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it-sa 2018: veletrh zabezpečení IT a kongres 
k 10. výročí dál trhají rekordy 

 

 nová rekordní účast a vyšší mezinárodní zastoupení 

 společné stánky Česka, Izraele a Nizozemska 

 Andreas Könen, šéf oddělení kybernetické bezpečnosti 

a zabezpečení informací na Spolkovém ministerstvu vnitra, se 

přišel informovat 

 keynote projev expertky na zabezpečení IT Pauly 

Januszkiewiczové 

 20 akcí a přesně zacílený program na Congress@it-sa 

 

V důsledku digitálního propojení jsou ekonomika, stát a společnost 

zranitelné – jak znovu ukázal nedávný útok na 50 milionů účtů na 

Facebooku. Strategie a nová technická řešení na ochranu proti 

kybernetické kriminalitě představí od 9. do 11. října 

696 vystavovatelů* (2017: 630) z 27 zemí (24) na veletrhu it-sa 2018. 

Veletrh zabezpečení IT s největším počtem vystavovatelů na světě 

proběhne letos už podesáté v norimberském veletržním centru. 

Česko, Izrael a Nizozemsko předvedou know-how v oblasti 

zabezpečení IT ve vlastních společných pavilonech. Na pěti 

otevřených fórech se manažeři a experti mohou na 350 přednáškách 

a panelových diskuzích informovat o organizačních a právních 

aspektech, technických otázkách a produktech. Novinkou je 

mezinárodní fórum s přednáškami v angličtině. Od roku 2012 se 

souběžně s veletrhem koná Congress@it-sa. Program kongresu 

přinese informace o současném vývoji a v letošním roce nastavuje 

s 20 přednáškovými řadami, z nichž některé trvají několik dní, laťku 

zase o něco výš. K hlavním bodům programu patří udělování 

Německé ceny zabezpečení IT a nový formát pro startupy UP18@it-sa, 

který se uskutečnil už včera. 

  



 

it-sa 2018: veletrh zabezpečení IT a kongres k 10. výročí dál trhají rekordy 
Tisková informace – úterý 9. října 2018 strana 2/4 

„Novým rekordem 696 vystavovatelů, dvojciferným růstem i ve výstavních 

plochách a ještě rozsáhlejším doprovodným programem je it-sa 2018 větší 

a mezinárodnější než kdy předtím – a je tak přední platformou pro 

intenzivní dialog o kybernetické bezpečnosti,“ říká Frank Venjakob, 

výkonný ředitel veletrhu it-sa ve společnosti NürnbergMesse. Neustálý 

vývoj veletrhu it-sa od premiéry v roce 2009 odráží dynamiku odvětví 

zabezpečení IT. V halách 9, 10.0 a 10.1 tak dnes je dvakrát víc 

vystavovatelů než v pavilonu 12 před pěti lety. 

 

Tři společné stánky cizích zemí 

Veletrhu it-sa se účastní firmy z 27 zemí, řada z nich z Evropy; ale nechybí 

ani poskytovatelé z USA, Asie a Afriky. Ze samotného Izraele – známého 

svou startupovou kulturou a inovativními řešeními v oblasti kybernetické 

bezpečnosti – se účastní 28 firem, z nichž 21 je zastoupeno na izraelském 

společném stánku. Další zahraniční společné pavilony ukazují know-how 

českých a nizozemských specialistů na zabezpečení IT. 

 

Pět otevřených fór s mezinárodní účastí 

Přednáškový program otevřených fór s přibližně 350 příspěvky představuje 

průřez aktuálními otázkami v oblasti zabezpečení IT. Nové mezinárodní 

fórum I10 v hale 10.1 doplňuje pódia věnovaná tématu managementu (fóra 

M9 a M10) a technologií (T9 a T10) a svými anglickojazyčnými 

přednáškami osloví zejména mezinárodní návštěvníky veletrhu. Mezi hlavní 

body programu patří ty označené jako „it-sa insights“. Diskuze expertů 

a přednášky týkající se například zabezpečení IT v nemocnicích 

a finančním sektoru, standardizace blockchainu nebo bezpečnostních 

otázek v oblasti inteligentního měření spotřeby energií. Účastní se také 

zástupci německých a mezinárodních sdružení a organizací, 

mj. TeleTrusT, Information Security Society Switzerland a ENISA. 

 

Přišli se informovat vysoce postavení zástupci politiky a soukromého 

sektoru 

Andreas Könen, šéf oddělení kybernetické bezpečnosti a zabezpečení 

informací na Spolkovém ministerstvu vnitra, navštíví veletrh it-sa v den 

zahájení. Společně s vysoce postavenými představiteli německých 

a mezinárodních institucí, jako je Arne Schönbohm, prezident Spolkového 

úřadu pro bezpečnost v oblasti informačních technologií, nebo Susanne 
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Dehmel, jednatelka asociace Bitkom, se Könen při obchůzce veletrhu it-sa 

informuje na aktuální vývoj zabezpečení IT. 

