
ZPRAVODAJ ČP AFCEA č. 2/2022

Vážení členové a přátelé České pobočky AFCEA, 

Stalo se

v novém čísle Zpravodaje Vám přinášíme přehled toho, co se v naší pobočce událo a dále pak přehled podzimních akcí, které Rada 
ředitelů a pracovní skupiny České pobočky připravují na rok 2022.

Klíčovým měsícem podzimních akcí bude bezesporu říjen. A to nejen z důvodu, že se jedná o evropský měsíc kybernetické bezpečnosti. 
V Praze proběhne mimo jiné ve dnech 17. až 18. října AFCEA TechNet Europe. Součástí akce bude rovněž slavnostní večer, který ukončí 
tuto významnou mezinárodní konferenci. Zároveň se akce bude konat u příležitosti 105. výročí Spojovacího vojska a 30 let od první akce 
AFCEA na území střední a východní Evropy, která v roce 1992 proběhla v Praze.

Další významné akce proběhnou v rámci Future Forces Forum. Česká pobočka AFCEA ve spolupráci s partnery připravuje výstavbu 
C4ISTAR pavilonu, který účastníkům nabídne zajímavé ukázky schopností míst velení a řízení. Akce bude součástí kampaně Spojař 
nové generace. Prohlídky pavilonu se zúčastní rovněž zástupci středních škol. Zároveň na místě dostanou informace o tom, jak mohou 
spojit svou budoucí profesní kariéru se Spojovacím vojskem.

Akcí bude ale daleko více, přehled přináší právě toto číslo Zpravodaje. 

Těšíme se na akcích ČP AFCEA na viděnou.

Rada České pobočky AFCEA

• 19. 5. 2022 se v areálu SIT Port v Plzni za podpory primátora 
města Plzně uskutečnilo již 6. finále Národní soutěže ČR  
v kybernetické bezpečnosti. Součástí finále byl i bohatý  
osvětově-odborný doprovodný program pro děti, mládež  
a učitele. Akce se zúčastnilo více než 600 návštěvníků  
a téměř 50 finalistů.

• Ve dnech 15. – 16. 6. 2022 se v Lipníku nad Bečvou uskuteč-
nila v pořadí již 6. konference Spojovacího vojska Armády 
ČR. Letošní ročník se zaměřil na řešení aktuálních bezpeč-
nostních výzev a zabezpečení systému spojení u hlavních 
armádních modernizačních projektů. 
Více zde: https://afcea.cz/armada-chce-posilit-spojare/.

• 22. 6. 2022 Projekt Cyber Escape Room - Centrum  
kybernetické bezpečnosti ve spolupráci s Jihočeskou  
hospodářskou komorou představilo a provozovalo kyberbez-
pečnostní únikovou místnost na veletrhu Dobrodružství  
s technikou (https://www.dobrodruzstvistechnikou.cz/).

• V červnu a v srpnu proběhly Letní školy kybernetické 
bezpečnosti NSKB v Praze a v Brně za podpory Univerzity 
obrany, Masarykovy Univerzity a Českého vysokého učení 
technického, a dalších partnerů. Letních škol se zúčastnilo 
23 nejlepších etických hackerů ČR ve věku od 14 do 25 let.

• 5. 9. 2022 Centrum kybernetické bezpečnosti vydalo  
v nákladu 1 200 ks knihu Kyberpohádek. Kniha je určena 
pro výchovu dětí ve věku 5–7 let v oblasti kybernetické  
bezpečnosti. Více na: www.kyberpohadky.cz.

• 10. 9. 2022 byl zahájen v pořadí již 7. ročník Národní  
soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti. V době uzávěrky 
Zpravodaje se do 1. kola přihlásilo již téměř 2.000 studentů   
z celé ČR, více zde www.kybersoutez.cz

• Ve dnech 13. až 17. 9. 2022 proběhlo ve Vídni Evropské 
finále středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti 
ECSC 2022, za účasti národního týmu ČR. Český národní 
tým se umístil na 7. místě v náročném konkurenčním  
prostředí 28 nejlepších evropských týmů a 5 mimoevrop-
ských týmů, více zde https://ecsc.eu/
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• 27. 9. 2022 se na Policejní akademii ČR v Praze uskuteční 
již 10. ročník významné bezpečnostní konference KB10. 
Konference se zaměří na aktuální otázky z oblasti kyberne-
tické bezpečnosti a obrany. Akce se zúčastí téměř 120  
odborníků. V rámci konference bude prezentována upravená 
a aktualizovaná 5. verze Výkladového slovníku kyberne-
tické bezpečnosti. Nový slovník bude k dispozici ke stažení 
zde: https://www.cybersecurity.cz/glossary.html.  
Více informací o konferenci zde:  
https://afcea.cz/akce/kyberneticka-bezpecnost-x

• 4. 10. 2022 se uskuteční křest knihy Kyberpohádky.  
Centrum kybernetické bezpečnosti ve spolupráci s part-
nerem vydání knihy Kyberpohádek, společností Vodafone, 
bude představovat novou knihu Kyberpohádek. Představeny 
a volně ke stažení k dispozici budou metodické listy a audio-
nahrávky Kyberpohádek. Sledujte www.kyberpohadky.cz.

