu obchodních jednání, přišli i naši zahraniční 
partneři z  Bahrainu apod. O  zájemce jsme neměli 
nouzi. 

Vlastimil Herman, prokurista, 
s.P.M. Liberec s.r.o. 
Zájem z  řad armády a  vojska byl zejména o  náš 
zdravotnický program, což nás mile překvapilo. Také 
o pouzdra na zbraně byl velký zájem. Veletrh splnil 
cíl naší firmy a  to, co jsme od něj očekávali, jsme 
spokojeni. 

Štěpán Černý, obchodní manažer,
sVos, spol. s r.o.
Veletrh splnil naše očekávání, navštívilo nás asi 
deset zahraničních delegací, byli jsme spokojeni  
už první den. IDET odpovídá realitě, navíc je Brno 
kontaktním místem pro společné debaty, na jed-
nom místě jsou vhodně spojeni partneři ze všech 
možných branží.  

Tomáš Imlauf, obchodní manažer, 
Tesla, akciová společnost
Veletrh IDET se nám vydařil, představili jsme portfolio 
své činnosti a vše, co je spojeno s naší spoluprací 
se třemi vědecko-výzkumnými ústavy. Navázali jsme 
řadu obchodních kontaktů, které nám přinesou uži-
tek v budoucnu, těšíme se na to, že na příštím vele-
trhu IDET zhodnotíme výsledky další naší práce. 

Pavel Pazdera, vedoucí referátu komunikace 
a marketingu, Univerzita obrany
Současný trend veletrhu IDET přechází na trend, že 
se prezentují spíše moderní technologie a  ustupu-
je se od klasické známé techniky, která je už větši-
nou nakoupena armádami různých zemí. Univerzita 
obrany prezentuje mimo jiné robotický prostředek, 
který může být použit místo živé síly ve složitých vo-
jenských situacích. Dále vystavujeme 3D vizualizační 
systém, který zlepšuje zobrazení terénu. Na veletrhu 
IDET jsou zajímavé věci, nejvíce mě zaujalo moder-
nizované vozidlo bojové pěchoty. 

Jiří Protiva, správní ředitel, 
Vojenský technický ústav, s.p.
Veletrh splnil naše očekávání, mohli jsme zde pre-
zentovat náš mladý podnik. O expozici byl z řad od-
borníků i veřejnosti zájem, takže jsme navázali řadu 
nových obchodních kontaktů. Těšíme se na další 
ročník, kde už budeme moci prezentovat právě vý-
sledky z  těchto  navázaných kontaktů na  letošním  
veletrhu IDET. 



Štefan Hlavatý, šéf marketingu, VoP Trenčín, a.s.
S veletrhem jsme spokojeni. Mohli jsme zde prezen-
tovat tuzemským i  zahraničním firmám modernizo-
vané vozidlo bojové pěchoty. Tato varianta moder-
nizace splňuje všechny požadavky NATO na bojová 
vozidla, „staré vozidlo“ dostalo všechny moderní 
technologie. Všechny země východního bloku, ale 
i další státy jsou totiž vybaveny technikou BVP, které 
postupně stárnou a vzniká problém, co s nimi. Ten-
to způsob je variantou dobré modernizace vozidel. 
Na veletrhu jsme zřejmě našli další partnery na další 
úpravy vozidla. Měl by se tak vyřešit problém české 
i  slovenské armády, co dělat s  řadou těchto bojo-
vých vozidel. Veletrh se vydařil. 

Vít ryška, ředitel Divize simulačních systémů, 
Vr Group, a.s.
Veletrh IDET splnil naše očekávání, upevnili jsme si 
zde dodavatelskoodběratelské vztahy a  měli jsme 
řadu jednání s dodavateli i odběrateli našich výsled-
ků výzkumné činnosti. Došlo i k dalším neformálním 
setkáním. 

Ludmila Celiková, JaGa, spol. s r. o.
Vzhledem k  malému rozsahu nás veletrh nakonec 
trochu příjemně překvapil, návštěvnická účast je po-
měrně slušná. Čekali jsme, že to bude horší, nicmé-
ně oproti předchozím ročníkům je to slabé. Šli jsme 
do toho s  nevalným očekáváním, ale prošli tady 
všichni lidé, se kterými jsme v kontaktu, takže svým 
způsobem pro nás veletrh i v této podobě splnil svůj 
účel.

Petr Wessely, prodej, 
KEs – kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o. 
Na veletrhu PYROS/ISET vystavujeme poprvé, takže 
nemám možnost srovnání. Získali jsme tady nějaké 
nové kontakty a hlavně jsme měli možnost předvést 
naše novinky. Zákazníci, které jsme očekávali a kte-
ří jsou naší cílovou skupinou, opravdu přišli. Jednali 
jsme jak s malými, tak i s velkými potenciálními od-
běrateli, takže pro nás účast splnila svůj účel, i když 
bych rád viděl větší návštěvnost. 

Daniel Polák, projektový manažer, 
Moravský výzkum, s. r. o.
S premiérovou účastí na veletrhu PYROS/ISET jsme 
spokojeni. Naše očekávání se naplnila, v  prvních 
dvou dnech k  nám přišlo dost návštěvníků a  zá-
jemců o  naše novinky. Exponát víceúčelový robo-
tický transportér měl velký úspěch jak u velkých, tak 
u malých zákazníků, kteří si chtěli sednout dovnitř, 
někteří si i lehli a jiní nechtěli vůbec odejít. Oba expo-
náty se hodně líbily jak po mechanické stránce, tak 
z hlediska myšlenky. Účast proto hodnotíme kladně 
a z našeho pohledu splnila svůj hlavní účel – prezen-
taci firmy a našich produktů.

Luděk Štěpánik, jednatel, WIss CZECH, s. r. o.
Vrátili jsme se na PYROS asi po deseti letech a  je 
to trochu jiný veletrh. Zájem návštěvníků byl největší 
ve čtvrtek, kdy jsme celý den jednali s klienty, které 
jsme tady chtěli oslovit. Jako polští výrobci jsme vlo-
ni vstoupili na český trh přímým zastoupením a zís-
kali významné zakázky, takže prezentace na tomto 
veletrhu pro nás byla řekl bych morální povinností. 
Cílem bylo ukázat se dalším klientům a předvést, že 
nejsme jen výrobci cisternových stříkaček, ale i dal-
šího sortimentu. Tento cíl se určitě naplnil, takže ve-
letrh pro nás měl smysl.
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