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Vystavovatelé idet
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

Turecko – partnerská země IDET 2017
14 vystavovatelů
Petr Hakl, Sekce průmyslové spolupráce a řízení
organizací, Ministerstvo obrany ČR:
Těší nás, že hlavním partnerem veletrhu bylo Turecko,
s nímž jsme poměrně obsáhle jednali o problematice spolupráce mezi subjekty obranného průmyslu.
Připravuje se memorandum o porozumění mezi ministerstvy obou států. Turecké firmy sem přivezly ukázat
technologie, které se v České republice nevyrábějí, konkrétně například identifikační systém pro letectvo vlastní
i cizí, letecké raketové technologie, avioniku, možnosti
obrněné techniky, zbraňové systémy, munici, přesnou
munici. Určitě je zde prostor pro nové kontakty.

Vystavovatelé
pyros, iset
127 firem ze 16 zemí
35 % ze zahraničí
Největší zahraniční účasti
Čína, Německo, Slovensko

Přehled zastoupených zemí
Česká republika, Čína, Francie, Itálie, Kanada,
Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko,
Slovensko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, USA,
Velká Británie

Návštěvníci idet, pyros, iset
Celkem 32

828 návštěvníků z 48 zemí

1 184 registrovaných odborných zahraničních návštěvníků
Preference odborných návštěvníků:
IDET 76,1 %, PYROS + ISET 23,9 %

Akreditovalo se 223 novinářů z 10 zemí.
Nejvíce zahraničních návštěvníků přijelo ze Slovenska, Polska, Rakouska, Německa a Turecka.

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

Návštěvníci přijeli z těchto
zemí:

Obory zájmu odborného návštěvníka
– nejvíce zastoupené

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

Zbraně a munice
Tanky, vozidla a dopravní prostředky
Letecká technika
Zabezpečovací technika a služby
Zabezpečení a ochrana osob
Požární technika a služby
Bezpečnostní technika a služby

