
Česká republika se opět bude prezentovat pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky na mezinárod
ním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDEX 2019. Veletrh se koná od 17. do 21. února 2019 v Abu Dhabi.

Oficiální expozice České republiky bude umístěna v hale č. 01, stánek č. A25. Zde se společně s AOBP (Asociací 
obranného a bezpečnostního průmyslu) představí 12 českých vystavovatelů. 

V rámci české oficiální účasti budou prezentovány výrobky obranných, bezpečnostních a komunikačních technologií.

Seznam firem na oficiální expozici:

AVEC CHEM dýchací filtry, ochranné masky a příslušenství, kolektivní filtry

Česká zbrojovka palné ruční zbraně, CZ P07, CZ p09, CZ 805 BREN

ERA pasivní sledovací systémy

EVPÚ Defence monitorovací elektrooptické systémy, Pan and Tilts, velitelské a střelecké 
pozorovací zaměřovače

MESIT asd taktická komunikace – rádiové systémy, digitální interkomy, náhlavní 
soupravy a systémy pro hlasité oslovení okolí vozidla

OMNIPOL poskytování špičkových řešení pro obranný a bezpečnostní sektor

OPTOKON aktivní a pasivní prvky pro vláknovou optiku, testery

ORITEST detektory chemických látek

RAY Service kabelové svazky, elektromechanické celky a systémy pro pozemní vojenskou 
techniku a letectví

REDO balistické a taktické vesty, batohy a příslušenství

STV GROUP zahraniční obchod s vojenským materiálem, delaborace

VTÚ (Vojenský technický ústav) služby obranného výzkumu, vývoje, výroby prototypů a certifikovaného 
testování

Poradenské služby budou poskytovat také státní agentury – agentura pro podporu exportu CzechTrade a pro podporu 
podnikání a investic CzechInvest.

Součástí české oficiální účasti na veletrhu IDEX 2019 bude Czech Business Day – prezentace českých vystavovatelů, 
který se uskuteční v pondělí 18. února od 14.00 hod. přímo na české expozici v hale č. 01, stánek č. A25.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME K NÁVŠTĚVĚ ČESKÉ EXPOZICE  
A ČESKÉHO OBCHODNÍHO DNE!

 IDEX 2019, Abu Dhabi
Spojené arabské emiráty

17.–21. února 2019

Značka Ministerstva průmyslu a obchodu
je tvořena dynamickými liniemi vytvářejícími 
plastický prostor vzájemně propojené 
ekonomiky a obchodu.

Barevnost značky vychází z národních barev. 
Písmo Futura Paula Rennera z roku 1928 
bylo mnohokrát překresleno a patří dnes
do základního fondu lineárních bezserifových 
písem. Jeho konstruktivní kresba a ideální 
proporce oproštěné od módních vlivů jsou 
zárukou nadčasového užití.

Jednotlivé aktivity ve správě ministerstva 
jako podpora podnikání, energetika 
a suroviny, zahraniční obchod, průmysl 
a stavebnictví, EU a vnitřní trh, ochrana 
spotřebitele nachází svůj výraz v síti 
barevných linií.

Značka pracuje s abstraktní symbolikou 
propojení společnosti 21. století a cituje 
i ojedinělou budovu MPO zakončenou 
prosklenou dekorativní kopulí. V roce 1934 
byla pro architekta Josefa Fantu symbolem 
světa – tento význam je platný dodnes
a odráží se i v nové značce.

Grafické řešení bylo vybráno ze soutěže 
studentů Ateliéru grafického designu 
a vizuální komunikace Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové v Praze, který
se vizuálním stylem státní správy odborně 
a vědecky zabývá.

Autorem vybraného řešení značky 
a vizuálního stylu je Michal Sloboda.

MANUÁL JEDNOTNÉHO
VIZUÁLNÍHO STYLU


