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Anotace 

 V této práci se věnuji teoretickým požadavkům na systémy zabezpečující 

bezproblémový chod datových center. Tyto požadavky následně aplikuji na výstavbu 

skutečného datového centra pro potřeby lokálního IPS operátora. Na základě provedené 

analýzy podpůrné infrastruktury zvolím vhodný prostor pro jeho vybudování a následně 

dozoruji jeho výstavbu. Po srovnání teoretických požadavků se skutečným provedením 

navrhnu možné úpravy a další směrování datového centra.  
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Summary 

 In present diploma work I devote to theoretical requirements of systems, which 

secure datacenters problem-free operation. These requirements are afterwards applied to 

building real datacenter complying local Internet service provider’s  needs. On the basis of 

performed analyze of supporting infrastructure I choose suitable space for datacenters 

building and do its supervision. I suggest possible corrections and future development of 

datacenter based on theoretical requirements in comparison with the real datacenters 

implementation. 
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Seznam použitých zkratek 

BGP  Border Gateway Protocol - je dynamický směrovací protokol používaný pro 

  směrování mezi autonomními systémy. 

DC  Datové centrum - datacentrum 

DNS Domain Name Systém - hierarchický systém doménových jmen. Hlavním 

úkolem je převod doménových jmen a IP adres uzlů sítě. 

DVR Digital video recorder – digitální zařízení pro ukládání videa 

DWDM Hustý vlnový multiplex – přenos více optických signálu po optickém vlákně 

EPS  Elektronický požární systém – slouží k detekci vzniklého požáru, jeho  

  hlášení a hašení 

EZS  Elektronický zabezpečovací systém – slouží k detekci neoprávněného  

  přístupu do hlídaných prostor, popř. k následnému hlášení této informace 

HTTP Hypertext Transfer Protocol -  je internetový protokol určený pro výměnu 

hypertextových dokumentů ve formátu HTML. 

GPON Gigabit PON - pasivní optická síť, používá jednoduchý protokol s velmi 

malou režií. 

ICT Information and Communication Technologies - informační technologie 

používané pro komunikaci a práci s informacemi 

IPTV  Internet Protocol television, televizní vysílání po IP sítí 

IS  Informační systém – software pro správu informací 

ISO International Organization for Standardization - mezinárodní organizace 

zabývající se tvorbou norem. 

ISP  Internet service provider, poskytovatel připojení k internetu 

IT  Information technology – technické odvětví, které se zabývá hardwarem a 

  softwarem 

LSOH  Low Smoke Zero Halogen – typ opláštění kabelu, které nepodléhá hoření 

MRGT  Multi Router Traffic Grapher 

OLT Optical Line Termination - je zařízení, které slouží k zakončení linky na 

straně ISP. Jeho účelem je konverze elektrického signálu na optický (a zpět) 

a multiplexování/demultiplexování signálu přenášeného prostřednictvím 

optického vlákna + řízení celého provozu 
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ONT Optical Network Terminal - Optický síťový zakončovač je speciálním 

typem koncového zařízení, které zprostředkovává služby specificky pro 

jednoho zákazníka.  

OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - nástroj aktivní polity trhu 

práce na snižování nezaměstnanosti 

PCO Pult centralizované ochrany – dispečink, který hlídá poplachy 

SEO Search Engine Optimization - optimalizace internetových stránek pro 

internetové vyhledávače 

SLA Service level agreement – Dohoda o úrovni poskytovaných služeb 

SMS  Short message service - textové zprávy zasílané pomocí mobilní sítě 

S.M.A.R.T. Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology – sledování  

  parametrů disku 

SNMP  Simple Network Management Protocol - Umožňuje průběžný sběr  

  nejrůznějších dat pro potřeby správy sítě 

SSH  Secure Shell - program a zároveň zabezpečený komunikační protokol v  

  počítačových sítích 

Telnet  Telecommunication Network – protokol používaný v počítačových sítích 

UPS Uninterruptible Power Supply (Source) - nepřerušitelný zdroj energie. 

Zařízení zajišťující souvislou dodávku elektřiny pro zařízení  

URL Uniform Resource Locator - je řetězec znaků s definovanou strukturou, 

který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací na Internetu 

VLAN Virtuální LAN - je logicky nezávislá síť v rámci jednoho nebo několika 

zařízení. 

VoIP Voce over Internet Protocol, přenos digitalizovaného hlasu prostřednictvím 

počítačové sítě 

VPN Virtual private network - virtuální privátní síť, propojení několika počítačů 

prostřednictvím (veřejné) nedůvěryhodné počítačové sítě 

WMI Windows Management Instrumentation – skriptovací jazyk PowerShellu pro 

administraci IT 

VPN Virtual private network - virtuální privátní síť, propojení několika počítačů 

prostřednictvím (veřejné) nedůvěryhodné počítačové sítě 
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1. Úvod 

Doba internetová, takto můžeme s trochou nadsázky označit současnou etapu života 

naší země. Od jejího počátku uplynulo pouze něco málo přes čtvrt století, ale i za takto 

krátkou dobu již stihl internet zasáhnout většinu území naší planety [10]. Šíření tohoto 

„média“, přesněji celosvětové počítačové sítě, nerespektuje hranice kontinentů ani většinu 

přirozených překážek. Z tohoto důvodu můžeme odvodit, že setkání s internetem bude 

muset pravděpodobně absolvovat celá naše současná civilizace. 

Podíváme-li se na tuto celosvětovou počítačovou síť poněkud podrobněji, zjistíme, 

že její nedílnou součástí jsou tzv. datová centra. Tento pojem obecně charakterizujeme 

jako místo, ve kterém můžeme v téměř dokonalých podmínkách, s velmi dobrou 

konektivitou do sítě internet a s vysokou mírou fyzické bezpečnosti, provozovat jakékoliv 

typy serverů, datových úložišť a dalších prvků ICT infrastruktury. Přesněji datové centrum 

definujeme jako objekt nebo skupinu objektů vyhrazených centralizovanému umístění, 

vzájemnému propojení a provozu zařízení informačních technologií a telekomunikační síti 

poskytující ukládání dat, služby pro zpracování a přenos společně s veškerým zařízením a 

infrastrukturami pro rozvod napájení a úpravu okolního prostředí spolu s nezbytnými 

úrovněmi odolnosti a zabezpečení, potřebnými k poskytnutí požadované dostupnosti 

služeb.[6] 

Cílem této práce je analyzovat proměnné, které mají pro výstavbu datového centra 

(dále jen DC) a jeho následný provoz důležitý význam. Při návrhu veškerých infrastruktur 

DC budeme brát v potaz jejich vliv na celkovou dostupnost a náklady spojené 

s predikovanými odstávkami sdruženými s poruchami nebo plánovanou údržbou. Návrh 

fyzického zabezpečení zařízení a infrastruktury datového centra budeme analyzovat 

z důvodu zmapování rizikových situací vůči požadavkům na dostupnost. Na základě této 

analýzy dojdeme následně k fyzické realizaci DC pro potřeby lokálního poskytovatele 

internetu. Tyto potřeby jsou dalšími specifickými proměnnými, které budeme při realizaci 

DC brát v potaz. Kladou ještě větší důraz na dostupnost dodávaných služeb, poněvadž 

jejich jakýkoliv výpadek má okamžitý vliv na koncové uživatele - internet, IPTV, VOIP, 

monitoring, VPN, zabezpečení. 
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V následující kapitole číslo dvě se seznámíme s hlavními důvody vedoucí 

k rozhodnutí společnosti lokálního IPS operátora vybudovat své vlastní datové centrum. 

Důvody se pokusíme průběžně kvalitativně ohodnocovat. Celkové odhadnuté finanční 

úspory přiřadíme k důvodům, které nelze konkrétně vyčíslit, ale mají velký význam pro 

chod a rozvod sítě WMS s.r.o. (lokální ISP operátor, viz. kapitola 2.1.) 

V kapitole číslo tři se budeme věnovat teoretickým požadavkům na nově budované 

DC. Zformulujeme veškeré podstatné požadavky na jednotlivé systémy související s jeho 

chodem. Každý systém zanalyzujeme s hlediska jeho potřeby a vlivu na bezproblémový 

chod DC. Část systémů, jako je například datová infrastruktura či elektrické napájení, je 

bezpodmínečně nutná v minimální potřebné konfiguraci pro samotnou funkčnost DC. 

Další systémy jako je např. chladicí systém a systém pro zálohování elektrického napájení 

jsou potřebné pro základní bezporuchový provoz. Ostatní systémy, které zajišťují například 

bezpečnost či usnadňují obsluhu DC, jsou důležité pro bezproblémový a bezpečný provoz 

DC. Dokonalá spolupráce všech těchto systémů je důležitá pro plnění hlavních cílů DC. 

Praktické části mé práce se budeme věnovat v kapitole čtyři a pět. Nejdříve 

zformulujeme nutné požadavky na podpůrnou infrastrukturu, které zanalyzujeme na 

konkrétních objektech, které byly vytipovány v rámci výběru vhodných prostor pro 

vybudování nového datového centra společnosti WMS s.r.o. Následně se budeme zabývat 

popisem skutečné realizace výstavby datového centra, na základě předchozí analýzy 

podpůrné infrastruktury. Na realizaci výstavby DC jsem se spolupodílel z pozice managera 

projektu. V závěrečných kapitolách zhodnotíme dosažené výsledků. Provedeme porovnání 

parametrů vybudovaného datového centra s předchozí teoretickou analýzou proměnných. 

V rámci tohoto srovnání navrhneme i možné další vylepšení vybudovaného DC.  



Jan Šváb: ANALÝZA A NÁVRH DATOVÉHO CENTRA 

 

2014  3 
 
 

2. Důvody pro vybudování datového centra 

Tématem mé práce je analýza a návrh výstavby datového centra ze specifického 

pohledu lokálního ISP operátora. Tento pohled odlišujeme od výstavby klasického 

komerčního DC hlavně způsobem jeho využití a financováním jeho výstavby s následným 

provozem. Získané poznatky použijeme při realizace výstavby skutečného DC. Jelikož mé 

pracovní zařazení úzce souvisí s projektem vybudování specifického DC, uvádím zde 

důvody vedoucí k rozhodnutí vybudovat vlastní datové centrum. První požadavek vznikl 

na základě potřeby zvýšení kvality a spolehlivosti služeb poskytovaných společností WMS 

s.r.o. Z hlediska těchto požadovaných parametrů bylo rozhodnuto o centralizování 

důležitých aktivních prvků. Důležitým faktorem byla i související finanční úspora na 

provozních nákladech firmy. Následné komerční využívání nově vybudovaného datacentra 

bylo dlouho zvažováno a to zejména kvůli zajištění bezpečnosti vlastní provozované 

technologie. 

2.1. Představení společnosti lokálního ISP operátora 

Společnost WMS s.r.o. vznikla v roce 2000 pod původním názvem Web & 

Multimedia s.r.o. Jak lze z původního názvu společnosti usoudit, jednalo se o firmu 

zabývající se zejména tvorbou webových a multimediálních prezentací. Ze začátku byly 

vytvářeny zejména statické internetové prezentace oživené o „pohyblivé“ flashové 

animace. Důraz byl kladen hlavně na grafické zpracování internetových stránek, poněvadž 

teprve docházelo k formování internetu na našem území. Již na počátku rozvoje internetu 

vznikla poptávka po kvalitním internetovém připojení a potřeba umístit vlastní webový 

server do virtuálního prostoru sítě internet. Spolehlivost dodavatelů požadovaných služeb 

v našem regionu však nebyla vysoká a tak po třech letech provozu došlo k rozšíření 

nabídky služeb společnosti o možnost připojení do sítě internet. Následně došlo i ke změně 

názvu společnosti na stávající WMS s.r.o. Z počátku se jednalo výhradně o bezdrátové 

přípojky k internetu v pásmu 2,4GHz.  

Postupně se za svého působení na trhu dokázala vypracovat z malého poskytovatele 

internetového připojení a tvůrce internetových stránek ve významného regionálního 

telekomunikačního operátora s působností v Ústeckém kraji poskytujícího komplexní IT 

řešení především v segmentu středních firem a domácích uživatelů. 
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Společnost nabízí individuální přístup při řešení potřeb v oblasti internetových a 

hlasových služeb ve výhodném poměru cena/výkon. Mezi nabízené telekomunikační 

služby patří zejména připojení domácností a firem k internetu, připojení televizního 

vysílání (IPTV) a internetová telefonie (VOIP). Telekomunikační síť WMS-net je nyní 

dostupná na větší části území Ústeckého kraje, přičemž vlastní infrastrukturou disponuje v 

přibližně padesáti městech a obcích. Zákazníci dále získávají komplexní servis v oblasti 

prezentace na internetu. Firma tvoří a provozuje webové stránky/internetové prezentace a 

aplikace s důrazem na přístupnost, originální design a SEO optimalizaci pro internetové 

vyhledávače. Internetové stránky zároveň spravuje a provozuje (webhosting) na vlastních 

webových serverech. 

WMS s.r.o. má v současné době 16 stálých zaměstnanců a kolem 20 externích 

spolupracovníků. Všichni zaměstnanci mají vysokou kvalifikaci a platné certifikáty od 

dodavatelských společností na používané technologie. Společnost WMS s.r.o. získala 

certifikát kvality ISO 9001:2001 dokládající její schopnost garantovat zákazníkům kvalitu 

služeb v dlouhodobém horizontu. 

 Společnost WMS s.r.o. byla již dvakrát nositelem projektu pro zvýšení konkurence 

schopnosti na trhu. Jednalo se o projekty v rámci OPLZZ financované z prostředků 

Evropské Unie. V současné době se účastní projektu v rámci Operačního programu 

podnikání a inovace, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a 

ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Předmětem projektu je vývoj, testování a 

zprovoznění software, který umožní poskytovat službu WMS-DRIVE stávajícím a novým 

zákazníkům společnosti uvnitř vlastní vysokorychlostní sítě a zároveň i přes internetové 

připojení a mobilní telefon ve formě aplikace pro mobilní operační systém Google 

Android. Služba WMS-DRIVE má usnadnit zálohování dat koncovým uživatelům, bez 

nutnosti pořizování rozšiřujícího hardwaru. 

Technologickou novinkou v nabídce služeb firmy WMS s.r.o. je připojení do sítě 

internet pomocí technologie GPON. Tuto technologii používá jako jediný internetový 

provider v Ústeckém kraji. Jedná se o připojení do sítě internet pomocí pasivního 

optického vlákna. Toto vlákno je zavedeno až ke koncovému uživateli, tj. do bytové 

jednotky či sídla firmy. Uživatel následně pomocí jednotky ONT může využívat služeb 

této optické sítě. Vzhledem k použití optických vláken je hlavní předností této technologie 

její rychlost, která v součastné době začíná na přenosové rychlosti 100Mbps a končí až na 
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rychlostech kolem 10Gbps. Druhou důležitou vlastností je samozřejmě její spolehlivost, 

poněvadž celá přenosová trasa je pasivní a tudíž nezávislá na dodávce el. energie. Třetí 

významnou výhodou, zejména pro provozovatele této sítě, jsou nižší náklady na výstavbu a 

provoz této sítě. U pasivních sítí dochází jak k úspoře počtu potřebných optických vláken 

(sdílení přenosové šířky jednoho vlákna více účastníky), tak potřebného vybavení pro 

fungování a řízení sítě (pouze koncové zařízení OLT). 

