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Vážené čtenářky a čtenáři kyberpohádek, milé děti,

do rukou se vám dostává ukázková kniha kyberpohádek. Dříve, než začnete číst, rádi bychom vás seznámili s myšlenkami, se 
kterými jsme se do tvorby těchto, tak trochu známých a zároveň zcela nových pohádek, pustili.

Základním motivem všech pohádek bývá boj dobra se zlem. V pohádkách se učíme, jak se máme chovat ke svému okolí i jak 
se okolí může, dobře či nedobře, chovat k nám. Proč je důležité být na straně dobra, a proč musíme proti zlu bojovat

V naší moderní době se nepohybujeme jen ve světě našich babiček a dědečků, ve světě, které zná lidstvo od nepaměti. Ve 
světě země, slunce, vody a vzduchu. V nedávné době lidé začali používat internet a pro nás všechny, a to bez rozdílu věku, je 
to stále nové (virtuální) prostředí.

V tomto virtuálním světě, které se rovněž říká kybernetický, se začínáme učit žít. I tento svět se k nám může chovat dobře či 
nedobře, i v tomto světě je důležité být na straně dobra, aby nakonec zvítězilo nad zlem.

Cílem této knížky je na pohádkách, které dobře známe, poukázat na různá nebezpečí, které nás mohou v kybernetickém 
světě potkat i na to, jak bychom se chovat měli a co se může stát, kdybychom se tak nechovali.

Proto má Červená Karkulka kromě košíčku s dárky pro babičku i svůj nový mobilní telefon s připojením do internetu, proto 
kůzlátka mají zakódovaný, zdánlivě bezpečný vstup do jejich domova, a proto má Šípková Růženka na zámku mnoho moder-
ních zařízení, které známe a používáme v našem běžném životě

Berme si z našich pohádek ponaučení, abychom se vyvarovali chyb jako Červená Karkulka či neposlušná kůzlátka. Ne vždy to 
může dopadnout tak dobře, jako naše příběhy.

 Tvůrčí tým Centra kybernetické bezpečnosti, z. ú.
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Mééča

Sněhůrka

Já jsem Faun, 
těší mě!

Vlnka

TruhlíkO nezbedných kůzlátkách
aneb jak vlk překonal zabezpečení jejich domu

Byla jednou jedna veselá kozí rodinka. Máma Róza, 
které  všichni,  co  ji měli  rádi,  říkali  Rózičko,  a  jejích 
pět kůzlátek.

Faun, Vlnka, Méča, Sněhůrka a Truhlík.



Kůzlátka bydlela ve městě jménem Rohan se všemi 
dalšími kopytníky a rohatými zvířátky.

Máma  koza  Róza  měla  s  kůzlátky  občas  trápení. 
Kůzlátka  často  hrála  hry  na  počítači,  fotila  se  na 
internet,  a  hlavně  u  všech  svých  lumpáren  točila 
videa a dělala u toho obří rámus.





Jednoho krásného dne byla maminka na odchodu 
a povídá:

„Děťátka,  kůzlátka,  jdu  ke  kadeřnici  a  nakoupit, 
ne  abyste  tady  dělala  nepořádek  a  hluk.“  Dětem 
zasvítila  kukadla  a  společně  řekly:  „Jasně,  nebój, 
méé.“

Maminka  ještě  ve  dveřích  zvolala:  „Ne  abyste 
pustily někoho  cizího do domu! A hlavně nikomu 
neprozrazujte heslo na otevírání dveří“.

„Neboj,  mami,  to  heslo  známe  jen my  a  nikomu 
jinému ho nepovíme,“ řekl nejstarší Faun a šibalsky 
se pousmál pod vousky.





Jen co maminka odešla, kůzlátka začala polštářovou 
bitvu.

Přitom  se  u  toho  natáčela  a  vysílala  to  přímo  na 
sociální sítě.

Tak jak měla v oblibě, dávala k fotkám a videím i plno 
hashtagů.

Přitom kůzlátka ani nevěděla, že automaticky u videa 
sdílí i adresu kde bydlí.





Zrovna když z některých polštářů při bitvě vylétávalo 
peří a sociální sítě byly plné fotek dovádění kůzlátek, 
tak se v okolí rezidence potuloval hladový vlk Vlásek.

Jmenoval se tak, protože měl hlas tenký jako paní 
mámin vlas a kdysi zpíval v opeře.

Chtěl si zrovna objednat jídlo na internetu, ale zjistil, 
že  někde na  cestě  ztratil  peněženku.  Protože měl 
hlad jako vlk, rozhodl se, že si něco uloví.





Ale to se řekne lehce – uloví.

Kde by si vlk ve městě mohl ulovit něco k snědku? 
A tak se vlk Vlásek začal ohlížet po něčem k snědku 
na  internetu.  Prohledával  různé  sociální  sítě,  aby 
našel nějaká mláďátka, jehňátka nebo kůzlátka.

