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Vážení návštěvníci, dámy a pánové,
letošní v pořadí již jedenáctý ročník veletrhu
IDET s sebou přináší i další vydání dvouletníku
IDET NEWS, který Vám i letos poskytne mnoho
zajímavých informací nejen z českého obranného průmyslu.
Veletrh IDET je jednou z největších světových
přehlídek obranných technologií ve střední
a východní Evropě. Za několik let existence si
vydobyl velice prestižní postavení v rámci nejlepších světových výstav obranných technologií. Je pro mne tedy velice potěšující, že se
koná právě v Brně.
Na letošní ročník potvrdilo účast velké množství firem zabývajících se obranným a bezpečnostním průmyslem. Jsem velice rád, že se na
Dear visitors, ladies and gentlemen,
This year’s 11th IDET exhibition is connected
with publication of a two-year magazine IDET
NEWS presenting you not only with a great
deal of interesting information relating the
Czech defence industry.
IDET ranks among the biggest worldwide
exhibitions of defence industries in Central
and Eastern Europe. During the past few
years of its existence, it has attained a highprestige position among the best worldwide
defence technologies exhibitions. It is, therefore, highly gratifying for me that it is taking
place here in Brno.
This year’s exhibition will be presented by
many defence and security industry companies. I am very pleased with participation of
the University of Defence, which I have under

něm podílí i Univerzita obrany, kterou mám ve
své gesci, a na jejíž expozici se můžete těšit na
to nejlepší z projektů obranného výzkumu,
výzkumných záměrů a aktivit, nebo Asociace
obranného a bezpečnostního průmyslu ČR
(AOBP ČR), se kterou dlouhodobě spolupracuji. Samozřejmostí je i aktivní účast resortu ministerstva obrany. Pevně věřím, že jeho expozice v pavilonu „Z“ pro Vás bude hodnotným
přínosem. Armáda České republiky zde představí to nejmodernější, co má k dispozici. Nejvýznamnější armádní projekty či účast českých vojáků v zahraničních misích jsou jen
zlomkem toho, co můžete na letošní armádní
expozici vidět.
Na minulém ročníku se sešlo téměř šest set
vystavovatelů z více jak třiceti zemí světa, což
my auspices; its exposition includes the best
of defence research, research plans and activities, or with participation of the Defence
and Security Industry Association of the
Czech Republic, which I have been cooperating with for a long period. And of course,
there is also active participation of the Ministry of Defence of the Czech Republic. It is my
firm belief that the Ministry’s exposition in
“Z” hall will be a benefit of a great value for
you. The Armed Forces of the Czech Republic
will exhibit its high-technology and equipment. Defence projects of great importance
and deployment of the Czech soldiers in international missions will be a fragment of
what you could see within the military exposition.

The last year was attended by nearly six
hundred exhibitors from more than thir-

je důkazem toho, že se IDET stal velmi významnou společenskou událostí. Každé dva roky na
tento veletrh zavítá přes tisíc návštěvníků, pro
něž je IDET zároveň místem, kde se navazují
nové obchodní kontakty. Jsem přesvědčen, že
i v nastávajících letech tento veletrh zůstane
evropskou jedničkou ve svém oboru.
Na závěr mi dovolte Vás co nejsrdečněji
pozvat na slavnostní akt předávání mezinárodních novinářských prestižních cen
IDET NEWS, které osobně předám na stánku MS Line 11. května 2011 ve 14 hodin.
Věřím, že veletrh takové velikosti a prestiže, jako je IDET, ve Vás i letos zanechá hodnotné zážitky a pro vystavovatele bude
velkým úspěchem.

ty countries around the world, which

proves that IDET has become a social event
of a great importance. Every second year,
there are more than thousand visitors at
IDET, which is also a venue for making new
business contacts for them. I am convinced
that IDET will retain its top European position
among defence exhibitions in forthcoming
years.
Let me conclude with a hearty invitation
to an IDET NEWS journalistic awards ceremony, with my personal presence, which
will take place on May 11th, 2011, at 14:00
at MS Line stall. I strongly believe that
IDET – an exhibition of a high prestige
and greatness – will be quite an experience for you and a great success for all exhibitors.



