
 
 

V Praze dne 21. května 2022 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Národní soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti 

Kdo je nejlepším etickým hackerem České republiky? 

Národní finále 

Národní finále národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti organizované Pracovní skupinou kybernetické bezpečnosti 

AFCEA, Centrem kybernetické bezpečnosti z.ú. a celou řadou státních, akademických i profesní organizací se uskutečnilo 

dne 19. května 2022 v areálu SIT Port v Plzni. 

Finále se zúčastnilo 42 nejlepších studentů a studentek ze základních, středních a vysokých škol z celé České republiky, kteří 

soutěžili ve třech věkových kategoriích. Soutěžící se do finále probojovali úspěšným absolvováním dvou vyřazovacích online 

kol, která absolvovalo téměř 5.500 studentů. 

V rámci národního finále soutěže bylo zorganizováno živé vysílání finálového studia. V průběhu čtyř hodinového osvětově-

odborného vysílání se uskutečnila celá řada rozhovorů s odborníky na kybernetickou bezpečnosti a ICT. Záznam z vysílání je 

k dispozici zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=d6Vcw2hlAh0.  

Oficiální výsledky 

Všichni finalisté opět prokázali vynikající znalosti. Absolutním vítězem a vítězem kategorie nad 20 let se stal Peter Melniček 

(Masarykova univerzita v Brně), který získal 3.120 bodů. V kategorii studentů 15 – 20 let zvítězil Patrik Vácal (Západočeská 

univerzita v Plzni), získal 3.065 základních a 75 bonusových bodů. V juniorské kategorii studentů mladších 15 let zvítězil 

Vojtěch Čepička (Gymnázium Říčany), který získal 2.142 základních bodů a 55 bonusových bodů.  

Letní škola kybernetické bezpečnosti  

Letní škola kybernetické bezpečnosti se opět uskuteční v Brně. K účasti bude pozváno 25 finalistů. Program letní školy 

připravujeme ve spolupráci s KYPO Masarykovy Univerzity v Brně, s Univerzitou obrany v Brně a dalšími státními, 

akademickými a neziskovými organizacemi. Součástí letní školy bude nejen program zaměřený na prohloubení znalostí 

studentů, ale i na získání nových zkušeností při týmové spolupráci. Studenti budou mít rovněž příležitost se potkat se 

seznámit s partnery soutěže, možná jejich budoucími zaměstnavateli. 

7. ročník soutěže 

V září 2022 bude zahájen již sedmý ročník soutěže. Soutěž zůstává tříkolová. Její první „osvětové“ kolo odstartuje on-line 

10. září 2022. Organizátoři očekávají účast několika tisíců studentů z celé ČR. 

Více informací na www.kybersoutez.cz.  

https://www.youtube.com/watch?v=d6Vcw2hlAh0
http://www.kybersoutez.cz/

