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VYSTAVOVATElÉ

488 fi rem z 35 zemí

61,3 % ze zahraničí

Největší zahraniční účasti
Německo, Polsko, Slovensko

Přehled zastoupených zemí
Austrálie, Belgie, Bělorusko, Česká republika, Čína, 
Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, 
Japonsko, Kanada, Kuvajt, Kypr, Litva, Lucembursko, 
Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, 
Rakousko, Rumunsko, Rusko, SAE, Slovensko, 
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, 
USA, Velká Británie

Vystavovatelé podle oborů 
– nejvíce zastoupené
Požární technika a služby 16,3 %
Tanky, vozidla a dopravní prostředky 10 %
Letecká technika 7,5 %
Zbraně a munice 7,1 %
Systémy velení a spojení 5,4 %
Zabezpečení a ochrana osob 5,4 %
Pozorovací a značkovací prostředky 4,1 %
Radiolokátory a radiotechnické systémy 3,8 %
Bezpečnost a ochrana informací 2,9 %
Pracovní a ochranné oděvy 2,1 %
Ostatní 35,4 %



NáVšTĚVNíCi

Celkem* 27 184 návštěvníků z 51 zemí

1 335 registrovaných odborných zahraničních návštěvníků

* Současně se konaly veletrhy PYROS, ISET, INTERPROTEC.

Preference odborných návštěvníků:
IDET 78,9 %, PYROS + ISET 16,4 %, INTERPROTEC 4,6 %.

Akreditovalo se 162 novinářů z 8 zemí.

Nejvíce zahraničních návštěvníků přijelo ze Slovenska, Polska, 
Německa, Rakouska a Velké Británie.

Návštěvníci přijeli z těchto zemí:
Albánie, Ázerbájdžán, Bangladéš, Belgie, Bulharsko, Česká 
republika, Dánsko, Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvat-
sko, Indie, Indonésie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jordánsko, 
Kanada, Kazachstán, Libanon, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 
Maďarsko, Makedonie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Pákistán, 
Paraguay, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, 
Saudská Arábie, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské 
emiráty, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, 
USA, Velká Británie, Vietnam



O VELETrHu řEkLi
IDET patří mezi hlavní akce svého druhu ve střední 
Evropě. Je ideálním místem pro setkání se zahranič-
ními partnery na domácí půdě. Je příjemné vidět, že 
 vystavovatelé zachytili moderní trendy ve vojenství – 
v oblasti kybernetické bezpečnosti, robotiky a bezpi-
lotních prostředků nebo duálních technologií.
Martin Stropnický, ministr obrany ČR

Veletrh IDET 2015 mi dal neocenitelnou možnost  setkat 
se s průmyslem a vládami v regionu střední a východní 
Evropy. 
Rini Goos, Deputy Chief Executive, European 
Defence Agency

Veletrh IDET je velmi dobrou platformou spolupráce 
Ministerstva obrany a obranného průmyslu. Současně 
je i vykročením na zahraniční trhy, neboť pozvání mini-
stra obrany využila řada zahraničních delegací, které 
měly možnost se seznámit s aktuální nabídkou české-
ho průmyslu.
Tomáš Kuchta, náměstek ministra obrany

Veletrh IDET je vhodná příležitost představit odborné 
veřejnosti, čím se armáda zabývá, jakých schopností 
dosáhla a chce dosáhnout, včetně prezentace tech-
niky, obranných systémů i systémů velení či výcviku. 
Veletrh IDET dává prostor pro formování spolupráce 
armády a  bezpečnostního a obranného průmyslu. 
K tomu napomohla také podpora ze strany NATO a EU.
Jiří Baloun, první zástupce náčelníka 
Generálního štábu Armády ČR 

Otázky boje proti terorismu, boje proti kybernetické 
kriminalitě, nelegální migrace – to jsou témata, o kte-
rých čteme každý den. Veletrh IDET nám poskytuje 
možnost diskutovat o  aktuálních bezpečnostních té-
matech. 
Tomáš Tuhý, policejní prezident

Veletrhy IDET, PYROS a  ISET patří mezi 
významné veletržní akce svého druhu 
v Evropě, o čemž svědčí stovky vystavo-
vatelů. Jsem přesvědčen, že veletrhy mají 
své nezastupitelné místo i  v  dnešní mo-
derní době. Ne všechny novinky lze před-
stavit na papíře či na obrazovce počítače 
a ty nejlepší obchody se stále ještě dojed-
návají stiskem ruky. 
Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR

Průmysl obranných a bezpečnostních technologií 
zdobí dlouholetá tradice, špičkoví odborníci a  jejich 
invence. Nezastupitelnou úlohu v jeho podpoře sehrá-
vá veletrh IDET, který umožňuje českým fi rmám před-
vést to nejlepší ze své produkce. 
Jiří Hynek, prezident Asociace obranného 
a bezpečnostního průmyslu

