file_0.jpg


file_1.wmf

ROWANet – Komunikační infrastruktura v kraji Vysočina

Jednou z dlouhodobých aktivit odboru informatiky v oblasti rozvoje telekomunikačních sítí v kraji je projektový záměr páteřní optické sítě na území kraje Vysočina – tzv. projekt ROWANet (z angl. rowan – jeřabina).

Hlavním cílem projektu je podpora budování vysokokapacitních telekomunikačních sítí a vytvoření nadčasového řešení privátní datové sítě veřejné správy v kraji Vysočina. Základní filozofií projektu je využití existujících nebo doposud nerealizovaných projektů optických sítí, popř. dokončit jejich připojení do jednotlivých měst a obcí. Za pomoci prostředků strukturálních fondů EU tyto sítě zrealizovat ve prospěch podpory rozvoje telekomunikačního trhu v kraji - tzn. zajistit poskytování služby občanům prostřednictvím přístupu k vysokorychlostnímu internetu (více než 256 kb/s). Veřejnému sektoru (VS) umožnit využívat vysokorychlostní internet, sdílet a přenášet data mezi jednotlivými organizacemi VS a zajistit tak rozvoj nových služeb, stejně jako zkvalitnit stávající el. služby veřejné správy. Existence sítě umožní také zvýšení konkurence na trhu s pozitivními důsledky pro uživatele služeb komerčních ISP (t.j. např. zlepšení služeb přístupu k internetu za nižší poplatky). Dalším cílem projektu je i posílení konkurenceschopnosti kraje Vysočina v rámci krajů ČR.
 
Projekt navazuje na předešlé projekty kraje v oblasti telekomunikací – přípojný bod sítě Cesnet2 a Metropolitní síť kraje v Jihlavě a řadu plánovaných regionálních a městských síťových projektů, z nichž se mnohé stejně jako projekt ROWANet, ucházejí o podporu ze Společného regionálního programu. 

Projekt bude realizován téměř na celém území kraje Vysočina. V první etapě především v okresech Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou.  V případě realizace I. etapy projektu vznikne páteřní optická síť na trase Bystřice nad Pernštejnem – Nové Město na Moravě – Žďár nad Sázavou – Přibyslav -Havlíčkův Brod – Jihlava – Moravské Budějovice.

.
Síť bude umožňovat vzájemné zapojení velkého množství veřejných institucí po její trase (obecní a městské úřady, knihovny, školy, informační centra), připojení zdravotnických zařízení a základnových stanice jednotek IZS (zdravotnická záchranná služba, hasičský záchranný sbor). Nad takto vzniklou sítí ve vlastnictví kraje Vysočina bude distribuována IP konektivita několika typů sítí – např. Cesnet2 (akademická síť včetně konektivity do veřejného internetu), KISVS (Komunikační infrastruktura veřejné správy), GovBone (síť MFČR), síť MVČR, síť MPSV, VPN síť  IZS a další. 

Vytvořením sítě ROWANet budou realizovány mimo jiné tyto výstupy: 

	154 km kabelu optické sítě na trase Bystřice nad Pernštejnem - Havlíčkův Brod – Jihlava – Moravské Budějovice
	minimálně 15 měst a obcí připojených k síti

10 nově vytvořených  veřejně přístupných míst k internetu 
75 připojených úřadů samosprávy či dalších organizací VS k síti 
5 nově vzniklých elektronických služeb  veřejné správy


Dopady projektu na situaci v kraji Vysočina je možné charakterizovat takto:

	dojde k rozvoji veřejných elektronických služeb,

bude se rozvíjet  stabilní infrastruktura založená na nových technologiích
bude umožněn širší přístup občanů k vysokorychlostnímu internetu
vzniknou nová pracovní místa v regionu
posílí se pozice akademických institucí s důrazem na podporu vzdělávání v oblasti nových technologií
zvýší se konkurenceschopnost ICT firem v regionu a tím dojde ke stimulaci celého telekomunikačního trhu s pozitivním vlivem na konečného spotřebitele ICT služeb.
Existence ROWANetu umožní efektivní propojení lokální, regionální, centrální, případně nadnárodní úrovně.


Projekt dále umožní:

	dotované přístupové sítě (poslední míle) pro hlasové operátory, ISP a další poskytovatele digitálních služeb pro subjekty veřejné správy a neziskový sektor
	testování nových technologií (optické pasivní a aktivní prvky na bázi CWDM)
	připojení dalších městských a regionálních sítí na ROWANet, zajištění služeb do těchto sítí a vzájemné poskytování služeb


V dalších etapách bude řešen zejména rozvoj sítí v okresech Pelhřimov a Havlíčkův Brod.

Další informace k projektu najdete na www.rowanet.cz.


Kontakt:

Vedoucí OI (technická část projektu):
Ing. Petr Pavlinec, pavlinec.p@kr-vsocina.cz, tel: 564 602 114

Koncepční oddělení OI (organizační a administrativní příprava projektu):
Ing. Václav Jáchim, jachim.v@kr-vysocina.cz, tel: 564 602 346
Ing. Martina Rojková, rojkova.m@kr-vsocina.cz, tel: 564 602 341


