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•  specializovaný veletrh určený zejména odborníkům v oblasti požární ochrany,  
požární prevence a pomoci při mimořádných událostech

•  široká nabídka prostředků na ochranu životů a zdraví obyvatel a ochranu majetku  
před požáry, živelními pohromami, průmyslovými haváriemi apod.

•  dlouholetá tradice – první ročník se konal v roce 1972

•  rozsáhlá prezentace a podpora Hasičského záchranného sboru České republiky 
a organizací dobrovolných hasičů 

•  silná propagace a mediální pozornost, odborný doprovodný program 

•  požární technika v akci – ukázky na terénním polygonu

Oborové členění
Požární zásahové automobily • zvuková a světelná výstražná zařízení • hasicí přístroje a zařízení  
• vyprošťovací a záchranářská zařízení • ochranné obleky • požární automobilové žebříky, vysokozdvižné 
plošiny • kontejnery pro použití v požární ochraně a při ekologických haváriích • přenosné agregáty 
a zařízení určená k použití při zásahu • hasiva • prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami 
• dýchací sebezáchranné přístroje • zásahové součástky v oblasti Po • výstrojní součástky v oblasti Po 
• komunikační technika a systémy • elektrická požární signalizace a její prvky • protipožární dveře, okna, 
klapky, uzávěry a ucpávky • únikové a evakuační systémy, požární značky • čisticí a dekontaminační 
prostředky a zařízení • prostředky zvyšující protipožární odolnost konstrukcí a prostředky snižující  
hořlavost materiálů • software pro oblast Po
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9. mezinárodní veletrh  
bezpečnostní techniky a služeb

•  jedinečná příležitost pro komplexní prezentaci technologií pro ochranu a bezpečnost  
života a majetku

•  zvýrazněné téma – kybernetická bezpečnost a její význam při rozvoji informačních 
technologií 

•  synergické efekty společného konání s veletrhy IDET a PYROS

•  vysoce kvalitní struktura návštěvníků

•  rozsáhlá prezentace a podpora Policie České republiky

•  silná propagace a mediální podpora

•  policejní technika v akci – ukázky na terénním polygonu

Oborové členění
Bezpečnostní technika a služby 
Úschovné objekty, trezory • elektronické zabezpečovací systémy (ezs) • systémy a zařízení pro dozor 
a kontrolu vstupu (acs) • elektronické protipožární systémy (ePs) • dálkový přenos signálů a dat • pulty 
centralizované ochrany • komunikační a slaboproudé systémy budov • elektroinstalační materiál, akumulátory, 
transformátory • integrované zabezpečovací systémy budov • zabezpečení vozidel • systémy pro vyhledávání 
motorových vozidel a osob • prostředky osobní ochrany a bezpečnosti • školení, tréninky, poradenství 

Policejní a antiteroristická technika a služby 
Policejní vozidla • vrtulníky, bezpilotní prostředky • vodní děla • zátarasy • výbušniny, pyrotechnika, chemikálie  
• policejní uniformy, pracovní a výcvikové oděvy • prostředky balistické ochrany • informační technologie  
pro podporu vedení policie • informační technologie pro podporu boje s kriminalitou a terorismem  
• radiokomunikační zařízení a vybavení pro policii • optické, optoelektronické a laserové přístroje • vybavení  
a zařízení pro kontrolu a identifikaci osob • detektory kovů, výbušnin, drog

Kybernetická bezpečnost 
ochrana dat a informací • ochrana informačních systémů • internetová ochrana • zabezpečení síťového 
prostředí • ochrana průmyslového it (scada) • zálohování a archivace dat, obnova dat • hardwarová  
ochrana • elektrické záložní zařízení • testování a certifikace • požární ochrana výpočetních a datových 
středisek • udržení provozuschopnosti (business continuity) • bezpečnost elektronického obchodování  
• bezpečnost mobilních zařízení (byod) • bezpečnostní konzultace, analýzy rizik • vzdělávání, školení, kurzy