10,2 %
8,9 %
6,9 %
6,0 %
5,8 %
6,6 %
5,1 %

O veletrzích řekli
Pozvání na IDET jsem přijal rád, protože se domnívám, 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. IDET má několik rozměrů a nejprve chci říci, jak je nesmírně důležité, aby naši
občané věděli, že mají armádu, co dělá, jak je vyzbrojená
- aby věděli, na co jdou jejich daně. V současné poměrně
složité bezpečnostní situaci je to o to důležitější. Veřejnost
se na IDETu může podívat, jakou techniku armáda používá, a současně je to příležitost seznámit se s nabídkou českých firem. Zbrojní průmysl je technologicky velmi náročný,
má vysokou přidanou hodnotu a vyžaduje specialisty, což
posouvá výrazně dopředu celý průmysl. Proto jsem rád,
že tady naše firmy vystavují a že mnohé z nich jsou naši
partneři. Z mnoha důvodů, i strategických, protože v případě konfliktu bychom potřebovali být saturováni z domácích
zdrojů. 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 podporují výstavu,
a padesát kusů techniky, ať už pozemních nebo vzdušných sil. Je to dobrá příležitost ukázat, kam se armáda dostala a jaké používá prostředky. Veřejnost může posoudit,
jakým způsobem jsou vynakládány finanční prostředky na
obranu státu. 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 bezpečnostní 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 asociací obranného
a bezpečnostního průmyslu, s cílem úzce spolupracovat.
Také na Česko-rakouském fóru jsem vyzval rakouské kolegy, aby se přidali k tomuto podpisu a podpořili nás v našich
snahách. Obávám se současné myšlenky Evropské komise zřídit Evropský obranný fond a jeho dopadu na malé
a střední podniky v malých zemích. Chceme chránit náš
průmysl a vyzvat další země, jako je Rakousko, Slovensko
nebo Slovinsko, abychom společně vytvořili protiváhu tlakům velkých koncernů.
Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Policie České republiky zaměřila svoji letošní výstavu na
představení specifické práce Služby cizinecké policie, která není pro běžného občana tak viditelná. Pod pracovním
názvem Migrace jsme chtěli veřejnosti představit, jakou
techniku využíváme při ochraně státní hranice a jak by
fungovalo, kdybychom zadrželi skupinu běženců. Největší
zájem byl o to vyzkoušet si techniku v registračním místě,
které jsme zřídili v naší expozici. IDET byl z našeho pohledu
úspěšný, přišlo sem hodně návštěvníků a hodně mladých
lidí se také ptalo na práci u policie. Měli jsme tu i personalistu z Policie ČR.
Miroslav Tóth, vedoucí Odboru cizinecké policie,
Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje
Na bezpečnostních veletrzích v Brně představuje svoji rozmanitou činnost městská policie ze šestnácti měst České
republiky. Na první pohled je zřejmé, že potřeby i vybavení
strážníků se liší podle lokality, kde působí. Měli jsme možnost
prezentovat jednotlivé městské policie statutárních měst široké veřejnosti i odborníkům z bezpečnostních sborů, což
považuji za velmi důležité. Je to poprvé za 25 let, co jsme
takto společně přistoupili k této formě prezentace.
Milan Kladníček, ředitel Městské policie Zlín a předseda Kolegia ředitelů městských policií statutárních
měst a Hlavního města Prahy
Účastníme se různých veletrhů obranného průmyslu po
celém světě, přičemž IDET je pro nás jedním z prominentních. Turecko s Českou republikou spolupracuje v rámci
NATO a současně firmy našeho obranného průmyslu individuálně kooperují. Turecko nakupuje lehké zbraně české výroby velmi dlouho, již od dob Československa. Naše
spolupráce tedy není ničím novým. Těší nás, že jsme pravidelnými účastníky veletrhu IDET a letos zde budeme dokonce jako partnerská země. To potvrzuje důraz, který přikládáme spolupráci mezi Českou republikou a Tureckem,
a to ve všech oblastech včetně obranného průmyslu.
Fethi Etem, první tajemník Tureckého velvyslanectví v Praze a zástupce velvyslance
Rád bych ocenil středoškolskou soutěž v kybernetické
bezpečnosti. Potýkáme se s obrovským nedostatkem
lidí, odborníků na IT, proto je dobře začít u středních škol
a doufám, že to bude pokračovat i u vysokých.
Dušan Navrátil, zmocněnec vlády pro kybernetickou bezpečnost

Zahraniční delegace na veletrhu IDET
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

Zlatý IDET 2017
Oceněné exponáty
Mobilní polní kuchyně
PK 4 Kaga
Výrobce: Agados, spol. s r.o.
Vystavovatel: Agados, spol. s r.o.

Polopancéřované otevřené
lehké průzkumné vozidlo
PERUN ST
Výrobce: SVOS spol. s r.o.
Vystavovatel: SVOS spol. s r.o.

Puška pro přesnou střelbu
XCR-M ráže 7,62x51 NATO
Výrobce: Robinson Armament Co.
Vystavovatel: Meopta-optika, s.r.o.

zlatý

IDET
Více na www.idet.cz
Integrovaný systém Fidelis
Network & Fidelis Endpoint
Výrobce: Fidelis Cybersecurity
Vystavovatel: Fidelis Cybersecurity

Samohybný raketometný systém
BM-21 MT 4x4
Výrobce: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
Vystavovatel: EXCALIBUR ARMY
spol. s r.o.

Kybernetický pavilon
představil aktuální trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti a nabídl
návštěvníkům několik desítek odborných ukázek a workshopů.
V průběhu konání veletrhu IDET kybernetickým pavilonem prošlo téměř dva tisíce návštěvníků, z nichž se
cca 1 200 zúčastnilo některé z doprovodných aktivit.
Hlavním partnerem kybernetického pavilonu byla společnost CyberGym Europe, a.s., která představila
moderní metody přípravy bezpečnostních týmů.
Velkou pozornost vzbudila hackerská soutěž, do níž se zapojilo několik desítek návštěvníků.
Vyvrcholením programu se stalo finále Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti, které se
účastnilo 1 100 studentů ze 162 středních škol. Do finále se kvalifikovalo 29 studentů ze 17 středních škol
z ČR. Zvítězil Jakub Smejkal ze Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno.

