
 

 

Cíl 

Kybernetický pavilon reaguje na aktuální témata v oblasti bezpečnosti. Cílem je připravit pro partnery, 

vystavovatele, odborné návštěvníky a širokou veřejnost nový koncept prezentace moderních trendů a řešení 

z oblasti kybernetické a informační bezpečnosti, jakož i představit kybernetickou bezpečnost jako součást 

moderní společnosti závislé na informačních a komunikačních technologiích. 

Oficiální záštita 

     

     

 

Umístění pavilonu a otvírací doba 

Kybernetický pavilon je umístěn v Pavilonu P, BVV, Brno v rámci mezinárodního veletrhu IDET 2017.  

Otevírací doba: od 31. května do 2. června 2017, každý den od 9.00 do 18.00 hod. (2. 6. jen do 17.00 hod.).  



 

Odborný program v Kybernetickém pavilonu 

Změna programu vyhrazena. 

Středa 31. května 2017 

Čas Aktivita Místo1 
9:00 Otevření Kybernetického pavilonu KP 

11:30 – 11:40 

Slavnostní zahájení Kybernetického pavilonu 
 
Čas zahájení bude upraven podle průběhu oficiálního zahajovacího 
programu IDET. 

KP 

11:40 - 12:00 

VIP prezentace - AFCEA, NCKB, MV 
Aktivity v oblasti kybernetické bezpečnosti – Petr Jirásek, Pracovní skupina 
kybernetické bezpečnosti AFCEA 
Technické aspekty on-line manipulace z pohledu NCKB – Pavel Titěra, 
GovCERT.CZ, NCKB 
V on-line prostředí se často setkáváme s metodami sociálního inženýrství 
(phishing, spear-phishing) a názorovými manipulačními kampaněmi. Bude 
představen technický rozměr těchto metod. Budou použity případové studie 
z reálných událostí. 

MS 

12:00 - 12:30 

Výcvik kybernetické obrany v Aréně CyberGym Europe a.s. - Lukáš Kypus, 
Martin Uher 

 

VS 

12:00 – 12:15 

Živá demonstrace nástroje pro bezpečnostní síťovou analýzu – Martin Tichý, 
Jan Rydval 

     

MS 

12:15 - 12:30 

Vzdělávejte se, jinak vyhrají! - Jakub Čegan, KYPO, Masarykova univerzita 
v Brně 
Znalosti jsou důležité a praktické zkušenosti jsou k nezaplacení. V souboji s 
kyberútočníky to platí trojnásob. 

MS 

12:30 Zahájení Hackerské soutěže  KP 

12:30 - 13:00 

Napadení veřejné Wi-Fi - zástupce Centra CIRC MO 
Budou prezentována možná úskalí free Wi-Fi sítí. Bude předvedena ukázka 
podvržené Wi-Fi sítě KARMA útokem a odposlech komunikace oběti. Bude 
předvedena ukázka degradace zabezpečeného protokolu pomocí utility SSL 
Strip. 

MS 

13:00 - 13:30 

Výcvik kybernetické obrany v Aréně CyberGym Europe a.s. - Lukáš Kypus, 
Martin Uher 

 

VS 

13:30 – 13:45 
Ukázka analýzy bezpečnostního incidentu – Martin Tichý, Jan Rydval 

     

MS 

                                                           

1 MS = Malý sál; VS = Velký sál; CC = Cyber Café; KP = Kybernetický pavilon. 



 

13:30 – 14:00 

Threat Protection Trhough Network Visibility – Pavel Minařík, Flowmon 
Networks 
Cyber threats and attacks have various forms and different protection 
strategies exist. However, none of them is perfect and multi-layered 
protection should be deployed. We will demonstrate how network traffic 
monitoring using flow data and traffic analysis can help in two different 
scenarios - protection against malware and advanced attacks in 
corporate/government environment and backbone protection against denial 
of service attacks. 

VS 

13:45 - 14:00 

Technické aspekty on-line manipulace z pohledu NCKB - Pavel Titěra, 
GovCERT.CZ, NCKB 
V on-line prostředí se často setkáváme s metodami sociálního inženýrství 
(phishing, spear-phishing) a názorovými manipulačními kampaněmi. Bude 
představen technický rozměr těchto metod. Budou použity případové studie 
z reálných událostí. 

