
EUROPEAN 
CYBER_SECURITY 

CHALLENGE

28/09 — 01/10 2021 

E V RO P S K Á  S O U T Ě Ž  
V  KY B E R N E T I C KÉ  B E Z P E Č N O S T I

ecsc2021.cz



CO JE ECSC 2021

Významná akce plánovaná v rámci vládní strategie The Country for the Future s důrazem  
na mezinárodní spolupráci. Klade si za úkol prezentovat Českou republiku inovativními  

nápady a  podniky a zviditelnit ji v evropském prostoru.

European Cyber Security Challenge je klíčovou aktivitou Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) a jejím 
cílem je podporovat talenty v kybernetické bezpečnosti v celé Evropě a využít jejich potenciál ve státních organizacích, soukromých 

firmách i ve vědě a výzkumu. ENISA pořádá ECSC od roku 2014, v roli hostitele se střídají jednotlivé země Evropské unie.
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„Musíme být schopni najít a podporovat talentované  
mladé lidi, kteří se v budoucnu stanou páteří bezpečnosti  
České republiky i celé Evropy. Jen tak si můžeme poradit 

s aktuálními i budoucími hrozbami. V tom vidím hlavní  
přínos ECSC.“

Ing. Karel Řehka, ředitel NÚKIB
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HLAVNÍ SOUTĚŽ

MÁ MOZEK JEŠTĚ ŠANCI?  �  30 / 09 2021

PROGRAM

DALŠÍ SPOLEČENSKÉ AKTIVITY
Uvítací večer, společná večeře po 1. soutežním dnu, společná večeře  
po 2. soutežním dnu, slavnostní vyhlášení, prohlídka vybraných lokalit Prahy

Doprovoudnou aktivitou je konference na téma Role umělé  
inteligence a člověka „Má mozek ještě šanci?“.

� Zaměření na aplikace v obraně a vesmíru 
� Vystoupení odborníků z armády, akademické sféry a průmyslu
� Prezentace nejlepších příspěvků mezinárodních studentských týmů
� Doprovodný workshop

SOUTĚŽ V ČÍSLECH

ÚČASTNÍKŮ

350+
SOUTĚŽÍCÍCH

200+
ČLENŮ DO- 
PROVODU

60+

ODBORNÍKŮ 
A VIP ZÁSTUP- 

CŮ 

120+
NEJEN 

EVROPSKÝCH  
TÝMŮ

18+
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PŘÍBĚH SOUTĚŽE

KOLONIZAČNÍ VÝPRAVA NA NEOSÍDLENOU 
PLANETU ČELÍ KYBERÚTOKŮM!

Píše se rok 2717. Centrální impérium čítající 90 obydlených světů právě prošlo 
válkou. Spousta lidí přišla o své domovy a rozhodují se začít nový život jinde. 

Nová vláda podporuje kolonizační snahy a ve spolupráci s korporací Henry Corp. 
zajišťuje kolonizační výpravy na neosídlené světy. 

 
Jedna z kolonizačních výprav byla napadena hackery 

a musí se vypořádat s útokem a bezpečně dorazit 
do nového domova!
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Information — Fun — Education

Webový portál Horizon News bude plný osvětových přednášek, 

videorozhovorů s osobnostmi, malých CTF her, kurzů, testů a kvízů.

Zároveň bude sloužit jako nástroj pro real-time sledování bodových stavů týmů.

Partnerům nabídne prezentaci 
formou videorozhovorů a článků.
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Mediální pozornost v České  
republice i v evropských zemích.

Praha hostí setkání nejlepších evropských talentů  
v kybernetické bezpečnosti, prestižní akce, která se do ČR  

dostane jednou za 15 let.

Špičkové evropské týmy změří své síly v penetračních  
testech, kryptografii, reverzním inženýrství, forenzní analýze  

a dalších náročných úlohách.Unikátní propojení 
zástupců státního, soukromého 

a akademického sektoru.

PŘÍLEŽITOSTI
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DĚKUJEME PARTNERŮM!

ZÁŠTITU PŘEVZALI

Diamantový partner Technický garant Platinový partner

Bronzoví partneři

Zlatý partner
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Podpořeno 
Eropskou Uniíecsc2021.cz

PAVEL.TICHY@ECSC2021.CZ

Další informace Vám  
rád poskytne Pavel Tichý


