
Konference Kam kráčí české bezdrátové sítě 2011 v Sušici, přilákala rekordní počet 

účastníků. 

 

Sušice 30. srpna 2011. V pátek 26.8.2011 se v Sušici konal již čtvrtý ročník konference Kam kráčí 

české bezdrátové sítě. Akce se konala pod záštitou sdružení Internet pro všechny a hlavními 

partnery byly společnosti Alcoma, Sitel a UPC Bussines. Produkci zajišťovala společnost PEM 

Communication. 

 

Konference se zúčastnilo celkem 260 účastníků z řad lokálních ISP a 25 vystavovatelů z řad 

výrobců a distributorů IT techniky, což tuto akci řadí k největším událostem tohoto roku v oboru 

telekomunikací. 

 

Předseda sdružení Internet pro všechny Miloslav Sova hodnotí konferenci takto: „Vedlejším 

produktem konference je ochota deklarovaná velkou částí přítomných ISP, podpořit projekt 

internetizace knihoven (PIK). Projekt přijde ročně na téměř 100 milionů korun a počet zapojených 

knihoven překročil číslo 3200. Přitom, některé knihovny v malých obcích jsou připojené drahým 

satelitním připojením, přesto, že lokální ISP v současné době pokrývají všechny obce nad 100 

obyvatel. Pomoc přislíbil ústy Martina Šiguta také Český telekomunikační klastr sdružující 41 

největších lokálních ISP, kteří poskytují připojení pro 170 tisíc uživatelů. V následujících dnech se 

tedy pokusíme iniciovat jednání s Ministerstvem kultury a Národní knihovnou ČR jak bychom mohli 

s projektem pomoci“ a dodává  „co se týká samotné konference jsem přesvědčen, že většina 

účastníků letošního ročníku si odnesla cenné informace, navázala kontakty se svými obchodními 

partnery a v průběhu opravdu vydařeného zábavného večerního programu vyměnila zkušenosti se 

svými kolegy“. 

 

Celý přednáškový den, mohli kromě přítomných účastníků sledovat v on-line přenosu (realizovala 

společnost VanCo.net) všichni příznivci bezdrátového a optického připojení a také tuto možnost 

náležitě využili. Záznam všech přednášek lze shlédnout v archivu na stránkách konference.  

 

Společnost UPC Bussines stejně jako v předcházejících letech Sloane Park vystupovala v roli 

hlavního partnera.  

Jako jeden z hlavních partnerů konference Kam kráčí české bezdrátové sítě - Sušice 2011 bychom 

chtěli poděkovat všem účastníkům setkání.  Vysoká účast z řad poskytovatelů internetu a kvalita 

přednášek ukazuje rostoucí úroveň českého ISP trhu. Na konferenci byl vidět neutuchající zájem o 

produktové, technické i legislativní novinky týkající se jak ISP tak velkých operátorů s celonárodní 

působností. Celkově akci hodnotíme jako velmi přínosnou“ říká Marek Bako, vedoucí 

velkoobchodního oddělení. 

 

Jeden z hlavních partnerů, společnost Alcoma ústy Jakuba Rejzka hodnotí konferenci takto:  

„Letošní ročník je unikátní hned několika hledisky: dosud nejvyšším počtem registrovaných 

účastníků, diváků streamovaného přenosu a zainteresovaných diváků, nejvyšším počtem přednášek 

a vystavovatelů. A také zdaleka nejvyšším počtem dosažených stupňů Celsia ve stínu v den konání – 

termínem konání konference jsme strefili do nejteplejšího dne v roce. Naopak zdaleka nedostatečný 

mi přišel optimismus přednášejících a nedostatek entuziasmu některých přítomných operátorů. 

Pánové operátoři byli v několika případech během přednášek masírováni temnými předpověďmi, 

zlými výhledy a strašeni nařízeními z EU.“  

 

Jakub Rejzek rovněž poukazuje na velmi důležitý fakt týkající se většiny přítomných lokálních 

operátorů: 

 „Odkud se bere ta odvaha předpokládat, že se alternativní operátoři nemohou dále rozvíjet? Je 

WIFI připojení opravdu Alfou a Omegou toho, čemu se říká alternativní poskytovatel? Vždyť tolik 

ISP využívá jiné metody připojení koncových zákazníků, nežli je WIFI připojení (např. optické 



připojení), a zároveň desítky našich klientů mimo velké aglomerace připojují své klienty pomocí  

bezdrátového připojení s parametry, které by jim zákazníci nadnárodních operátorů často mohli 

závidět. Vždyť i alternativní operátoři dělají mílové skoky a někteří mají již tak rozvinutou 

infrastrukturu sítě, že se nemusejí cítit v budoucnosti vůbec ohroženi. „ 

 

Dlouholetým partnerem konference je také společnost SITEL a její obchodní ředitel Jan Hofman 

shrnuje své pocity takto: SITEL zdůraznil přínosy kvalitně vedené správy provozní dokumentace pro 

realizované optické sítě pro investory a majitele optických sítí z řad ISP a zejména kladl důraz na 

průběžnou profesionální aktualizaci dokumentace skutečného provedení při provádění změn 

konfigurace sítí (např. Umístění nových optických spojek, přípojných bodů, změna schématu opto 

vláken, návrh využití optických vláken s ohledem na koncepci konkrétní sítě). 

 

 

Záznam konference a všechny prezentace naleznete zde: 

http://konference.internetprovsechny.cz/susice2011/ 

 

Bohatou fotogalerii z konference i večerního programu zde: 

http://www.internetprovsechny.cz/galerie/  
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