Najednou  si  všiml  videa  nezbedných  mladých 
kůzlátek, jak doma vyvádí. A nikde žádný dospělý.
Protože u videa byla i adresa jejich domu, zadal si ji 
do mapy v mobilu a zjistil, že je to skoro za rohem! 
To mám ale štěstí, říkal si.





Když vlk přišel k domu kůzlátek, uviděl, že brána do 
zahrádky se neotvírá klíčem. Pro otevření je potřeba 
znát kód, který se zadá na malé klávesnici.

Kód ale Vlásek neznal.

Věřil  však  svým  hlasovým  schopnostem  a  rozhodl 
se  na  kůzlátka  zazvonit  a  zkusit  štěstí.  „Kůzlátka, 
kůzlátka,  otevřete  mi  vrátka,  jsem  vaše  maminka 
a  nesu  vám  tašky  plné dobrůtek,“  říkal  vlk  tenkým 
hláskem do mikrofonu u brány.





Nahoře  v  bytě  zvedl  telefon  od  brány  nejmladší 
Truhlík a už chtěl maminku pustit. Faun ho ale na 
poslední chvíli zarazil a řekl: „Ne, počkej! Nepustíme 
ji.  Budeme  předstírat,  že  jsme  ji  nepoznali,  ať  si 
můžeme o to déle hrát.“

Vlnce, která jej taky slyšela, to přišlo jako dobrá legrace 
a do mikrofonu odpověděla: „Ne, neotevřeme ti. Ty 
nejsi naše maminka, co kdybys byla nějaký zlý vlk, 
maminka přece zná kód na otevření brány! Otevři si 
sám. Haha!“





Vlk byl nejdřív překvapený, že ho kůzlátka poznala.
Pak mu to ale přišlo divné a řekl si, že je to určitě 
jen jejich další lumpárna a ve skutečnosti kůzlátka 
neví, kdo u brány stojí.

Po  chvilce  přemýšlení  se  rozhodl,  že  kód  zkusí 
uhodnout. Určitě to bude něco jednoduchého, co si 
každý zapamatuje. Napřed proto vyzkoušel naťukat 
čtyři nuly 0-0-0-0. Nic. Pak však zkusil 1-2-3-4. Lup, 
zámek se odemkl a brána se otevřela.

Vlásek byl na zahradě a pokračoval dál k domu.



Dostane se vlk do domu? A co kůzlátka, mají si kde hrát?

Jestli se chcete dozvědět, jak to všechno dopadne, podpořte, prosím, 
vznik knihy Kyberpohádek na: „https://www.donio.cz/kybercentrum“.

 
 
 
 
 
 
 

Podpoříte vzdělanost a tím i bezpečnost v kybernetickém prostoru.



O Červené Karkulce
a vychytralém vlkovi

Žila byla jedna holčička. A ta holčička nejvíce ze všeho 
nosila  červenou  kapuci.  A  tak  jí  podlé  té  červené 
kapuce říkali Červená Karkulka.

Jednou, zrovna když byl nádherný slunečný den, měla 
babička Karkulky zrovna narozeniny.

Maminka  nebyla  ráda,  že  Karkulka  jen  sedí  doma 
a kouká se na internet. Proto Karkulce navrhla, ať jde 
babičku navštívit. Společně připravily košíček dobrot 
a  zabalily  i  nový  chytrý  telefon  jako  dáreček,  aby  si 
mohly  s  babičkou  nejen  volat  a  psát  esemesky,  ale 
také se vidět přes videohovory.





Karkulka  před  cestou  ještě  mamince  slíbila,  že 
babičku  s  novým mobilem  naučí  zacházet  a  hned 
potom společně mamince zavolají.

Načež  Karkulka  s  chutí  vyrazila  nejkratší  cestou 
k babičce rovnou přes les.





Během cesty si psala a posílala fotky se svojí novou 
kamarádkou na internetu.

Tuhle kamarádku neznala ze školy, ani ji nepotkávala 
venku na hřišti. Jen si s ní psala na internetu.

Podle fotky byla stejně stará jako Karkulka a opravdu 
dobře se s ní povídalo.



Karkulka:
Ahooooj, jdu dneska k babičce
popřát k narozeninám, jak se máš
ty?

Fany:
Ahooojky kámo, to je od tebe
hezký. Mám se, ale trochu nuda.

Fany:
       a kolik je babičce roků? A kam
za ní až jdeš, je to daleko?

Fanny:
       oh yes, i know where.

Karkulka:
Má kulatiny. Zrovna jí je 60 roků.
Bydlíme od ní kousek. Je to hned za
lesem, určitě to tam znáš, je to
taková krásná chaloupka a ulice se
jmenuje U Lesa, což je děsně vtipný.



Jenže ve skutečnosti kamarádka, se kterou si celou 
dobu Karkulka psala, byl vlk.

On jenom na internetu předstíral, že je mladá dívka.

Když si vlk s Karkulkou psal zjistil, kde babička bydlí, 
že  je doma sama a už čeká na Karkulku s čerstvou 
domácí limonádou.





Vlk proto na nic nečekal a rovnou pelášil do babiččiny 
chaloupky.

