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• široká nabídka prostředků  
na ochranu životů a zdraví obyvatel 

• nabídka prostředků na ochranu majetku před požáry,  
živelními pohromami, průmyslovými haváriemi 

• dlouholetá tradice – první ročník se konal v roce 1972
• prezentace a podpora  

Hasičského záchranného sboru České republiky a organizací 
dobrovolných hasičů

• silná propagace a mediální pozornost
• odborný doprovodný program
• požární technika v akci – ukázky na terénním polygonu

Oborové členění
Požární zásahové automobily • zvuková a světelná výstražná 
zařízení • hasicí přístroje a zařízení • vyprošťovací a záchranářská 
zařízení • ochranné obleky • požární automobilové žebříky, 
vysokozdvižné plošiny • kontejnery pro použití v požární ochraně 
a při ekologických haváriích • přenosné agregáty a zařízení 
určená k použití při zásahu • hasiva • prostředky pro práci ve 
výškách a nad volnými hloubkami • dýchací sebezáchranné 
přístroje • zásahové součástky v oblasti PO • výstrojní součástky 
v oblasti PO • komunikační technika a systémy • elektrická 
požární signalizace a její prvky • protipožární dveře, okna, klapky, 
uzávěry a ucpávky • únikové a evakuační systémy, požární značky 
• čisticí a dekontaminační prostředky a zařízení • prostředky 
zvyšující protipožární odolnost konstrukcí a prostředky snižující 
hořlavost materiálů • software pro oblast PO

21. mezinárodní veletrh
požární techniky 
a služeb

Specializovaný veletrh určený zejména odborníkům 
v oblasti požární ochrany, požární prevence a pomoci 
při mimořádných událostech
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Bezpečnostní technika a služby
Úschovné objekty, trezory • elektronické zabezpečovací systémy 
(EZS) • systémy a zařízení pro dozor a kontrolu vstupu (ACS) • 
elektronické protipožární systémy (EPS) • dálkový přenos signálů 
a dat • pulty centralizované ochrany • komunikační a slaboproudé 
systémy budov • elektroinstalační materiál, akumulátory, 
transformátory • integrované zabezpečovací systémy budov 
• zabezpečení vozidel • systémy pro vyhledávání motorových 
vozidel a osob • prostředky osobní ochrany a bezpečnosti • 
školení, tréninky, poradenství
Policejní a antiteroristická technika a služby
Policejní vozidla • vrtulníky, bezpilotní prostředky • vodní děla • 
zátarasy • výbušniny, pyrotechnika, chemikálie • policejní uniformy, 
pracovní a výcvikové oděvy • prostředky balistické ochrany • 
informační technologie pro podporu vedení policie • informační 

technologie pro podporu boje s kriminalitou a terorismem 
• radiokomunikační zařízení a vybavení pro policii • optické, 
optoelektronické a laserové přístroje • vybavení a zařízení pro 
kontrolu a identifikaci osob • detektory kovů, výbušnin, drog
Kybernetická bezpečnost
Ochrana dat a informací • ochrana informačních systémů • 
internetová ochrana • zabezpečení síťového prostředí • ochrana 
průmyslového IT (SCADA) • zálohování a archivace dat, obnova 
dat • hardwarová ochrana • elektrické záložní zařízení • testování 
a certifikace • požární ochrana výpočetních a datových středisek 
• udržení provozuschopnosti (business continuity) • bezpečnost 
elektronického obchodování • bezpečnost mobilních zařízení (BYOD) 
• bezpečnostní konzultace, analýzy rizik • vzdělávání, školení, kurzy
Ochrana před povodněmi
Vězeňská služba

12. mezinárodní veletrh
bezpečnostní techniky 

a služeb

Komplexní prezentace technologií 
pro ochranu a bezpečnost 

života a majetku

• synergické efekty společného konání s veletrhy IDET a PYROS
• vysoce kvalitní struktura návštěvníků
• prezentace a podpora Policie ČR, Vězeňské služby ČR,  

Celní správy ČR, Správy státních hmotných rezerv, městských policií
• silná propagace a mediální podpora
• policejní technika v akci – ukázky na terénním polygonu
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Spolupracující organizace
• Generální ředitelství HZS ČR
• Policie ČR 
• AGA – Asociace technických 

 bezpečnostních služeb Grémium Alarm
• Celní správa ČR
• Městské policie
• Moravská hasičská jednota
• Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
• Správa státních hmotných rezerv
• Vězeňská služba ČR

