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VYSTaVoVaTELé idET
423 firem z 28 zemí

70 %  
ze zahraničí

Přehled zastoupených zemí
Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Dánsko, 
Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, 
Japonsko, Korea, Litva, Maďarsko, Německo, 
Norsko, Nový Zéland, Polsko, Rakousko, Řecko, 
Slovensko, Spojené státy americké, Španělsko, 
Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Velká Británie

VYSTaVoVaTELé 
         PYros, ISET
111 firem z 6 zemí
(Česká republika, Německo, Nizozemsko,  
Polsko, Slovensko, Španělsko)



NÁVšTěVNÍCI IDET, PYros, ISET
Celkem 26 389 odborných návštěvníků ze 40 zemí 

1 100 registrovaných odborných zahraničních návštěvníků

Nejvíce zahraničních návštěvníků přijelo ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska a Maďarska

Preference odborných návštěvníků:  
IDET 77,9 %, PYROS + ISET 22,1 %

Akreditovalo se 149 novinářů z 9 zemí

Den bezpečnosti – Záchranáři dětem v sobotu 1. 6. 2019  

navštívilo 10 150 návštěvníků

Návštěvníci přijeli z těchto 
zemí:
Americké ostrovy mimo LTSA, Azerbajdžán, 
Belgie, Běloruská republika, Bosna 
a Hercegovina, Bulharsko, Cookovy 
ostrovy, Čína, Dánsko, Egypt, Finsko, 
Francie, Chorvatsko, Itálie, Izrael, Jižní 
Korea, Kazachstán, Kolumbie, Kuvajt, Litva, 
Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, 
Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská 
federace, Saúdská Arábie, Slovensko, 
Slovinsko, Spojené arabské emiráty, 
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, 
Turecko, Ukrajina, USA, Velká Británie

Obory zájmu odborného  
návštěvníka – nejvíce zastoupené
Zbraně a munice 10,7 %
Tanky, vozidla a dopravní prostředky 10,0 %
Letecká technika 7,5 %
Požární technika a služby 6,6 %
Zabezpečení a ochrana osob 5,4 %
Zabezpečovací technika a služby 5,4 %



o VElETrZÍCH řEklI
Andrej Babiš, předseda vlády ČR
Veletrh IDET udělal neskutečný posun vpřed, proto 
se dnes právem řadí mezi největší akce svého druhu 
v Evropě. Myslím, že tento veletrh je důležitý i pro naše ob-
čany, kteří vidí, kam naše armáda a bezpečnost směřuje.

Lubomír Metnar, ministr obrany ČR
IDET patří dlouhodobě mezi největší evropské veletrhy 
obranných technologií. Důkazem je bohatá účast za-
hraničních firem i  zástupců vlád. V dnešním propoje-
ném světě se české firmy neobejdou bez zahraničních 
partnerů a dějiště veletrhu je ideálním prostorem, kde 
lze dojednat novou spolupráci nebo rozvíjet tu stávající.

Peter Hultqvist, ministr obrany Švédska
Švédsko a Česká republika mají skvělé vztahy a v obran-
ném sektoru úzce spolupracují třicet let. Česká inovační 
strategie do roku 2030 dává prostor pro společné pro-
jekty v dalších oblastech a věřím, že naše spolupráce 
dále poroste a bude výhodná pro obě strany. Chci po-
děkovat organizátorům veletrhu IDET za jejich práci i za 
to, že Švédsko letos může být speciálním partnerem.

Radek Koten, předseda Výboru pro bezpečnost 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Jsem na veletrhu poprvé. Technika, která je zde za-
stoupena, mě naprosto fascinuje. Jde vidět fantastický 
technologický vzestup. 

Jiří Hynek, prezident Asociace obranného 
a bezpečnostního průmyslu ČR
Cítím zadostiučinění, že český obranný a bezpečnostní 
průmysl opět poskočil technologicky dopředu. Ve svě-
tě se nemáme za co stydět, což je vidět už z toho, že 
90 procent produkce vyvážíme a na zahraničních trzích 
porážíme i renomované světové výrobce.

Göran Lennmarker, předseda švédské Asociace 
obranného a bezpečnostního průmyslu (SOFF)
Vnímám Českou republiku jako zkušeného a respek-
tovaného partnera s tradicí průmyslové výroby,  kterého 

není třeba poučovat, ale se kterým může švédská 
 strana spolupracovat. 

Jiří Kuliš, generální ředitel, Veletrhy Brno, a.s.
Vstup do NATO před 20 lety dal veletrhu IDET zcela 
nový impuls. IDET je dnes zavedenou prezentační 
platformou pro mezinárodní průmyslovou spolupráci 
v obranném a bezpečnostním průmyslu.



dELEgacE Na VELETRHu idET
Na pozvání ministra obrany ČR a náčelníka generálního štábu AČR se veletrhu 
IDET zúčastnili zástupci NATO a European Defence Agency i oficiální delegace 
a zástupci zahraničních armád z 20 zemí: 
Arménie, Belgie, Egypt, Filipíny, Francie, Indie, Izrael, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Německo,  
Norsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Švédsko, Thajsko, Turecko, Spojené státy americké



idET aRÉNa 2019
Dynamické ukázky armádní, policejní a hasičské techniky

Více na www.idet.cz

PATRIOT II.

