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16. mezinárodní
veletrh obranné
a bezpečnostní techniky

IDET je významnou etablovanou platformou obranného
a bezpečnostního průmyslu ve střední Evropě
• prestižní přehlídka inovací obranného a bezpečnostního průmyslu
• platforma pro průmyslovou spolupráci
• mezinárodní účast vystavovatelů a odborných návštěvníků
• zahraniční delegace, zástupci NATO, EDA (European Defence Agency)
• účast zástupců armády a vládních představitelů ze zemí celého světa
• Security Innovation Zone – podpora start-upů a inovací
• odborný doprovodný program – konference, semináře, workshopy
• společně s veletrhem IDET se konají také Mezinárodní veletrh požární
techniky a služeb PYROS a Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky
a služeb ISET – představí se tak všechny složky integrovaného
záchranného systému

Oborové členění
| Zbraně a munice | Tanky, vozidla a dopravní prostředky | Letecká technika | UAV | Systémy velení a spojení | Zabezpečovací technika a služby |
Pozorovací a značkovací prostředky | Prostředky pro ošetřování a opravy
techniky | Prostředky pro přípravu vojenských a policejních profesionálů
| Zabezpečení a ochrana osob | Radiolokátory a radiotechnické systémy |
Systémy C4I2 | Bezpečnost a ochrana informací | Logistika a servis
| Odborná literatura, asociace a instituce

Spolupracující organizace a spolupořadatelé
odborného doprovodného programu veletrhů
• Ministerstvo obrany ČR a Armáda ČR
• Náčelník Generálního štábu Armády ČR
• Asociace obranného a bezpečnostího průmyslu ČR
• Asociace leteckých výrobců ČR
• Česká pobočka AFCEA
• Univerzita obrany Brno
• Správa státních hmotných rezerv České republiky

Mediální partneři
• Hlavní mediální partner pro Českou republiku MS Line
• Hlavní mediální partner pro Slovensko Magnet Press, Slovakia
• E xkluzivní mediální partner pro zahraničí Mönch Publishing Group
• On-line zpravodajství Security Magazín
•D
 alší mediální partneři IDET CZDEFENCE, ARMYWEB, A report,
Army Recognition, natoaktual.cz, Střelecká revue, defence-industries.com,
Small Arms Defense Journal, ARMSCOM, Defence24.com,
Wojsko i Technika, European Security & Defence, Armada International

IDET se koná pod záštitou: prezidenta ČR, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předsedy vlády ČR, ministra obrany ČR, ministra vnitra ČR,
ministra zahraničních věcí ČR, ministra průmyslu a obchodu ČR, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, náčelníka Generálního štábu Armády
ČR, policejního prezidenta ČR, generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR

IDET 2019 	vystavovatelé
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, Španělsko, Švédsko,
Švýcarsko, Tchaj-wan, USA, Velká Británie

IDET 2019
Celkem 26 389 odborných
návštěvníků ze 40 zemí
Nejvíce zahraničních návštěvníků přijelo ze Slovenska,
Polska, Německa, Rakouska a Maďarska

Akreditovalo se 149 novinářů
z 9 zemí

návštěvníci
Návštěvníci přijeli z těchto zemí
Ázerbájdžán, Belgie, Bělorusko, 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 %

Zahraniční 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, Německo,
Norsko, Polsko, Rakousko, Severní Makedonie, Slovensko, Švédsko, Thajsko, Turecko, USA

IDET ARENA 2021
Dynamické ukázky vojenské,
policejní a hasičské techniky
Prezentace Armády ČR

zlatý IDET 2021

IDET

Soutěž o nejlepší inovační exponáty
Kategorie:
• vojenská a bezpečnostní technika
• vojenská a bezpečnostní komunikační a informační technologie
• vojenská a bezpečnostní logistika a služby
• výcvik a příprava vojenských a policejních profesionálů

zlatý

řekli o veletrhu
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 občany, 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 zahraničních firem i zástupců
vlád. V dnešním propojeném 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 obranném sektoru
úzce spolupracují třicet let. Česká inovační strategie do roku 2030
dává prostor pro společné projekty v dalších oblastech a věřím, že
naše spolupráce dále poroste a bude výhodná pro obě strany. Chci
poděkovat organizátorům veletrhu IDET za jejich práci i za to, že
Švédsko letos může být speciálním partnerem.

Jiří Hynek, prezident Asociace
obranného a bezpečnostního průmyslu ČR
Cítím zadostiučinění, že český obranný a bezpečnostní průmysl opět
poskočil technologicky dopředu. Ve světě 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. IDET je toho důkazem.

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.

Slavnostní udílení cen Zlatý IDET 2019

ohlasy
Czechoslovak Group a.s.,
Lukáš Novotný, manažer marketingu
Veletrh hodnotíme jako velmi úspěšný, navštívilo nás mnoho obchodních
partnerů jak stávajících, tak nových, i několik delegací ze světa.

General Dynamics European Land Systems,
Petra Paminger, manažerka mezinárodního
obchodu a služeb
Naše expozice přilákala každý den velké množství návštěvníků. Takový
zájem jsem na jiných veletrzích nezažila a Brno s veletrhem IDET byly
v tomto směru opravdovým unikátem. Naši obchodní zástupci zde také
po úspěšné tiskové konferenci sjednali několik nových obchodních
schůzek s mezinárodním dosahem.

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

Rheinmetall, Oliver Mittelsdorf,
Senior Vice President
Atmosféra veletrhu byla velmi dobrá. Jsem absolutně 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.

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

Zetor Engineering s. r. o.,
Pavel Bušta, manažer projektů
Oceňujeme, že Veletrhy Brno posouvají odbornou úroveň 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.

Ředitel projektu
Michalis Busios
Tel.:+420 541 152 927
mbusios@bvv.cz

PŘIHLASTE SE ONLINE!

Manažer projektu
Nikola Lekovski
Tel.:+420 541 153 029
nlekovski@bvv.cz

Elektronická přihláška k účasti
Poradce
arm. gen. v zál.
Ing. Pavel Štefka, M.Sc.
Tel.:+420 720 575 190
stefkapavel@seznam.cz
Asistentka
Šárka Chovančíková
Tel.:+420 541 152 926
schovancikova@bvv.cz

www.bvv.cz/e-prihlaska.idet
Vystavovatelé IDET 2015–2019

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

Souběžně se konají:

Mezinárodní veletrh
požární techniky a služeb

Mezinárodní veletrh
bezpečnostní techniky a služeb

9.–12. 6. 2021

Manažerka projektu
Dagmar Darmopilová
Tel.:+420 541 152 944
ddarmopilova@bvv.cz
Tisk a public relations
Michal Svoboda
Tel.:+420 541 152 969
msvoboda@bvv.cz

Výstavba expozic a servis
Adam Touš
Tel.:+420 541 153 039
atous@bvv.cz