 

Expertka na zabezpečení IT Paula Januszkiewicz přednese keynote 

projev 

Během třetího dne veletrhu pronese keynote projev známá expertka na 

zabezpečení IT Paula Januszkiewicz na fóru I10. Ve své přednášce 

„Attacks of the Industry: A View into the Future of Cybersecurity“ (Útoky 

v odvětví: pohled do budoucnosti kybernetické bezpečnosti) ukáže, jakých 

zranitelností využívají hackeři, a zaměří se na otázku, kdy se 

z bezpečnostního hlediska doporučuje migrovat služby do cloudu. 

Januszkiewicz za své přednášky získala řadu ocenění a je jedním z mála 

lidí na světě, kteří mají přístup ke zdrojovému kódu systému Windows. 

 

Zaměřeno na startupy 

Akce v novém formátu UP18@it-sa už včera nabídla 18 začínajícím firmám 

šanci pohovořit se zástupci odvětví a potenciálními obchodními partnery. 

Uchazeči vybraní porotou měli možnost prezentovat své produkty 

a podnikatelské nápady veřejnosti formou speed pitche a při následném 

networkingu mohli navázat užitečné kontakty. Od dnešního dne se 

16 mladých firem specializovaných na zabezpečení IT představí na 

speciální ploše Startups@it-sa v hale 10.1 a také přednáškami na 

otevřených fórech.  

 

Další informace o vítězi ceny UP18@it-sa AWARD najdete v Newsroomu:  

www.it-sa.de/en/it-sa-news 

 

Na it-sa bude předána Německá cena zabezpečení IT 

Na veletrhu it-sa bude poprvé předána Německá cena zabezpečení IT 

pořádaná Nadací Horsta Görtze, která je dotována částkou celkem 

200 000 eur. Udílení sedmé edice Německé ceny zabezpečení IT se 

uskuteční dnes v 16:15 v sále Mailand. Nominované týmy představí své 

inovace ještě předtím na fóru T9.  

 

Přesně zaměřené know-how na Congress@it-sa 

S celkem 20 akcemi, z nichž některé trvají několik dní, nabízí Congress@it-

sa řadu příležitostí k prohloubení specializovaného know-how v oblasti 

zabezpečení IT. Už včera začal doprovodný kongresový program jedním 
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z hlavních bodů: mezinárodním sympoziem Vis!t (Veřejná správa integruje 

zabezpečené informační technologie), které se obrací na experty na 

zabezpečení IT z veřejné správy v Německu, Rakousku, Švýcarsku 

a Lucembursku. Další přednáškové řady se týkají například výzev pro 

manažery zabezpečení IT v malých a středních podnicích, otázek 

odpovědnosti v návaznosti na evropské obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů nebo Identity a Access Managementu. Souběžně 

s veletrhem it-sa se i letos uskuteční Den základního zabezpečení IT 

pořádaný Spolkovým úřadem pro bezpečnost v oblasti informačních 

technologií a výroční zasedání pracovníků spolkových zemí a obcí 

zodpovídajících za zabezpečení IT. 

 

Veletrhy o zabezpečení pořádané společností NürnbergMesse 

Společnost NürnbergMesse disponuje v oblasti zabezpečení 

prokazatelným know-how. Na akcích jako Enforce Tac (odborný veletrh 

zaměřený na law enforcement), it-sa,  it-sa Brazílie a it-sa Indie (odborné 

veletrhy kybernetické bezpečnosti), FeuerTRUTZ (odborný veletrh 

preventivní požární bezpečnosti), Perimeter Protection (odborný veletrh 

zaměřený na ochranu otevřených areálů), FIRE & SECURITY INDIA 

EXPO, ale také U.T.SEC – Unmanned Technologies & Security se setkává 

přibližně 1400 vystavovatelů a cca 36 000 návštěvníků z celého světa. 

 

Další informace na: www.nuernbergmesse.de/security 

 

 

Kontaktní osoby pro média 

Thomas Philipp Haas, Lena Vogl 

T +49 9 11 86 06 83 23 

F +49 9 11 86 06 12 83 23 

lena.vogl@nuernbergmesse.de 

 

Všechny texty pro média a další informace, fotografie a videa najdete na: 

www.it-sa.de/en/news 

 

Sledujte veletrh it-sa na Twitteru, YouTube a LinkedInu. 

 

@itsa_Messe 

#itsa18 

#UP18itsa 


