
V chorvatském Biogradu 
na Moru proběhl již devátý 
ročník závodu plachetnic, 
který byl zároveň setkáním 
společností podnikajících 
v oboru ICT. 

Oproti loňskému ročníku, kdy se jelo 
na lodích Benetau First 35 a 45, se letos 
závodilo na osvědčených a zcela identic
kých lodích Bavaria 42 Match. Vedle stá
lých účastníků, jež představují ICZ, Phys
ter, F5, Check Point 3D Security, Check 
Point Next Generation, Check Point Slova
kia, se představili i nováčci Tinit, Anect – 
DNS a tým CtrlAltDel. Pro zajištění rovných 
podmínek všem účastníkům byli lodě i ka
pitáni přiřazeni na základě losování.

Posádky se začaly sjíždět již během 
pondělního večera, a tak mohly úterý pl
ně využít k tréninku, popřípadě k sezná
mení se s lodí a kapitánem. Prvním zá
vodním dnem byla středa, kdy se jela 
jedna okruhová rozjížďka za slabšího vě
tru. Při druhé, navigační rozjížďce se za
táhlo a vítr lehce zesílil. Do městečka Sa

ICZ
V rámci regionu střední Evropy pat

ří ICZ mezi významné dodavatele apli
kačního programového vybavení, návr
hu a implementace infrastruktury 
a řešení bezpečnosti informačních sys
témů. Portfolio svých produktů a služeb 
společnost neustále rozvíjí v rámci celé
ho oboru informačních a komunikač
ních technologií. Veškeré služby včetně 
vývoje aplikací na zakázku a projektů 
v oblasti ochrany a bezpečnosti informa
cí jsou zákazníkům poskytovány na bá
zi širokého spektra platforem a techno
logií. 

Základní princip práce ICZ je posta
ven na budování dlouhodobého vztahu 
se zákazníkem. Motivem společnosti je 
být více než jen dodavatelem informač
ních a komunikačních technologií. ICZ 
chce být zejména partnerem zvyšujícím 
produktivitu a efektivitu práce svých zá
kazníků; hlavním cílem je vyjít vstříc po
žadavkům a potřebám klienta. Nabízená 
řešení pokrývají oblasti aplikačního pro
gramového vybavení, systémové integra
ce, bezpečnosti, komunikace, infrastruk
tury a správy a řízení dokumentů. 
Produkty a služby společnost poskytuje 
pro odvětví veřejné správy, zdravotnictví, 

ICZ suverénním 
vítězem 

Profil YFA
YFA pořádá firemní a zábavné akce využívající prostředí a potenciál jachtingu. 

Jsou to zejména různá zákaznická a partnerská setkání, firemní regaty a teambuildin-
gy. Za deset let působení na trhu se YFA stala důvěryhodnou a silnou společností, 
která prostřednictvím jachtingu pomohla svým klientům k dosažení mnoha firem-
ních i osobních cílů. Novinkou letošního roku je rozšíření nabídky o zimní firemní ak-
ce a Ski Regattu.

li na ostrově Dugi Otok již lodě dojížděly 
za silného deště a větru. V obou rozjížď
kách vévodila posádka ICZ a dala jasně 
najevo, že si jde za svým cílem – vítěz
stvím.

Čtvrteční ráno nejdříve nalákalo slu
níčkem, ale hned v zápětí přišel prudký 
déšť. Pořadatelé tedy rozhodli vyčkat na 
břehu a posádky mohly dopoledne využít 
k načerpání sil do dalších bojů. Kolem po
ledne se naštěstí počasí umoudřilo a moh
la se odstartovat další rozjížďka. Obvyklý 
model, nejprve rozjížďka okruhová a po
tom navigační, nebyl narušen. Tento den 
směřovala naplánovaná trasa do mariny 
Olive Island. Posádka ICZ opět vyhrála obě 
rozjížďky a pomalu se začínal rýsovat boj 
o medailové pozice. Pravidelně se vpředu 
umísťovaly týmy Check Point 3D Security, 
F5 a Check Point Next Generation. 

Pátek 13. nic špatného nepřinesl, spí
še naopak. Závodníci si mohli užít nádher
ný slunečný den s větrem okolo 10 uzlů. 
Zatímco tým ICZ vyhrál opět obě rozjížď
ky, ostatní posádky sváděly nelítostný boj 
o stříbrnou a bronzovou medaili. Nej
úspěšnější byl nakonec tým Check Point 
3D Security následovaný týmem F5. Ne
populární 4. místo tedy „zbylo“ na tým 
Check Point Next Generation. 
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telekomunikací, energetiky, dopravy, 
obrany, financí, výroby a logistiky.

Společnost ICZ vznikla koncem devade
sátých let minulého století a byla vytvořena 
spojením předních firem v České a Sloven
ské republice. Tyto organizace působily na 
trhu od roku 1990 a představovaly význam
né subjekty v oblasti informačních a komu
nikačních technologií. Postupně se oblast 
zájmu rozšířila směrem na Ukrajinu, Ázer
bájdžán a Kazachstán. V poslední době se 
rozvíjí obchodní spolupráce také na Střed
ním východě a v Africe.