Organizace veletrhů a péče o návštěvníky byly na vy-
soké úrovni. Jsem přesvědčen o  tom, že jak pro vy-
stavovatele, tak pro návštěvníky včetně odborné veřej-
nosti bylo setkání na veletrhu přínosné a užitečné. 
Brig. gen. Miloš Svoboda

Veletrh IDET je již tradičně platformou posilující partner-
ství Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska a 
přispívá k rozšíření spolupráce mezi obranným průmy-
slem zemí Visegrádské čtyřky.
Col. Stanislaw Pilhul, Chief of Promotion 
Division, Public Affairs Department Ministry 
of National Defence

Bezpečnostní veletrhy se konají v době, kdy svět čelí 
různým bezpečnostním výzvám a rizikům. IDET je služ-
bou pro evropský, český a slovenský obranný průmysl.
Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhy Brno, a.s.



kOnFERENcE K AkTuÁlNíM 
OTáZkÁm bEzPEČnOSTi

Security Trends
Mezinárodní konference zabývající se otázkami kybernetické  bezpečnosti
• Bezpečnostní trendy, rizika a výzvy
• Nové technologické trendy pro zvýšení bezpečnosti v Evropě
• Zajišťování bezpečnosti jako podnikatelská příležitost

Na cestě k vyváženému obrannému 
průmyslu v Evropě
• Kulatý stůl European Defence Agency o specifi kách 
obranného průmyslu střední a východní Evropy

Mezinárodní konference CATE 
• Účast bezmála tisíce odborníků z ČR a zahraničí
• Tvořena dílčími konferencemi: 

• Vojenská technologie 2015
• Distanční vzdělávání, simulace a komunikace 2015 
• Bezpečnost a ochrana utajovaných  informací 
• Logistika v ozbrojených silách – výstavba mnohonárodních 

logistických schopností

Základy kybernetické bezpečnosti 
pro vedoucí pracovníky
Seminář AFCEA
• Po celou dobu veletrhu živé ukázky, prezentace a demonstra-

ce schopností odborných partnerů AFCEA v oblasti kybernetic-
ké bezpečnosti.

Univerzita
obrany

„Česká pobočka AFCEA byla doposud u  všech ročníků IDETu a  nebudeme chybět ani 
v roce  2017.“
Ing. Josef Strelec, CSc. (Lt. Col. Ret.), President, AFCEA Czech Chapter



Více na www.idet.cz

ZASTOuPENí zAHRANiČnÍcH ArMáD
Na pozvání ministra obrany ČR a náčelníka generálního štábu AČR se veletrhu 
zúčastnily oficiální delegace a zástupci zahraničních armád z 32 zemí:
Angola, Brazílie, Bulharsko, Burkina Faso, Černá Hora, Čína, Egypt, Finsko, Francie, Ghana, Gruzie, Chorvat-
sko, Indie, Indonésie, Írán, JAR, Maďarsko, Makedonie, Německo, Pákistán, Peru, Polsko, Rakousko, Rusko, 
Slovensko, Švédsko, Turecko, Ukrajina, Uruguay, USA, Velká Británie a Vietnam.

AT21201 Hlasová komunikační 
brána (VCG)

Výrobce: Aliter Technologies, a.s.
Vystavovatel: Aliter Technologies, a.s.

Vesta balistická skrytá 
CZ 4M VIP

Výrobce: Česká zbrojovka a.s.
Vystavovatel: Česká zbrojovka a.s.

PAR-E přesný přistávací radar

Výrobce: ELDIS Pardubice, s.r.o.
Vystavovatel: ELDIS Pardubice, s.r.o.

Nepromokavý oděv 
s nanovlákennou membránou

Výrobce: Nanomembrane s.r.o.
Vystavovatel: Nanomembrane s.r.o.

TITUS®

Výrobce: Nexter Systems
Vystavovatel: TATRA EXPORT s.r.o.

zlatý
IDET

ZlATý iDET 2015
Oceněné exponáty
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Mezinárodní veletrh  
bezpečnostní techniky a služeb

Mezinárodní veletrh požární 
a bezpečnostní techniky a služeb



OHLASY VYSTAVOVATELŮ

Plk. gšt. Gabriel Kovács, ředitel, Ředitelství 
zahraničních aktivit, Armáda ČR
Kladné hodnocení akce a ohlasy jsem slyšel z vícero stran, 
jednalo se o velice úspěšný ročník. Přeji Vám mnoho úspě-
chů při pořádání budoucích ročníků a  budu se těšit na 
spolupráci. 