2.2. Zvýšení spolehlivosti sítě 

Vznik a vývoj společnosti popisujeme v předchozí kapitole. Můžeme z něj částečně 

rozpoznat, že infrastruktura datové sítě pro poskytování internetu vznikala postupně a 

neměla pevně daný plán rozšiřování a vývoje. Rozšiřování sítě se postupně rozvíjelo na 

základě poptávky v jednotlivých částech regionu. Z počátku nebyla možnost výběru 

nabízené technologie, a tak se internetové přípojky pohybovaly okolo rychlostí 2Mbps na 

standartu 802.11b. S postupným rozvojem dostupnosti modernějších přenosových 

technologií ať už bezdrátových či optických se začínáme klást větší důraz na garanci 

rychlosti připojení do sítě internet a také na spolehlivost tohoto připojení. Požadavky 

přicházely zejména ze strany firemní klientely, kde se internet pozvolna začínal stávat 

hlavním komunikačním médiem. 

Nutnost zvyšovat dostupnost dodávaných služeb kladla velký důraz na kvalitu a 

spolehlivost hlavních aktivních prvků sítě. V některých případech použijeme aktivní 

redundance zařízení s automatickým přepnutím v případě poškození a v případě menší 

důležitosti přenosového bodu náhradní prvek necháváme skladem pro možný případ 

opravy porouchaného aktivního prvku. Vzhledem k nesystematičnosti v rozšiřování sítě 

jsme však došli do stavu, že bylo nutné držet velké množství náhradních zařízení skladem. 

Toto zařízení velmi rychle morálně i technologicky zastarávalo, aniž by bylo nasazeno do 

aktivního provozu. Docházelo také ke stavům, kdy v případě výpadku některého zařízení 

se výpadek dodávaných služeb rozšířil i do ostatních částí sítě. 

Takováto situace byla nadále neúnosná, a tak bylo rozhodnuto o centralizaci 

nejdůležitějších prvků přenosové sítě s následným zakruhováním některých větví pro 

maximální zvýšení spolehlivosti. Do této doby byla všechna důležitá zařízení pro chod sítě 

decentralizovaně rozmístěna na pěti přístupových bodech. Ve většině případů se jednalo o 
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výtahové šachty na obytných panelových domech, popř. na specifických budovách jako je 

vodárna či hrad. 

Příklady některých aktivních prvků:   

 páteřní hraniční router, Obrázek č. 1 

 rozvodné optické switche 

 DNS servery 

 webový a poštovní server 

 zařízení pro řízení sítě - QOS 

 fileserver 

 databázový server 

 GPON - OLT 

 MRTG server 

 dohledový server – NAGIOS 

 TV Headend 

 server pro vnitřní informační systém 

 a další aktivní prvky 

 

Obrázek č. 1: Páteřní hraniční router Juniper MX80 [zdroj: vlastní] 

 

Všechna výše uvedená zařízení jsou nezbytně nutná pro bezproblémový chod sítě. Jejich 

centralizací docílíme snadnějšího odstranění vzniklého problému. Jednak můžeme některé 
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náhradní komponenty použít pro opravu skupiny aktivních prvků a druhak funkcionalitu 

některých prvků automaticky můžeme nahradit a provozovat i na jiném zařízení. Třetí 

výhodou je samozřejmě snadnější diagnostikování vzniklého problému a tím následně i 

rychlejší odstranění poruchy.  

2.3. Snížení provozních nákladů 

Jedním s dalších důvodů vedoucích ke konečnému rozhodnutí firmy zbudovat vlastní 

DC bylo snížení celkových provozních nákladů. Náklady na provoz jednotlivých bodů 

s aktivními prvky byly, díky požadavku na jejich vysokou dostupnost a spolehlivost, velmi 

vysoké.  

2.3.1. Elektrické napájení 

Přesun jednotlivých zařízení na jiné místo nemá přímý vliv na jejich celkový odběr 

elektrické energie. Pokud se však podíváme na další platby, které s odběrem elektrické 

energie souvisí, tak zjistíme následující rozdíly. Při snížení energetické zátěže na 

jednotlivých přístupových bodech je možné snížit jištění daného přípojného místa a tudíž 

snížit fixní měsíční platbu za jistič. Původní platba - jistič 3 x 16A – 98,- Kč bez DPH, 

nová platba – jistič 3 x 10A – 80,- Kč bez DPH (Sazba D 02d - jednotarifová sazba pro 

střední spotřebu). Měsíční úspora za změnu velikosti jističe činila na jedno místo 18,- Kč 

bez DPH, tzn. celkem u pěti míst se jedná za rok o úsporu 1 080,- Kč bez DPH. 

Se snížením energetické zátěže úzce souvisí i dimenzování záložních zdrojů a jejich 

nutná následná údržba v podobě výměny akumulátorů. Všechny body byly jištěny 

minimální konfigurací UPS typu APC Smart-UPS RM 3000VA.  

Cyklus výměny baterie byl, dle zkušenosti s tímto typem záložního zdroje, stanoven 

na 24 měsíců. U dodávaného monitorovacího softwaru bylo sice možné sledovat aktuální 

kapacitu baterií, ale při praktickém zjištění chyb v tomto obslužném software, byl cyklus 

výměny nastaven na pevno. Opakovaně nastávala situace, že ukazatel výdrže stavu baterie 

neodpovídal reálným hodnotám, což se projevilo výpadkem na aktivních prvcích. Rozpor 

zobrazujících hodnot a aktuálního stavu kapacity baterií se bohužel nepodařilo odstranit 

žádným technickým zásahem. Po přesunu části aktivních do DC bylo možné snížit 

kapacitu záložních zdrojů na UPS typu APC Smart-UPS 1000VA LCD RM. Rozdíl 

v pořizovací ceně náhradního batery packu je přibližně 4 000,- Kč bez DPH. Pokud tedy 
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vyjádříme roční úsporu za změnu typu náhradních baterií, dostaneme přibližně částku 

10 000,- Kč bez DPH. 

 Cena elektrické energie je v současné době pro klasického odběratele cca. 4,50,- Kč 

bez DPH za 1kWh. Je možné cenu částečně snížit volbou jiného dodavatele elektřiny, ale 

jedná se většinou pouze jednotky procent v celkovém vyúčtování. V případě 

velkoodběratelů se ale cena snižuje v závislosti na celkovém množství odebrané elektrické 

energie. Dle průzkumu, který jsem uskutečnil, se velkoobchodní cena v regionu Mostecka 

pohybuje v částkách od 2,- – 3,- Kč bez DPH za 1kWh. Uvedených cen dosahují větší 

podniky, ale také provozovatelé velkých administrativních budov či průmyslových areálů. 

Na základě provedeného průzkumu se následně zúžil výběr prostor pro možné vybudování 

DC. Celková úspora, při přesunu hlavních aktivních prvků z původních vysílacích bodů do 

DC s nižší cenou za odebranou kWh, byla odhadnuta dle ročního vyúčtování na 

přibližných 40 500,- bez DPH (27 000 kWh / rok, úspora 1,50,- / kWh) 

2.3.2. Fyzické zabezpečení 

Z důvodu vysoké ceny aktivních prvků, umístěných na jednotlivých bodech, bylo 

nutné retranslační místa hlídat bezpečnostní agenturou. Veškeré případné vstupy či 

poplachy byly monitorovány na pultu centrální ochrany. V případě potřeby přístupu 

k aktivním prvkům na jednotlivých přístupových bodech bylo nutné nejdříve deaktivovat 

zabezpečovací systém a až poté byl umožněn fyzický přístup k hardwaru. Přístupy na 

jednotlivá místa s důležitou technologií bylo možno zpětně zkontrolovat a porovnat je 

s pohybem jednotlivých pracovníků, tak aby se vyloučil přístup neoprávněné osoby. 

Vzhledem k snížení počtu zařízení umístěných na přístupových bodech, došlo k ponížení 

celkové hodnoty hlídaných objektů. Následně bylo možné zrušit přímé připojení na pult 

centralizovaného ochrany bezpečnostní agentury. Za hlídání jednoho přístupového bodu 

byl účtován měsíční paušál ve výši 600,- Kč bez DPH. Celková roční úspora tedy činila 

36 000,- Kč bez DPH. K této částce můžeme taktéž připočíst částku 6 000,- Kč bez DPH 

za marné výjezdy, které byly bohužel velmi časté. Bylo to dáno charakterem a umístěním 

přístupových bodů, kde nebylo možno zabránit působení vnějších vlivů. Bezpečnostní 

zařízení zůstalo i nadále v provozu, ale signalizace případného narušení byla směřována na 

technika, který držel pohotovost. 
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2.3.3. Klimatizace 

Vzhledem k velkému tepelnému výkonu instalovaných zařízení na jednotlivých 

přístupových bodech bylo nutné dané prostory klimatizovat. Klimatizace byly nastaveny 

tak, aby automaticky udržovali maximální teplotu v technologickém prostoru na 24ºC. 

Požadovaná teplota je ideální pro provoz elektronických zařízení. Zejména je důležitá pro 

jejich životnost. Po centralizaci důležitých aktivních prvků do DC nebylo nutné některé 

přístupové body již vůbec klimatizovat. Tepelných výkon zbylých zařízení byl minimální a 

tak na jejich chlazení stačilo zajistit pouze stálou cirkulaci vzduchu. Na dvou přístupových 

bodech bohužel nešlo klimatizaci odstranit a to z důvodu působení venkovních 

povětrnostních podmínek a charakteru daných prostor. V letních měsících docházelo 

k nadměrnému zahřívání samotných staveb (výtahových šachet), kde se i přes noc 

udržovaly teploty nad 30ºC. Viz. Obrázek č. 2 

 

Obrázek č. 2: Venkovní část klimatizační jednotky na vysílacím bodě bl. 525 – Most [zdroj: vlastní] 

 

Při úplném odstranění třech klimatizačních jednotek z provozu došlo k odhadované úspoře 

na odebrané elektrické energii v celkové výši 15 000,- Kč bez DPH za rok. Provoz 

klimatizační jednotky není pravidelný. Vycházelo se tedy z předpokladu průměrně třech 

teplotně vyšších měsíců v roce a 12hodinového denního provozu. Další úspora související 

s odstraněním třech klimatizačních jednotek souvisela s poplatky za pravidelnou údržbu a 

revize v celkové výši 1 500,- Kč bez DPH za rok.  
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2.3.4. Dodávka konektivity 

Kvůli rozložení důležitých aktivních prvků v síti bylo nutné zajistit jejich 

dostatečnou konektivitu s ostatními prvky. Jednotlivé body potřebovali datovou 

konektivitu pro její následnou distribuci do dalších částí sítě popř. ke koncovým 

uživatelům. K této konektivitě však bylo potřeba připočíst právě ještě konektivitu 

potřebnou pro provoz důležitých aktivních prvků umístěných na hlavních bodech, což 

například v případě síťových prvků týkajících se IPTV, obnášelo i potřebnou konektivitu 

ve stovkách Mbps. Po provedené centralizaci aktivních prvků náročných na datovou 

konektivitu došlo k úspoře na kapacitě přenosových tras v řádu min. 60%. Tuto úsporu 

nemůžeme přímo vyjádřit ve finanční hodnotě. Vzhledem však k uvolněným přenosovým 

kapacitám, které vnikli po přesunu důležitých aktivních prvků do DC, budou nutné 

investice do zvýšení přenosových kapacit páteřních linek odloženy odhadem minimálně o 

tři roky. Důležité bylo, že došlo k snížení využití přenosových pásem jak ve směru 

uploadu, tak ve směru downloadu. Většina páteřních přenosových tras je tvořena pomocí 

optických kabelů, které mají teoreticky neomezenou přenosovou kapacitu. Je však nutné 

brát v potaz, že například případný upgrade jedné optické páteřní trasy z kapacity 1Gbps 

na kapacitu 10Gbps stojí cca. 40 000,- Kč bez DPH. 

2.3.5. Záložní napájecí zařízení 

Pro případ výpadku dodávky elektrického napájení na přístupových bodech jsou 

instalované již zmiňované záložní zdroje. Jsou schopni automaticky dodávat napájení 

aktivním prvků po dobu několika hodin. V případě dlouhodobého výpadku elektrické 

energie je nutné zajistit náhradní zdroj elektrického napájení. Pro vykrytí delších výpadků 

dodávek elektrické energie byly použity diesel agregáty, které se na přístupový bod museli 

dopravit, zapojit a následně zprovoznit. Instalace nebyla vždy jednoduchá a to například 

z důvodu různého nastavení citlivosti záložních UPS a také samozřejmě z důvodu náročné 

manipulace se samotným diesel agregátem. U dvou přístupových bodů však nebylo možné 

včasné zapojení mobilních náhradních zdrojů elektrické energie zajistit a tak bylo nutné 

instalovat automatický diesel agregát přímo na těchto bodech. Výhodou byl automatický 

start v případě výpadku elektrické energie delších než 10 sekund. Nevýhodou však byla 

jeho pořizovací cena a následná cena nutné pravidelné profylaxe. Zbylé automatické 

dieselagregáty byly následně využity pro zálohování elektrické energie v nově 

vybudovaném datacentra. 
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2.3.6. Servisní náklady 

Diagnostika poruch či problémů v síti je v některých případech velmi náročná. 

Některé vzniklé problémy diagnostikujeme a následně odstraňujeme z jakéhokoliv místa 

v síti, ale na některé poruchy je nutná fyzická přítomnost u konkrétních zařízení. Většina 

závad je zachycena pomocí automatického dohledového systému NAGIOS. V tomto 

systému jsou zaneseny všechny aktivní prvky infrastruktury a některé důležitá zařízení 

koncových uživatelů. Zároveň dochází i k monitoringu některých aktivních prvků mimo 

síť společnosti WMS s.r.o. a to např. z důvodu sledování dostupnosti a kvality zahraniční 

konektivy. Všechny monitorované prvky jsou spolu provázány vazbami, které symbolizují 

jejich skutečné optické, metalické či bezdrátové propojení. Základní hlídání zařízení 

využívá funkce PING, kdy zařízení odpovídá na obdržený ICMP packet od dohledového 

systému. Z odpovědi zařízení pak lze částečně odvodit kvalitu jeho dostupnosti. V případě, 

že odpověď do dohledového systému nedorazí, dojde automaticky po nastavené prodlevě k 

ohlášení poruchy či spuštění automatizovaného procesu k odstranění možného problému. 

