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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
• dlouholetá tradice – v roce 2023 oslava 30 let od prvního ročníku
• zahraniční delegace, zástupci NATO, EDA (European Defence Agency)
• účast zástupců armády a vládních představitelů ze zemí celého světa
• IDET ARENA – venkovní terénní polygon 
• Start-up Innovation Pavilion – podpora start-upů a inovací 
• odborný doprovodný program – konference, semináře, workshopy
•  souběžně se konají Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb 

PYROS a Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb ISET – 
představení všech složek integrovaného záchranného systému

Oborové členění
| Zbraně a munice | Tanky, vozidla a dopravní prostředky | Letecká tech-
nika | 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
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Spolupracující organizace a spolupořadatelé 
odborného doprovodného programu veletrhů
• Ministerstvo obrany ČR a Armáda ČR
• Generální štáb Armády ČR
• Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR
• Asociace leteckých výrobců ČR
• Česká pobočka AFCEA
• Univerzita obrany Brno
• Správa státních hmotných rezerv České republiky

Veletrh IDET se koná pod záštitou prezidenta ČR i předsedy vlády ČR.

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
• Hlavní online mediální partner Security Magazín
•  Další mediální partneři IDET CZDEFENCE, ARMYWEB, A report, 

Army Recognition, natoaktual.cz, Střelecká revue, ARMSCOM, 
Defence24.com, Wojsko i Technika, European Security & Defence, 
Armada International
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idet 2021  VyStavovatelé

407 firem z 25 zemí
65 % ze zahraničí

Přehled zastoupených zemí
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Izrael, 
Japonsko, Litva, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Pákistán, 
Polsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Spojené státy americké, Španělsko, 
Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie
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idet 2021 návštěvníci

Celkem 24 382 odborných 
návštěvníků z 31 zemí 

Akreditovalo se 115 novinářů 
z 9 zemí

Návštěvníci přijeli z těchto zemí
Albánie, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Egypt, Francie, Chorvatsko, Irák,  
Irsko, Itálie, Izrael, Jižní Afrika, Lucembursko, Maďarsko, Německo, 
Nizozemí, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Slovensko, 
Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Spojené státy americké, Srbsko, 
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie

Nejvíce zastoupené obory zájmu návštěvníků
Tanky, vozidla a dopravní prostředky, Zbraně a munice, Letecká technika, 
Požární technika a služby, Zabezpečovací technika a služby, Zabezpečení 
a ochrana osob

Zahraniční delegace na veletrhu IDET
Na základě pozvání Ministerstva obrany ČR, Armády ČR a společnosti Veletrhy Brno navštívili veletrh členové 
oficiálních delegací ze zájmových teritorií a zástupci zahraničních armád z 31 zemí: Brazílie, Burkina Faso, Čína, 
Egypt, Filipíny, Francie, Itálie, Indie, Irán, Izrael, Jihoafrická republika, Jordánsko, Kanada, Korejská republika, 
Maďarsko, Německo, Nigérie, Pákistán, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, 
Srbsko, Švédsko, Thajsko, Turecko, USA, Velká Británie, Vietnam

Nejvíce zahraničních návštěvníků přijelo ze Slovenska,  
Polska, Německa, Maďarska a Rakouska
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idet arena 2023

Dynamické ukázky vojenské, policejní 
a hasičské techniky

Prezentace Armády ČR, Hasičského 
záchranného sboru ČR, Policie ČR, 
Městské policie Brno, Správy státních 
hmotných rezerv, Vězeňské služby ČR, 
Celní správy ČR
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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
IDET

zlatý iDet 2023
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Lubomír Metnar, (t. č.) ministr obrany  
České republiky

Brněnský veletrh je svatostánek nových technologií a podpory
nejenom obrannému a bezpečnostnímu průmyslu. Velmi si vážím
naší spolupráce. 

Karel Havlíček, (t. č.) místopředseda vlády, 
ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy 
České republiky

Každá země je natolik sebevědomá, nakolik je schopná být 
nezávislou, soběstačnou a jak je schopná bránit se vůči jakýmkoliv 
hrozbám. I proto je nesmírně důležité dále posilovat výdaje na naši 
obranyschopnost a na naši armádu a já jsem hrozně rád, že se nám to 
v posledních letech dařilo.