Výrobce:  
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. 
Vystavovatel:  
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

Simulátor VERA-NG

Výrobce: ERA a.s. 
Vystavovatel: ERA a.s.

Obojživelný terénní přívěs

Výrobce: Agados, spol. s r.o. 
Vystavovatel: Agados, spol. s r.o.

Společný operační obraz systémů 
velení a řízení pozemních 
a vzdušných sil s nejvyšší úrovní 
ochrany komunikace

Výrobce: Delinfo, spol. s r.o.;  
ALES, s.r.o.; ICZ a.s. 
Vystavovatel: ICZ a.s.

LRPV Gepard

Výrobce: Dajbych, s.r.o. 
Vystavovatel: Dajbych, s.r.o.

zlatý
IDET

ZLaTý IDET 2019
Oceněné exponáty





oHlaSY VYsTaVOVaTElŮ
Lukáš Novotný, manažer marketingu, 
Czechoslovak Group a.s.
Veletrh hodnotíme jako velmi úspěšný, navštívilo nás 
mnoho obchodních partnerů, jak stávajících, tak no-
vých, i několik delegací ze světa. 

Petra Paminger, manažerka mezinárodního 
 obchodu a služeb, General Dynamics European 
Land Systems
Naše expozice přilákala každý den velké množství 
návštěvníků. Takový zájem jsem na jiných veletrzích 
nezažila a Brno s  veletrhem IDET byly v  tomto smě-
ru opravdovým unikátem. Naši obchodní zástupci zde 
také po úspěšné tiskové konferenci sjednali několik no-
vých obchodních schůzek s mezinárodním dosahem. 

Zdeněk Soudný, tiskový mluvčí, BAE CZ
Veletrhu IDET se účastníme pravidelně a je to výborná 
příležitost potkat lidi z oboru, zástupce veřejného sek-
toru i odbornou veřejnost. 

Oliver Mittelsdorf, Senior Vice President, 
Rheinmetall
Atmosféra veletrhu byla velmi dobrá. Jsem absolut-
ně vyčerpaný, protože jsme za poslední dva dny měli 
hodně jednání. Přišlo k nám hodně návštěvníků, kteří se 
o nás zajímali. Opravdu si užívám to, že jsem tady. 

Markéta Maršálek Čadková, komunikační 
 manažerka pro střední a východní Evropu, 
Saab Technologies
Veletrh byl pro nás velmi úspěšný. Jsme rádi, že jsme 
v Brně na IDETu mohli představit široké portfolio naší 

firmy, mimo jiné Carl-Gustav simulátor, který přitáhl vel-
ké množství návštěvníků. Lidé se zajímali také o model 
Gripenu a jiné produkty z oblasti pozemní techniky.

Jiří Lojan, ředitel společnosti  
PRAGA-Export s. r. o.
Na brněnský IDET jsme dorazili počtvrté. Prezentaci vy-
užíváme především k utužení našich obchodních vztahů 
s významnými partnery na mezinárodní úrovni.

Rostislav Psota, manažer marketingu,  
Glomex MS, s. r. o.
Když se ohlédneme za veletrhem IDET, na mysl se nám 
dostane enormní zájem ze strany odborné veřejnosti. 
Jsme rádi, že zafungovaly kontaktní platformy a našli si 
nás významní zahraniční hosté. 



David Basovník, obchodní zástupce,  
Česká zbrojovka a.s.
Účast na veletrhu IDET hodnotíme pozitivně. Měli jsme 
možnost předat komplexní informace našim cílovým 
zákazníkům a představit jim naši produkci.

Ivo Uchytil, vedoucí oddělení prodeje,  
AGADOS, spol. s r.o.
Schůzky jsme uskutečnili s  našimi stávajícími i  no-
vými partnery z tuzemska i ze zahraničí. Na veletrhu 
se prezentujeme už potřetí a pokaždé jsme zazna-
menali obchodní úspěchy. Příští ročník si určitě ne-
necháme ujít.

Alexandra Tománková, manažerka propagace 
společnosti Omnipol
Na IDET přijíždíme pravidelně prezentovat naše no-
vinky stávajícím i novým zákazníkům. Letos jsme byli 
příjemně překvapeni, jaký zájem naše expozice u od-
borné veřejnosti vyvolala. Úspěchem pro nás určitě 
byly i vydařené zahraniční delegace.

Milan Macholán, generální ředitel  
První brněnské strojírny Velká Bítěš, a.s.
Účastníme se všech významných veletrhů po celém 
světě. V  Brně na IDETu jsme letos prezentovali naše 
jubilejní produkty. Na veletrhu se setkáváme s našimi 
mezinárodními partnery a uzavíráme nebo domlouvá-
me nové kontrakty.