Generál Milan Čejko, Ministerstvo obrany SR
Jsme velmi spokojeni. Měli jsme jednání s partnerskými ze-
měmi – s Čechy, Poláky, Maďary, se sdruženími bezpeč-
nostního a obranného průmyslu. Využili jsme veletrh pro 
jednání pracovních skupin v oblasti vyzbrojování, koordina-
ci projektů pro vyzbrojování, pro přeshraniční spolupráci. 

Plukovník Aleš Vodehnal, Armáda ČR
K vidění toho bylo letos na veletrhu IDET hodně. Nové 
technologie, takže jsme měli možnost se seznámit se 
směry vývoje do budoucnosti. 

gen. por. Peter Gajdoš, 1. zástupce náčelníka 
Generálního štábu OS SR
IDET 2015 má vynikající tradici a účast Armády SR a ČR 
splňuje standardy NATO. Veletrh je výbornou příležitostí 
pro odborníky k výměně zkušeností a v neposlední řadě 
nabízí také možnosti porovnání, jakým způsobem mo-
dernizovat ozbrojené síly. 

Antal József Gyurkovics, Ministerstvo obrany 
Maďarska, MoD ED Co., project manager, 
communication and marketing department
Veletrh IDET byl excelentní.

Hana Smilková, ředitelka pro styk s veřejností, 
Česká zbrojovka a.s.
Patříme k tradičním vystavovatelům veletrhu IDET. Náš stá-
nek byl jako obvykle v obležení, návštěvníci si mohli pro-
hlédnout a vyzkoušet různé zbraně – jejich ergonomiku. 
Firma uspořádala schůzky se zahraničními zástupci a dal-
šími obchodními partnery. 

Lukáš Novotný, ředitel marketingu, EXCALIBUR 
GROUP a.s.
Veletrh splnil naše očekávání, proběhlo mnoho obchod-

ních jednání jak s  českými, tak zahraničními partnery.
Navštívily nás zahraniční delegace z celého světa.

Jan Šafařík, ředitel marketingu, VOP CZ, s.p.
Na veletrhu IDET jsme mohli prezentovat výsledky na-
šeho vývoje odborníkům Ministerstva obrany a Armády 
ČR, zahraničním vojenským specialistům. Navštívili nás 
zahraniční zástupci, zahraniční delegace, včetně delega-
ce z keňského ministerstva obrany. Pro firmu byl veletrh 
úspěšný. 

Petr Štefanča, Business Development Director, 
RETIA, a.s.
Pro firmu byl tento veletrh přínosem, neboť jsme přijíma-
li zájemce o naši techniku na jednom místě. Kdybychom 
měli cestovat za každým zvlášť, tak by nás to stálo velké 
úsilí, peníze a čas. 

Eva Čalkovská, marketing, Trade FIDES, a.s.
Na veletrhu IDET se nám velmi líbilo. Splnil naše očekávání. 
Expozici navštívila řada zákazníků zejména z řad armády, 
policie a vodáren, ale také řada zahraničních delegací včet-
ně Saudské Arábie, Izraele, USA, Kanady a dalších zemí. 

Josef Bolom, vedoucí PR a marketingu, ČVUT Praha
Účast na veletrhu byla pro nás inspirativní. Věřím, že nám 
přinese rozvoj našeho výzkumu, který bychom rádi spo-
lečně s firmami aplikovali do praxe. 



Roman Hrdý, výkonný a obchodní ředitel,  
ESTO Cheb s.r.o. 
Na veletrhu jsme domluvili nové možnosti spolupráce 
a získali jsme mnoho nových informací, které právě využi-
jeme při dalším vývoji hasicí techniky. Veletrh byl pro firmu 
velkým přínosem. 

Petr Ostrý, jednatel, AGADOS spol. s r.o.
Účast na veletrhu IDET, PYROS, ISET byla logickým vy-
ústěním naší snahy dodávat naše výrobky nejen v ČR, ale 
také do zahraničí. Představili jsme naše produkty poten-
ciálním zákazníkům a získali kontakty na budoucí možné 
zájemce. Jejich názory využijeme v dalším vývoji. Veletrh 
přinesl také zajímavé možnosti spolupráce a kooperace.

Erik Wiberg, DataPath International AB, director of 
sales and business development for Europe and 
Pacific
Díky veletrhu IDET jsme získali mnoho nových kontaktů 
s armádou a vládními agenturami, hlavně České republiky 
a Polska. Obvykle vystavujeme na obchodních veletrzích, 
kde jsou kontakty komerční. Avšak tento je rozdílný i v tom, 
že je to poprvé, kdy se můžeme prezentovat na úrovni po-
litické. 

Anna Floris, POLISH ARMAMENTS GROUP
Organizace IDETu byla excelentní. Mimořádně úspěš-
ná byla také obchodní jednání se zástupci české, slo-
venské a makedonské vlády. Určitě přijedeme na další 
ročníky.