Porucha je hlášena dle nastavené priority u zařízení buďto emailovým upozorněním, sms 

zprávou popř. telefonním hovorem. 

V příloze č.1 je pro ilustraci částečně zachycena struktura dohledového systému 

společnosti WMS s.r.o. Na ni vidíme hvězdicovou strukturu sítě s částečným 

zakruhováním. Bohužel v případě rozmístění důležitých aktivních prvků na několika 

vysílacích bodech nebylo možné vždy správně diagnostikovat vzniklý problém. 

V takových to případech pak docházelo k prodlevám při odstraňování vniklých poruch či 

problémů v síti. Dále také docházelo k nárůstu servisních prací, poněvadž technik či 

skupina techniků musela při servisních zásahu navštívit několik přístupových bodů, aby 

správně diagnostikovali vzniklý problém. Zkrácení poruchových časů a snížení nákladů na 

související servis byl při centralizaci důležitých aktivních prvků prokazatelný. Vyčíslení 

vzniklých úspor jsme však do celkových odhadů nepromítly. 

2.3.7. Výsledné provozní úspory 

Z výše uvedených odhadů se můžeme dopočíst k celkové přibližné úspoře na 

provozních nákladech, v případě centralizace důležitých aktivních prvků v datovém 

centrum, ve výši cca. 110 000,- Kč bez DPH za rok. Odhadnutá částka již není, ani při 

provozu takto rozsáhlé sítě v rozsahu cca. 5 000 koncových uživatelů, zanedbatelná. Další 

úspory na provozních nákladech se projeví ve zvýšení celkové spolehlivosti a tím snížení 
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nutných servisních nákladů na provoz sítě. Jejich přesné vyčíslení je však velmi náročné. 

Kladný přínos pro firmu se odrazí na dobrém renomé služeb poskytovaných společností 

WMS s.r.o. Kvalita dodávaných služeb je totiž jedním z nejlepších marketingových 

nástrojů na současném telekomunikačním trhu. I přes extrémně zvyšující se tlak na cenu 

dodávaných služeb – IPTV, internet, VOIP atd. je stále požadována i vysoká kvalita 

poskytovaných služeb. 

2.3.8. Komerční využití DC 

S vybudováním datového centra se samozřejmě otevírá možnost jeho následného 

komerčního využití. 

 Webhosting – služba, kde si uživatel pronajímá prostor pro vlastní www 

stránky, e-mailové schránky apod. Platba je poté odvozena z velikosti 

potřebného prostoru a doplňkových služeb. 

Cena: od 20,- Kč / měsíc 

 Server Housing – služba umožňuje umístit server uživatele do DC, kde je 

následně připojen do datové sítě a napájecí sítě. Uživatel si sám určuje, jaké 

služby bude na svém serveru provozovat. Platba je odvozena od fyzické 

velikosti serveru, jeho spotřebě el. energie a potřebné datové konektivity. 

Cena od: 500,- Kč / měsíc 

 Rack Housing – je služba kde si uživatel pronajímá prostor v celém rackovém 

rozvaděči popř. v její vyhrazené části.  Paušál je odvozen od velikosti 

takovéhoto prostoru, potřebném napájení a datové konektivity. 

Cena od: 5 000,- Kč / měsíc 

 Virtuální servery – jedná se o pronájem části diskového pole a výpočetního 

výkonu na fyzickém serveru. Uživatel má možnost instalace téměř libovolné 

aplikace a následně jejího provozovat. Cena se odvíjí od velikosti diskového 

prostoru, potřebného vyhrazeného výpočetního výkonu a případně počtu 

provozovaných doménových jmen. 

Cena od: 300,- Kč / měsíc 

 Zálohování – služba zajišťující kopii dat uživatele na diskový prostor 

dodavatele této služby. Usnadňuje možnou obnovu dat v případě jejich ztráty 

či poškození. Cena se odvíjí od velikosti zálohovaných dat. 

Cena od 450,- Kč / měsíc 
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 Mirroring – služba, kterou využívají poskytovatelé internetu, spočívá v 

zrcadlení vzdáleného obsahu, tak aby došlo k úsporám za transport těchto dat. 

Cena individuální [11] 

 Diskový prostor – fyzický prostor na disku, který může uživatel využívat pro 

ukládání svých dat za libovolným účelem. Vyhrazený prostor je dostupný 

většinou přes protokol FTP popř. speciální aplikaci pro obsluhu vyhraženého 

prostoru. Cena je odvozena od velikosti potřebného prostoru. 

Cena od 20,- / měsíc  
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3. Analýza požadavků při vytváření datového centra 

Výstavba datového centra je velmi odborná záležitost, která se podobá výstavbě 

specializovaného průmyslového provozu. Při výstavbě takovéhoto centra musíme 

dodržovat jiná pravidla než při budování klasické IT infrastruktury. Měli bychom uvažovat 

v delším časovém horizontu minimálně pěti let a co nejvíce se věnovat plánování. [4] 

Neplánované změny nám generují vyšší náklady, než kdybychom na přípravu pro navýšení 

příkonů, dimenzování klimatizace či pokládku většího počtu optických kabelů pamatovali 

již při samotné realizaci. [7] 

Účinný návrh datového centra rozdělíme na dílčí fáze projektu. Každá fáze má svůj 

vstup a výstup. Všechny uvedené fáze následují v souvislé časové ose, ze které lze poté 

odvodit výsledný plán návrhu realizace datového centra. Pokud je to nutné, můžeme 

některé fáze uskutečnit několikrát, abychom se dosáhli definovaných cílů. viz. Tabulka č. 1 

Tabulka č. 1: Fáze návrhu datového centra 

Číslo fáze Zodpovědnost Název fáze         

1. Vlastník Strategie         

2. Vlastník Cíle         

3. Vlastník Parametry systému       

4. Projektant Návrh řešení         

5. Vlastník Rozhodnutí         

6. Projektant Projektová dokumentace     

7. Vlastník / Projektant Odsouhlasení       

8. Projektant Finální projektová dokumentace a plán výstavby 

9. Vlastník / Projektant Smlouva         

10. Vlastník / Projektant Výstavba         

11. Vlastník Provoz         
 [6] 

 O velikosti, příkonech a dalších dispozicích datacentra zásadně nerozhodujeme na 

základě stávajícího stavu IT infrastruktury. Vždy je nutné si popsat současný stav a stav, 

kde bychom chtěli firma mít v horizontu pěti let. Takto stanovené cíle dále specifikujeme a 

následně formulujeme. Připravenou vizi rozvíjíme a do její podpory zapojujeme i ostatní 

zaměstnance firmy. Samozřejmostí je i nutná podpora vedení společnosti. 
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3.1. Dostupnost a přístupnost DC 

Výběr lokality či objektu pro vybudování datového centra je klíčovým rozhodnutím, 

které bude mít zásadní vliv na jeho provoz. Je to složitý proces, jehož součástí by mělo být 

stanovení priorit při hodnocení možných variant. Provedeme analýzu všech 

potencionálních míst pro výstavbu DC. 

Rozhodnutí vybudovat datové centrum je strategické. Chyby, které mohou vzniknout 

při jeho výstavbě či dokonce při výběru lokality se nemusí projevit na začátku jeho 

provozu, ale například až v delším časovém horizontu. Napravit tyto chyby je poté velmi 

finančně a časově náročné, popř. to v některých směrech ani není technicky možné. 

Z tohoto důvodu musíme klást velký důraz na správný výběr lokality či objektu. [2] 

Z hlediska dostupnosti a přístupnosti datového centra bereme zřetel na několik 

faktorů.  

 Dopravní obslužnost objektu - je nutné zajistit možnost snadné dopravy jak pro 

zaměstnance a obsluhu DC tak pro jeho případné zákazníky 

 Dostupnost pro případný zásah hasičů, policie nebo záchranářů 

 Dostupnost pro dodavatele instalovaných technologií 

 Dostupnost pro servisní zásahy 

 Dispozice pro fyzickou bezpečnost vstupu 

 Možnosti instalace nutných technologií (venkovní vývod generátoru atd.) 

 Zavážecí koridor – dostatečná velikost stavebních otvorů, popř. výtahů 

 Kvalitu objektu – stáří, konstrukce, nosnost, izolace 

 Výška stropu – vestavby dvojité podlahy, popř. odsávání z mezistropu 

 Voda a její vyústění v objektu – instalace zpětných klapek na potrubí kanalizace 

 Pracovní podmínky zaměstnanců – prostředí a doprovodné služby (stravování atd.) 

[1] 

3.2. Datová infrastruktura 

Datová infrastruktura je digitální infrastruktura pro podporu sdílení a přenosu dat. 

Tato množina propojených stavebních prvků, jež poskytuje rámcovou podporu celku, je 

tvořena aktivními prvky (routery, switche, optické moduly atd.) a pasivními prvky 

(metalická a optická kabeláž, bezdrátové spoje). Cílem je zajištění distribuce a dostupnosti 

dat. 
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3.2.1. Konektivita 

Možnost připojení datové konektivity je pro DC rozhodující. Bez této síťové 

infrastruktury nemůžeme DC provozovat. Náhradní řešení pomocí optických bezdrátových 

spojů sice existuje, ale jejich kapacita je v součastné době omezená (max. 1Gbps) a jejich 

spolehlivost může být ovlivněna vnějšími vlivy. 

Ideální stav máme, pokud je v blízkosti uvažovaného DC dostupná optická trasa 

minimálně dvou nezávislých operátorů. Měli bychom prozkoumat fyzické vedení kabelů, 

poněvadž někteří operátoři můžou kabely sdílet a tím je požadovaná nezávislost dvou 

připojení částečně ohrožena. (v případě přerušení optického kabelu je výpadek u obou 

operátorů). Dalším důležitým parametrem dodávané konektivity, na kterou je nutné brát 

zřetel, je počet aktivních prvků na trase od DC do centrálního uzlu českého internetu 

NIX.CZ (celková datová konektivita Obrázek č. 3), popř. k alternativnímu poskytovateli 

peeringu. Ideální stav jsou tzv. DARK FIBER, což jsou nenasvícená vlákna. [5] Jedná se o 

pasivní propojení pomocí optického kabelu, jež si pak provozovatel DC může osadit 

potřebnými aktivními prvky o libovolné přenosové kapacitě. Toto řešení je však v dnešní 

době již málokdy k dispozici a tak se většinou používá zařízení DWDM, které umožňuje 

přenos vícero optických signálu po jednom optickém vlákně a to i v rychlost desítek Gbps. 

 

Obrázek č. 3: Datový tok v uzlu NIX.CZ ze dne 9. 12. 2013, Gbps [zdroj: www.nix.cz] 

 

Poslední nutnou součástí dodávky konektivity, kterou bychom měli brát v potaz, je 

tzv. zahraniční konektivita. Jedná se o propojení datového centra se zahraničními 

národními uzly internetu. Tuto konektivitu je možné odebírat po stejné optické trase jako 

konektivitu domácí, ale je nutné ji objednávat zvlášť. U tohoto připojení je potřeba také 

zajistit redundanci a to zejména pokud provoz datového centra bude směrován mimo ČR.  

U zahraniční konektivity lze také požadovat její kvalitu. Tu lze poznat například na odezvě 

některých zahraničních serverů. Význam a potřeba zahraniční konektivity se zvyšuje 

v závislosti na využívání služeb zahraničních portálů typu YOUTUBE či GOOGLE. 
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3.2.2. Vnitřní datové rozvody 

Vnitřní datové rozvody v DC řešíme pomocí metalický a optických kabelů. Rozvody 

vedeme buďto ve zdvojené podlaze, kde je formujeme pomocí tzv. trnů. Do datových 

rozvaděčů vstupují jeho spodní částí. Druhou možností je vedení vrchem a to pomocí 

drátěných koryt popř. jiných úchytných mechanismů. Toto vedení zavádíme do datového 

rozvaděče jeho horní částí. Ať už se jedná o horní či dolní vstup kabelového vedení, je 

vždy nutné zajistit jeho prachotěstnost. K tomuto používáme tzv. kartáčové průchodky. [8] 

Vnitřní datové rozvody instalujeme již při samotné výstavbě DC a rozmisťování 

datových rozvaděčů. Metalické datové rozvody zakončujeme na tzv. patch panelech. 

Aktivní prvek, který následně chceme v datovém rozvaděči zapojit do sítě popř. propojit 

s jiným aktivním zařízení v DC, je propojen s patch panelem pomocí metalického patch 

kabelu. Optické datové rozvody zakončujeme v tzv. optických vanách. Aktivní prvky skrze 

ně připojujeme pomocí optických patch kabelů. 

Metalické vedení se využívá do max. délky kabelu 90m. [9] Délka se může lišit dle 

použité kategorie kabelu a požadovaných rychlostí. Do této délky je nutné započíst i délku 

případných patch kabelů. Zakončení je vždy konektor RJ45 Optické vedení je použito na 

delší vzdálenosti, popř. pokud chceme zajistit metalické oddělení dvou aktivních prvků. Při 

požadavcích na rychlosti nad 1Gbps je doporučeno takové použít optické připojení. 

Rozhraní optických konektorů - Obrázek č. 4 

    

ST FC SC LC 

    

SC-RJ MT-RJ VF-45 E-2000 

Obrázek č. 4: Typy konektorů používaných na optických kabelech [12] 

 

Pro zachování pořádku v datovém rozvaděči jsou instalované propojovací patch 

kabely, ať už metalické či optické, organizovány pomocí tzv. vyvazovacích panelů popř. 

vyvazovacích ok. Zavedený systém bychom měli dodržovat kvůli orientaci v instalovaném 

vedení. 
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3.3. Elektrické napájení 

Kvalitní a stabilní elektrickou energie musíme bezpodmínečně požadovat pro provoz 

datového centra. Veškeré aktivní prvky umístěné v DC a jejich podpůrné systémy potřebují 

pro svůj provoz dodávku elektrického napájení. Toto napájení musí být v určité kvalitě a s 

dimenzovaným výkonem.  

3.3.1. Přípojka VN 

Přípojka vysokého napětí tj. až 50kV není pro provoz aktivních prvků nezbytně 

nutná. Slouží k přivedení požadovaného výkonu do prostor transformační stanice datového 

centra. Zde je VN transformováno na požadovaná napětí tj. 230V / 400V sdružené, což 

nám zajišťuje potřebnou rezervu v kapacitě dodávané elektrické energie. Ideální stav je 

zajištěn dvěma nezávislýma přívodovými napájecími cestami, tak aby při poruše na jedné 

větvi mohla elektrická energie téci z druhé strany napájecího okruhu. 