MS 

14:00 - 14:15 Prezentace MV ČR (tbc) MS 

14:00 - 14:30 

Internet věcí aneb blízká kybernetická setkání třetího druhu – Zdeněk Lokaj, 
EUCYBSEC 
Odpovídá stupeň naší opatrnosti neviditelným hrozbám propojených světů? 
Jaké maličkosti skutečně rozhodují při kybernetických setkáních firemních i 
individuálních světů? Jak může jeden “balík” jednoduše ohrozit celý Váš 
business? 
EUCYBSEC, z.s. je otevřené družení firem i jednotlivých odborníků aktivně vytvářející 
prostor pro sdílení nejnovějších poznatků v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany, 
jehož cílem je kontinuálně soustřeďovat odborný potenciál v této oblasti a být 
prostředníkem při zajišťování nejvyšších možných standardů kybernetické 
bezpečnosti a obrany. 

VS 

14:15 - 14:45 

ECIs ElastiGrid solution For DEFENCE FORCES – Haim Moscovich, VP, Head of 
Military & Integrated Solutions 

 

MS 

14:45 - 15:00 

Technické aspekty on-line manipulace z pohledu NCKB - Pavel Titěra, 
GovCERT.CZ, NCKB 
V on-line prostředí se často setkáváme s metodami sociálního inženýrství 
(phishing, spear-phishing) a názorovými manipulačními kampaněmi. Bude 
představen technický rozměr těchto metod. Budou použity případové studie 
z reálných událostí. 

MS 

15:00 - 16:30 Live Hacking Show - Tobias Schroedel (in English) VS 

16:30 - 16:45 

Vzdělávejte se, jinak vyhrají! - Jakub Čegan, KYPO, Masarykova univerzita 
v Brně 
Znalosti jsou důležité a praktické zkušenosti jsou k nezaplacení. V souboji s 
kyberútočníky to platí trojnásob. 

MS 

16:45 - 17:00 

Technické aspekty on-line manipulace z pohledu NCKB - Pavel Titěra, 
GovCERT.CZ, NCKB 
V on-line prostředí se často setkáváme s metodami sociálního inženýrství 
(phishing, spear-phishing) a názorovými manipulačními kampaněmi. Bude 
představen technický rozměr těchto metod. Budou použity případové studie 
z reálných událostí. 

MS 



 

17:00 - 17:15 Prezentace MV ČR (tbc) MS 

18:00 Ukončení aktivit v Kybernetickém pavilonu KP 

 

  



 

Čtvrtek 1. června 2017 

Čas Aktivita Místo2 
9:00 Otevření Kybernetického pavilonu KP 

9:30-16:30 Finále - Středoškolská soutěž ĆR v kybernetické bezpečnosti 

 

VS 

9:30 - 9:45 Technické aspekty on-line manipulace z pohledu NCKB - Pavel Titěra, 
GovCERT.CZ, NCKB 
V on-line prostředí se často setkáváme s metodami sociálního inženýrství 
(phishing, spear-phishing) a názorovými manipulačními kampaněmi. Bude 
představen technický rozměr těchto metod. Budou použity případové studie z 
reálných událostí. 

MS 

9:45 - 10:00 Prezentace MV ČR (tbc) MS 

10:00 - 10:30 Výcvik kybernetické obrany v Aréně CyberGym Europe a.s. - Lukáš Kypus, 
Martin Uher 

 

MS 

10:30 – 10:45 

Živá demonstrace nástroje pro bezpečnostní síťovou analýzu – Martin Tichý, 
Jan Rydval 

     

MS 

10:45 - 11:15 Napadení veřejné WiFi - zástupce Centra CIRC MO 
Budou prezentována možná úskalí free WiFi sítí. Bude předvedena ukázka 
podvržené WiFi sítě KARMA útokem a odposlech komunikace oběti. Bude 
předvedena ukázka degradace zabezpečeného protokolu pomocí utility SSL 
Strip. 

MS 

11:15 – 11:30 Prezentace Trend Micro – Robin Bay MS 

11:30 - 11:45 Vzdělávejte se, jinak vyhrají! - Jakub Čegan, KYPO, Masarykova univerzita 
v Brně 
Znalosti jsou důležité a praktické zkušenosti jsou k nezaplacení. V souboji s 
kyberútočníky to platí trojnásob. 

MS 

11:45 – 12:00 Prezentace Trend Micro – Robin Bay MS 

12:00 - 12:15 Technické aspekty on-line manipulace z pohledu NCKB - Pavel Titěra, 
GovCERT.CZ, NCKB 
V on-line prostředí se často setkáváme s metodami sociálního inženýrství 
(phishing, spear-phishing) a názorovými manipulačními kampaněmi. Bude 
představen technický rozměr těchto metod. Budou použity případové studie z 
reálných událostí. 