Odpovídá: Zdeněk Jirkovec

1. Jaký je největší zážitek z letoš-
ního ročníku?
Letošní ročník mě především překva

pil zvýšením kvality služeb ze strany chor
vatských hotelů a restaurací. Že by se pro
jevil vstup do EU?

2. Naplnila akce vaše očekávání? 
IT Regatta naplní naše očekávání 

prakticky pokaždé. Je to velmi dobře zor
ganizovaná akce a pro zákazníky a part
nery je vhodným prostředím pro zajíma
vý sportovní zážitek a upevnění vztahu 
s naší firmou. Splnění očekávání z pohle
du umístění v závodě netřeba komento
vat (smích).

Check Point

Check Point Software Technologies 
je dvacet let světovým lídrem v oblasti 
zabezpečení internetu. Check Point vy
myslel a nechal patentovat první State
full Firewall. Několik let v řadě je také 
významně oceňován mj. společností 
Gartner a je také jediným NSS Recom
mended Firewallem na světě. 

Check Point vnímá bezpečnost kom
plexně a vícevrstvě. Mezi produkty patří 
například: antibot, ochrana proti DDoS 
útokům, antivirus, antimalware, IPS, FW, 
Application Control a URL Filtering. Pro 
ochranu koncových stanic nabízí End Po
int produkty včetně Full Disk Encryption 
a Media Encryption. K připojení a zakon
čení koncových zařízení na Firewallu po
užívá Mobile Blade, který plně podporu
je BYOD filozofii. 

Check Point  
3D Security

Odpovídá: Miloslav Lujka

1. Jaký je největší zážitek z letoš-
ního ročníku?
IT Regatta CIO Business World Cup 

2013 je pro nás již čtvrtým ročníkem v řa
dě. Považujeme ji za prestižní událost, 
u které nesmíme a ani nebudeme v násle
dujících letech chybět. Na co se můžeme 
spolehnout, je vždy perfektní organizace, 
ke které se jen velmi těžko hledají připo
mínky. 

Stříbro pro nás znamená opravdu hod
ně. Na regatě jsou vidět dokonale sehra
né posádky jako například vítězná ICZ, ale 
také posádky, které se poskládají ze zákaz
níků a partnerů bez ohledu na to, zda 
o jachtingu slyšeli nebo jezdí často.

Největším zážitkem ale letos bylo sa
motné jachtaření. Zažili jsme v jeden den 

počasí téměř bez větru, déšť, silný vítr 
a kousek od nás bouřku. Halzy, vyvažo
vání, nervozita, která k závodu patří, a na
jednou nedaleko od nás brutální zaburá
cení hromu, dokonale pekelná atmosféra 
s rozbouřeným mořem. 

2. Naplnila akce vaše očekávání? 
Naprosto. Letos chválím jednoznač

ně výběr marin. Na zákazníky velmi dob
ře zapůsobila kuchyně v nové marině Oli
ve Island. Sali je již tradiční zastávka, 
která nesmí chybět. Organizace je rok od 
roku propracovanější, až máme pocit, že 
si to organizátoři snad užívají.

Spokojenost zákazníků je pro nás 
jednoznačným měřítkem a už nyní hod
láme objednat lodě na příští rok. V do
bě psaní tohoto článku jsem absolvoval 
několik jednání s lidmi, kteří byli na re
gatě, a od nejednoho slýchám, že to, čím 
teď ve Q4, koncem roku a nadcházející 
zimou žijí, jsou právě vzpomínky na IT 
Regattu.

Check Point  
Next Generation

Odpovídá: Jan Jánský

1. Jaký je největší zážitek z letoš-
ního ročníku? 
Velkým zážitkem byl přímo kontakt

ní souboj s lodí F5, loňským vítězem, 
o třetí místo, ve kterém jsme nakonec 
podlehli. Nicméně dosažený výsledek 
nám dodává sebevědomí do příštího 
ročníku.

2. Naplnila akce vaše očekávání? 
Účast naplnila očekávání moje, ale 

i posádky. Počasí přálo, po předchozích 
„bezvětrných“ ročnících vítaná změna, 
krásně foukalo. Ke spokojenosti přispělo 
i zařazení Olive Island mariny do progra
mu. Vedle Sali je to velká přidaná hodno
ta této „severní“ trasy IT Regatty.
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Check Point Slovakia

Odpovídá: Peter Vrábel

1. Jaký je největší zážitek z letoš-
ního ročníku? 
Najväčším zážitkom našej posádky 

bola búrka v druhý deň IT Regatty, s kto
rou sme nemali skusenosť a tomu zodpo
vedali aj naše reakcie, a nakoniec sme 
boli radi, že sme doplávali do prístavu. 