3.3.2. Elektrické rozvody NN 

Rozvody nízkého napětí realizujeme pro napětí 230V / 400V sdružené. Ve 

speciálních případech můžeme nabízet i napětí o velikosti 48V. Vedení instalujeme ve 

zdvojené podlaze odděleně od datových rozvodů nebo v nástěnných korytech opět 

s přepážkou pro oddělení od datových rozvodů. V datových rozvaděčích jej následně 

vyvedeme na zásuvkové panely, viz. Obrázek č. 5.  Jejich členění dělíme dle stupně 

zálohování a dle stupně jištění proti přepětí. 

 
Obrázek č. 5: Speciální zásuvkový panel pro datové rozvaděče [13] 

 

3.3.3. UPS 

Napětí v rozvodné elektrické síti v ČR je 230V. Při náhodných měřeních je možno 

zachytit kolísání v pásmu ± 10%. Pokud se napětí v síti překročí 253V nastává tzv. přepětí 

v síti. Pokud naopak napětí klesne pod úroveň 207V vzniká tzv. podpětí. Oba nežádoucí 

stavy mají špatný vliv na provoz aktivních zařízení. Z těchto důvodů používáme záložní 

zdroje - UPS. [12] 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hpgZMz3zHw28VM&tbnid=6lFhIoY_QuNOrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ktp.cz/cz/eaton-ex-rt-pdu-iec-10-16a-rack&ei=VuKmUrTHDaaI0AXCyIGgBw&bvm=bv.57799294,d.ZG4&psig=AFQjCNEEF2OXoLwnFzXERRzie_NxUiIoQw&ust=1386754962706347
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Tento parametr datového centra je velmi důležitý a není vhodné jej podcenit. Online 

verze záložních zdrojů UPS vykrývá přepětí i krátkodobá podpětí, viz. Obrázek č. 6. Je 

nutné však pravidelně zajišťovat jejich profylaxi a vést podrobnou evidenci na všechny 

instalované baterie či batery packy. Životnost akumulátorů v záložních zdrojích, které jsou 

umístění v neklimatizovaném prostředí, se může výrazně zkrátit. Poté musíme provést 

kompletní výměnu všech instalovaných baterií, jinak nám hrozí riziko nefunkčnosti celého 

UPS systému řešení. Toto riziko není možné vždy předvídat či odečíst s dohledového 

softwaru. Jestliže neprovádíme výše uvedené pravidelné činnosti spojené i s fyzickým 

měřením kapacity baterií, může dojít už i v případě krátkodobého výpadku dodávaného 

elektrického napájení, k výpadku zálohovaných zařízení. Pro zvýšení počtu informací o 

stavu instalovaných baterií bychom měli používat UPS s možností softwarového odečtu 

aktuálních hodnot ideálně doplněné o síťové rozhraní k distribuci takto získaných dat. 

Dodávaný softwarový monitorovací nástroj však někdy nemusí být příliš přesný a může 

vykazovat určitou chybovost. Tuto možnost musíme opět nutně eliminovat. Ideálním 

řešením je použití kombinace dvou nezávislých UPS a zařízení, které má dva redundantní 

zdroje. Tato kombinace nám zajistí ochranu proti krátkodobému výpadku jakéhokoliv 

infrastrukturního zařízení v důsledku výpadku napájení či poruchy UPS.  

 

Obrázek č. 6: Záložní zdroj APC Smart-UPS RM 3000VA [13] 

 

Dalším požadavkem na online verze záložních zdrojů je možnost zvýšení jejich 

kapacity a i možné rozšíření počtu záložních zařízení. S tímto požadavkem bychom měli 

počítat již při samotném návrhu DC a to jak z důvodu prostorových tak požadavku na 

jejich klimatizaci. Důležité také je abychom brali v potaz celkovou kapacitu online 

záložních zdrojů vůči záložnímu motorgenerátoru. 

V případě potřeby zálohovat okamžité výkony přesahující 200 kW využijeme tzv. 

rotační stacionární UPS. Využívá vysokorychlostní otáčející se setrvačník. Principem je 

uchování energie v setrvačníku s možností následného využití tohoto setrvačníku jako 

zdroje elektrické energie. Takovýto záložní zdroj nám překlene dobu mezi výpadkem 

elektrického napájení a startem záložních motorgenerátorů. 
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3.3.4. Záložní generátor 

 Záložní motorgenerátor je ve většině případů konstruován k automatickému zapnutí 

v případě delšího výpadku elektrického napájení. Délku sledovaného výpadku elektrického 

napájení, při kterém dojde aktivaci záložního motorgenerátoru, můžeme nastavit. Ve 

většině případů však nastavujeme doba co nejkratší, aby se eliminoval možný výpadek na 

straně online záložních zdrojů. Samozřejmě že přepnutí na záložní zdroj není okamžité. Je 

nutné, aby instalovaná elektronika generátoru nejdříve výpadek elektrického proudu 

zaregistrovala a generátor nastartovala. Toto prodlení se pohybuje v řádu několika vteřin.  

Vzhledem k charakteru využití motorgenerátoru používáme většinou provedení ve 

verzi diesel. Je to z důvodu menší spotřeby paliva a většího krouticího momentu motoru. 

 

Obrázek č. 7: DIESELAGREGÁT FI 30 [zdroj: www.stroje-honda.cz] 

 

Tyto automatické záložní diesel agregáty instalujeme na střechy objektů, popř. ve 

sklepních prostorech se zajištěným odvětráním. Z tohoto důvodu musím kalkulovat, na jak 

dlouhou provozní dobu nám vystačí náplň zásobníku nafty při plném zatížení. Zda budeme 

mít zajištěnou možnost palivo pravidelně doplňovat, tak aby nedošlo k jeho výpadku. 

Záložním systémem musíme napájet nejen IT technologii, ale i podpůrné systémy, bez 

kterých datové centrum nebude funkční. Jedná se zejména o přístupové systémy, 

zabezpečovací systémy a samozřejmě klimatizaci. Jedno z možných provedení 

motorgenerátoru je zobrazeno na Obrázek č. 7. 

3.4. Chladicí systém 

Chlazení počítačů či jakýchkoliv elektrických zařízení byl vždy základní problém při 

jejich provozu. Např. nejstarší sálové počítače od společnosti IBM měli tak obrovský 

ztrátový tepelný výkon, že bylo nutné je chladit nejdostupnější metodou a to pomocí vody. 

Toto řešení by dnes, už jen z hlediska bezpečnosti, nemohlo být aplikováno. Sálové 
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počítače ve své původní podobě jsou již minulostí a díky integrovaným obvodům bylo 

možné snížit tepelný ztrátový výkon a navýšit výpočetní kapacitu. I přes toto je však 

potřeba chlazení stále nutná. [14] 

3.4.1. Uzavřený modulární systém 

Uzavřená modulární architektura nám zajišťuje maximální energetickou efektivitu 

při zachování možné modularity pro dlouhodobé rozšiřování a rozvoj DC. Modulární 

uzavřené systémy můžeme přizpůsobit na míru našim potřebám. V jedné místnosti tak 

můžeme mít uzavřené datové rozvaděče s různými provozními teplotami a hustotami 

tepelné zátěže. Uzavřený modulární systém s krytím IP54 pro instalované IT komponenty 

nám také zajistí ochranu před prachem a vlhkostí. Při instalaci a během provozu DC 

bychom měli v maximální možné míře používat záslepky. Obrázek č. 8 

Chladicí jednotky kombinujeme s datovými rozvaděči tak, aby vznikl uzavřený 

modul se společnou studenou zónou v přední části rozvaděčů a společnou horkou zónou v 

zadní části rozvaděčů. Chladící vzduch je generován chladicími jednotkami a dopravován 

do studené zóny v přední části modulu - do blízkosti nasávání IT zařízení. [13] 

3.4.2. Uzavřená studená ulička 

V uspořádání otevřená horká/studená ulička je možným nedostatkem možné 

proniknutí ohřátého vzduchu zpět do studené uličky a s tím spojený potencionální vznik 

hot-spotů. Řešením je uzavřená studená ulička. Ta představuje uzavřený stavebnicově 

rozšiřitelný systém, který nám fyzicky odděluje a izoluje klimatizovaný vzduch od horkého 

výdechu, vytváří tak vzduchotechnickou komoru s chladným vzduchem a zabraňuje 

míchání ohřátého a chladného vzduchu. Klimatizovaný vzduch je do uzavřené uličky 

přiváděn skrz perforované kostky z dvojité podlahy nebo lokálně pomocí chladících 

jednotek, které jsou integrovány přímo v řadě mezi rozvaděči. Standardní šířka uzavřené 

studené uličky je 1,2 m (dvě perforované kostky) nebo 1,8 m (tři perforované kostky) a 

ulička může být vybavena dvoukřídlými posuvnými či standardními dveřmi. Použití 

uzavřené studené uličky doporučujeme všude tam, kde potřebujeme maximalizovat 

chladící výkon a zároveň minimalizovat energetickou spotřebu datového centra. Obrázek č. 

9 
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3.4.3. Horká / studená ulička 

Systém horkých / studených uliček považuje v současné jako „standard" pro datová 

centra. Racky orientujeme čely k sobě, přičemž studený vzduch dodáváme přes 

perforované díly ve zvýšené dvojité podlaze. Šíře studené uličky je doporučena 1,2 metru, 

což je ekvivalentem dvou dlaždic dvojité podlahy. Perforovanými dlaždicemi před přední 

částí každého rozvaděče distribuujeme studený vzduch před rozvaděč. Ten je následně 

nasáván technikou do každého z nich. Z tohoto důvodu jsou nutné perforované dveře. 

Jelikož dvojitou podlahu používáme pro dodávku ochlazeného vzduchu, je nutné, 

aby veškeré ostatní otvory v podlaze, jako například vstupy kabelů, byly zakryty. To 

přispívá k udržení statického tlaku v dvojité podlaze a minimalizuje možné úniky v 

nežádoucích místech. Obrázek č. 10 

   

Obrázek č. 8: Uzavřený 

modulární systém [13] 

Obrázek č. 9: Uzavřená 

studená ulička [13] 

Obrázek č. 10: Horká / studená 

ulička [13] 

3.4.4. Uzavřená horká ulička 

V případech, že nám chybí zdvojená podlaha pro distribuci klimatizovaného vzduchu 

nebo rozměry místnosti nám nepodporují rozmístnění v provedení uzavřená studená ulička 

je nejlepším řešením použít tzv. uzavřenou horkou uličku s chladícími jednotkami které 

jsou integrovány přímo v řadě mezi rozvaděči. Uzavřená horká ulička představuje 

uzavřený stavebnicový systém, který fyzicky odděluje a izoluje klimatizovaný vzduch od 

horkého výdechu, vytváří vzduchotechnickou komoru s ohřátým vzduchem a zabraňuje 

míchání ohřátého a chladného vzduchu. Rozvaděče i chladící jednotky jsou rozmístněny 

zády proti sobě a horký výdech je koncentrován uvnitř uzavřené uličky. 

Chladící jednotky přivedený horký vzduch nasávají, ochlazují a již klimatizovaný 

vzduch vedou přímo před ICT prvky instalované v rozvaděčích. Použití uzavřené horké 

uličky doporučujeme všude tam, kde potřebujeme maximalizovat chladící výkon a zároveň 

minimalizovat energetickou spotřebu datového centra. Obrázek č. 11 
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3.4.5. Chlazení z podlahy 

Toto řešení nám optimalizuje využití studeného vzduchu pomocí jeho transportu z 

dvojité podlahy k instalovaným zařízením. Rozvaděč umístíme na speciálním polohovací 

svařovaný rámu, který nahrazuje podlahovou dlaždici. Deflektor, který se nachází ve 

spodní části rozvaděče směruje studený vzduch do jeho přední části. 

Chlazený vzduch je udržován v přední části rozvaděče díky pevným dveřím. Horký 

vzduch je po průchodu servery následně odváděn ven do sálu. Regulátor přívodu vzduchu 

může být použit pro regulaci množství vzduchu nebo jeho kompletní uzavření v případě, že 

v rozvaděči není instalováno žádné zařízení.  Chlazením s přívodem z podlahy a návratem 

do sálu optimalizujeme použití chladného vzduchu v rozvaděči z dvojité podlahy přímo k 

jeho zařízením. Obrázek č. 12 

3.4.6. Chlazení ze sálu 

Jednou z možných nevýhod Uzavřené studené uličky a chlazení přívodem z podlahy, 

návratem do sálu je to, že horký odpadní vzduch vystupuje do okolí za rozvaděče. Obecně 

by pro nás nemělo toto řešení představovat problém. Nicméně v některých DC s vysokou 

koncentrací instalovaných zařízení může být potřeba zcela oddělit přísun teplého a 

studeného vzduchu. Řešením je horký vzduch udržovat v sále, ale odvádět jej do stropního 

podhledu/dvojitého stropu. Zadní deflektor umístěný v dolní části rozvaděče pomáhá 

optimalizovat proudění horkého vzduchu do „komínu".  

Po nasátí chladného vzduchu předními dveřmi je horký vzduch následně odváděn do 

stropního podhledu/dvojitého stropu nad zařízeními. Teplý vzduch přirozeně stoupá. 

Klimatizační jednotky pro serverové místnosti nasávají horký vzduch z podhledu, 

ochlazují a směřují zpět do místnosti, čímž se celý okruh uzavírá. Obrázek č. 13 

   

Obrázek č. 11: Uzavřená horká 

ulička [13] 

Obrázek č. 12: Chlazení 

z podlahy [13] 

Obrázek č. 13: Chlazení ze 

sálu [13] 
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3.4.7. Vnitřní chlazení 

Ventilační jednotky a ventilátory používáme pro chlazení zařízení, nainstalovaného 

v rozvaděči, pomocí vzduchu dostupného v místnosti. Montujeme je buď na 19" vertikální 

lišty (horizontálně) nebo do horního či spodního rámu rozvaděče (nutný instalační rám). K 

dispozici jsou jednotky s až 9 ventilátory. Je možné je taktéž použít ve dveřích. Jejich 

provoz můžeme automaticky řídit termostatem umístěným v zájmové oblasti rozvaděče 

anebo dálkově, pomocí ručně řízeného systému. Lze je také použít jako doplněk k zajištění 

cirkulace vzduchu v datovém rozvaděči. 

3.5. Ochrana před vlivy prostředí 

 Vnitřní vlivy prostředí zahrnují přehřívání, požár, elektrostatický výboj, vodu, 

vlhkost atd. – vše co ovlivňuje infrastrukturu DC 

 Vnější vlivy prostředí zahrnutí požár, záplavy, zemětřesení, výbuch, blesky a další 

přírodní pohromy 

Prostory datového centra a jeho okolí musíme definovat v podmínkách tříd ochrany 

proti vlivům prostředí. Definujeme je následovně dle Tabulka č. 1 

Tabulka č. 2: Ochrana před vlivy okolního prostředí 

Typ ochrany Třída ochrany 1 Třída ochrany 2 Třída ochrany 3 Třída ochrany 4 

Ochrana proti 

vnitřnímu 

požáru 

Nepoužívá se 

žádná zvláštní 

ochrana 

Prostor vyžaduje 

ochranu proti požáru 

pomocí systému pro 

detekci a hašení, 

který udržuje během 

požáru v tomto 

prostoru nebo 

v prostoru třídy 1 

takový prostor ve 

funkci. 

