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it-sa, největší veletrh zabezpečení IT na světě:  
díky expertům bude Norimberk „Home of IT Security“ 

 

 rekordní účast a větší plocha: 750 vystavovatelů ve čtyřech halách 

 mezinárodní účast: 25 zemí a čtyři společné pavilony 

 rozsáhlý program fór: 350 přednášek a „it-sa insights“ 

 Congress@it-sa: s 30 akcemi větší než kdy předtím 

 pitch startupů: CyberEconomy Match-up UP19@it-sa 

 

Ve dnech 8. až 10. října se na výstavišti v Norimberku setkají mezinárodní 

odborníci v oblasti zabezpečení IT a manažeři činící rozhodnutí, aby 

diskutovali o výzvách a trendech na poli kybernetické bezpečnosti. Se 

7501 vystavovateli (2018: 698) z 25 zemí (27), kteří se budou poprvé 

prezentovat ve čtyřech halách, představuje veletrh přední platformu pro dialog 

na toto téma. Společné pavilony Baskicka, Nizozemska, Rakouska a Česka 

podtrhují mezinárodní význam veletrhu it-sa. Vedle veletrhu s přibližně 

350 přednáškami na fórech nabízí odborné znalosti také kongresový program, 

který se letos rozrostl na 30 akcí. Profesní sdružení, organizace 

a poskytovatelé zabezpečení IT přinesou informace například o využití umělé 

inteligence, o ochraně a zabezpečení osobních údajů, jakož i o zabezpečení IT 

pro malé a střední firmy nebo v průmyslové výrobě. Také letos se pod 

střechou Congress@it-sa bude konat 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. Už včera nabídl pitch o cenu UP19@it-sa 

Award dvanácti startupům příležitost přilákat pozornost investorů. 

 

it-sa se od roku 2009 koná jako nezávislá akce na výstavišti v Norimberku. Za 

poslední tři roky se počet vystavovatelů zvýšil o více než 50 procent. Nárůst 

návštěvníků ve stejném období před poslední akcí činil zhruba 60 procent 

a poslední počet návštěvníků byl 14 290. 

                                                
1 Počty návštěvníků a vystavovatelů a velikost výstavních ploch na tomto veletrhu se počítají a ověřují podle 

jednotných definic FKM – společnosti pro dobrovolnou kontrolu údajů veletrhů a výstav. 
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it-sa 2019 zaznamenává nejen novou rekordní účast, ale roste také prostorově. 

Vystavovatelé se poprvé představí ve čtyřech halách. Vedle hal 9, 10.0 a 10.1 se 

výstavní plocha rozšiřuje o halu 11.0. Podle Franka Venjakoba, šéfa veletrhu it-sa 

ve společnosti NürnbergMesse, mnoho firem rozšířilo své veletržní stánky a nabírá 

pro své zastoupení další pracovníky. „it-sa je ‚Home of IT Security‛. Ve spojení 

s doprovodným kongresem je it-sa centrální informační platformou pro všechny 

pracovníky v oblasti zabezpečení IT na všech úrovních rozhodování.“ 

 

Vystavovatelé z 25 zemí a čtyři zahraniční společné pavilony 

V Norimberku vystavují společnosti z 25 zemí a nabízejí mezinárodní přehled 

o trhu. Nechybějí firmy ze zemí v Evropě, Asii a Americe. Zvláštní pozornost si 

zaslouží čtyři společné pavilony. Nizozemsko (hala 10.0), Rakousko (11.0), Česko 

(10.1) a Baskicko (9) se na it-sa prezentují jako hotspoty zabezpečení IT. 

„Zabezpečení IT nezná hranice. it-sa odráží dynamiku mezinárodního odvětví IT 

security a ukazuje inovativní řešení z celé řady zemí,“ říká Frank Venjakob. Na 

zabezpečení IT se zaměřují také německé spolkové země Bádensko-

Württembersko (hala 10.0), Bavorsko (9) a Sársko (9). 

 

Aktuální program fór s 350 přednáškami a „it-sa insights“ 

Do letošního programu pěti otevřených fór bude patřit přibližně 350 přednášek, 

včetně panelových diskuzí označovaných jako „it-sa insights“ a příspěvků 

nezávislých na konkrétních produktech. Témata managementu a technologií 

zahrnují využití umělé inteligence, kybernetickou odolnost a člověka jako rizikový 

faktor. Na otevřených fórech budou také diskutovat vysocí představitelé úřadů 

a organizací o současném stavu zabezpečení IT. Například Andreas Könen, šéf 

oddělení kybernetické a informační bezpečnosti na německém Spolkovém 

ministerstvu vnitra, výstavby a vlasti, Luigi Rebuffi, generální tajemník European 

Cyber Security Organisation, a Gerd Müller, secunet, se sejdou v panelové diskuzi 

„German IT Security Law 2.0 loading and connecting to European cybersecurity 

legal framework“ (úterý, 10:00 hod., mezinárodní fórum 10.1). Zahájení veletrhu se 

zúčastnil ministerský předseda premiér Sárska Tobias Hans s přednáškou 

„Kybernetická bezpečnost jako faktor lokality“ (úterý, 9:15 hod., fórum 10.0). 



