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• silná mezinárodní účast vystavovatelů a odborných návštěvníků 
• 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

BezpečNoStNí veletRhy 2019

Oborové členění
Zbraně a munice • tanky a dopravní prostředky • letecká technika • 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

koMpLeXní ŘeŠení prO BezpečNoSt

Záštity veletrhu
• Prezident České republiky
• Předseda vlády ČR
• Ministerstvo obrany ČR
• Náčelník generálního štábu Armády ČR
• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
• Ministerstvo vnitra ČR
• Ministerstvo zahraničních věcí ČR
• Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Spolupracující organizace  
a spolupořadatelé odborného
doprovodného programu veletrhů
• Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR
• Armáda ČR
• Česká pobočka AFCEA
• Jagello 2000
• Správa státních hmotných rezerv České republiky
• Asociace leteckých výrobců ČR
• Univerzita obrany Brno
• Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva
• Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
•  AGA – Asociace technických bezpečnostních služeb 

Grémium Alarm

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

natoaktual.cz, Střelecká revue, defence-industries.com, 
Small Arms Defense Journal, ARMSCOM, Defence 24 
com, Wojsko i Technika, European Security+Defence, 
Armada International



388 firem ze 30 zemí

58 % ze zahraničí

Největší zahraniční účasti
Turecko, Rakousko, Německo

Přehled zastoupených zemí
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Dánsko, Estonsko, Francie, Gibraltar, Itálie, Izrael, Japonsko, 
Kanada, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Rakousko, 
Rusko, SAE, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, USA, Velká Británie

Vystavovatelé podle oborů
Systémy velení a spojení  ............................... 14,9 %
Tanky, vozidla a dopravní prostředky  ............. 10,1 %
Zabezpečení a ochrana osob  ......................... 9,3 %
Zbraně a munice  ............................................ 7,6 %
Pozorovací a značkovací prostředky  ............... 6,5 %
Systémy C4I2  ................................................. 5,6 %
Logistika a servis  ............................................ 4,8 %
Radiolokátory a radiotechnické systémy  ......... 4,3 %
Letecká technika  ............................................ 4,1 %

Turecko – partnerská země IDET 2017

IDET 2017 – vystavovatelé



IDET 2017 – návštěvníci

Celkem 32 828 návštěvníků z 48 zemí

1 184 registrovaných odborných zahraničních návštěvníků
Nejvíce zahraničních návštěvníků přijelo ze Slovenska, Polska, Rakouska, Německa a Turecka.

Preference odborných návštěvníků: IDET 76,1 %, PYROS + ISET 23,9 %

Akreditovalo se 223 novinářů z 10 zemí.

Den bezpečnosti 3. 6. 2017 navštívilo 6 522 návštěvníků.

Návštěvníci přijeli z těchto zemí:
Belgie, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Dánsko, Egypt, Filipíny, Finsko, Francie, Chorvatsko, 
Indonésie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kanada, Kazachstán, Litva, 
Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Pákistán, Polsko, 
Rakousko, Rumunsko, Rusko, Rwanda, Řecko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské 
emiráty, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Togo, Turecko, Ukrajina, USA, Velká Británie

Obory zájmu odborného návštěvníka  
– nejvíce zastoupené
Zbraně a munice  .......................................... 10,2 %
Tanky, vozidla a dopravní prostředky  ............... 8,9 %
Letecká technika  ............................................ 6,9 %
Požární technika a služby  ............................... 6,6 %
Zabezpečovací technika a služby  .................... 6,0 %
Zabezpečení a ochrana osob  ......................... 5,8 %
Bezpečnostní technika a služby  ...................... 5,1 %

Zahraniční delegace 
na veletrhu IDET 2017
Na pozvání ministra obrany ČR 
a náčelníka generálního štábu AČR 
se veletrhu IDET zúčastnili oficiální 
delegace a zástupci zahraničních 
armád ze 17 zemí: Belgie, Brazílie, Egypt, 
Filipíny, Francie, Kazachstán, Lotyšsko, 
Makedonie, Maďarsko, Německo, Norsko, 
Polsko, Rakousko, Rwanda, Slovensko, 
Švédsko, Turecko

Podrobné informace na 
www.idet.cz – Závěrečná zpráva



Atraktivní terénní polygon pro statické a dynamické ukázky vojenské, 
požární a policejní techniky

Soutěž o nejlepší inovační exponáty

Kategorie

• Vojenská a bezpečnostní technika 
• Vojenské a bezpečnostní komunikační a informační technologie 
• Vojenská a bezpečnostní logistika a služby 
• Vzdělávání a příprava vojenských a policejních profesionálů