MS 

12:15 - 12:45 CSx-řešení pro rychlé získání kontroly nad chráněným prostředím – Tomáš 
Přibyl, Jan Kříž 
CSx je účinným nástrojem, který zobrazuje pravdivý obraz komunikační 
infrastruktury, vzájemných komunikačních vazeb a souvisejících kontextových 
informací formou dynamické vizualizace. Jeho nasazení pomáhá 
bezpečnostním týmům získat kontinuální znalost chráněného prostředí. Tato 
znalost je klíčovým předpokladem jeho úspěšné kybernetické obrany. 

MS 

                                                           

2 MS = Malý sál; VS = Velký sál; CC = Cyber Café; KP = Kybernetický pavilon. 



 

    
13:00 - 13:30 Výcvik kybernetické obrany v Aréně CyberGym Europe a.s. - prezentují: Lukáš 

Kypus, Martin Uher 

 

MS 

13:30 - 13:45 Prezentace MV ČR (tbc) MS 

13:45 - 14:00 Technické aspekty on-line manipulace z pohledu NCKB - Pavel Titěra, 
GovCERT.CZ, NCKB 
V on-line prostředí se často setkáváme s metodami sociálního inženýrství 
(phishing, spear-phishing) a názorovými manipulačními kampaněmi. Bude 
představen technický rozměr těchto metod. Budou použity případové studie z 
reálných událostí. 

MS 

14:00 - 14:30 Technologie IQRF - významný zástupce bezdrátových bezpečných a 
spolehlivých mesh sítí pro IoT - Ivona Spurná, iQRF Alliance 

MS 

14:30 – 14:45 
Ukázka analýzy bezpečnostního incidentu – Martin Tichý, Jan Rydval 

     

MS 

14:45 - 15:00 Technické aspekty on-line manipulace z pohledu NCKB - Pavel Titěra, 
GovCERT.CZ, NCKB 
V on-line prostředí se často setkáváme s metodami sociálního inženýrství 
(phishing, spear-phishing) a názorovými manipulačními kampaněmi. Bude 
představen technický rozměr těchto metod. Budou použity případové studie z 
reálných událostí. 

MS 

15:00 - 15:15 

Vzdělávejte se, jinak vyhrají! - Jakub Čegan, KYPO, Masarykova univerzita 
v Brně 
Znalosti jsou důležité a praktické zkušenosti jsou k nezaplacení. V souboji s 
kyberútočníky to platí trojnásob. 

MS 

15:15 – 15:30 Prezentace Trend Micro – Robin Bay MS 

15:30 - 16:00 

Co vlastně může krýt pojištění kybernetických rizik? – Petr Moláček, EUCYBSEC 
S rostoucími počty kybernetických incidentů, úniků dat a nárůsty nákladů na 
nápravu vzniklých škod se začínají firemní manažeři i v Česku rozhlížet, jak 
hrozící riziko snížit pojištěním. Pojištění kybernetického rizika se tak stává 
součástí firemní strategie řízení a snižování rizik ve čtyřech hlavních 
oblastech: pokrytí úniku, poškození dat a problematiky spojené s únikem 
osobních údajů/pojištění reputačního rizika a náklady na krizové 
PR/kybernetické vydírání/pojištění bezpečnosti sítě a služeb poskytovaných 
třetími stranami. 
EUCYBSEC, z.s. je otevřené družení firem i jednotlivých odborníků aktivně vytvářející 
prostor pro sdílení nejnovějších poznatků v oblasti kybernetické bezpečnosti a 
obrany, jehož cílem je kontinuálně soustřeďovat odborný potenciál v této oblasti a 
být prostředníkem při zajišťování nejvyšších možných standardů kybernetické 
bezpečnosti a obrany. 