Pavel Bušta, manažer projektů,  
Zetor Engineering s. r. o.
Oceňujeme, že Veletrhy Brno posouvají odbornou úro-
veň veletrhu IDET neustále směrem vzhůru. Nemohli 

jsme si tuto příležitost pro prezentaci rozhodně nechat 
ujít. Po celý čas jsme měli schůzky s  potenciálními 
partnery z tuzemska i z mezinárodní branže. Na příští 
veletrh jistě dorazíme opět v plné síle.

Luděk Štěpáník, jednatel, WISS CZECH, s. r. o.
Lidé k  nám chodili a  zajímali se o  exponáty po ce-
lou dobu veletrhu, ať už to byli profesionální nebo 
dobrovolní hasiči. Máme jim co nabídnout a  prázd-
no u  nás opravdu nebylo. S  letošní účastí jsme  
spokojeni.

Marek Štefan, obchodní ředitel,  
Holík International, s.r.o.
Na brněnské veletrhy IDET, PYROS a  ISET jezdíme 
už řadu let. Naše produkty cílíme hlavně na tuzemské 
zákazníky, kteří si nás na našem stanovišti vždycky 
najdou. Těšíme se opět na příští setkání.

Pavla Pražáková, preventivně výchovná činnost, 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Veletrh je pro nás hodně hektický, protože je spojený 
nejen s naší prezentací v expozici, ale také s výcvikem 
jednotek. O náš stánek byl velký zájem už od prvního 
dne. Potkali jsme tady hodně kolegů nejen z řad pro-
fesionálních hasičů z ostatních krajů, ale také od dob-
rovolníků.

František Procházka, PR manažer, Krajské 
ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje
Letos jsme se v expozici zaměřili na 100 let výročí služ-
by dopravní policie. Už od prvního dne měli lidé o naši 
expozici opravdu veliký zájem. Je vidět, že chtěli po-
znat policii zblízka.



DEN BEZPEČNOSTi – ZÁcHraNÁři DěTEM
PRO šIROkOu VEřEjNosT
1. června 2019 navštívilo brněnské výstaviště 10 150 návštěvníků

•  14 soutěžních stanovišť pro děti v pavilonu Z

•  Expozice Ministerstva obrany a Armády ČR

•  Expozice vystavovatelů veletrhů  
PYROS a ISET

•  Dynamické ukázky vojenské, hasičské 
a policejní techniky na venkovní ploše

•  Výstava historické vojenské techniky

•  Soutěž O pohár prezídia Moravské hasičské 
jednoty v disciplínách TFA



Mediální partneři 
• Hlavní mediální partner pro Českou republiku  MS Line

• Hlavní mediální partner pro Slovensko  Magnet Press, Slovakia

• Exkluzivní mediální partner pro zahraničí  Mönch Publishing Group

• On-line zpravodajství  Security Magazín

• Mediální partneři IDET   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

• Mediální partneři PYROS a ISET   Požáry.cz, ORSEC, Hasičské noviny, Alarm 
Revue, MORAVSKÉ HOSPODÁŘSTVÍ, 
Extra Publishing, FIRE TV, Centrum News.cz, 
AMBO

Záštity veletrhů 
• prezident České republiky
• předseda Senátu Parlamentu ČR
• předseda vlády ČR
• ministr obrany ČR
• ministr vnitra ČR
• ministr zahraničních věcí ČR
• ministr průmyslu a obchodu ČR
• náčelník Generálního štábu Armády ČR
• policejní prezident ČR
• generální ředitel HZS ČR
• prezident AOBP ČR

Spolupracující organizace 
a spolupořadatelé odborného 
doprovodného programu 
veletrhů 
•  AGA Asociace technických bezpečnostních 

služeb Grémium Alarm 
•  AOBP ČR 
•  Asociace leteckých výrobců ČR 
•  Celní správa ČR 
•  GŘ HZS ČR 
•  Jagello 2000 
•  Městská policie Brno 
•  Moravská hasičská jednota 
•  Policie ČR 
•  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
•  Správa státních hmotných rezerv ČR 
•  Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s. 
•  Univerzita obrany Brno 
•  Vězeňská služba ČR 

2019

2019

Partneři 
veletrhu

Komerční 
partner 

Poskytovatel  
oficiálních vozů



POZNaMENEJTE si

26. 5. 27. 5. 28. 5. 29. 5.

IDET 2021

PYROS, ISET 2021

2021

2021

16. MEZINÁRODNÍ VELETRH OBRANNÉ  
A BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKY

www.idet.cz

26.–28. 5. 2021

20. MEZINÁRODNÍ VELETRH POŽÁRNÍ 
TECHNIKY A SLUŽEB

www.pyros.cz

26.–29. 5. 2021

11. MEZINÁRODNÍ VELETRH  
BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKY A SLUŽEB

www.iset.cz

26.–29. 5. 2021

VÝSTAVIŠTĚ BRNO


