
Česká republika se opět bude prezentovat pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstva 
obrany České republiky na mezinárod ním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDEX 2021. Veletrh se koná od  
21. do 25. února 2021 v Abu Dhabi.

Oficiální expozice České republiky bude umístěna v hale č. 09, stánek č. B-33. Zde se společně s AOBP (Asociací 
obranného a bezpečnostního průmyslu) představí 9 českých firem. 

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

Seznam firem na oficiální expozici České republiky:

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

LIAZ  bezpilotní helikoptéra Skyspotter 151 s širokým spektrem využití  
ve vojenských, civilních a IZS aplikacích 

NOVITEX FASHION  uniformy, ochranné pomůcky anti-covid19 na bázi nanotechnologií, ochranné 
oděvy maximalizující osobní ochranu např. světelným vláknem a antimikrobiální 
úpravou, biodegradibilní jednorázové doplňky pro silové složky do terénu zcela 
nahrazující plast

OPTOKON  prémiové aktivní a pasivní prvky pro vláknovou optiku, měření optických datových 
sítí, výroba a vývoj zodolněných komponentů pro taktická vojenská řešení

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

STV  malorážová, velkorážová a ženijní munice, pozemní technika,  
výstroj, palné zbraně

SVOS  pancéřovaná vozidla pro vojenské a policejní užití (obrněné transportéry,  
bojová vozidla, protidemonstrační vozidla, pancéřovaná hlídková vozidla) 

VRgineers poskytování špičkových VR řešení pro trénink a simulaci

ZLIN AIRCRAFT  vývoj a výroba výcvikových, akrobatických a multifunkčních letounů  
pro vojenské a civilní využití

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 2021 bude Czech Business Day – prezentace českých vystavovatelů, 
která se uskuteční v pondělí 22. února od 14.00 hod. přímo na české expozici v hale č. 09, stánek č. B-33.
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME K NÁVŠTĚVĚ ČESKÉ 
EXPOZICE A ČESKÉHO OBCHODNÍHO DNE!


