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•  specializovaný veletrh určený zejména odborníkům v oblasti požární ochrany, 
požární prevence a pomoci při mimořádných událostech

•  široká nabídka prostředků na ochranu životů a zdraví obyvatel a ochranu majetku 
před požáry, živelními pohromami, průmyslovými haváriemi apod.

•  dlouholetá tradice – první ročník se konal v roce 1972

•  rozsáhlá 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

•  Den bezpečnosti 1. 6. 2019 – představení složek integrovaného záchranného systému 
zájemcům z řad veřejnosti

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

19. mezinárodní veletrh  
požární techniky a služeb

29. 5.–1. 6. 2019

Mediální partneři
Požáry.cz, ORSEC, Hasičské noviny, Alarm Revue, SECURITY magazín, MORAVSKÉ HOSPODÁŘSTVÍ, Extra Publishing, 
FIRE TV, Centrum News.cz, AMBO

Veletrhy IDET, PYROS a ISET se konají pod záštitou
Prezidenta České republiky, Předsedy vlády ČR, Ministerstva obrany ČR, Náčelníka generálního štábu Armády ČR, 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Policejního prezidenta ČR, 
Generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, Senátu 
Parlamentu České republiky



10. mezinárodní veletrh  
bezpečnostní techniky a služeb

29. 5.–1. 6. 2019

•  jedinečná příležitost pro komplexní prezentaci technologií pro ochranu  
a bezpečnost života a majetku

•  zvýrazněné téma – kybernetická bezpečnost a její význam při rozvoji  
informačních technologií

•  synergické efekty společného konání s veletrhy IDET a PYROS

•  vysoce kvalitní struktura návštěvníků

•  rozsáhlá prezentace a podpora Policie České republiky

•  silná propagace a mediální podpora

•  policejní technika v akci – ukázky na terénním polygonu

Oborové členění
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 
• elektrická 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 

Spolupracující organizace  
a partneři
AGA – Asociace technických bezpečnostních služeb 
Grémium Alarm, Vězeňská služba ČR, Celní správa ČR, 
Moravská hasičská jednota, Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, Městské policie



Vystavovatelé PYROS, ISET 2017

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

Vystavovatelé podle oborů
Požární zásahové automobily  ....................................................17,1 %
Výstrojní součástky v oblasti PO  ..................................................7,8 %
Prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami  ...........7,8 %
Čisticí a dekontaminační prostředky a zařízení  .............................6,9 %
Komunikační technika a systémy  .................................................6,2 %
Zvuková a světelná výstražná zařízení pro vozidla, speciální svítilny  ...4,7 %
Policejní a antiteroristická technika a služby  ...............................16,3 %
Bezpečnostní technika a služby  .................................................11,6 %
Kybernetická bezpečnost  ............................................................6,2 %



Návštěvníci IDET, PYROS, ISET 2017

Celkem 32 828 návštěvníků z 48 zemí

1 184 registrovaných odborných zahraničních návštěvníků
Nejvíce zahraničních návštěvníků přijelo ze Slovenska, Polska, Rakouska, Německa a Turecka.

Preference odborných návštěvníků: IDET 76,1 %, PYROS a ISET 23,9 %

Akreditovalo se 223 novinářů z 10 zemí.

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

Návštěvníci přijeli z těchto zemí:
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

Obory zájmu odborného návštěvníka  
– nejvíce zastoupené
Zbraně a munice  .......................................... 10,2 %
Tanky, vozidla a dopravní prostředky  ............... 8,9 %
Letecká technika  ............................................ 6,9 %
Zabezpečovací technika a služby  .................... 6,0 %
Zabezpečení a ochrana osob  ......................... 5,8 %
Požární technika a služby  ............................... 6,6 %
Bezpečnostní technika a služby  ...................... 5,1 %



O veletrzích řekli

Pozvání na IDET jsem přijal rád, protože se domnívám, že 
zbrojní průmysl je průmysl jako každý jiný a zbrojní expor-
téry je třeba podporovat jako každé jiné.
Miloš Zeman, prezident České republiky

Armáda a Ministerstvo obrany ČR na IDETu výrazně spolu-
pracují, beru to jako samozřejmost a především budu rád, 
když IDET navštíví co nejvíce občanů. IDET má několik roz-
měrů 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 použí-
vá, a současně je to příležitost seznámit se s nabídkou čes-
kých 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 přípa-
dě 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 vý-
znamný.
Martin Stropnický, ministr obrany České republiky

Ideální svět dobra bohužel neexistuje. Proto musí existovat 
armáda, bezpečnostní složky i bezpečnostní veletrhy. Vě-
řím, 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 maďar-
ským protějškem, tedy Maďarskou asociací obranného 
a bezpečnostního průmyslu, s cílem úzce spolupracovat. 
Také na Česko-rakouském fóru jsem vyzval rakouské kole-
gy, aby se přidali k tomuto podpisu a podpořili nás v našich 
snahách. Obávám se současné myšlenky Evropské ko-
mise 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 tla-
kům velkých koncernů.
Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a  bez-
pečnostního průmyslu ČR

Policie České republiky zaměřila svoji letošní výstavu na 
představení specifické práce Služby cizinecké policie, kte-
rá 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 persona-
listu z Policie ČR.
Miroslav Tóth, vedoucí Odboru cizinecké policie,
Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje

Na bezpečnostních veletrzích v Brně představuje svoji roz-
manitou 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 mož-
nost 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 prezen-
tace.
Milan Kladníček, ředitel Městské policie Zlín a před-
seda Kolegia ředitelů městských policií statutárních 
měst a Hlavního města Prahy

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 kybernetic-
kou bezpečnost



Ohlasy vystavovatelů
V expozici Městské policie hlavního města Prahy před-
stavujeme naši novinku, dvoupatrový výsuvný systém, 
vestavěný do služebního vozidla poříční policie. Další 
výsuvné systémy pro užitkové vozy, vestavby a neroz-
bitné outdoorové kufry, ideální pro uložení citlivé výba-
vy. Zájem o naše řešení je velký, celkově se pro nás 
veletrh vyvíjí velice pozitivně. Nejde o kvantitu návštěv-
níků, ale o kvalitu možných zákazníků, a z toho mám 
velice dobrý pocit. 
Jan Kupský, jednatel společnosti,
ALFAVARIA Group s r.o.