Prostor vyžaduje 

ochranu proti 

požáru pomocí 

systému pro detekci 

a hašení, který 

udržuje během 

požáru v tomto 

prostoru nebo 

v prostoru třídy 1 

nebo třídy 2 takový 

prostor ve funkci. 

Prostor vyžaduje 

ochranu proti požáru 

pomocí systému pro 

detekci a hašení, který 

umožňuje zabezpečení 

kritické funkce 

datového centra během 

požáru v tomto 

prostoru nebo 

v kdekoliv v prostoru 

DC 

Ochrana proti 

ostatním 

interním vlivům 

Nepoužívá se 

žádná zvláštní 

ochrana 

Používají se 

prostředky pro 

zmírnění 

Používají se 

prostředky pro 

zmírnění 

Používají se prostředky 

pro zmírnění 

Ochrana proti 

vnějším vlivům 

prostředí 

Nepoužívá se 

žádná zvláštní 

ochrana 

Používají se 

prostředky pro 

zmírnění 

Používají se 

prostředky pro 

zmírnění 

Používají se prostředky 

pro zmírnění 

[6] 
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Do ochrany proti vnitřním a vnějším vlivům prostředí zahrnujeme všechna dostupná 

opatření potřebná k zajištění požadované třídy dostupnosti. Každé zařízení, infrastruktura, 

systémy ochrany a organizační opatření musí splňovat požadovanou třídu bezpečnosti. 

V ideálním stavu je riziko hrozící vnějšími vlivy eliminováno popř. alespoň 

zmírněno výběrem umístění datového centra. Ve většině případů však nelze zamezit všem 

hrozícím rizikům a tak přijímáme dodatečná opatření na zmírnění jejich případného 

dopadu. 

3.6. Bezpečnostní systémy 

Bezpečnostní systémy jsou další nutnou součástí datového centra. Nejsou to systémy, 

bez nichž nelze datové centrum provozovat, ale pro bezpečný a bezproblémový provoz DC 

jsou nutností. Investice do nich nepatří v celkovém rozpočtu vybudování DC k největším, 

ale jejich správná funkčnost a provoz nám zajistí ochranu investic do celého DC. 

Bezpečnostní systémy můžeme rozdělit do dvou základních skupin. 

 Bezpečnostní systémy na detekci požáru v datovém centru a jeho vyřešení 

 Bezpečnostní systémy zabezpečující fyzickou bezpečnosti ICT zařízení 

Velmi důležité je pojmout celkové řešení bezpečnostních systému komplexně. Tak aby 

zařízení pro oba typy bezpečnostních systémů byly kompatibilní a umožňovali vzájemnou 

spolupráci. Následně je možné využít jednotný bezpečnostní monitorovací systém. 

 Jednotné prostřední pro ovládání 

 Jednotná zpráva uživatelů a jejich práv 

 Grafická vizualizace zařízení, případných poruch či poplachů 

 Jednotná opatření v případě vzniklých problém – snadná obsluha 

 Přehled o všech událostech v DC na jednom místě 

3.6.1. Požární systémy 

Riziko vzniku požáru je u elektrických zařízení velmi vysoké. Požární detektory 

v DC je ideální propojit se zabezpečovacím systémem. Vzniklých poplach můžeme poté 

snadno lokalizovat a pomocí kamerového systému zjistit aktuální stav. Nutné jsou 

oddělené požární zóny, certifikované dveře, průchodky, EPS – elektronické požární 

systémy. Ideální je také využití SZZ - samozhášecího systému využívající hašení plynem, 

nikoliv vodní mlhou. Tento systém umožní rychlé obnovení provozu a nezkracuje 



Jan Šváb: ANALÝZA A NÁVRH DATOVÉHO CENTRA 

 

2014  26 
 
 

životnost IT technologie. U instalované horizontální kabeláže bychom měli požadovat typ 

LSOH, což zajistí případné stiženi šíření požáru po kabelovém vedení. 

3.6.2. Přístupové a zabezpečovací systémy 

Vzhledem k tomu, že datová centra využíváme ve většině případů i komerčně, měli 

bychom zajistit jejich autonomní provoz a to z hlediska přístupu jednotlivých zákazníků. 

Vzniklý problém můžeme řešit samozřejmě pomocí klíčů, které však z hlediska dnešní 

elektronické doby nejsou již tak bezpečné (možnost kopírování atd). Elektronické 

přístupové systémy mohou využívat jak přístup pomocí čipových karet či podobných 

technologií, ale také například ověření uživatele pomocí biometrických metod. Po 

autentifikaci uživatele je mu umožněn přístup pomocí elektronických zámků a přídržných 

magnetů do určených prostor. Systém automaticky provede i deaktivaci zabezpečovacích 

systému v příslušných oblastech. Veškeré přístupy jsou samozřejmě evidovány v rámci 

monitorovacího systému. Větší komerční DC v ČR však i přes to udržují lidský faktor pro 

kontrolu přístupů. 

Zabezpečovací systémy slouží k ochraně před neoprávněným přístupem do prostor 

DC a v případě porušení této ochrany k distribuci této informace příslušným složkám. Tyto 

systémy je vhodné propojit s přístupovým systémem, aby nedocházelo k ohrožení 

instalovaných zařízení. Je vhodné nasadit EZS s čidly pro prostorovou a plášťovou 

ochranu. Použitá čidla musí být přizpůsobena možnému proudícímu vzduchu a případným 

změnám teploty. Pro kompletní přehled je důležitý systém kontroly vstupu pro 

monitorování pohybu osob v datovém centru mezi jednotlivými zónami. Dostupné 

prostory bychom měli monitorovat kamerovým systém se záznamem. Pořízené záznamy 

následně archivovat a také zálohovat mimo objekt DC. Je možné zvážit rentgen zavazadel 

popř. detekční průchozí rám. Ideálním stavem je samozřejmě ostraha přímo v budově 

datového centra. Ta může plnit i funkci pro zajištění přístupu. Levnější variantou je 

napojení na pult centrální ochrany. 

3.7. Dohledový systém 

Dohledový systém můžeme rozdělit na dva podsystémy. Jeden subsystém bude 

monitorovat síťové a technické parametry samotných zařízení (serverů). Jedná se zejména 

o jejich síťové zatížení, zatížení výpočetních jednotek, paměti a dalších důležitých 

parametrů včetně provozní teploty. Sledují se informace, které poskytují harddisky díky 
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službě S.M.A.R.T., na jejichž základě lze předejít možné ztrátě dat. Druhý subsystém 

zajišťuje monitorování a řízení parametrů související s chodem samotného datového 

centra. V první řadě jde teplotu, vlhkost a další parametry. Monitorování stability napájení, 

přístupu do objektu a dalších potřebných informací. Důležité je i částečné propojení se 

systémy zajišťující bezpečnost. Jedná zejména o prostorovou orientaci v umístění zařízení 

v DC. Takovýto systém může sám na některé zjištěné parametry reagovat popř. informovat 

obsluhu. Měřící systémy by měli být odděleny řídicího systému. 

3.8. Obsluha 

Sebelepší technologie nám nezajistí hladký a bezproblémový provoz. Datové 

centrum nelze provozovat bez zkušených provozních techniků a správců technologických 

celků. Případné možné chyby je nutné odhalit preventivně. Provozní technik musí zajistit a 

dodržovat plán preventivních prohlídek. Plnění tohoto plánu musí být zanášeno do 

monitorovacího systému. SLA na opravy technologických celků musí být zajištěny 

konkrétními servisními kontrakty s jasnými časy pro nástup a opravu s dostatečnou sankcí 

při neplnění. Pravidlo nikdy nevstupovat do stanovené rezervy příkonu musí platit bez 

výjimek. Je nutné hlídat instalované příkony, měřit aktuální spotřebu a mít pod kontrolou 

instalace nových zařízení. 

Ke krizovým situacím dochází výjimečně. Z tohoto důvodu je nutná jejich simulace a 

nácvik úkonů k odstranění krizového stavu až do fáze, kdy dojde k zautomatizování 

postupů při řešení krizových situací. Vzniklé problémy je nutné analyzovat a následně 

nastavit případná protiopatření. 

 

Obrázek č. 14: Termosnímek datového rozvaděče [14] 
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K úkolům technického personálu patří i provádění optimalizace provozu datového 

centra. Například pro zjišťování účinnosti klimatizace je vhodně využití termosnímky - 

Obrázek č. 14, kde u měření exponovaných míst datových rozvaděčů můžeme 

optimalizovat rozmístění technologie v datovém rozvaděči a zamezit tak vzniku hot-spotů. 

3.9. Analýza následků odstávek 

Prvky, které musíme vzít v úvahu při takovéto analýze, jsou závislé na účelu 

datového centra. Některé firmy mohou být schopny přiřadit finanční hodnotu k případné 

ztrátě dodávky služeb. 

a) okamžité finanční pokuty 

b) následné ztráty 

c) ocenění delšího poškození obchodní značky společnosti, např. v případě 

poskytovatele internetových služeb, finančních společností či státní správu.  

Ačkoliv při analýze odstávek bereme často v potaz pouze náklady, měly bychom zvážit i 

ostatní dopady, které nelze vždy finančně odhadnout. DC zajišťující služby, které mají 

přímý vliv na bezpečnost osob, zdravotnické a trestně právní informace a další důležité 

odvětví mohou mít zvlášť rozlišené důležitosti neplánových odstávek. Tento faktor je 

nutné vždy brát v potaz. 

3.10. Analýza rizik 

Analýzu rizik můžeme použít jako nástroj řízení, který umožňuje srovnání 

s přijatelným celkovým rizikem a který ukazuje směry vyplývající ze zmírňující aktivity. 

Riziko sdružené s událostmi, týkajícími se zařízení a infrastruktur DC, které může narušit 

služby DC je definováno jako riziko události, které je funkcí dopadu a pravděpodobnosti, 

kde: 

a) dopad je velikost nebo závažnost nepříznivých případů či vlivů vyjádřených 

číselně nebo finančně, během ztráty dostupnosti služeb. 

b) pravděpodobnost je možnost vzniku ztráty dostupnosti služeb 

 

Riziko dopadu můžeme posuzovat použitím rozdílných měřítek, například pomocí 

nákladů či jiného ohodnocení. [3] 

Celkové riziko funkční schopnosti DC je funkcí rizik událostí přidružených ke 

každému zařízení a infrastruktuře za předpokladu, že tato rizika vychází ze stejných 
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výchozích podkladů. Jestliže vycházíme z výstupu analýzy odstávek, lze finanční hodnotu 

celkového rizika odhadnout. 

Uvažovaná rizika musí obsahovat vnější hrozby, které mají přímý vliv na zařízení a 

infrastrukturu DC. Zahrnují především umístění, která by mohla být geografický vliv 

(záplavy, přírodní katastrofy, letecký provoz atd.), politický vliv (hrozba terorismu, 

ozbrojených konfliktů atd.) nebo ovlivnění od sousedních objektů (zvýšené riziko požárů: 

čerpací stanice, chemické provozy, sklady). Vnější vlivy mohou zvýšit pravděpodobnost 

možných odstávek. Do celkového vyhodnocení rizik bychom měli zahrnout i riziko útoku 

vlastního personálu společnosti. 

 

Dopad může být klasifikován takto: 

1) nízký: Ztráta služeb, které nejsou rozhodující 

2) střední: Porucha páteřních prvků systému, nesouvisejících se zálohováním 

3) vysoký: Ztráta zařízení spojených se zálohováním, ale na ztráta služeb pro uživatele 

4) kritický: Ztráta páteřních prvků systému včetně zálohování či dokonce ztráta života. 

 

Pravděpodobnost výskytu poruchové události můžeme definovat podobným způsobem. 

Velmi nízká – Nízká – Střední – Vysoká 

 

Každé riziko můžeme určit na mapě rizik - Obrázek č. 15. Události s vysokým rizikem se 

nacházejí v pravém horním rohu a události s nízkým rizikem v rohu protilehlém. 
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Pravděpodobnost 

   Obrázek č. 15: Mapa rizik [6] 
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Pro identifikaci hrozícího rizika možných událostí, které souvisejí se zařízeními a 

infrastrukturou datového centra, musíme stanovit náklady odstávky související s touto 

událostí. Následně učiníme projektová rozhodnutí, která sníží možné riziko. Toto můžeme 

provést pomocí snížení pravděpodobnosti události či snížení dopadu. 
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4. Analýza dostupnosti podpůrné infrastruktury 

 Po kladném rozhodnutí vedení společnosti k otázce výstavby datového centra jsem 

byl pověřen výběrem vhodných prostor k jeho vybudování a následným dozorem nad 

instalací podpůrných systémů. Vzhledem k již získaným znalostem během svého studia na 

VŠB a pracovním zkušenostem jsem nejprve stanovil důležitost potřebných systémů. Na 

základě přiřazené váhy jsem pak postupně jednotlivé systémy analyzoval z hlediska 

dostupnosti v okrese Most. Město Most bylo zvoleno z důvodu sídla společnosti WMS 

s.r.o. a také z důvodu probíhající výstavby metropolitní optické sítě. Získat některé 

potřebné informace však nebylo vždy jednoduché. Zejména informace o konkrétním 

uložení a trase optických kabelů jednotlivých operátorů nebylo reálné získat. Konkrétní 

místa bylo možné blíže prozkoumat pomocí vyjadřování k existenci sítí, ale získat 

ucelenou mapu s kompletním fyzickým vedením jednotlivých optických tras, se mi však 

nepodařilo. 

4.1. Optická infrastruktura 

 Tuto infrastrukturu jsem stanovil jako nejdůležitější. Bylo nutné ji vyhodnotit ze 

dvou hledisek. Prvním hlediskem bylo napojení datového centra na dodavatele konektivity 

a záložního připojení. Druhé hledisko bylo začlenění datového centra do stávající síťové 

infrastruktury. K tomuto začlenění bylo možno využít i optickou trasu jiného operátora. 

 Telekomunikační operátory, kteří pronajímají optická vlákna, můžeme rozdělit do 

dvou skupin. První skupinou jsou jejich skuteční vlastníci a druhou skupinou jsou 

operátoři, kteří využívají množstevních slev či jiných získaných výhod při přepronájmu 

optických tras. Jedná se většinou o velké národní či nadnárodní operátory, kteří mezi sebou 

dokážou kooperovat při zajištění složitější projektů.  