• 13. 10. 2022 pořádá pracovní skupina Intelligence na Poli-
cejní akademii České republiky uzavřený seminář„Cognitive 
Warefare - mechanizmy využívání informací k manipulaci 
lidského vědomí, jak je rozpoznat a jak se jim bránit“. Na  
tento seminář bude dne 10.11. 2022 navazovat uzavřený 
kulatý stůl s manažery bezpečnostní a zpravodajské komu-
nity s cílem iniciovat konkrétní plán ke zvyšování odolnosti 
zejména mladé generace proti metodám kognitivní války. 
Případné dotazy k možnosti účasti na ps07@afcea.cz.

• Ve dnech 17. až 18. 10. 2022 se v Praze uskuteční konfe-
rence AFCEA Technet Europe 2022 s podtitulem „Umělá 
inteligence pro podporu plánování a vedení vojenských  
a záchranných operací v hybridním prostředí“. Pro zájemce 
je již otevřená registrace  
https://eu.eventscloud.com/website/7027/. 

• 18. 10. 2022 u příležitosti 105. výročí Spojovacího vojska 
AČR a výročí 30 let od doby, kdy se v Praze konala první 
akce AFCEA ve střední a východní Evropě, se uskuteční 
slavnostní večer. Bude zároveň závěrečnou akcí významné 
evropské konference AFCEA Technet Europe 2022 v Praze, 
která se koná ve dnech 17. až 18. 10 a naše hlavní město 
je jejím hostitelem. Do akce je možné se ještě partnersky 
zapojit (na úrovni „Partner“), více informací na  
francova@tovek.cz

• V rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti pořá-
dá NUKIB Festival bezpečného internetu (www.fbifest.cz). 
Centrum kybernetické bezpečnosti bylo pozváno a zajišťuje 
dvě odborné prezentace 10. 10. a 26. 10. 2022  
(https://osveta.nukib.cz/mod/page/view.php?id=2393  
a https://osveta.nukib.cz/mod/page/view.php?id=2391)

• 3. 11. 2022 se uskuteční již 67. bezpečnostní seminář  
Pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti.  
Téma: Bezpečnostní dohledová centra (SOC).  
Více informace zde: https://afcea.cz/akce/bs67/

•  AFCEA C4ISTAR pavilon – pavilon zaměřený na před-
stavení nejnovějších trendů v oblasti Command, Control, 
Communications, Computers, Information/Intelligence, 
Surveillance, Targeting Acquisition and Reconnaissance. 
Součástí prezentace budou rovněž praktické ukázky místa 
velení. Jedním z hlavních cílů C4ISTAR pavilonu je rovněž 
prezentace zástupcům studentů středních a vysokých škol, 
potenciálním zájemcům o službu v Armádě České republiky 
s důrazem na fakt, že právě „spojařina“ je to, co přináší  
často rozhodující úspěch na bojišti a je velice atraktivní 
službou i v době míru. Bližší informace je možné získat na 
emailu ZWeiss@delinfo.cz

•  Future of Cyber konference - soubor bezpečnostních  
panelových diskusí, workshopů, Live Hacking Show, umož-
ňujících setkání odborníků a představitelů veřejné sféry, 
bezpečnostních a ozbrojených složek, diskuse na téma 
aktuálních i budoucích hrozeb a trendů v oblasti informač-
ních technologií, kybernetické bezpečnosti a obrany. Cílem 
odborné akce je identifikovat výzvy pro státní, privátní  
i akademickou sféru v oblasti bezpečnosti a vzájemné  
spolupráce a představit obchodní příležitosti v rámci  
kybernetické bezpečnosti a ochrany kritické infrastruktury. 
Více informací najdete zde:  
https://afcea.cz/akce/future-cyber-conference-fcd/

Stane se

Ve dnech od 19. do 21. 10. 2022 proběhnou na PVA Expo Letňany následující akce organizované a podporované Českou  
pobočkou AFCEA v rámci Future Forces Forum:
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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

Děkujeme partnerům akce Spojovací vojsko 2022

Hlavní partner

Partner

http://www.afcea.cz

