
ZPRAVODAJ ČP AFCEA  č. 3/2019

Vážení členové a přátelé České pobočky AFCEA. 

Stalo se

Dovolte nám, abychom Vás po dovolených a prázdninách srdečně pozdravili a popřáli Vám úspěšný vstup do podzimního 
období roku.

I během letních měsíců činnost v AFCEA nezahálela. Během léta se soutěžní výbor věnoval v rámci letních soustředění 
národnímu týmu, který nás bude v říjnu reprezentovat na evropském finále středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti, 
které se uskuteční v Rumunsku. Pevně věříme, že náš národní tým v letošním roce uspěje, stejně jako věříme tomu, že se v roce 
2021 uskuteční evropské finále v České republice. Během léta probíhalo finální dokončení záměru této akce, kterou by Česká 
republika hostila poprvé v historii.

Během léta probíhaly též přípravy na podzimní AFCEA akce. Jednou z nich je SCADA security konference, která se v listopadu 
bude již podruhé pořádat v Praze. Jde o konferenci zaměřenou především na non-IT bezpečnost, tedy na oblast mnohdy 
opomíjenou a podceňovanou. Čeká nás i celá řada dalších akcí, sledujte prosím náš web www.afcea.cz. 

Aktuální vydání Zpravodaje Vám již tradičně poskytuje krátké upoutávky na akce samotné i aktuální informace z dění v České 
pobočce AFCEA.

Těšíme se na viděnou během podzimních akcí České pobočky AFCEA!

Rada České pobočky AFCEA

• Během letních měsíců probíhala příprava českého národního 
Kyber týmu na Evropské  finále  kybernetické  soutěže  (tzv. 
ECSC  –  European  Cyber  Security  Challenge), které se 
uskuteční ve dnech 9.–11. října, v rumunské Bukurešti. 
Této tradiční soutěže, která je  pod záštitou Evropské 
agentury pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) se letos 
zúčastní 22 národních týmů z celé Evropy. Český tým 
bude tvořit 10 soutěžících, složených ze středoškolských 
a vysokoškolských studentů, kteří prošli národním finále 

Kyber soutěže. Český národní tým připravujeme společně  
s FEL ČVUT, Kybernetickým  polygonem  (KYPO)  Masarykovy  
univerzity, a řadou dalších pracovišť z vládního a soukromého 
sektoru. Více informací na www.kybersoutez.cz

• 9. září bylo zahájeno první kolo 4. ročníku Středoškolské 
soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti. Harmonogram  
soutěže a další informace jsou na www.kybersoutez.cz. 
Zapojme se, ať je nás co nejvíce!

https://www.kybersoutez.cz
https://www.kybersoutez.cz


Stane se

• 26. září pořádá pracovní skupina kybernetické bezpečnosti 
České pobočky AFCEA 7. ročník bezpečnostního semináře 
Kybernetická bezpečnost VII. Více naleznete na  stránkách 
afcea.cz. 

• 1. října se na Policejní akademii ČR v Praze uskuteční první 
5G workshop ze série workshopů, které se budou věnovat 
moderním komunikačním systémům – 5G a kybernetické 
bezpečnosti. Více na stránkách afcea.cz.

• 23.–24. října pořádá v Bratislavě AFCEA Europe a Slovenská 
pobočka AFCEA Technet Europe pod záštitou Ministerstva 
obrany SR. Jedná se o druhé nejvýznamnější setkání 
zástupců evropských poboček AFCEA. Hlavními tématy 
budou aktuální operační výzvy a technologické inovace 
v NATO, se zaměřením na interoperabilitu.  Více informací 
naleznete stránkách afcea.cz.  

• 4.–5. listopadu se v hotelu DAP v Praze uskuteční konference 
SCADA 2019. Česká pobočka AFCEA a její pracovní skupiny 
programově zajišťují tuto v pořadí již druhou konferenci. 
Hlavními tématy budou bezpečnostní aspekty průmyslu 4.0, 
nové technologické trendy v oblasti SCADA/ICS bezpečnosti, 
ochrana osobních údajů, moderní komunikační systémy 
v oblasti SCADA/ICS a automatizace dopravy.  Program  
a možnosti registrace naleznete stránkách afcea.cz.

• 5. listopadu se v rámci SCADA Security konference uskuteční 
kulatý stůl na téma Jak mohou Smart&Scada systémy 
pomoci aktivitám související s ochranou obyvatelstva. 
Workshop je organizován pracovními skupinami Ochrana 
obyvatelstva a Kybernetická bezpečnost. Bližší informace 
naleznete na stránkách konference. 

• V listopadu plánuje pracovní skupina Inteligence seminář 
„Od dat ke znalostem II“. Témata semináře a jeho program 
se připravuje. Sledujte naše webové stránky www.afcea.cz.

• Zahájili jsme přípravné kroky k organizaci v pořadí již čtvrté 
konference Spojovací vojsko 2020. Akce se uskuteční na 
jaře příštího roku. Bližší informace Vám přineseme během 
podzimu i v rámci zimního Zpravodaje. Sledujte naše webové 
stránky www.afcea.cz

• Podpořte naše AFCEA pracovní skupiny Kybernetická bez-
pečnost, Inteligence a Ochrana obyvatelstva! Budeme 
rádi za Vaše aktivní zapojení, za Vaše příspěvky, témata  
a další spolupráci! Kontaktujte nás na emailu  
prezident@afcea.cz

Sledujte pravidelné informace na www.afcea.cz

AFCEA - Česká pobočka AFCEA 
Dolnoměcholupská 1418/12, 
102 00 Praha 10 

Kontaktní osoba:
Tomáš Müller, 
tel.: 724 600 670, email: prezident@afcea.cz

https://afcea.cz/akce/kb7/
https://afcea.cz/akce/kb7/
https://afcea.cz/akce/5g-workshop/
https://www.afcea.cz/akce/technet-europe-bratislava-2019
https://afcea.cz/akce/2-cee-scada-ics-security-konference
http://www.future-forces-forum.org/events/default/32_scada-security-conference?lang=en#programme
http://www.afcea.cz
http://www.afcea.cz
mailto:prezident%40afcea.cz?subject=
www.afcea.cz