V roce 2017 jej navštívilo 6 522 návštěvníků

aktuální trendy a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti v praxi

IDET ARÉNA 2019

ZLATÝ IDET 2019

DEN BEZPEČNOSTI – 1. 6. 2019

KYBERNETICKÝ PAVILON



O veletrzích řekli
Pozvání na IDET jsem přijal rád, protože se domní-
vám, že zbrojní průmysl je průmysl jako každý jiný 
a zbrojní exportéry je třeba podporovat jako každé 
jiné.
Miloš Zeman, prezident České republiky

Armáda a Ministerstvo obrany ČR na IDETu výrazně 
spolupracují, beru to jako samozřejmost a především 
budu rád, když IDET navštíví co nejvíce občanů. Ve-
řejnost se na veletrhu může podívat, jakou techniku 
armáda používá, a současně je to příležitost seznámit 
se s nabídkou českých firem. Všechno, co se u nás 
vyrábí a je v potřebné kvalitě a slušné ceně, pořizujeme 
doma, a také proto je IDET významný.
Martin Stropnický, ministr obrany České 
republiky

Armáda je na veletrhu IDET přítomna každý ročník. 
Letos jsou zde necelé tři stovky vojáků, kteří pod-
porují výstavu, a  padesát kusů techniky, ať už po-
zemních nebo vzdušných sil. Je to dobrá příležitost 
ukázat, kam se armáda dostala a jaké používá pro-
středky. A cítíme se tu opravdu jako doma.
Josef Bečvář, náčelník Generálního štábu
Armády ČR

Ideální svět dobra bohužel neexistuje. Proto musí 
existovat armáda, bezpečnostní složky i  bezpeč-
nostní veletrhy. Věřím, že veletrhy IDET/PYROS/ISET 
přispějí k posílení naší bezpečnosti.
Jiří Kuliš, generální ředitel, Veletrhy Brno, a.s.

Na veletrhu jsme podepsali dohodu mezi AOBP 
a  maďarským protějškem, tedy Maďarskou asoci-
ací obranného a bezpečnostního průmyslu, s cílem 
úzce spolupracovat. Chceme chránit náš průmysl 
a  vyzvat další země, jako je Rakousko, Slovensko 
nebo Slovinsko, abychom společně vytvořili protivá-
hu tlakům velkých koncernů.
Jiří Hynek, prezident Asociace obranného 
a bezpečnostního průmyslu ČR

Účastníme se různých veletrhů obranného průmy-
slu po celém světě, přičemž IDET je pro nás jed-
ním z prominentních. Těší nás, že jsme pravidelnými 
účastníky této akce a  letos jsme zde dokonce jako 
partnerská země. To potvrzuje důraz, který přikládá-
me spolupráci mezi Českou republikou a Tureckem, 
a to ve všech oblastech včetně obranného průmyslu.
Fethi Etem, první tajemník Tureckého velvysla-
nectví v Praze a zástupce velvyslance



Ohlasy vystavovatelů
Jsme rádi, že zde máme možnost prezentovat naše 
produkty odborné i  laické veřejnosti. IDET byl větší 
než minule, na druhou stranu tu bylo hodně laických 
návštěvníků, ale to nám nevadí, protože naše výrob-
ky slouží lidem napříč obory. Získali jsme Zlatý IDET 
za vozidlo BM-21, což je modernizovaný raketomet 
na podvozku Tatra. Celkově náš stánek navštívilo asi 
dva tisíce hostů. Po celé tři dny jsme vedli permanentní 
jednání ve všech prostorech našeho stánku, který byl 
největší na veletrhu, obsadili jsme přes 500 m2 vnitřní 
plochy a dalších asi 400 m2 venkovní plochy. Podepsali 
jsme tu několik dohod o spolupráci, několik memorand 
a potkali se jak se stávajícími, tak s novými obchodními 
partnery.  
Lukáš Novotný, manažer marketingu,
Czechoslovak Group a.s.

Letošní IDET je daleko lepší než před dvěma lety, byla 
tu mnohem větší účast jak ze strany politické repre-
zentace a  armády, tak ze strany veřejnosti. Rozšířili 
jsme expozici a přivezli zajímavé exponáty, což přitáh-
lo zájem návštěvníků. Veletrh hodnotíme velmi kladně 
a jsme spokojeni i po obchodní stránce. 
Martina Jelenová, office manager, BAE Systems

Tento ročník veletrhu IDET byl velice zajímavý jak z po-
hledu návštěvníků, tak určitě i pro nás vystavovatele. 
Líbil se nám po obchodní stránce, ale i co se týče zbo-
ží, které tu bylo k vidění. Jsme spokojeni. 
Juraj Urban, jednatel, General Dynamics
European Land Systems – Czech s.r.o.