Jakub Kulhánek, (t. č.) ministr zahraničních věcí 
České republiky

Jsem nesmírně rád, že mohu být na veletrhu IDET. Bezpečnostní 
a obranný průmysl je speciální a dobře si uvědomujeme, že čím více 
budeme schopni vyvážet do zahraničí, tím větší to bude mít nejenom 
ekonomický přínos, ale zároveň bude náš stát a jeho složky lépe 
připraven na krizové situace.

Jiří Hynek, prezident Asociace obranného  
a bezpečnostního průmyslu České republiky

Jsem rád, že se IDET koná, protože do světa vysíláme signál, že se 
vracíme do normálu a začínáme znovu naživo obchodovat. Když jde 
o zahraničního zákazníka, setkání „face to face“ nic nenahradí. Proto 
teď musíme velmi rychle dohánět, co jsme kvůli pandemii covid-19 
zameškali, a IDET je ideální příležitostí, jak se potkat se zahraničními 
delegacemi a ukázat jim, co umíme a co je v našem oboru nového.

Shahar Rachela Horev
SIBAT (Ministerstvo obrany Izrael),  
zástupkyně ředitele

Otevření první izraelské národní expozice na českém veletrhu 
obranného průmyslu je krokem k dalšímu posílení bezpečnostních 
vztahů. Vidíme velký potenciál pro obrannou spolupráci v oblastech 
bezpilotního letectví, protivzdušné obrany, raketových systémů  
a kybernetických systémů. Děkujeme českému ministerstvu obrany 
za důvěru v náš obranný systém a budeme i nadále spolupracovat na 
posílení vztahů a zachování bezpečnostních zájmů obou našich zemí.

řekli o veletrhu
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ohlasy VyStavovatelů

Czechoslovak Group,  
Lukáš Novotný, manažer marketingu

Veletrh se povedl. Je zde mnoho důležitých firem, spoustu 
návštěvníků, kteří se zajímali o naše produkty na venkovní  
i vnitřní ploše. Jsme rádi, že tady jsme, a hodnotíme veletrh  
jako úspěšný.

General Dynamics European Land Systems,  
Thomas Strasser, ředitel mezinárodního  
obchodu a služeb

Jsme rádi, že se zde můžeme představit jako firma, která 
dlouhodobě spolupracuje s českým průmyslem. V Česku je 
velký potenciál výroby bezpilotních letounů.

Lockheed Martin, Dennis Göge, viceprezident  
pro oblast střední a východní Evropy

Veletrh si velice užíváme a s potěšením se setkáváme se 
všemi zástupci českého průmyslu či ministerstev, kteří na akci 
dorazili. O naše produkty má zájem mnoho zákazníků.

LOM Praha, Jitka Šuláková,  
referent marketingu a PR

S veletrhem jsme velice spokojení. Po dlouhé covidové pauze se 
jedná o zlepšení nálady všech. Návštěvnost byla veliká. Vše bylo 
dokonalé.

AGADOS, Ivo Uchytil,  
vedoucí obchodního útvaru

Musím říci, že jsem příjemně překvapen počtem poptávek 
i počtem návštěvníků, kteří se zajímají o naše výrobky, ať už to 
jsou polní kuchyně nebo další typy přívěsů. Veletrh rozhodně 
splnil naše očekávání.

Rheinmetall, Oliver Mittelsdorf,  
viceprezident pro prodej

Těší mě, že zde vidím tolik lidí, je opravdu plno. Celý můj tým, 
všichni obchodníci, jsou rádi, že jsou opět na veletrhu IDET. 
Nejdůležitější je pro nás potkávat se se zákazníky ze střední 
Evropy. To se nám zde daří. Jsme rádi opět v České republice 
a moc rádi jsme zpátky v Brně.
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PŘIHLASTE SE ONLINE!

Elektronická přihláška k účasti

www.bvv.cz/e-prihlaska.idet

Vystavovatelé minulých ročníků IDET
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
Michalis Busios
Tel.:+420 541 152 927
mbusios@bvv.cz

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

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

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

Souběžně se konají: 

Mezinárodní veletrh 
požární techniky a služeb

Mezinárodní veletrh 
bezpečnostní techniky a služeb

24.–27. 5. 2023

Den bezpečnosti: 
Záchranáři dětem

27. 5. 2023