Zuzana Rudinská, EVPÚ Defence a.s., 
marketing manager
Na IDET jezdíme zejména proto, abychom potkali stálé 
zákazníky a to se nám také splnilo. Jsme spokojeni, 
návštěvnost nás překvapila. 

Al Farra Amer, marketingový manažer, KIDEC, 
Kuvajt
Jsme v ČR rádi a myslím si, že naše účast na IDETu 
bude mít trvalý charakter, určitě jsme spokojeni. Navázali 
jsme kontakty, od toho jsou ostatně veletrhy. Pro nás 
bylo nejdůležitější navázat kontakty s předními českými 
firmami z oblasti a průmyslu obranné techniky. 

Keith Jackson, BAE SYSTEMS
Soustředili jsme se na potřeby tohoto regionu. Se 
schůzkami s  českým a  slovenským ministerstvem 
obrany na veletrhu jsme velmi spokojeni.
 
Markéta Šindlerová, Saab Technologies, s.r.o., 
marketing project manager CEE
Získali jsme nové kontakty a jsme tudíž spokojeni. 

David Hác, project manager, STV GROUP a.s.
IDET je pro nás důležitý. Potkáváme se zde s odborní-
ky ze zbrojního průmyslu. Těší nás, že se tu můžeme 
setkávat, ukazovat, na čem pracujeme, bavit se o spo-
lečných projektech a dalších vizích, kam by se chtěli do 
budoucna rozvíjet. 

Radek Pilař, obchodní ředitel, MOTO-TRUCK 
CZ s.r.o.
Veletrh splnil naše cíle a má šanci i nadále být úspěšný. 

Steve Durham, obchodní manažer pro export, 
WILLIAMSON-DICKIE EUROPE LTD, Velká 
Británie
Naše firma nečekala až tak velký zájem o  produkty, 
které dodáváme. Získali jsme v Brně mnoho objedná-
vek a navázali nové kontakty. 

Paul Rausnitz, majitel, Meopta Systems, s.r.o.
IDET bude pro nás ještě důležitější, protože se rozví-
její nové oblasti jako například optika pro noční vidění. 
V oblasti obranného průmyslu je pro nás spolupráce 
se státem velmi důležitá, protože dodávka výrobku 
pro českou armádu je naprosto nezbytnou podmínkou 
jeho úspěchu na zahraničních trzích.



IDET ARÉNA 2015 (POLYGON)
Po čtyřech letech se na brněnské výstaviště vrátil velmi populární terénní polygon.
Návštěvníci mohli zhlédnout atraktivní statické i dynamické ukázky techniky Armády ČR, Policie ČR, HZS ČR, 
letové ukázky bezpilotních prostředků a další. Představily se např. armádní vozidla Pandur, Dingo, Iveco, Tatra 
810 a Land Rover, či historické stroje TATRA 805 expediční, TATRA 803.



Mediální partneři 
• Hlavní mediální partner pro Českou republiku  MS Line

• Hlavní mediální partner pro Slovensko  Magnet Press

• Exkluzivní mediální partner pro zahraničí  Mönch Publishing Group

• On-line zpravodajství  Army Recognition 

• Mediální partneři   natoaktual.cz, Střelecká revue, defence-industries.com, Small 
Arms Defense Journal, Magnum X, Media Transasia, Magnet 
Press, požáry.cz, ORSEC, BOZP, Verlag Dashöfer, Inovace, 
Wolters Kluwer, Sagit

Záštity 
• Prezident České republiky

• Předseda vlády České republiky

• Ministerstvo obrany ČR

• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

• Ministerstvo zahraničních věcí ČR

• Ministerstvo vnitra ČR

• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

• Náčelník Generálního štábu Armády ČR

•  Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

•  Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR

•  Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Partneři 
• Policejní prezídium ČR

• Generální ředitelství HZS ČR

• Asociace leteckých výrobců ČR

•  Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

• Česká pobočka AFCEA

• Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

• Jagello 2000

• Univerzita obrany Brno

•  AGA - Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm
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2015



POZnAmEnEjTE SI DO SVýcH DiÁřŮ

31. 5. 1. 6. 2. 6. 3. 6.

IDET 2017

PYROS, ISET 2017

2017

2017

2017

2017

14. MEZINÁRODNÍ VELETRH OBRANNÉ 
A BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKY

www.idet.cz

31. 5.–2. 6. 2017

18. MEZINÁRODNÍ VELETRH POŽÁRNÍ 
A BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKY A SLUŽEB

www.pyros.cz

31. 5.–3. 6. 2017

9. MEZINÁRODNÍ VELETRH 
BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKY A SLUŽEB

www.iset.cz

31. 5.–3. 6. 2017

BRNO, výstaviště