Generální partner

IDET ARÉNA 2017

DEN BEZPEČNOSTI

3. června 2017 navštívilo 6 522 návštěvníků

OHLASY VYSTAVOVATELŮ
Lukáš Novotný, manažer marketingu,
Czechoslovak Group a.s.
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 výrobky 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.
Martina Jelenová, office manager, BAE Systems
Letošní IDET je daleko lepší než před dvěma lety, byla
tu mnohem větší účast jak ze strany politické reprezentace a armády, tak ze strany veřejnosti. Rozšířili
jsme expozici a přivezli zajímavé exponáty, což přitáhlo zájem návštěvníků. Veletrh hodnotíme velmi kladně
a jsme spokojeni i po obchodní stránce.
Jiří Musil, specialista prodeje,
KÄRCHER spol. s r.o.
Jsme na veletrhu IDET poprvé. Máme v portfoliu skupinu 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 setkáních a prezentacích výrobků do budoucna. Celková nabídka na veletrhu IDET je výborná, jsou
tu zajímavé technologie, spousta z nich se doplňuje
i s našimi výrobky. Myslím, že měl opravdu vysokou
úroveň.
Daniel Bednařík, předseda představenstva,
FT Technologies a.s.
Městská policie není centrálně řízená jako Policie ČR
a zejména strážníci v menších městech a obcích se
nemají kde potkat a načerpat nové informace, proto
jsme pro ně ve spolupráci s Veletrhy Brno uspořádali
v pořadí druhou konferenci. Cílem je vytvořit platformu
pro setkání a nabídnout jim možnost diskutovat o tématech, která jsou ožehavá, jako je migrace osob, kybernetická bezpečnost a současná legislativa. Zájem
více než 170 účastníků z Visegrádských zemí potvrdil
význam tohoto setkání.

Pavel Boháč, PR manažer, FT Technologies a.s.
Vznikla výborná synergie s Veletrhy Brno a probíhajícími bezpečnostními veletrhy. Účastníci naší konference
měli možnost navštívit IDET, PYROS i ISET a seznámit
se s odbornou problematikou, setkat se s dodavateli
technologií.
Jan Kupský, jednatel společnosti,
ALFAVARIA Group s r.o.
V expozici Městské policie hlavního města Prahy představujeme naši novinku, dvoupatrový výsuvný systém,
vestavěný do služebního vozidla poříční policie. Další výsuvné systémy pro užitkové vozy, vestavby a nerozbitné
outdoorové kufry, ideální pro uložení citlivé výbavy. Zájem
o naše řešení je velký, celkově se pro nás veletrh vyvíjí velice pozitivně. Nejde o kvantitu návštěvníků, ale o kvalitu
možných zákazníků, a z toho mám velice dobrý pocit.
Pavla Šimíčková, marketingová koordinátorka
značky Primus, Alliance Laundry CE s.r.o.
Naše expozice společnosti je na bezpečnostních veletrzích poněkud netypická, protože jsme přišli s prádelenskou technikou. Návštěvníci jsou překvapení, když
u nás vidí v provozu pračky, ale pak si uvědomí, že
v každém odvětví, kde se pracuje, se člověk zašpiní
a je potřeba i prát. Proto jsme k nám pozvali hasičské
sbory, vězeňskou službu i policejní složky.
Vladimír Jadrníček, jednatel, H.BLOCH a.s.
Naše společnost představuje na veletrzích IDET
a PYROS mobilní halu pro provoz v obtížných podmínkách jako hlavní nosný exponát, který jsme přihlásili i do
soutěže o Zlatý IDET. Domníváme se, že by ji mohla
dobře využít armáda, například jako opravárenskou halu
pro těžkou techniku, může sloužit jako garážové stání
pro záchranné či hasičské sbory v obtížně přístupných
terénech atd. Jde o první představení tohoto produktu v Evropě, protože zatím funguje pouze v Kanadě
a Americe. Návštěvníky zaujala jak hala, tak naše mobilní nádrže na ropu a vodu. Výsledek jednání nikdy nesoudím hned na veletrhu nebo bezprostředně po něm,
protože i ze zkušenosti na strojírenských veletrzích víme,
že obchody se uzavírají třeba až po dvou letech.
Jaroslav Lorenc, jednatel společnosti,
THT Polička, s.r.o.
Vždycky jsme rádi, když se můžeme zúčastnit PYROSu
v Brně. Pro nás je to tradiční akce mnoho let. Vždycky
vybereme aktuální provedení požárních automobilů,
které s sebou nesou určité modernizační prvky, abychom je návštěvníkům předvedli a samozřejmě konzultujeme s nimi i jejich požadavky, které zase v budoucnu chceme uplatnit na vozidla. Letos tu máme čtyři
vozidla, a to jak na tuzemských klasických podvozcích
Tatry Kopřivnice, se kterou velice rádi spolupracujeme,
tak na podvozku Scanie, modifikaci 4x4 a 6x6. S účastí
na veletrhu jsme spokojeni a věříme, že i v budoucnu
se budeme této události účastnit.

