V Praze 20. dubna 2018

TISKOVÁ ZPRÁVA

Národní finále Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti
opět prověřilo znalosti a zkušenosti studentů
Dne 19. dubna 2018 se v areálu Policejní akademie ČR v Praze uskutečnilo národní finále 2. ročníku
Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti. Akci zorganizovala Pracovní skupina kybernetické
bezpečnosti AFCEA s celou řadou státních, akademických a profesních organizací.
Oficiální výsledky jsou zveřejněny na webu soutěže – www.kybersoutez.cz.
Ve dvoukolovém finálovém klání svedlo souboj 36 studentů z 26 středních škol celé České republiky.
V dopoledním individuálním bloku mohli studenti řešit 20 úloh různého stupně obtížnosti, časové náročnosti
a z toho vyplývajícího bodového ohodnocení. Prvním úkolem bylo získat přístup k webové stránce, která
byla chráněna heslem. Toto heslo museli soutěžící hacknout, aby se vůbec dostali k soutěžním otázkám. Již
na tomto kroku někteří z nich pohořeli.
Do odpolední části soutěže postoupilo na základě počtu získaných bodů 24 studentů, pro něž byly
připraveny tři týmové úlohy. Složení jednotlivých týmů pro každou z úloh určoval zvláštní los.
Vítězem celostátního finále se stal Ondřej Bleha z Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové. Těsně za ním
se umístil Břetislav Hájek z Gymnázia v Českém Brodě a trojici vítězů uzavřel Ondřej Tesař ze Střední
průmyslové školy elektrotechnické a vyšší odborné školy v Pardubicích.
Ceny prvním pěti studentům předávali zástupci státu, do jejichž gesce kybernetická bezpečnost a obrana
spadá. Pozvání ke slavnostnímu vyhlášení přijali a ceny předali vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Ing.
Vladimír Dzurilla, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Ing. Dušan Navrátil,
za Armádu České republiky brigádní generálka Lenka Šmerdová a zástupce Bezpečnostní informační služby.
Pořadatelé ocenili i nejlepší školu a učitele nejlepšího finalisty.
Studenti, kteří se umístili v první patnáctce, dostanou pozvání k letním soustředěním na spolupracujících
vysokých školách. Na základě výsledků těchto workshopů, zaměřených nejen na technickou stránku věci,
ale i na komunikační, prezentační a sociální dovedností, bude sestaven tým, který bude reprezentovat
Českou republiku na Evropském finále naplánované evropskou agenturou ENISA na říjen 2018 do Londýna.
V průběhu finálového dne byl v areálu Policejní akademii ČR připraven pro studenty zaregistrovaných
středních škol, jejich pedagogy, odbornou veřejnost a bezpečnostní komunitu bohatý doprovodný program

sestávající z prezentací, praktických ukázek, prohlídek, nabídek pracovních příležitostí a bezpečnostního
semináře, tentokrát s tématem Digitální stopa. Celý program koordinovaný Pracovní skupinou kybernetické
bezpečnosti AFCEA se uskutečnil díky podpoře a účasti celé řady partnerů soutěže. Doprovodného
programu se zúčastnilo více než 600 osob, z toho ca. 400 studentů a učitelů základních a středních škol
z celé České republiky.
Tento program byl následující den pro všechny finalisty a jejich doprovod doplněn exkurzemi na
bezpečnostní pracoviště v rámci Prahy, při nichž měli možnost navštívit státní (Státní pokladna Centrum
sdílených služeb), soukromá (bezpečnostní operační centra) i akademická (ČVUT) pracoviště spjatá
s kybernetickou bezpečností a obranou.
Další, již třetí ročník soutěže začne již v září 2018.
Více informací na www.kybersoutez.cz.
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