Ochrana před povodněmi 
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• významný veletrh obranných a bezpečnostních technologií ve střední a východní Evropě
• silná mezinárodní účast vystavovatelů a odborných návštěvníků 
• rozsáhlá prezentace a podpora Ministerstva obrany ČR a Armády ČR
• návštěvy oficiálních zahraničních hostů a delegací z mnoha zemí světa
• prestižní přehlídka obranného průmyslu zemí NATO
• podpora Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a dalších subjektů
• účast nejvýznamnějších politických a vojenských představitelů ČR
• atraktivní odborný doprovodný program – konference, semináře, networking
• soutěž o nejlepší exponáty Zlatý IDET
• IDET ARÉNA – vojenská, požární a policejní technika v akci

Oborové členění
zbraně a munice • tanky a dopravní prostředky • letecká technika • bezpilotní letecké prostředky  
• systémy velení a spojení • zabezpečovací technika a služby • pozorovací a značkovací prostředky  
• zabezpečení a ochrana osob • radiolokátory a radiotechnické systémy • prostředky pro ošetřování  
a opravy techniky • systémy c4i2 • logistika a servis • odborná literatura, asociace a instituce

31. 5.–2. 6. 2017
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Vystavovatelé

PYROS, ISET 2015

101 firem ze 17 zemí

60 % ze zahraničí

Největší zahraniční účasti
Německo, Polsko

Přehled zastoupených zemí
austrálie, Česká republika, Čína, Finsko, Francie, itálie, Japonsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko,
Rusko, slovensko, Španělsko, Švédsko, Usa, Velká británie

Vystavovatelé podle oborů  
Požární technika a služby 82,2 %
bezpečnostní technika a služby  9,8 %
Policejní a antiteroristická technika a služby 5,9 %
ochrana před povodněmi 2,1 %

IDET 2015

361 firem z 31 zemí

63 % ze zahraničí

Přehled zastoupených zemí
belgie, bělorusko, Česká republika, Čína, dánsko,  
Finsko, Francie, island, itálie, izrael, Japonsko, Kanada,  
Kuvajt, Kypr, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Německo,  
Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko,  
Rusko, spojené arabské emiráty, slovensko, Španělsko, 
Švédsko, Švýcarsko, Usa, Velká británie

Největší zahraniční účasti: Německo, Polsko, slovensko
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Statické a dynamické ukázky požární a policejní techniky

akreditovalo se 162 novinářů z 8 zemí.

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 16,5 %, INTERPROTEC 4,6 %.

84 %  návštěvníků bylo spokojeno s návštěvou veletrhu,  
s jeho odbornou úrovní a přítomností významných firem z oboru

78 % návštěvníků přijde na příští ročník veletrhu

Nejvíce zahraničních návštěvníků přijelo ze slovenska, Polska, Německa, Rakouska a Velké británie.

Návštěvníci

O které obory se odborní návštěvníci 
veletrhů PYROS a ISET nejvíce zajímali

Požární technika a služby 25,95 %
bezpečnostní technika a služby 26,09 %
Policejní a antiteroristická technika a služby 16,28 %
Kybernetická bezpečnost 20,47 %

PYROS, ISET 2015
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otázky boje proti terorismu, boje proti kybernetické 
kriminalitě, nelegální migrace – to jsou témata, 
o kterých čteme každý den. Veletrhy idet, PyRos  
a iset nám poskytují možnost diskutovat o aktuál-
ních bezpečnostních tématech. 
Tomáš Tuhý, policejní prezident

Veletrhy idet, PyRos a iset patří mezi významné 
veletržní akce svého druhu v evropě, o čemž svědčí 
stovky vystavovatelů. Jsem přesvědčen, že veletrhy 
mají své nezastupitelné místo i v dnešní moderní 
době. Ne všechny novinky lze představit na papíře  
či na obrazovce počítače a ty nejlepší obchody  
se stále ještě dojednávají stiskem ruky. 
Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR

Miloslava Jánská, manažerka pro požární 
techniku, AGROTEC: 
s účastí na veletrhu PyRos byla firma velmi spo-
kojena, do naší expozice chodilo hodně návštěv-
níků, kteří kladli příjemné až všetečné dotazy. byli 
jsme rádi, že jsme mohli ukázat, jak funguje nej-
větší kloubový žebřík na světě a na plošině zvedat 
zájemce. Mohli se tak sami přesvědčit, že tato 
technika je bezpečná a spolehlivá. Navázali jsme 
řadu kontaktů na jeho prodej, o žebřík byl velký 
zájem, neboť patříme k jednomu ze dvou výrobců 
na světě, který se tomuto kvalitnímu zařízení vě-
nuje. Žebřík už slouží na mnoha stanicích v ČR.

Vladimír Vala, ředitel, APOS BRNO, s.r.o.: 
Na veletrhu jsme navázali nové kontakty, naši ex-
pozici navštívili zástupci z Generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru a očekáváme, 
že spolupráce s touto složkou bude pokračovat. 
chodili k nám i naši stálí klienti. 

Zdeněk Vafek, produktorvý manažer, Dräger 
Safety s.r.o.: 
Na letošním bezpečnostním veletrhu se firma ori-
entovala na menší a koncové zákazníky, s většími 
totiž spolupracujeme stále během roku. Na Pyro-
su jsme chtěli oslovit především dobrovolné ha-
siče a získat tento trh. Pyros splnil očekávání, se 
kterým jsme do brna přijeli. Uspořádali jsme také 
informativní schůzky o našich produktech. 

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

Stanislav Sottysiak, majitel, Gaz-Tech Sp. Z o.o. 
Polsko:
Na veletrhu jsme získali nějaké nové kontakty, 
které vyhodnotíme v průběhu roku. do brna jsme 
přijeli hledat nové zákazníky, ale i případné výrob-
ce součástek k našim hasicím přístrojům.

Radek Pilař, obchodní ředitel, MOTOTRUCK:
Jsme rádi, že jsme se poprvé zúčastnili bezpeč-
nostních veletrhů, které se nám líbily. získali jsme 
řadu kontaktů, které budeme hodnotit až v dal-
ších měsících po veletrhu. Veletrh splnil náš cíl  
a myslím, že má šanci i nadále být úspěšný. Naše 
firma na něj opět ráda přijede. 

Petr Wessely, obchodní zástupce, KES –  
kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o.: 
struktura a technické zabezpečení veletrhů byla 
tradičně na vysoké úrovni. Navázali jsme zde nové 
kontakty, veletrh nám tradičně sloužil k předsta-
vení novinek. z pohledu naší firmy byl PyRos 
úspěšný, byli jsme spokojeni.

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.

O veletrhu řekli

Ohlasy vystavovatelů
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Přihlaste se online!
Elektronická přihláška k účasti

www.bvv.cz/e-prihlaska.pyros-iset

Vystavovatelé PYROS, ISET 2009–2015
obdrží e-mailem individuální link na svou elektronickou přihlášku s vyplněnými základními údaji.

Noví vystavovatelé
Naleznou elektronickou přihlášku na www.bvv.cz/e-prihlaska.pyros-iset

Ředitel projektů
Jiří Rousek
tel.:+420 541 152 960
e-mail: jrousek@bvv.cz

Manažer projektů
Dagmar Darmopilová
tel.:+420 541 152 944
e-mail: ddarmopilova@bvv.cz

Tisk a public relations
Jiří Erlebach
tel.:+420 541 152 836
e-mail: jerlebach@bvv.cz

Výstavba expozic  
a další služby
Robert Grof
tel.:+420 541 152 874
e-mail: rgrof@bvv.cz

Kontakty

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 405/1
CZ – 603 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
pyros@bvv.cz
iset@bvv.cz

Záštita
Prezident České republiky

Předseda vlády České republiky

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost 
Senátu Parlamentu ČR 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Policejní prezídium ČR
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