 Vlastník kabelů nám může dodat některé konkrétní informace ke skutečnému uložení 

optického vedení. Jednání jsou ve většině těchto případů rychlá, poněvadž nejsou nutná 

jednání se třetí stranou. Vlastník kabelu nám snadněji zajišťuje i možnost umístění 

aktivních prvků obsluhující pronajatý datový okruh. Jsou to například prostory v datových 

rozvaděčích, celé datové rozvaděče. Dále má zajištěné ve většině případů i zálohování 

svých optických tras. Cena za pronájem však nemusí být vždy ta nejlevnější. Oproti tomu 

přepronajímatel datového okruhu nám může zajistit nižší cenu dodávané služby. Jednání 

mohou být složitější a umístění koncových aktivních prvků je většinou řešeno smlouvou 
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s další smluvní stranou. V následující tabulce uvádím operátory působící v Mostě dle 

vlastnictví optických kabelů v této lokalitě. 

Tabulka č. 3: Potencionální dodavatelé datových okruhů 

Vlastníci kabelů Přepronajimatelé 

ČD - Telematika a.s. Dial Telecom, a.s. 

UPC Česká republika s.r.o. ha-vel internet s.r.o. 

Telefónica Czech Republic, a.s. Vodafone Czech Republic a. s. 

ČEZ ICT Services, a. s. T-Systems Czech Republic, a.s. 

GTS Czech s.r.o. GRAPE SC, a.s. 

 České Radiokomunikace a.s. 

[zdroj: vlastní] 

 Na základě průzkumu u jednotlivých operátorů se mi podařilo zjistit přibližné vedení 

jejich jednotlivých optických tras v naši zájmové oblasti. Nejrozsáhlejší datovou síť 

nabídla společnost UPC Česká republika s. r. o., která k tomu využívá svou stávající 

metropolitní síť - Obrázek č. 16. Společnost ČD – Telematika a.s. má páteřní síť vedenou 

podél železničních koridorů a ve městě Most má k dispozici jenom jednotlivé trasy 

vyváděné z hlavního POPU na nádraží ČD Most. Telefónica Czech Republic, a.s. má po 

územní města rozvedenou páteřní trasu pro připojení svých digitálních ústředen. ČEZ ICT 

Services, a.s. vlastní optické trasy, které jsou zakončeny ve většině trafostanic. A poslední 

vlastník optických tras GTS Czech s.r.o. vede skrze Most trasu své mezinárodní páteřní 

sítě. 

 

Obrázek č. 16: Páteřní síť společnosti UPC Česká republika s. r. o. [zdroj: www.upc.cz] 
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 Nyní bylo potřeba vyhledat objekty, ve kterých mají tyto operátoři vyvedený 

přípojné místo POP pro možné připojení na optický kabel. Jednalo se o 15 objektů. 

Následně byl aplikován další klíčový parametr, pro vyhledání místa pro budoucí umístění 

DC, a to pozice přípojného místa POP. Toto přípojné místo muselo být tzv. průchozí, to 

znamená, že musí být připojené pomocí min. dvou samostatných vedení. Posledním 

požadavkem byla přítomnost minimálně dvou operátorů v daném místě. Na základě těchto 

požadavků zůstali k dispozici tři objekty. Prvním z nich byla Nemocnice Most, o.z., ta 

bohužel nenabízela možnost provozování zařízení typu DC z důvodu nemožnosti zajištění 

non-stop přístupu do svého areálu. Druhým objektem bylo sídlo společnosti DELFY s.r.o. 

na adrese Dělnická 209. Tato budova dříve patřila společnosti ČEZ, která zde měla 

vybudovaný svůj přístupový bod. A třetím možným místem byla budovat bývalého SHD 

Komes a.s. na adrese Moskevská 14. Jedná se o výškovou budovu, kterou využívají někteří 

telekomunikační operátoři pro umístění svých aktivních zařízení. Například společnost 

Vodafone Czech Republic a. s. si tento objekt zvolila jako hlavní základnovou stanici pro 

novou technologii LTE pro Ústecký kraj. Oba dva objekty vyhovovali i parametru 

dostupnosti stávající optické sítě společnosti WMS s.r.o. a umožňovali pronájem 

potřebných prostor pro umístění DC. Objekty jsou zobrazeny na Obrázek č. 17. 

4.2. Energetická infrastruktura 

 Druhý základním požadavkem bylo zabezpečení kvalitní dodávky elektrické energie 

za co nejnižší cenu. Oba objekty jsou připojeny vedením 6kV, což splňovalo můj 

požadavek na naddimenzování přívodního napájení. Objekt bývalé budovy SHD Komes 

má k dispozici dva nezávislé přívody napájení. Přepínání není v případě výpadku 

automatické, ale jenom pouze ruční. Tuto variantu druhý z vytipovaných objektů nenabízí. 

Z následných osobních jednání s vlastníky těchto dvou objektů jsem získal informaci 

ohledně možné ceny za odebranou elektrickou energii. V objektu DELFY bychom mohli 

kalkulovat s cenou 2,50,- bez DPH a v objektu SHD Komes s cenou 2,40,- bez DPH za 

1kWh. Při jednáních jsem také zjišťoval, jaký podnikatelský záměr mají oba vlastníci 

objektů, co se týče směru jejich využívání a s tím souvisejícím množstvím odebrané 

elektrické energie. 
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Obrázek č. 17: Budova DELFY a budova SHD Komes [zdroj: www.mapy.cz] 

 

 Dalším požadavkem souvisejícím se zajištěním stabilní dodávky elektrické energie 

pro DC byla možnost umístění automatického diesel generátoru v jejich objektu. Prostor 

pro umístění musel být samozřejmě odvětratelný a co nejblíže k samotnému DC z důvodu 

omezené délky signalizačního a ovládacího vedení. Objekt DELFY nabídl umístění 

generátoru do sklepních prosto objektu. Objekt SHD Komes naopak střešní prostory 

objektu. Z funkčního hlediska jsou obě dvě varianty možné. Z hlediska vlivu na okolní 

prostředí je však přijatelnější varianta umístění záložního zdroje na střešních prostorách. 

4.3. Dostupnost datového centra 

 Dostupnost datového centra je nutné posoudit z vícera hledisek. Hlavním 

požadavkem je bezproblémový přístup pro obsluhu ze strany společnosti WMS s.r.o. 

Nutná je minimální dojezdová vzdálenost od sídla společnosti s možností parkování u 

objektu. V případě poruchy v DC je čas potřebný k dopravení se na místo zcela kritický. 

Parkování u objektu je také důležité z důvodu snadnější manipulace se zařízeními nutnými 

k provozu DC. U objektu DELFY je dojezdový čas 10 minut, u objektu SHD Komes je to 

minut 5. Parkování je u obou míst přímo před vstupem do budovy. 

 Další dostupnost je potřeba řešit pro případné zákazníky DC. Ti budou vyžadovat 

snadný a nepřetržitý přístup ke svým zařízením pro případné řešení poruchový stavů. 

Takovýto přístup je možné zajistit autonomním přístupovým systémem nebo lidskou 

obsluhou. Budova DELFY je vybavena přístupovým systémem pomocí čipových karet. 

Budovat SHD Komes využívá nepřetržité služby vratného. Ten objekt v nočních hodinách 

uzamyká, ale je k dispozici jej na požádání zpřístupnit.  

 Snadná dosažitelnost DC je také důležitá pro potřeby bezpečnostních a požárních 

složek. U obou složek je samozřejmě nejdůležitější časový dojezd a snadný přístup 

k objektu. Bezpečnostní složky jsou důležité pro případ narušení prostor DC 

neoprávněnými osobami anebo v případech kdy, dochází k poškozování systému 
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souvisejících s provozem DC uvnitř objektu. Rychlost zásahu požárních složek je důležitá 

z důvodů případného ohrožení chodu samotného DC a jeho obslužných systému. DC má 

své požární zabezpečení řešeno samostatně a nezávisle na zásahu člověka.  

 Dopravní obslužnost je nutné řešit kvůli dodavatelům materiálu či zařízení pro chod 

DC. Přepravní společnosti využívají různé velikosti přepravních automobilů a některé typy 

můžou mít problémy s příjezdem k objektu DC. Je nutné zajistit příjezdové trasy 

s potřebnou nosností a také s potřebnou průjezdností. Kladnou vlastností je také snadné 

nalezení objektu s DC. Stavba DELFY je dostupná z hlavní silnice, kde nejsou uvedená 

žádná dopravní omezení. Její umístění je situováno na okraj města. Objekt SHD Komes je 

přístupný z dvouproudé silnice vedoucí centrem města. Samotná příjezdová cesta je 

tvořena ze zámkové dlažby, která může mít určité omezení, co se týče maximální přípustné 

hmotnosti vozidla. Pozice budovy je usazena v samotném centru města Most. 

4.4. Výběr objektu pro vybudování datového centra 

 Na základě předchozí analýzy dostupnosti nejdůležitějších systémů pro chod DC 

jsem vybral objekt bývalé budovy SHD Komes. Tento výběr, včetně získaných informací 

v rámci předchozí analýzy, jsem konzultoval s vedením firmy. To rozhodlo o vybudování 

DC ve mnou vybraném objektu. Následně bylo zahájeno jednání s vlastníkem objektu na 

výběru konkrétních prostor nutných k vybudování a provozu DC. Bylo také nutné dořešit 

zejména smluvní vztahy s ohledem na dlouhodobou investici firmy a ošetřit provoz DC ve 

vztahu k ostatním nájemníkům v budově. 
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5. Realizace datového centra 

 Pro vybudování DC, s ohledem na potřeby lokálního ISP operátora, byla zvolena 

místnost v sedmnáctém nadzemním podlaží v objektu SHD Komes. Toto patro bylo 

vybráno z důvodu jeho neobsazenosti žádným jiným nájemcem. To znamená minimální 

vliv na ostatní uživatele objektu. Jako ideální velikost plochy byla stanovena místnost o 

rozloze 22m
2
. Tato velikost byla stanovena na základě vlastních potřeby společnosti WMS 

s.r.o. pro umístění svých zařízení a odhadu na možné budoucí komerční využití. 

Samozřejmě bylo počítáno i s postupným růstem celé společnosti. Posledním parametrem 

vybraného prostoru byla jeho orientace vůči světové straně. Tu bylo nutné zvážit z důvodu 

ohřevu vnitřních prostor budoucího DC působením slunečního záření. Budova má 

obdélníkový půdorys. Jako nejméně ovlivněná strana byla stanovena západní stěna. 

Výstavba byla zahájena 22. 4. 2013. 

5.1. Úprava místnosti 

 Původní využití vybrané místnosti byla kancelář. Takto byla využívána od vniku 

budovy v roce 1984. V průběhu této doby nebyly provedeny žádné stavební či interiérové 

úpravy. Strop místnosti byl osazen děrovanými kovovými podhledy, na nichž byla 

položena původní skelná vata.  Její původní vlastnosti byly již degradovány, a tím se z ní 

stal pouze potenciální zdroj prachu či jiného možného znečištění prostoru. Z tohoto 

důvodu došlo ke kompletní demontáži stropních podhledů, odstranění původní izolace a 

vyčištění stropních prostor. Před vrácením původních stropních podhledů byla na strop 

nainstalována ochrana proti případnému vniknutí vody. Ta byla vyspárovaná do prostor 

určených pro odvod kondenzátu z klimatizace. Původní podhledy byly ponechány 

z důvodu, že umožňují bezproblémovou cirkulaci vzduchu.  

  

Obrázek č. 18: Podlaha DC po odstranění původní podlahové krytiny [zdroj: vlastní] 
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Původní podlaha byla pokryta linoleem, na které byl následně nalepen zátěžový koberec. 

Pro bezproblémových provoz serverovny je ideální antistatická podlaha a již zmiňovaná co 

nejmenší prašnost. Z těchto důvodu byla stávající podlahová krytina odstraněna až na 

původní betonový základ. Ten byl poté důkladně vyčištěn a opraven. Viz. Obrázek č. 18 

 Poslední původní částí místnosti byl parapet, ve kterém bylo umístěno elektrické 

vedení, telefonní vedení, datové vedení, klimatizace a její ovládání. Bylo nutné kompletní 

parapet odstrojit a celý prostor vyčistit. Opět byl vyložen původní izolační vatou a 

samozřejmě spoustou dalších nečistot za období 29 let. Stávající obložení parapetu již 

nebylo možné, vzhledem k jeho stáří, použít. Bylo nahrazeno obložením z dřevotřísky, 

které zajišťuje jeho snadnou údržbu či případnou manipulaci. Obrázek č. 19 

 Stěny místnosti jsou tvořeny sendvičovými profily o tloušťce 50mm. Výplň je 

tvořená nosnou kostrou a opět skelnou vatou. Obkladem jsou hliníkové desky profilů, na 

kterých je nalepena otěruvzdorná tapeta. Ta je ještě ve velmi zachovalém stavu a tak byla 

ponechána v původním stavu. 

5.2. Podlaha 

 Jako novou podlahovou krytinu jsem zvolil tzv. zdvojenou podlahu. Zdvojená 

podlaha je tvořena nášlapnými deskami formátu 600 x 600 mm ze speciální dřevotřísky o 

vysoké objemové hmotnosti a tloušťce 38 mm. Boční hrany jsou kryty plastovou lištou z 

důvodu ochrany proti nárazu a vlhkosti. Spodní strana desek je opatřena hliníkovou fólií. 

Desky jsou nasazeny na ocelových, výškově stavitelných stojkách s antikorozní úpravou. 

Pro naši potřebu jsme výšku nastavily na 20 cm. Stojky se lepí pružným tmelem na 

podkladní beton, ten jsme museli nejdříve napenetrovat. Styk desek se stojkami je řešen 

elektrostaticky vodivou podložkou, která má zároveň zvukově izolační vlastnosti. Jejími 

hlavními přednostmi jsou: 

 Extrémní pevnost 

 Nosnost 600 kg na stojku 

 Elektrostatické vlastnosti - (svodový odpor 10
9
 –10

10
 Ω) 

 Snadná údržba 

 Vedení veškerých kabelových rozvodů 

 Rozvod chlazení 

 Stupeň hořlavosti A 
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Dle průzkumu provedeného na internetu a osobních návštěv ve třech datových centrech 

jsem oslovil o vypracování nabídky tři dodavatele těchto systémů. Společnost Tritón 

Pardubice, spol. s r.o., společnost Konstruktis Delta, s.r.o. a společnost MT Quality Service 

s.r.o. Poptávané byly parametry výše uvedené a rozměr 15m
2
. Všichni dodavatelé splnili 

podmínky zadání a tak jsem zvolil nejlevnějšího dodavatele, kterým byla firma Konstruktis 

Delta, s.r.o. s cenou 1 640,- bez DPH / m
2
. Dodávka materiálu byla uskutečněna do 3 

pracovních týdnů. 