Po letech menšího útlumu je opět vidět zájem o IDET, 
a  to i na množství vystavené techniky. Je vidět, že je 
vše na vzestupu. Rostoucí zájem vystavovatelů souvisí 
se zvýšeným rozpočtem armády a s jejími rozšířenými 
nákupy. U nás na stánku proběhla očekávaná obchod-
ní jednání a s účastí jsme spokojeni. Poprvé předsta-
vujeme odborné veřejnosti, co všechno jsme schopni 
dodávat. 
Branko Krištof, business manager,
MPI Group, s.r.o.

Letošní ročník vidím jako velmi podařený, celá hala P je 
naplněná a byla tu spousta zahraničních i tuzemských 
delegací. IDET je významnou společenskou událostí 
a  dopadl výborně. Jsme spokojeni jak po obchodní, 
tak po společenské stránce. 
Zdeněk Zachař, sales manager,
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Letošní IDET můžeme hodnotit jedině pozitivně. Bylo 
tady hodně zahraničních firem, samozřejmě je o  co 
hrát, jsou vypsané nové kontrakty, což je přitahuje. 
Silní hráči, kteří usilují o  zakázku na pásová vozidla, 
vyslali svou nejlepší techniku a  týmy lidí. Kdybychom 
měli realizovat tolik schůzek s tolika lidmi po celé Ev-
ropě, potřebovali bychom na to minimálně čtvrt roku, 
ale tady to zvládneme během tří dnů. Všechna jednání, 
která jsme zde absolvovali, směřovala ke konkrétním 
návrhům, což je oproti dřívějšku zásadní rozdíl. Doufá-
me, že tato jednání v budoucnu povedou ke konkrétní 
spolupráci. 
Ivo Veselý, head of BU Land Systems,
RayService, a.s.

Jsme na veletrhu IDET poprvé. Máme v portfoliu sku-
pinu výrobků vhodnou právě pro armádu, záchranné 
složky a  podobně, kterou České republice nabízíme 
teprve dva roky, takže tady premiérově představujeme 
průřez touto nabídkou. Po obchodní stránce jsme velmi 
spokojeni, jednal jsem tu s  lidmi z naší cílové skupiny, 
tj. s vojáky, hasiči a lidmi ze záchranných složek. Mohli 
jsme osobně probrat různé detaily technologií, což bylo 
určitě přínosem, a domluvil jsem se tu i na dalších se-
tkáních a prezentacích výrobků do budoucna. Celková 
nabídka na veletrhu IDET je výborná, jsou tu zajímavé 
technologie, spousta z nich se doplňuje i s našimi vý-
robky. Myslím, že měl opravdu vysokou úroveň.  
Jiří Musil, specialista prodeje, KÄRCHER spol. s r.o.



Vystavovatelé IDET 2013–2017 
obdrží e-mailem individuální link na svou 

elektronickou přihlášku s vyplněnými 

základními údaji. 

Noví vystavovatelé 
naleznou elektronickou přihlášku  

na www.bvv.cz/e-prihlaska.idet 

Ředitel projektu 
Jiří Rousek 
Tel.: +420 541 152 960 
E-mail: jrousek@bvv.cz 

Poradce 
gen. v zál. Pavel Štefka 
Tel.: +420 720 575 190 
E-mail: 
stefkapavel@seznam.cz 

Sekretariát 
Tel.: +420 541 152 926 
E-mail: idet@bvv.cz 

Manažer projektu 
Dagmar Darmopilová 
Tel.: +420 541 152 944 
E-mail: 
ddarmopilova@bvv.cz 

Manažer projektu 
Michalis Busios 
Tel.: +420 541 152 927 
E-mail: mbusios@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

PŘIHLASTE SE ONLINE!
Elektronická přihláška k účasti 

www.bvv.cz/e-prihlaska.idet 

2019

2019
10. mezinárodní veletrh  
bezpečnostní techniky a služeb
www.bvv.cz/iset

29. 5.–1. 6. 2019

19. mezinárodní veletrh  
požární techniky a služeb
www.bvv.cz/pyros
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Souběžně se konají