2. Naplnila akce vaše očekávání? 
Kedže sme na akcii druhýkrát, vede

li sme, do čoho „ideme“, a musím kon
štatovať, že IT Regatta si drží svoju vyso
kú úroveň.

Physter
Physter Technology je SW firma zamě

řující svoji činnost především na systémo
vou integraci a služby s ní spojené, od ana
lytické části přes návrh architektury řešení, 
vývojové a implementační fáze až po tes
tování. Produkty a řešení podporujeme 
a udržujeme podle nejpřísnějších požadav
ků zákazníka. Physter vlastní své SW pro
dukty s licenční obchodní politikou, urče
né především pro oblast telekomunikací. 

Odpovídá: Martin Mikuláš

1. Jaký je největší zážitek z letoš-
ního ročníku? 
Jako nejsilnější okamžik z letošní re

gaty bych zmínil dojezd navigační rozjížď
ky do přístavu v Sali. Po celkem poma
lém začátku bez větru přišla bouřka 
a dojíždělo se v dešti a slušném větru.

2. Naplnila akce vaše očekávání? 
Regaty se naše posádka zúčastňuje 

od prvního ročníku, takže už víme cel
kem detailně, co očekávat. Jediné, co ne
máme stoprocentně vyladěné, je ideální 
množství nakoupeného alkoholu… 
a chválíme klapající organizaci.

F5
F5 Networks je celosvětovým lídrem 

v řešeních Application Delivery. Pomocí 
jedné hardwarové platformy (BIG IP) se 
snaží nabídnout komplexní a konsolido
vané řešení optimalizace, akcelerace 
a zabezpečení kritických aplikací, resp. 
služeb. Mezi spokojené zákazníky F5 pa
tří největší poskytovatelé webových slu
žeb, mobilní operátoři, finanční instituce 
či orgány statní správy. 

Odpovídá: Jakub Šumpich

1. Jaký je největší zážitek z letoš-
ního ročníku? 
Určitě celá poslední rozjížďka, kde se 

opravdu závodilo o celkové druhé místo. 
I když jsme nakonec neuspěli, byl to vy
nikající zážitek.

2. Naplnila akce vaše očekávání? 
Určitě, jako vždy byla organizace per

fektní, co se týče větru, počasí přálo a ce
lá naše posádka si akci užívala.

Tinit
TINIT je dynamicky se rozvíjející spo

lečnost poskytující komplexní služby 
v oblasti IT. Je spolehlivým partnerem 
v oblasti projektového řízení a manage
mentu. Dodává vývojáře, testery, mana
žery všech úrovní a další odborníky po
dle potřeb svých klientů. Vytváří funkční 
a bezpečná IT řešení a ERP systémy. Její 
výsadou je individuální přístup a flexibi
lita při zachování efektivně a profesionál
ně odvedené práce.

Odpovídá: Martin Kobera

1. Jaký je největší zážitek z letoš-
ního ročníku? 
Nejsilnějších zážitků bylo více, shrnu

li jsme je do několika bodů: skoky do vo
dy na laně od spinakeru, napětí na star
tu, jízda při velkém náklonu lodě, otáčení 
u bójek, závod v dešti a výstup na maják 
ve 3 ráno.

2. Naplnila akce vaše očekávání? 
Tolik řízků s bagetou asi nikdo z nás ne

čekal, navigační rozjížďky mohly být delší 
a mohlo nám více foukat, ale přesto to by
lo zcela unikátních několik dní na moři.

Anect 
Od svého vzniku se jeho tým orientu

je na komplexní dodávky v oblasti komu
nikačních systémů a výstavby počítačo
vých sítí pro středně velké a velké 
zákazníky. Firma poskytuje profesionální 
služby od konzultací a auditů přes návr
hy řešení a projektové řízení až po vývoj 
bezpečnostních aplikací, monitorování 
a servis sítí a outsourcing ICT řešení.

Odpovídá: Ladislav Herynek

1. Jaký je největší zážitek z letoš-
ního ročníku? 
Zážitků máme mnoho. Jako vaření za

číná nákupem, tak i skvělé zážitky při 
plachtění po moři začínají skvělou posád
kou. K nezapomenutelným zážitkům řa
dím samotný závod.

2. Naplnila akce vaše očekávání? 
Cílů jsme měli několik. Mezi hlavní 

řadím snahu přežít, utužit kolektiv a ne
skončit poslední. Všechny tyto cíle jsme 
úspěšně naplnili. 

DNS 
DNS klade důraz na dokonalý zákaz

nický servis a individuální přístup ke kaž
dému projektu. Služby společnosti svým 
rozsahem pokrývají kompletní cyklus pří
pravy a realizace náročných IT projektů. 
Firma pomůže s realizací vašeho projek
tu od návrhu přes předprodejní podporu 
až po jeho samotnou realizaci. DNS rov
něž poskytuje služby v oblasti poprodej
ní podpory, finančních, marketingových 
a vzdělávacích služeb.

Pavel Winkler
Autor je jednatelem společnosti YFA
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