 

it-sa, největší veletrh zabezpečení IT na světě:  
díky expertům bude Norimberk „Home of IT Security“ 
Tisková informace – 8. října 2019 strana 3/4 

Keynote projev Mishi Glennyho 

Volně přístupná přednášková pódia jsou rozmístěna ve všech čtyřech halách. 

Zvláštní pozornost si zaslouží anglickojazyčné mezinárodní fórum. Britský 

investigativní novinář a autor bestsellerů Misha Glenny tady ve třetí den veletrhu 

přednese keynote projev (čtvrtek, 12:00 hod., mezinárodní fórum). Ve své 

přednášce „The Vitruvian Paradox: The Changing Face of the Human in Cyber 

Security“ (Vitruviánský paradox: Měnící se tvář člověka v kybernetické bezpečnosti) 

Glenny působivým a zároveň zábavným způsobem osvětlí boj proti kybernetickému 

organizovanému zločinu. Jeho teze zní: Nejslabším článkem v bezpečnostním 

řetězci IT není člověk, ale rostoucí složitost digitálních systémů. 

 

Congress@it-sa se 30 akcemi v NCC West a NCC Mitte 

S 30 (2018: 20) akcemi, z nichž některé trvají několik dní, nabízí Congress@it-sa 

řadu příležitostí k prohloubení vlastního know-how v oblasti zabezpečení IT. „Počet 

zúčastněných firem a organizací letos přímo vyskočil nahoru. Congress@it-sa tak 

pokrývá téma zabezpečení IT ještě všestranněji než kdy předtím a nabízí ještě více 

specializovaných znalostí šitých na míru pro odborníky v oboru,“ vysvětluje Frank 

Venjakob. Doprovodný kongresový program byl zahájen už včera a poskytuje mimo 

jiné informace o pojištění v kybernetickém prostoru, forenzních aplikacích v IT, 

ochraně osobních údajů v aplikacích big data nebo zabezpečení IT v železniční 

dopravě. Výroční zasedání pracovníků spolkových zemí a obcí zodpovídajících za 

zabezpečení IT se i letos uskuteční v rámci veletrhu it-sa stejně jako Den základního 

zabezpečení IT Spolkového úřadu pro bezpečnost v oblasti informačních 

technologií. Kongres poprvé obsazuje prostory v NürnbergConvention Center Mitte 

a West současně. 

 

Další informace k doprovodnému programu a Congress@it-sa:  

www.it-sa.de/en/events 

 

UP19@it-sa: Soutěž startupů v oblasti kybernetické bezpečnosti 

Již v předvečer veletrhu it-sa se konal CyberEconomy Match-up Up19@it-sa. 

Dvanáct firem nominovaných odbornou porotou představilo své podnikatelské 

nápady a produkty specializovanému publiku. V rámci speed pitchingu se startupy 

setkaly se zástupci odvětví a potenciálními investory. Od dnešního dne se 

12 mladých firem specializovaných na zabezpečení IT představí na speciální ploše 

Startup@it-sa (hala 10.1) a také přednáškami na otevřených fórech.  
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Další informace o vítězi ceny UP19@it-sa AWARD najdete v Newsroomu:  

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

 

Recepce Vlády Svobodného státu Bavorsko u příležitosti it-sa 

Už na pondělí platilo také pozvání bavorského ministra financí a vlasti Alberta 

Fürackera na večerní recepci v norimberském služebním sídle ministerstva. Řečníci 

byli ředitelem ministerstva Dr. Alexander Voitl, vedoucí služby,prof. dr. Günter 

Krings, parlamentní státní tajemník Spolkového ministerstva vnitra, výstavby 

a vlasti, generální ředitel společnosti NürnbergMesse dr. Roland Fleck, prezident 

BSI Arne Schönbohm a zemská místopředsedkyně Bitkomu Christin Eisenschmid.  

 

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/nen/ews 

 

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

 
@itsa_Messe 

#itsa19 

#UP19itsa 