Luděk Svoboda, obchodní manažer,
ZHT Group s.r.o.
Veletrh se nám líbí, je zde mnoho potenciálních zákazníků a také obdivovatelů. U dobrovolných hasičů se těšila velkému zájmu naše přenosná motorová stříkačka
Tohatsu a plovoucí sací koše, u profesionálních hasičů
to byly zejména automobilové nástavby, které vyrábíme z kopolymeru.
Daniela Janíková, marketinková manažerka,
Holík International s.r.o.
Na veletrhu PYROS představujeme zásahové a rescue
rukavice pro hasiče a vzhledem k tomu, že ve vedlejším
pavilonu probíhá IDET, také náš segment vojenských
a policejních rukavic. Oproti minulým ročníkům máme
docela velký stánek a jsme velice příjemně překvapeni
jak zájmem koncových zákazníků, tak jednáními s obchodními partnery. Hodně lidí zaujala naše novinka
SensPro, což jsou rukavice s teplotními a infračervenými
čidly, vizuálně signalizující hasiči nebezpečí. Zaznamenali
jsme na stánku převážně pozitivní reakce, lidé naši firmu
znali, zkoušeli si rukavice, takže jsme celkově spokojeni.
Matej Beňo, zástupce BeeSafe a Reporty, Slovensko
Prezentujeme tu aplikaci do chytrých telefonů a bezpečnostní platformu BeeSafe Reporty, která slouží
k automatickému přivolání pomoci. Nabízíme řešení jak pro jednotlivce různých věkových kategorií, tak
pro firmy. Myslím si, že ISET je pro nás velmi přínosná
akce, protože tu dokážeme kontaktovat nejen běžné
návštěvníky, kteří se přišli podívat na tento veletrh ze
zájmu, ale našli jsme tu i řadu firem, se kterými bychom
dokázali navázat spolupráci a vytvořit společný projekt
s využitím naší aplikace.
Michal Fulier, Ministerstvo obrany SR, slovenský
kosmonaut – náhradník
Expozice Ministerstva obrany SR na veletrhu IDET
vytvořila prostor pro setkání s obchodními partnery
a na prezentaci našeho ústředního tématu – myšlenky Svěřeneckého fondu pro Ukrajinu, která je podpořena praktickými zkušenostmi našich vojáků z misí
v Afghánistánu a Iráku. Návštěvníky zaujala prezentace
na panelech i vystavené technické prostředky.

František Biely, Národní centrum EOD a RCHBO
Nováky, Armáda SR
Veletrh IDET splnil moje očekávání, byl jsem překvapen
některými vystavenými výrobky, technologie hodně
pokročily. Získal jsem zde kontakty, které určitě využiji
minimálně pro vlastní potřebu ke zpříjemnění vojenské
služby. Jsem spokojený i s atmosférou, česká a slovenská armáda k sobě mají historicky blízko a cítil jsem
tady příjemnou nostalgii.
Juraj Urban, jednatel, General Dynamics
European Land Systems – Czech s.r.o.
Tento ročník IDET byl velice zajímavý jak z pohledu návštěvníků, tak určitě i pro nás vystavovatele. Líbil se
nám po obchodní stránce, ale i co se týče zboží, které
tu bylo k vidění. Jsme spokojeni.
Branko Krištof, business manager,
MPI Group, 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 obchodní jednání a s účastí jsme spokojeni. Poprvé představujeme odborné veřejnosti, co všechno jsme schopni
dodávat.
Zdeněk Zachař, sales manager,
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
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.
Ivo Veselý, head of BU Land Systems,
RayService, 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 Evropě, 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. Doufáme, že tato jednání
v budoucnu povedou ke konkrétní spolupráci.
Michal Slezák, výkonný ředitel spolku
pro kybernetickou bezpečnost
European Cyber Security
Z Kybernetického pavilonu jsem nadšen, takovouto akci
se u nás podařilo uspořádat poprvé. Pavilon je vidět, je
v něm živo, chodí sem zvědaví lidé a účastní se odborných sdělení partnerů, takže se naplnilo, co jsme si přáli.
Také se středoškolskou soutěží v kybernetické bezpeč-