MS 

16:00 - 16:30 
IQRF technology - important representative of wireless secure and reliable 
mesh networks for IoT - Ivona Spurná, iQRF Alliance (in English) 

MS 

16:30 - 17:00 
Technologie IQRF - významný zástupce bezdrátových bezpečných a 
spolehlivých mesh sítí pro IoT - Ivona Spurná, iQRF Alliance 

MS 

16:40 – 17:00 
Tisková konference PRESS MEETING – Středoškolská soutěž ČR v kybernetické 
bezpečnosti 

KP + VS 



 

 

17:00 - 18:00 

Slavnostní vyhlášení výsledků finále Středoškolské soutěže ČR v kybernetické 
bezpečnosti 

 

KP + VS 

18:00 Ukončení aktivit v Kybernetickém pavilonu KP 

 

  



 

Pátek 2. června 2017 

Čas Aktivita Místo3 
9:00 Otevření Kybernetického pavilonu KP 

9:15 - 9:45 

CSx-řešení pro rychlé získání kontroly nad chráněným prostředím – Tomáš 
Přibyl, Jan Kříž 
CSx je účinným nástrojem, který zobrazuje pravdivý obraz komunikační 
infrastruktury, vzájemných komunikačních vazeb a souvisejících kontextových 
informací formou dynamické vizualizace. Jeho nasazení pomáhá 
bezpečnostním týmům získat kontinuální znalost chráněného prostředí. Tato 
znalost je klíčovým předpokladem jeho úspěšné kybernetické obrany. 

  

VS 

9:30 - 9:45 

Technické aspekty on-line manipulace z pohledu NCKB - Pavel Titěra, 
GovCERT.CZ, NCKB 
V on-line prostředí se často setkáváme s metodami sociálního inženýrství 
(phishing, spear-phishing) a názorovými manipulačními kampaněmi. Bude 
představen technický rozměr těchto metod. Budou použity případové studie 
z reálných událostí. 

MS 

9:45 - 10:00 Prezentace MV ČR (tbc) MS 

9:45 - 10:15 

Jak se vyrovnat s lavinou nařízení k informační bezpečnosti – Aleš Špidla, 
předseda, ČIMIB 
Na správce informačních systémů se valí nařízení GDPR, eIDAS, novela zákona o 
kybernetické bezpečnosti. Jak se s tím vyrovnat? Řešit separátně nebo komplexně? 
Oba přístupy mají svá specifika. 

VS 

10:15 - 11:00 

Kybernetická bezpečnost jako investice do ochrany podnikatelských zájmů - 
představení činnosti EUCYBSEC – Michal Slezák, Tomáš Přibyl, Zdeněk Lokaj, 
EUCYBSEC 
 
EUCYBSEC, z.s. je otevřené družení firem i jednotlivých odborníků aktivně vytvářející 
prostor pro sdílení nejnovějších poznatků v oblasti kybernetické bezpečnosti a 
obrany, jehož cílem je kontinuálně soustřeďovat odborný potenciál v této oblasti a 
být prostředníkem při zajišťování nejvyšších možných standardů kybernetické 
bezpečnosti a obrany. 

VS 

10:45 - 11:15 

Napadení veřejné WiFi - zástupce Centra CIRC MO 
Budou prezentována možná úskalí free WiFi sítí. Bude předvedena ukázka 
podvržené WiFi sítě KARMA útokem a odposlech komunikace oběti. Bude 
předvedena ukázka degradace zabezpečeného protokolu pomocí utility SSL 
Strip. 

MS 

11:00 - 11:30 

Výcvik kybernetické obrany v Aréně CyberGym Europe a.s. - Lukáš Kypus, 
Martin Uher 

 

VS 

11:30 - 11:45 
Vzdělávejte se, jinak vyhrají! - Jakub Čegan, KYPO, Masarykova univerzita 
v Brně 

MS 

                                                           

3 MS = Malý sál; VS = Velký sál; CC = Cyber Café; KP = Kybernetický pavilon. 



 

Znalosti jsou důležité a praktické zkušenosti jsou k nezaplacení. V souboji s 
kyberútočníky to platí trojnásob. 

11:30 – 12:00 

Živá demonstrace nástroje pro bezpečnostní síťovou analýzu – Martin Tichý, 
Jan Rydval 

     

VS 

12:00 Ukončení Hackerské soutěže KP 

12:00 - 12:15 

Technické aspekty on-line manipulace z pohledu NCKB - Pavel Titěra, 
GovCERT.CZ, NCKB 
V on-line prostředí se často setkáváme s metodami sociálního inženýrství 
(phishing, spear-phishing) a názorovými manipulačními kampaněmi. Bude 
představen technický rozměr těchto metod. Budou použity případové studie 
z reálných událostí. 

MS 

12:45 - 13:00 

Vzdělávejte se, jinak vyhrají! - Jakub Čegan, KYPO, Masarykova univerzita 
v Brně 
Znalosti jsou důležité a praktické zkušenosti jsou k nezaplacení. V souboji s 
kyberútočníky to platí trojnásob. 