 Podlaha byla položena během jednoho dne. Na zbylou podlahovou část jsme použili 

linoleum. Opět z důvodu jeho antistatických vlastností a snadné údržby. Z bezpečnostních 

důvodů byly okraje zdvojené podlahy označeny žlutou reflexní páskou. Obrázek č. 19 

  

Obrázek č. 19: Zdvojená podlaha DC, nový  kryt stávajícího parapetu [zdroj: vlastní] 

5.3. Klimatizace 

 Jak bylo zmíněno v teoretické části, tak ideální teplotou pro elektronická zařízení je 

24ºC. Udržení této konstantní teploty lze pouze za pomocí chladícího zařízení. Správně 

nedimenzovat chlazení je důležité. Výkon klimatizace jsem stanovil na základě celkového 

tepelného výkonu plánovaných instalovaných zařízení. Aktuální stav byl spočítán na 800W 

ztrátového tepelného výkonu. Výpočet vycházel z celkového instalovaného výkonu 1,6kW. 

Dále jsem vzal v potaz vnější vlivy okolí (slunce, tepelné vyzařování budovy) Ze 

získaných hodnot jsem odhadl potřebný výkon klimatizační jednotky. Hodnotu jsem 

konzultovat s kolegy v práci a pokusili jsme se predikovat rozvoj zařízení v horizontu 4 let. 

Došli jsme k číslu 4kW ztrátového tepla. Na takto stanovenou hodnotu jsem následně 

nechal nainstalovat klimatizační jednotku o chladícím výkonu 7kW. Pro případné extrémy 

ze strany počasí či poruchy na pevno instalované klimatizace byla v místnosti ještě 

nainstalována mobilní klimatizační jednotka o chladícím výkonu 1,4kW. Tuto klimatizační 

soustavu jsem doplnil o ventilátory pro nucený odtah ohřátého vzduchu z podhledů ven 
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z místnosti. Jejich aktivace je řízena termostatem, aby neodváděli případný studený 

vzduch. 

 

  

Obrázek č. 20: Klimatizační soustava 

[zdroj: vlastní] 

Obrázek č. 21: Nucený odtah vzduchu 

[zdroj: vlastní] 

  

 Po zprovoznění kompletního chlazení prostoru DC byl proveden zátěžový test celého 

systému. Na klimatizaci byla nastavena požadovaná teplota 13ºC a ta byla udržována 

v místnosti po dobu pěti dnů. Po tuto dobu byl zaznamenáván průběh teploty v prostorách 

DC pomocí ethernetového teploměru Papouch. Výsledný graf vykazoval maximální 

teplotní výchylky od požadované teploty 13ºC v rozmezní ±0,5ºC. Teplota venku 

v průběhu měření se pohybovala okolo 22,5 ºC (měřeno každý den ve 14:00). Zátěžový 

test tedy proběhl na výbornou a ukázal požadovanou dostatečnou rezervu v chladícím 

výkonu. Sledování aktuální teploty zůstalo aktivní a bylo nastaveno tak, aby v případě 

vzestupu teploty o 2ºC oproti požadovaným 242ºC vyhlásilo poplach. Chladicí systém se 

skládá z pevné klimatizace značky Haier typ: AS24GN1EAA a mobilní klimatizace 

značky Daitus typ: APD-12AM. Obě jednotky byly vybrány bez předchozí analýzy 

nabízených chladících zařízení a to z důvodu kladných zkušeností s těmito konkrétními 

výrobky. 

5.4. Elektrické rozvody 

 Rozvody elektrické energie po DC bylo potřeba nejdříve přesně naplánovat, tak aby 

byla zajištěna dostatečná kapacita pro všechna zařízení s dostatečnou rezervou a 

potřebným množstvím elektrických zásuvek. Vzhledem k přívodnímu třífázovému 
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napájení byly vytvořeny tři nezávislé okruhy, každý s jinou fází. Jedna fáze je určena pro 

všechny síťové aktivní prvky DC, tzn. je vyvedena na zásuvkových panelech v každém 

datovém rozvaděči. Druhá fáze slouží pro napájení klimatizačního systému včetně 

odvětrávání. Třetí fáze slouží jako záložní pro napájení datových rozvaděčů a je také 

využita jako servisní. Pro jištění jednotlivých fází jsou použity jističe 16A typu B. Pro 

ochranu před případným úrazem elektrickým proudem jsou nainstalované kombinované 

svodiče přepětí SALTEK třídy B+C, viz. Obrázek č. 22. Fáze určená pro napájení 

aktivních prvků DC je napojena na záložní automatický diesel agregát. Ten bude blíže 

popsán v následující kapitole. 

  

Obrázek č. 22 :Příprava el. rozvodů 

[zdroj: vlastní] 

Obrázek č. 23: Vedení elektrický rozvodů 

[zdroj: vlastní] 

  

 Rozvody jsou realizovány v prostorách dvojité podlahy. K vedení elektrické energie 

je použit kabel CYKY 5Jx2,5mm
2
 ukončený v již zmiňovaných zásuvkových panelech. 

K organizaci kabelů pod podlahou jsou využity stojky. Každý kabel je označen a popsán 

tak, aby bylo možné jej spolehlivě identifikovat. K vedení po zemi, mimo dvojitou 

podlahu, je využito drátěné koryto. Viz. Obrázek č. 23. Svislé vedení je realizováno 

pomocí plechový žlabů a plastových lišt. 

 Pro sledování aktuálních hodnot a parametrů dodávané elektrické energie je 

nainstalován digitální multimetr s led displejem typu Lovato DMK 61. Umožňuje 

sledování např. těchto následujících parametrů: 

 Napětí: fázové, sdružené 

 Proud: fázový a celkový 

 Výkon (MAX/MIN): zdánlivý, činný a jalový (fázové−celkové) 

 Energie: spotřebovaná, dodávaná (indukční a kapacitní) 
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 Účiník: fázový 

 Kmitočet měřené napěťové hodnoty 

 Získané hodnoty jsou průběžně zaznamenávány a srovnávány s vyúčtování za 

odebranou elektrickou energii. Dále jsou sledovány z důvodu zachování stále rezervy pro 

napájení DC. 

5.5. Zálohování napájení 

 Zálohování napájecího napětí je prakticky nezbytnou podmínkou pro provoz serverů 

a dalších aktivních prvků. Záložní zdroje chrání investice do serverů a další informační 

infrastruktury před výkyvy a špičkami napájecího napětí a při výpadku napájení zajistí po 

určitou dobu chod systémů, po uplynutí této doby pak můžou zajistit korektní ukončení 

činnosti a vypnutí. Po obnově napájení pak musíme zajistit náběh systémů. V nově 

budované DC jsme použili záložní zdroj APC Smart-UPS 3000VA LCD RM. Každý 

rozvaděč je osazen těmito dvěma UPS. Jsou zapojeny paralelně do zásuvného panelu. Ze 

zálohovaných výstupů jsou vyvedeny zálohované napájecí panely, které slouží 

k připojování koncových zařízení v datových rozvaděčích. Obrázek č. 25 

 Instalovaná zařízení je nutné připojovat rovnoměrně do jednotlivých UPS z důvodu 

rozložení zátěže. Tu lze sledovat na indikátoru umístěném přímo na UPS popř. přes 

ovládací software. Každá UPS je vybavena komunikačním rozhraním pro vzdálenou 

správu jednotky prostřednictvím počítačové sítě. Nastavená pravidla zajišťují minimální 

výdrž záložních zdrojů bez napájení 30 minut. 

 Pro případ delšího výpadku elektrického napájení byl nainstalován záložní 

automatický diesel agregát. Obrázek č. 24. Vzhledem k jeho provozním podmínkám byl 

umístěn v prostorách ochozu na střeše objektu. Při instalaci přímo v prostorách DC 

bychom museli řešit problematický odvod spalin a provozní hluk. Propojení agregátu s DC 

je realizováno pomocí kabelu 5x4mm. Ovládací elektronika zajišťuje automatický start 

agregátu v případě přerušení dodávaného napájení v čase přesahující 3s. Po opětovném 

obnovení dodávek elektrické energie dojde, po uplynutí 15s, k jeho automatickému 

vypnutí.  

 Samotná instalace byla velmi náročná a to z důvodu váhy a rozměru kompletního 

generátoru. Bylo nutné jej nejdříve rozložit na samotný generátor, obslužnou elektroniku a 

kapotáž. Celý záložní zdroj se totiž nevešel do nákladního výtahu v objektu. Další 

možností bylo využít k vyzdvižení agregátu autojeřáb, ale tato varianta byla značně 
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finančně náročná. Budova je totiž 93m vysoká. Kapotáž generátoru plní roli jak ochranou, 

proti působení vnějších vlivů, tak i tlumící proti šíření hluku a vibrací. 

  

Obrázek č. 24: Instalované záložní UPS 

[zdroj: vlastní] 

Obrázek č. 25: Automatický diesel agregát 

[zdroj: vlastní] 

 

Typ automatického diesel agregátu je PRAMAC GBW22d s výkonem 14,9kW.  

5.6. Rozvaděče a datové rozvody 

 Na začátek provozu jsem nechal osadit DC celkem třemi stojanovými 19“ racky – 

rozvaděči o velikosti 42U až 48U. Tento počet je dostačující jak pro vlastní firemní 

potřebu tak pro odhadované komerční využití s výhledem do jednoho roku. Celková 

kapacita je dimenzována na umístění a provoz celkem 8 takovýchto rozvaděčů. Rozvaděče 

jsou pořízeny v šířce 800mm z důvodu snadnější instalace a manipulace s aktivními prvky. 

Hloubka rozvaděčů je v rozmezí 1000mm – 1100mm. Je to z toho důvodu že dnešní 

aktivní prvky, zejména pak servery či disková pole, jsou převážně vyráběny ve velikost 

900mm - 1000mm. Při vývodu napájení ze zadních částí aktivního prvku pak může nastat 

problém s jeho zapojením.  

 Rozmístění datových rozvaděčů v prostoru je zvoleno tak, aby k nim byl ze všech 

stran možný přístup pro manipulaci s instalovanými prvky a aby byla zajištěna co nejlepší 

účinnost chlazení, tzn. distribuce chlazeného vzduchu k aktivním prvkům a následné 

odvádění ohřátého vzduchu mimo rozvaděč. 

 Každý datový rozvaděč obsahuje jeden nejištěný zásuvkový panel a dva zásuvkové 

panely jištěné pomocí online UPS. V zadní části rozvaděčů jsou po obou stranách umístěny 

háčky pro svislé vyvazování kabelů a v přední části jsou instalovány vyvazovací panely 

pro vodorovné kabelové vedení. Přípravu pro kabelové rozvody bylo nutné navrhnout a 

nainstalovat jako první a to z důvodu jejich snadnější organizace a evidence. 



Jan Šváb: ANALÝZA A NÁVRH DATOVÉHO CENTRA 

 

2014  43 
 
 

 Datové rozvody v prostorách DC můžeme rozdělit na metalické a optické. Pro 

metalické rozvody byl použit kabel Solarix CAT6 UTP LSOH s označením SXKD-6-UTP-

LSOH. Tento kabel splňuje parametry pro provoz 1Gbps ethernetu. Zakončení kabelů bylo 

provedeno v patch panelech Solarix 24 x RJ45 CAT6 STP s označením SX24-6-STP-BK. 

Propojení mezi datovými rozvaděči je vždy v počtu 24 kabelů a je realizováno v dvojité 

podlaze. To znamená, že je instalováno 24 kabelů mezi rozvaděči 1 - 2, 2 – 3 a 1 – 3. Tyto 

instalované metalické rozvody jsou využity pro případnou nutnou komunikaci aktivních 

prvků umístěných v rozdílných rozvaděčích. Aktivní prvek je propojen do odpovídajícího 

portu na patch panelu a následně je propojení vyvedeno na portu patch panelu 

v požadovaném rozvaděči. Veškerá tyto propojení je nutné evidovat. Evidence je vedená 

elektronicky a obsahuje: 

číslo propojení: číslo rozvaděče   číslo rozvaděče 

    označení aktivního prvku  číslo patch panelu / číslo portu 

    číslo patch panelu / číslo portu označení aktivního prvku 

 

  

Obrázek č. 26: Metalické patch panely  

[zdroj: vlastní] 

Obrázek č. 27: Optické vany  

[zdroj: vlastní] 

 

Tyto informace vedou k jednoznačné identifikaci každého realizovaného propojení. Při 

vytváření nových propojení je potřeba nejdříve orientačně proměřit potřebnou délku patch 

kabelů na propojení aktivních prvků do patch panelů. Důvodem je jejich snadnější 

instalace a také úspora prostoru v datových rozvaděčích. 

 Optické datové rozvody jsou realizovány kabely s optickými vlákny singlemode 

9/125μm (průměr jádra / průměr pláště). Tyto rozvody můžeme rozdělit na interní a 

externí.  

 Interní optické datové rozvody slouží k optickému propojení mezi jednotlivými 

rozvaděči. Tvoří paralelu k instalovaným metalickým datovým propojením mezi 

rozvaděči. Pro instalaci je použit kabel Signamax CLT 24vl 9/125 LSZH, 6,5mm. Kabel je 

zakončen v optických vanách 19" 1U BK s výsuvnými šuplíky a čely pro 24 SC 
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simplexních spojek. Tyto čela jsou plně osazeny simplexními SC spojkami a napojeny na 

optický kabel pomocí SC simplexních pigtailů. Při instalaci této kabeláže jsem nechal u 

každého kabelu 4 metry rezervy, je to z důvodu možného snadnějšího poškození této 

instalace. Optické vlákno je velmi křehké a jeho následná oprava není snadná. Využití je 

stejné jako u metalických rozvodů. Výhodou je nemožnost přenosu přepětí po metalickém 

vedení mezi aktivními prvky. Evidence vytvořených propojení je rozšířena, oproti 

metalickému propojení, o barvu optického vlákna, které je použito v instalovaném kabelu. 

 Externí optické rozvody jsou kabely, které slouží k napojení na stávající 

infrastrukturu metropolitní optické sítě a na napojení na pronajaté optické okruhy. Použité 

kabely obsahují také vlákna singlemode 9/125μm. Po budově jsou vedeny v HDP datové 

chráničce 40/33, je to z důvodu ochrany kabelu a jeho snadnější instalaci. V prostorách DC 

jsou kabely vedeny již bez ochrany. Zakončeny jsou opět v optických vanách již použitého 

typu. U těchto kabelů je evidence rozšířená o popis fyzického vedení kvůli případnému 

hledání přerušeného kabelu. Jedná se o kabel typu Signamax CLT 24vl 9/125 LSZH, 

6,5mm, pro napojení na infrastrukturu metropolitní sítě. Další dva kabely typu Signamax 

DROP 12vl, 9/125, vlákno G.657A, 3,4mm, LSZH jsou použity pro napojení na pronajaté 

okruhy. Dodavatelem hlavního okruhu byla, po předchozí analýze, vybrána společnost 

Dial Telecom, a.s., jež zajistila pronájem 10Gbps okruhu, včetně jeho zálohování, do 

datacentra CE KOLO (Sitel) za nejnižší cenu. K propojení je použit jeden ze dvou 12 

vláknových kabelů. Druhý kabel byl použit pro připojení na dodavatele záložní konektivity 

o kapacitě 1Gbps, který byla vybrána společnost Telefónica Czech Republic, a.s. Přepojení 

na záložní linku je zcela automatické a pomocí BGP protokolu je výpadek téměř 

nepostřehnutelný. Společnost WMS s.r.o. používá svůj autonomní systém včetně vlastních 

IP adres poskytnutých společnosti RIPE. 

