
Pracovní profil Martin Klablena 
Představení 
● Martin Klablena se intenzivně věnuje oblasti komunikační a 
bezpečnostní infrastruktury a s ní souvisejícím systémům 
posledních 25 let. Za tu dobu získal rozsáhlé technické znalosti 
a zkušenosti, které mu umožňují srozumitelně komunikovat se 
zákazníky a zformulovat jejich požadavky do přesného zadání a 
následně navrhnout optimální řešení. Díky zodpovědnému 
přístupu a vytrvalosti je schopen vyřešit i komplikované úkoly. 
Inženýrské studium na fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze 
úspěšně zakončil v roce 1994 v oboru Telekomunikační 
technika. Po studiích zůstal věrný oboru a své první pracovní 
zkušenosti sbíral v bankovním sektoru při správě LAN a WAN sítí 
IPB banky, následně šest let působil u telekomunikačního 
operátora Tele2 na vedoucích pozicích. Ve svém volném čase 
se věnuje sportu, rodině a cestování. Ve společnosti FUBAR a.s. 

působí od roku 2007 do současnosti v roli senior ICT konzultanta. 
Role ve společnosti 
● senior ICT konzultant 
● v rámci své odborné působnosti poskytuje konzultační služby zákazníkům zejména 

v oblastech: 
o design a implementace technických řešení komunikační a bezpečnostní infrastruktury 
o technická podpora instalovaných ICT řešení 
o oponentury technických projektů v oblasti telekomunikací a ICT bezpečnosti 
o analýza požadavků a návrh optimálního technického a ekonomického řešení ICT projektů 
o podpora zákazníka při jednání s dodavateli ICT řešení 

Dovednosti 
● detailní znalost ICT technologií různých výrobců v oblastech telekomunikačních technologií, 

bezpečnostních řešení, unixových systémů 
● schopnost identifikovat a vyřešit závady v rámci multivendor komunikační a bezpečnostní 

infrastruktury 
● technologický nadhled a vnímání souvislostí při návrhu a oponentuře technických ICT řešení 
● zodpovědný přístup a vytrvalost při řešení komplikovaných úkolů  
Kvalifikace 
● úspěšně zakončené inženýrské studium na Elektrotechnické fakultě ČVUT v oboru 

„Telekomunikační technika“ v roce 1994, 
● certifikace MikroTik Certified Inter-networking Engineer (MTCINE) od roku 2018 
● certifikace Juniper (JNCIA) 
Pracovní zkušenosti 
● pro společnost FUBAR a.s. pracuje od roku 2007 na pozici senior ICT konzultanta 
● pro společnost Tele2 s.r.o. pracoval na pozicích 

○ 2003-2006 technical manager 
○ 2001-2003 network manager 

● pro společnost IPB, a.s. pracoval na pozicích 



○ 1996-2001 vedoucí týmu správa LAN, WAN 
○ 1995-1996 specialista týmu správa LAN, WAN 

Zájmy 
● florbal, lyžování 
 
Reference 
● Projekty pro společnosti TV Nova, Česká Správa Letišť, Česká pošta, Dopravní podnik Praha, 

ČEZ, ČDT, E.ON, Hellobank, STC 

 