nosti jsme spokojeni, velmi nás těšilo se na ní podílet
a propagovat ji. Vítězové postupují do mezinárodního
porovnání a určitě v této soutěži budeme pokračovat.
Z celého letošního ročníku veletrhu IDET jsem nadšen
a myslím si, že všichni jsou tady spokojeni.
Jakub Kanta, jednatel, DEKONTA CBRN s.r.o.
Veletrh ISET a PYROS byl pro nás užitečný tím, že
jsme zjistili, co od nás zákazníci očekávají. Šlo o velmi
konkrétní připomínky a budeme schopni lépe reagovat
na poptávku. Navíc nás navštívili potenciální zákazníci,
takže firma hodnotí účast na tomto veletrhu kladně.
plk. Mgr. Jiří Ruprecht, ředitel Vazební věznice
Olomouc
Letos jsme se veletrhu PYROS a ISET účastnili poprvé.
Mnozí lidé totiž nevědí, jak se ve vězení žije a zde si
mohli prohlédnout vězeňskou i vazební celu, ale i techniku pro převoz vězňů. Předvedli jsme v expozici vše od
výrobků zhotovených v prostorách věznic až po předměty, které dokáží odsouzení propašovat do svých cel.
Vězeňská služba je se svou první prezentací veřejnosti
velice spokojena.
Adolf Kapic, Asociace obranného
a bezpečnostního průmyslu
IDET je velmi důležitý pro české malé a střední firmy,
kterým umožňuje za rozumné náklady přístup k potenciálním zákazníkům prakticky ve stejném rozsahu jako
na velkých zahraničních veletrzích.
Jana Zechmeisterová, tisková mluvčí expozice
MO ČR a AČR
Myslím, že na IDET přišlo více lidí než před dvěma lety.
Návštěvníky určitě lákala technika, jen u nás jí máme padesát kusů. Velký zájem byl o simulační a trenažérové
technologie určené pro vzdušnou i pozemní techniku.
Návštěvníci si mohli vyzkoušet pohled z vrtulníku, z tanku, z Panduru a dalších. Velký úspěch měla laserová
střelnice, hodně lidí se bylo podívat také v polní nemocnici. A poměrně velký zájem byl o náš náborový stánek,
a to jak o profesionální jednotky, tak o vojenské školy.
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Záštity veletrhů
• 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
•Policejní prezident ČR
• Generální ředitel Hasičského záchranného
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sboru ČR

• Asociace obranného a bezpečnostního
průmyslu ČR
• Senát Parlamentu ČR

Spolupracující organizace
a spolupořadatelé odborného
doprovodného programu
veletrhů
• Asociace obranného a bezpečnostního
průmyslu 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
• Hlavní mediální partner pro Slovensko
• Exkluzivní mediální partner pro zahraničí
• On-line zpravodajství

MS Line
Magnet Press
Mönch Publishing Group
Army Recognition

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

• Mediální partneři PYROS a ISET 	Požáry.cz, ORSEC, Hasičské noviny, Alarm Revue,
SECURITY magazín, MORAVSKÉ HOSPODÁŘSTVÍ,
Extra Publishing, FIRE TV, Centrum News.cz, AMBO
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15. MEZINÁRODNÍ VELETRH OBRANNÉ
A BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKY
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www.pyros.cz
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10. MEZINÁRODNÍ VELETRH
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www.iset.cz
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