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veletrhy a konference

Do Norimberku se vydává stále více od-
borníků, aby se seznámili s tím, jaké jsou na 
trhu šifrovací, antivirové a identifikační systé-
my a co je nového v oblasti ochrany sítí před 
odposlechem či ochrany dat před hackerský-
mi útoky. Každoročně si vele-
trh nenechají ujít odborníci od-
povědní za hladký chod infor-
mační techniky a za bezpečnost 
dat v podnicích, veřejné správě, 
zdravotnictví, dopravě a jinde. 
Výstavní plocha letošního ve-
letrhu it-sa se oproti loňskému 
ročníku rozrostla o 20 %. Vele-
trh si k prezentaci zvolilo cel-
kem 696 vystavovatelů (2017: 
630) z 27 zemí a jejich expozi-
ce si přijelo prohlédnout 14 290 
návštěvníků.

Congress@it-sa

Mnoho návštěvníků spojilo 
prohlídku veletrhu s návštěvou 
konference Congress@it-sa, kte-
rá letos zahrnovala dvacet před-
náškových akcí. Na nich se řeši-
lo velmi široké spektrum otázek. 
Velkou pozornost přitáhlo mezi-
národní sympozium Vis!t (Veřej-
ná správa integruje zabezpečené 
informační technologie) a také 
sekce Bezpečnost IT v malých 
a středních podnicích. Velmi uži-
tečné bylo navštívit přednášku 
věnovanou nařízení EU o ochra-
ně osobních údajů.

Stánek českých firem

Česká republika patřila ve dle 
Izraele a Nizozemska ke třem 
státům, které měly na veletrhu 
it-sa 2018 svůj národní stánek. 
Společnou expozici českých firem zorganizo-
vala agentura Czech Trade. Malé a střední fir-
my zde mohly vystavovat s podporou z ope-
račního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (OPPIK).

Ve společném stánku vystavoval Institut 
mikroelektronických aplikací (IMA), který 

Veletrh kybernetické bezpečnosti s konferencí 
již podesáté

představil svou novou chytrou platformu Mo-
bileAccess, založenou na cloudové distribuci 
mobilních klíčů. Společnost Sysgo předvedla 
nejnovější verze systému RTOS a virtualizač-
ní platformy Hypervisor PikeOS.

Společný stánek ČR využilo také odvět-
vové uskupení Network Security Monitoring 
cluster (NSM), které sdružuje dvacet firem 
a zaměřuje se na bezpečnost počítačových 
sítí a bezpečnost informační a komunikač-
ní techniky. Sledování, správa a zabezpeče-
ní rozsáhlých sítí jsou doménou společnosti 

Novicom, která je také již tradičním vysta-
vovatelem na veletrhu it-sa. Řešení Safetica 
pro ochranu všech typů citlivých dat přijela 
na veletrh prezentovat společnosti Safetica 
Technologies.

Pět přednáškových fór

Přímo na výstavní ploše se mohli návštěv-
níci a vystavovatelé setkat na pěti přednáško-
vých fórech, kde zaznělo celkem 350 příspěv-
ků a panelových diskusí. Mimořádně velkou 
návštěvnost mělo mezinárodní fórum, kde se 

přednášelo v angličtině. Hlavní 
přednášky (keynote) s názvem 
Kultura přichází s porozuměním 
se ujala Paula Januszkiewiczo-
vá, známá expertka na kyberne-
tickou bezpečnost. Ukázala, jak 
snadno se hackerům daří získat 
kontrolu nad IT systémy. Téměř 
vždy je to velmi snadné, proto-
že systémy jsou často nesprávně 
nakonfigurované. Pro kyberne-
tické útočníky je lehké si přístup 
do firemní sítě zajistit sociál-
ním inženýrstvím a phishingo-
vými útoky.

Velká pozornost z vládních 
kruhů

Kybernetické bezpečnosti vě-
nují značnou pozornost zástupci 
politiky, veřejné správy i soukro-
mého sektoru v Německu. Infor-
movat se přišel Andreas Könen, 
šéf oddělení kybernetické bez-
pečnosti a zabezpečení informací 
na spolkovém ministerstvu vnit-
ra, stavebnictví a domoviny, ve-
čeře Bitkom Executive Dinner se 
zúčastnil bavorský ministr vnitra 
Joachim Herrmann a na bavor-
ském ministerstvu financí, míst-
ního rozvoje a vlasti se konala 
státní recepce.

Horst Seehofer, spolkový mi-
nistr vnitra, stavebnictví a domo-
viny, který nad veletrhem it-sa 
převzal záštitu, zdůraznil: „Stát 
musí globálním kybernetickým 

hrozbám čelit ve spolupráci se soukromým 
sektorem, a to i za hranicemi Německa!“

Příští ročník veletrhu it-sa se uskuteční 
od 8. do 10. října 2019 opět v Norimberku.

(ev)

Desátý ročník veletrhu kybernetické bezpečnosti it-sa proběhl ve dnech 9. až 11. říj-
na 2018 v Norimberku. Rok od roku živější atmosféra na veletrhu i doprovodné konfe-
renci Congress@it-sa ukazuje, jak velkou pozornost věnují nyní manažeři zabezpečení 
informací a datových sítí. Vždyť v důsledku digitalizace jsou stále zranitelnější nejen data 
a sítě veřejných institucí, zdravotnických či vzdělávacích zařízení, ale velkou obezřetnost 
vyžadují také data a sítě průmyslových provozů, energetických a vodárenských soustav 
i dopravní infrastruktury.

Obr.  2.  Přednášky  a  diskuse  v  přednáškových  fórech  přitahují  velkou 
pozornost návštěvníků

Obr. 1. Stánek České republiky na veletrhu itsa 2018