MS 

13:00 - 13:30 

CSx-řešení pro rychlé získání kontroly nad chráněným prostředím – Tomáš 
Přibyl, Jan Kříž 
CSx je účinným nástrojem, který zobrazuje pravdivý obraz komunikační 
infrastruktury, vzájemných komunikačních vazeb a souvisejících kontextových 
informací formou dynamické vizualizace. Jeho nasazení pomáhá 
bezpečnostním týmům získat kontinuální znalost chráněného prostředí. Tato 
znalost je klíčovým předpokladem jeho úspěšné kybernetické obrany. 

  

VS 

13:30 – 13:45 
Ukázka analýzy bezpečnostního incidentu – Martin Tichý, Jan Rydval 

     

MS 

13:30 – 14:00 

Threat Protection Trhough Network Visibility – Pavel Minařík, Flowmon 
Networks 
Cyber threats and attacks have various forms and different protection 
strategies exist. However, none of them is perfect and multi-layered 
protection should be deployed. We will demonstrate how network traffic 
monitoring using flow data and traffic analysis can help in two different 
scenarios - protection against malware and advanced attacks in 
corporate/government environment and backbone protection against denial 
of service attacks. 

VS 

13:45 - 14:00 

Technické aspekty on-line manipulace z pohledu NCKB - Pavel Titěra, 
GovCERT.CZ, NCKB 
V on-line prostředí se často setkáváme s metodami sociálního inženýrství 
(phishing, spear-phishing) a názorovými manipulačními kampaněmi. Bude 
představen technický rozměr těchto metod. Budou použity případové studie 
z reálných událostí. 

MS 

14:00 - 14:15 Prezentace MV ČR (tbc) MS 

14:00 - 14:30 

Výcvik kybernetické obrany v Aréně CyberGym Europe a.s. - Lukáš Kypus, 
Martin Uher 

 

VS 



 

14:30 - 15:00 

Právní aspekty používání dronů a obrany proti dronům – Petr Vališ, EUCYBSEC 
Používání bezpilotních létajících prostředků (UAV) v civilním světě je 
regulováno  zákonem  o Civilním letectví  a předpisem L2 . Pokud při 
používání dronu dojde k poškození zdraví nebo majetku třetích osob, je 
takové jednání  soukromoprávní odpovědnosti podle Občanského zákoníku a 
případně i trestněprávní odpovědnosti.  Opomíjenou  oblastní jsou právní 
aspekty aktivní  či pasivní obrany proti dronům. 
EUCYBSEC, z.s. je otevřené družení firem i jednotlivých odborníků aktivně vytvářející 
prostor pro sdílení nejnovějších poznatků v oblasti kybernetické bezpečnosti a 
obrany, jehož cílem je kontinuálně soustřeďovat odborný potenciál v této oblasti a 
být prostředníkem při zajišťování nejvyšších možných standardů kybernetické 
bezpečnosti a obrany. 

MS 

14:45 – 16:45 

Studentská konference – odborné přednášky studentů Univerzity obrany  
Úvod do kybernetické bezpečnosti – Lubomír Almer 
Internet jako nástroj radikalizace osamělých vlků – Jan Břeň 
Vnímání zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho novelizace – Petra 
Mikulová 
Phishing se zaměřením na právní problematiku – Veronika Chvátalová 
Kyberšikana a kybergrooming – Monika Dundelová 

VS 

15:00 - 15:30 Vyhlášení výsledků Hackerské soutěže KP 

15:30 - 15:45 

Technické aspekty on-line manipulace z pohledu NCKB - Pavel Titěra, 
GovCERT.CZ, NCKB 
V on-line prostředí se často setkáváme s metodami sociálního inženýrství 
(phishing, spear-phishing) a názorovými manipulačními kampaněmi. Bude 
představen technický rozměr těchto metod. Budou použity případové studie 
z reálných událostí. 

MS 

15:45 - 16:00 

Vzdělávejte se, jinak vyhrají! - Jakub Čegan, KYPO, Masarykova univerzita 
v Brně 
Znalosti jsou důležité a praktické zkušenosti jsou k nezaplacení. V souboji s 
kyberútočníky to platí trojnásob. 

MS 

18:00 Ukončení aktivit v Kybernetickém pavilonu KP 

 

Změna programu vyhrazena. 

 

 

 

 

  



 

Odborní partneři Kybernetického pavilonu 

Generální partner kybernetického pavilonu 
 
 

 
 

  

  

 
 

 

 

 