Babička  se  Karkulky  nemohla  dočkat.  Proto  taky 
vlkovi  hned  po  zazvonění  otevřela.  Byla  natolik 
překvapená,  že  před  ní  nestojí  Karkulka,  že  se  ani 
nestačila bránit nebo volat o pomoc.

Vlk jen zamlaskal a babičku spolkl.



Pozná Karkulka vlka, nebo se také nechá sežrat?

Jestli se chcete dozvědět, jak to všechno dopadne, podpořte, prosím, 
vznik knihy Kyberpohádek na: „https://www.donio.cz/kybercentrum“.

 
 
 
 
 
 
 

Podpoříte vzdělanost a tím i bezpečnost v kybernetickém prostoru.



Šípková Růženka
a chytrý zámek

Bylo nebylo jedno chytré království.

Proč chytré? Inu, celý zámek byl plný nejmodernějších 
chytrých  zařízeních  a  nejrychlejším  připojením 
k  internetu  na  světě.  Každý  mohl  ovládat  topení 
a  rozsvěcování  i  zhasínání  světel  pomocí  mobilů. 
Klimatizace sama reagovala na vnější teplotu. Když bylo 
venku horko, tak chladila. Když byla venku zima, tak 
hřála. Robotické vysavače mezi sebou závodily o každé 
smítko.  Létající  drony  dopravovaly  pizzu  a  v  každé 
místnosti bylo hned několik volně dostupných tabletů.





V tom zámku žili král s královnou. A i když měli všechno, 
na co si jen vzpomenete, přesto byli smutní. Ke štěstí 
jim  chybělo  děťátko.  Jednoho  dne  královna  plavala 
v bazénu, když vtom kousek od ní vyskočila robotická 
žába.

A  ta  žába  se  na  královnu  podívala  a  předpověděla 
jí  narození  dítěte.  Po devíti měsících od  této  věštby 
královna vskutku porodila krásnou holčičku.

Narození princezny,  kterou pojmenovali Růženka,  se 
pořádně oslavovalo. Pozvali mnoho hostů, a mezi nimi 
také  sudičky. Každá  z nich donesla princezně darem 
nějakou vlastnost.  Jedna dobrotu, druhá  inteligenci, 
třetí veselost a tak dále.



Král ale zapomněl pozvat svoji sestru. Zavolal  jí  tedy 
alespoň pomocí videohovoru. Králova sestra se však 
na krále zlobila a princeznu proklela. Zlá sestra řekla: 
„Než bude Růženka dospělá, zaviruje počítače a chytrá 
zařízení  celého  království“.  Chtěla  aby  tím  Růženka 
způsobila hrozné škody. Na princeznu by se pak všichni 
zlobili, a možná by ji vyhnali třeba až na jinou planetu.

No to by bylo velké neštěstí. Král a královna přemýšleli, 
co  by  s  touto  zlou  kletbou  mohli  udělat.  Královna 
věřila, že pokud budou lidé moudře dodržovat pravidla 
na  ochranu  počítačů,  neštěstí  tím  zabrání.  Proto 
ihned nařídila, aby se ve všech počítačích, mobilech 
a tabletech zavedla nejpřísnější bezpečností pravidla 
a všichni povinně používali antiviry.



Splní se kletba? Stačí zabezpečit království jen antiviry?

Jestli se chcete dozvědět, jak to všechno dopadne, podpořte, prosím, 
vznik knihy Kyberpohádek na: „https://www.donio.cz/kybercentrum“.

 
 
 
 
 
 
 

Podpoříte vzdělanost a tím i bezpečnost v kybernetickém prostoru.



PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří zejména tvůrčímu týmu Centra kybernetické 
bezpečnosti, z. ú., jmenovitě:

Marianě Vrbíkové za výtvarné provedení, scénář, metodiku, 
překlad a texty. 
Markovi Vrbíkovi za technické provedení, scénář a texty. 
Tomášovi Müllerovi a Petru Jiráskovi za ideový koncept, scénář 
a texty. 
Danu Kočímu za produkci, scénář a texty. 
Leonardu Bočkovi za překlad do anglického jazyka. 
Projekt Kyberpohádek podpořila řada významných organizací. 
Poděkování patří zejména Národnímu úřadu pro 
kybernetickou a informační bezpečnost, Vojenskému 
zpravodajství, Velitelství kybernetických sil a informačních 
operací Armády České republiky, České pobočce AFCEA, 
Pracovní skupině kybernetické bezpečnosti AFCEA, 
Bezpečnostní informační službě, Úřadu pro zahraniční styky 
a informace, Univerzitě obrany a Českému vysokému učení 
technickému v Praze.

Děkujeme

V Praze dne 24. 9. 2021

Josef Strelec 
ředitel Centra kybernetické bezpečnosti z.ú.



Jestli se chcete dozvědět, jak to všechno dopadne, podpořte, prosím, 
vznik knihy Kyberpohádek na: „https://www.donio.cz/kybercentrum“.

 
 
 
 
 
 
 

Podpoříte vzdělanost a tím i bezpečnost v kybernetickém prostoru.



∞