Mediální partneři
• Alarm Revue
• Extra Publishing
• FIRE TV
• Hasičské noviny
• MORAVSKÉ HOSPODÁŘSTVÍ
• Požáry.cz

5



6

Vystavovatelé PYROS, ISET
89 firem z 11 zemí
Česká republika, Finsko, Francie, Itálie, Izrael, Německo,  
Nizozemsko, Polsko, Slovensko, Spojené státy americké, 
Švýcarsko

Návštěvníci PYROS, ISET, IDET
24 382 odborných návštěvníků z 31 zemí
Nejvíce zahraničních návštěvníků přijelo ze Slovenska,  
Polska, Německa, Maďarska a Rakouska

Preference odborných návštěvníků:
IDET 76 %, 
PYROS + ISET 24 %

115 novinářů z 9 zemí

PYROS, ISET 2021
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O veletrzích řekli
Vladimír Vlček, 
generální ředitel Hasičského  
záchranného sboru ČR 
Požární ochrana je dlouhodobě podfinancována jak 
u profesionálních, tak u dobrovolných hasičů. Situace se 
v poslední době začíná měnit, proto i nás do budoucna 
čekají velké investice. Veletrh PYROS je prostor, kde jak 
vystavovatelé, tak Hasičský záchranný sbor a jednotky 
sboru dobrovolných hasičů mohou ukázat široké  
veřejnosti, kde jsou v tuto chvíli a kam by se chtěli dostat.

Policie ČR, Petra Hrůzová,  
mluvčí jihomoravských policistů 
Zájem je opravdu veliký. Máme tu náborové centrum,  
kde se návštěvníci dozví veškeré informace, co udělat pro 
to, aby oblékli uniformu a mohli se stát policistou nebo 
policistkou.

Mototruck, Radek Pilař, obchodní ředitel 
Celý tento ročník veletrhu PYROS vnímáme pozitivně. 
Představili jsme zde novinku a jsme za to rádi.

Holík International, Andrea Jakubová,  
oddělení kontroly kvality a expedice 
Největší zájem na letošním ročníku firma zaznamenala 
o zásahové a technické rukavice a o zásahovou obuv GII. 
Představili jsme novou generaci i nové designy.

THT Polička, Pavel Trnka, 
obchodní oddělení 
Prezentovali jsme naši klasickou produkci i novinky. Největší 
zájem byl o požární automobily na podvozcích Tatra. 
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Dynamické ukázky vojenské, 
hasičské a policejní 

techniky v akci

Prezentace Armády ČR, Hasičského 
záchranného sboru ČR, Policie ČR, 

Městské policie Brno, Správy státních 
hmotných rezerv, Vězeňské služby ČR, 

Celní správy ČR

IDET ARENA 2023
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Den bezpečnosti –
Záchranáři dětem 
27. 5. 2023

Představení složek integrovaného 
záchranného systému a Armády ČR 
zájemcům z řad veřejnosti

9
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Současně s veletrhy PYROS a ISET se koná  
Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET

• prestižní přehlídka inovací obranného  
a bezpečnostního průmyslu

• platforma pro průmyslovou spolupráci
• mezinárodní účast vystavovatelů (407 firem z 25 zemí) 

a odborných návštěvníků
• zahraniční delegace, zástupci NATO, EDA  

(European Defence Agency)
• účast zástupců armády a vládních představitelů  

ze zemí celého světa
• Start-up Innovation Pavilion – podpora start-upů a inovací
• odborný doprovodný program – konference, semináře, 

workshopy

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
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PŘIHLASTE SE ONLINE

Elektronická přihláška k účasti

www.bvv.cz/e-prihlaska.pyros-iset

Vystavovatelé PYROS, ISET
obdrží e-mailem individuální link na svou
elektronickou přihlášku s vyplněnými
základními údaji.

Noví vystavovatelé
naleznou elektronickou přihlášku
na www.bvv.cz/e-prihlaska.pyros-iset

SOUBĚŽNĚ S VELETRHY PYROS A ISET SE KONÁ:

17. mezinárodní veletrh obranné 
a bezpečnostní techniky
24.–26. 5. 2023

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

Manažerka  
projektu
Dagmar Darmopilová
Tel.: +420 541 152 944
ddarmopilova@bvv.cz

Poradce
arm. gen. v zál.
Ing. Pavel Štefka, M.Sc.
Tel.: +420 720 575 190
stefkapavel@seznam.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