Naše expozice společnosti je na bezpečnostních vele-
trzích poněkud netypická, protože jsme přišli s práde-
lenskou 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. 
Pavla Šimíčková, marketingová koordinátorka
značky Primus, Alliance Laundry CE s.r.o.

Vždycky jsme rádi, když se můžeme zúčastnit PY-
ROSu v Brně. Pro nás je to tradiční akce mnoho let. 
Vždycky vybereme aktuální provedení požárních 
automobilů, které s  sebou nesou určité moderni-
zační prvky, abychom je návštěvníkům předvedli 
a samozřejmě konzultujeme s nimi i jejich požadav-
ky, které zase v budoucnu chceme uplatnit na vozi-
dla. Letos tu máme čtyři vozidla, a to jak na tuzem-
ských 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 bude-
me této události účastnit.  
Jaroslav Lorenc, jednatel společnosti,
THT Polička, s.r.o.

Veletrh se nám líbí, je zde mnoho potenciálních zákaz-
níků a také obdivovatelů. U dobrovolných hasičů se tě-
šila velkému zájmu naše přenosná motorová stříkačka 
Tohatsu a plovoucí sací koše, u profesionálních hasičů 
to byly zejména automobilové nástavby, které vyrábí-
me z kopolymeru. 
Luděk Svoboda, obchodní manažer,
ZHT Group s.r.o.

Na veletrhu PYROS představujeme zásahové a rescue 
rukavice pro hasiče a vzhledem k tomu, že ve vedlej-
ším pavilonu probíhá IDET, také náš segment vojen-
ských a policejních rukavic. Oproti minulým ročníkům 
máme docela velký stánek a jsme velice příjemně pře-
kvapeni jak zájmem koncových zákazníků, tak jedná-
ními s  obchodními partnery. Hodně lidí zaujala naše 

novinka SensPro, což jsou rukavice s teplotními a infra-
červenými čidly, vizuálně signalizující hasiči nebezpečí. 
Zaznamenali jsme na stánku převážně pozitivní reakce, 
lidé naši firmu znali, zkoušeli si rukavice, takže jsme 
celkově spokojeni.  
Daniela Janíková, marketinková manažerka,
Holík International s.r.o.

Prezentujeme tu aplikaci do chytrých telefonů a bez-
pečnostní platformu BeeSafe Reporty, která slouží 
k  automatickému přivolání pomoci. Nabízíme řeše-
ní 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.  
Matej Beňo, zástupce BeeSafe, Reporty, 
Slovensko

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 kyber-
netické bezpečnosti jsme spokojeni, velmi nás těšilo se 
na ní podílet a propagovat ji. Vítězové postupují do me-
zinárodního porovnání a určitě v této soutěži budeme 
pokračovat. Z celého letošního ročníku veletrhu IDET 
jsem nadšen a myslím si, že všichni jsou tady spoko-
jeni. 
Michal Slezák, výkonný ředitel spolku
pro kybernetickou bezpečnost
European Cyber Security

Veletrh ISET a PYROS byl pro nás užitečný tím, že 
jsme zjistili, co od nás zákazníci očekávají. Šlo o vel-
mi konkrétní připomínky a budeme schopni lépe re-
agovat na poptávku. Navíc nás navštívili potenciální 
zákazníci, takže firma hodnotí účast na tomto vele-
trhu kladně. 
Jakub Kanta, jednatel, DEKONTA CBRN s.r.o.

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 tech-
niku pro převoz vězňů. Předvedli jsme v expozici vše od 
výrobků zhotovených v prostorách věznic až po před-
měty, které dokáží odsouzení propašovat do svých cel. 
Vězeňská služba je se svou první prezentací veřejnosti 
velice spokojena. 
plk. Mgr. Jiří Ruprecht, ředitel Vazební věznice
Olomouc



Vystavovatelé PYROS, ISET 
2013–2017 
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

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

Manažer projektu 
Dagmar Darmopilová 
Tel.: +420 541 152 944 
E-mail: ddarmopilova@bvv.cz 

Tisk a public relations 
Jiří Erlebach 
Tel.: +420 541 152 836 
E-mail: jerlebach@bvv.cz 

PŘIHLASTE SE ONLINE!
Elektronická přihláška k účasti 

www.bvv.cz/e-prihlaska.pyros-iset
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www.bvv.cz/idet
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Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 405/1
603 00 Brno
tel.: +420 541 152 985
fax: +420 541 153 044
pyros@bvv.cz 
iset@bvv.cz

Výstavba expozic a další služby 
Robert Grof 
Tel.: +420 541 152 874 
E-mail: rgrof@bvv.cz

Poradce 
gen. v zál. Pavel Štefka 
Tel.: +420 720 575 190 
E-mail: stefkapavel@seznam.cz

Organizační tým

Bezpečnostní veletrhy IDET, PYROS, ISET 2019 

http://www.bvv.cz/e-prihlaska.idet
http://www.bvv.cz/e-prihlaska.idet
mailto:rgrof@bvv.cz