5.7. Zabezpečovací a kamerový systém 

 Řešení těchto dvou systémů jsem sloučil dohromady a to z toho důvodu, že jejich cíl 

je společný. Zabránit nepovolenému vstupu do prostor DC, popř. o nepovoleném vstupu 

informovat a zaznamenat jej. Kompletní řešení a instalaci jsem konzultoval s firmou KZ 

Systém s.r.o., která se na toto odvětví specializuje. 
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5.7.1. Kamerový systém 

 Každý ze systémů má svou vlastní nezávislou řídící jednotku. U kamerového 

systému bylo použito záznamové zařízení DVR s vysokým rozlišením pro 8 kamer DD-

SVR7508. Tento systém mi byl doporučen ze tří důvodů. Prvním je vysoká kvalita 

ukládaného záznamu, která je důležitá při následném zjišťování totožnosti člověka, 

případně zajištění detailního záběru neoprávněně prováděných činností. Druhým důvodem 

je možnost vzdáleného přístupu na kamerový systém. Ten lze použít v případě vzniklého 

poplachu či pro kontrolu proběhnuvších událostí. Vzdálený přístup je možný i na 

mobilních telefonech pomocí speciální aplikace. Obrázek č. 28. Poslední důvodem volby 

tohoto typu DVR zařízení je možnost online zálohování pořízeného záznamu mimo prostor 

DC. Tato funkce je důležitá v případě odcizení záznamového zařízení pro kamerový 

systém. Jako kamery je použit typ: IR DOME kamera 700TVř 2,8-12mm varifokal DD-

DVJ30-70. Vzhledem k pozorovacímu úhlu 100º je potřeba, na kompletní zajištění 

přehledu o pohybu v prostorách DC, dvou kamer. Jedna snímá celý prostor uvnitř místnosti 

a druhá zabírá přístupovou chodbu vně místnosti. Obě kamery jsou vybaveny IR přísvitem, 

což umožňuje nahrávání i ve zhoršených světelných podmínkách. Systém je nastaven tak, 

aby spouštěl záznam pouze v případě pohybu v nastavené detekční zóně nebo při spuštěné 

signalizaci poplachu. Je to z důvodu snadnějšího dohledávání záznamů. Vzhledem 

k použitému disku o kapacitě 1TB a stávající průměrné frekvenci přístupu do DC je možné 

prohlížet záznamy až jeden rok zpětně. 

 Instalaci a provoz kamerového systému jsem musel nahlásit na úřad pro ochranu 

osobních údajů. Dále bylo potřeba snímané prostory označit samolepkou s informací, že 

daný prostor je snímán kamerovým systémem. Je nutné pro případ, že bychom chtěli 

záznamy z kamerového systému použít jako důkazní materiál. 
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 Obrázek č. 28: Vzdálený přístup na DVR 

[zdroj: vlastní] 

Obrázek č. 29: Vzdálený přístup na EZS 

[zdroj: vlastní] 

  

5.7.2. Zabezpečovací systém 

 Tento systém bohužel neumí 100% zabránit nedovolenému vniknutí do prostor DC, 

ale umím jej přinejmenším znepříjemnit a ohlásit na pult centrální ochrany. EZS se skládá 

z centrální jednotky typu Digiplex EVO192 PARADOX, dále pak z komunikační jednotky 

IP 100- LAN modul pro DGP, GPRS komunikátoru pro PCO, IR detekčního čidla PIR s 

funkcí ANITMASKING DG525VISION, elektrického přídržného magnetu MEX430 12V, 

zvukových a vizuálních ochranných prostředků. 

 Komunikační jednotka zajišťuje přístup na EZS pomocí datové sítě. Vzdáleně lze 

kontrolovat aktuální stav všech snímačů, kódovat či odkódovat, či sledovat případný pohyb 

snímaný čidly. Obrázek č. 29. 

 GPRS komunikátor slouží k hlášení případného poplachu či poruchový stavů na 

PCO. Tento způsob signalizace jsem chtěl původně realizovat klasickou telefonní linkou 

pomocí VOIP, ale její spolehlivost může případný narušitel eliminovat. Použitý GSM 

signál je nezávislý na funkčnosti internetové konektivity či jakéhokoliv dalšího systému. 

 Speciální číslo PIR zabraňuje možnému „oslepení čidla“. V případě že by někdo před 

čidlo, v době kdy je systém odblokován, postavil např. skříň, popř. jej zaslepil, tak by tento 

problém čidlo vyhodnotilo jako poplach. Standardní čidla toto neumožňují. 

 Instalace přídržného magnetu je bráno pouze jako doplňkové. Je ovládáno skrze 

centrální jednotku EZS a v případě kdy není odkódováno, fyzicky zabraňuje otevření dveří. 
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Jedna jeho část je instalována na křídlo dveří a druhá část na rám dveří. U zapnutého stavu 

se magnety přidržují silou 3 000N. V případě jejich násilného oddálení dojde k aktivaci 

poplachu. 

 Zvukovým obraným prostředkem myslíme akustickou sirénu. Pro naše potřeby byl 

zvolen typ SA913, který má výkon 125dB. Původně jsem požadoval výkonově silnější typ, 

ale bohužel hygienické normy, stanovené nařízením vlády č. 148/2006 Sb., povolují tuto 

hlasitost jako maximální pro použití v uzavřeném objektu. V tomto případě není důvodem 

její instalace upozornit okolí na narušení prostor, ale znemožnění pobytu v prostorách DC. 

 Jako vizuální obranný prostředek jsem zvolil stroboskop se světlem bílé barvy a 

s lampou o výkonu 3000W. O možnostech jeho využití, pro ochranu majetku, jsem 

dozvěděl v datacentru – DataCamp. Stroboskop s výše uvedeným využitím, je zařízení, u 

kterého dochází k ostrému přerušování světla o určité vlnové délce. To má za následek 

špatnou koordinaci pohybu při manipulaci s předměty. Pohyby se jeví přerušovaně a 

zpomaleně. Při kombinaci se zvukovým projevem instalované sirény dochází ke značnému 

snížení akční možnosti případného narušitele. 

 Po instalaci kompletního systému EZS byl proveden funkční test. Simulovalo se 

zaslepení IR čidla, zabránění automatickému zamčení zámku pomocí záslepky a úmyslný 

výpadek elektrické energie. Při všech těchto pokusech zareagoval systém EZS vždy 

správně. 

5.8. Přístupový systém 

 Přístupový systém využívá jako řídící jednotku základní desku z EZS s nástavbovým 

modulem ACS PARADOX DGP-ACM12. Tento nástavbový modul umožňuje otevírat 

dveře a ovládat zabezpečovací systém pomocí karet. Každý uživatel může mít omezený 

přístup do určitých dveří (pomocí úrovně přístupu) a může být omezen časově (pomocí 

časových zón). Přístupový systém je dále doplněn o samozamykací elektromechanický 

zámek BERA-MW. Ten zabraňuje chybě způsobené lidským faktorem v případě 

zapomenutí uzamčení prostor DC při jeho opuštění. Přístup do serverovny je zajištěn 

pomocí biometrického čtecího terminál otisků prstů s RFiD značky VAR-NET. Provedení 

tohoto zařízení jsem zvolil ve verzi anti-vandal a to toho důvodu, že je veřejně přístupná. 

Tato čtečka umožňuje přístup na základě RFiD karet, ke kterým lze přiřadit otisky prstů. 

Tato kombinace je výhodná z toho důvodu, že u některých zákazníků nelze vždy určit 
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konkrétní osobu, která do DC může vyžadovat vstup a tak může využít přenosné karty. 

Všechny přístupy jsou evidovány a lze je spárovat se záznamy z kamerového systému. 

 Přidávání jakýchkoliv přístupů, tj. RFiD karty a otisků prstů lze pouze za pomoci 

administrátorské karty. V obslužném software lze následně zkonfigurovat další parametry 

přístupu jako je již zmíněná doba přístup či prostor, kam lze přistupovat. 

  

Obrázek č. 30: Čtečka a samozamykací zámek 

[zdroj: vlastní] 

Obrázek č. 31: RFiD karty pro přístup 

[zdroj: vlastní] 

  

Ukázkový příklad přístupu do DC: Uživatel přistoupí ke dveřím s čtecím terminálem. 

Kontrolní dioda svítí červeně, což signalizuje zakódování systému. Dioda je umístěna jak 

na samotném zámku, tak i u biometrické čtečky. Uživatel přiloží kartu ke čtecímu 

terminálu nebo přiloží prst do snímacího prostoru. V případě neúspěšného pokusu se ozve 

zvuková hláška „ZKUSTE ZNOVA“, systém zůstane zakódován a kliku lze promáčknou 

na prázdno (zámek nereaguje). Pokud systém kartu či otisk rozpozná, ozve se zvuková 

hláška „DĚKUJI“. Následně dojde k deaktivaci EZS a odblokování přídržných magnetů. 

Signalizační dioda změní barvu na zelenou, po stisknutí kliky dojde k odemčení zámku a 

je možné otevřít dveří. Při vstupu do místnosti a následném zavření vstupních dveří dojde 

k zamčení elektronického zámku. Při zatlačení na kliku z venku se klika opět promáčkne, 

při zatlačení ze vnitř klika zámek odemkne. Ostatní systém zůstávají i nadále neaktivní. Po 

opuštění místnosti a dovření dveří dojde k automatickému zamčení elektronického zámku. 

Uživatel má možnost zakódovat prostor pomocí dvojitého přiložení karty či prstu. Průběh 

kódování je viditelný na blikající červené diodě a zvukovým signálem přerušovaného 

vysokého tónu. Pokud by uživatel zapomněl či nechtěl zakódovat okamžitě, dojde 

k automatickému zabezpečení prostor po uplynutí 5 minut. Pro případ poruchy 

elektrického zámku je k dispozici ještě klasický klíč, který je uložen v zapečetěné obálce 
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v trezoru v sídle firmy. Před použitím je však nutné deaktivovat elektronický 

zabezpečovací systém na dálku přes síťové rozhraní - Obrázek č. 29. 

 Celý přístupový systém je samostatně jištěn záložním akumulátorem 12V/1,3Ah. 

Napájení systému je napojeno na okruh, který je jištěný automatickým diesel agregátem. 

5.9. Požární systém 

 Elektrická požární signalizace je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které 

zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Signál z hlásiče požáru je přijímán 

řídící jednotkou EZS. Ta pomocí instalované ústředny a síťové komunikace distribuuje 

informaci o možném požáru službu konajícímu technikovi a záložnímu dispečinku. Ty 

následně rozhodují o přivolání hasičce záchranné služby. K rozhodnutí jim slouží 

instalovaný kamerový systém. Signalizace požáru je pomocí datového vedení sdělována i 

na vrátnici objektu SHD Komes, kde se DC nachází. Jako čidlo pro detekci požáru byl 

použit SMOKE detektor optokouřový a termodifereciální s označením FDR-36. 

 Pro hašení požáru je v DC k dispozici hasicí přístroj CO2 – 5kg typ 70B. Ten 

umožňuje likvidaci menšího požáru elektrický zařízení bez vlivu na další nepoškozená 

zařízení. Nezanechává zbytky hasící látky na hašeném zařízení. Tento způsob hašení má 

kladný vliv na následnou časovou prodlevu v uvedení DC do opětovného provozu. 

Zvažoval jsem ještě instalaci halonového typu hasicího přístroje, který je k hašeným 

zařízením ještě šetrnější. Jeho výhodou je, že nezpůsobuje teplotní šok a není tolik toxický. 

Náklady na jeho pořízení jsou však mnohem vyšší než u pořízeného hasicího přístroje 

s CO2. 

 Místo uložení hasicího přístroje je označeno informační tabulkou. Dále je označen 

únikový východ a směr úniku pomocí reflexních tabulek. V prostorách DC jsou umístěny 

také pokyny pro evakuační plán. Všechna tato označení jsou ve shodě se zákonem 

č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje v § 5 

odst. 1 písm. d) povinnost pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby označovat 

pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny 

ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky 

požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení. Vstup do DC je označen cedulkou 

s informací o provozu elektrických zařízení a tím zakázaný způsob hašení vodou či 

pěnovým přítrojem. 
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5.10.  Monitoring a obsluha 

Každé DC, které má dosahovat vysoké spolehlivosti a také efektivity, potřebuje 

kvalitní monitoring, dohled a vzdálenou správu. Monitoring je nedílnou součástí provozu 

DC. Jedná se o sběr požadovaných informací, na jejichž základě lze například 

optimalizovat chod DC, popř. předejít některým poruchovým stavům. Monitorovací 

systém sleduje následující parametry chodu DC. 

 Provozní parametry DC: teplota 

      vlhkost 

      aktuální spotřeba el. energie 

      funkčnost klimatizačního systému 

      funkčnost přístupového systému 

      funkčnost EZS 

      funkčnost kamerového systému 

      funkčnost dohledového systému 

      funkčnost vzdálené správy 

      funkčnost požárního systému 

 Parametry prostředí se sledující pomocí teploměru s vlhkoměrem TH2E s připojením 

na ethernet. Hodnoty jsou odečítány pomocí SNMP a následně jsou zanášeny do grafů 

monitorovacího systému. V případě překročení nastavených mezí je upozorněn 

pohotovostní technik dle nastavené důležitosti. Tyto meze nejsou kritické, aby technik 

mohl ještě včas zasáhnout. Nepřímo je tímto monitorována funkčnost klimatizačního 

systému. Příkon a spotřeba je odečítána z instalovaného multimetru. Hodnoty jsou opět 

zaznamenávány monitorovacím systémem. Ten hlásí případné neobvyklé stavy jako je 

náhlá změna příkonu / odběru. Funkčnost jednotlivých podpůrných systémů (mimo 

klimatizačního) je sledována pomocí odezvy. K tomu jsou instalovány zařízení IP 

Watchdog, které jsou schopny v případě „zatuhnutí“ jednotlivých systémů je restartovat. 

Jejich zapojení je nutné ale instalovat mezi záložní baterii a centrální jednotku systému. 

Pokud je některá centrální jednotka nedostupná i po restartu, tak monitorovací systém 

ohlásí závadu technikovi. Monitoring lze průběžné kontrolovat v monitorovacím systému. 

Funkčnost systému je prezentována pomocí zeleného puntíku s nápisem ON, dále je 

k dispozici čas poslední kontroly a historie poruchový stavů. 
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 Monitoring aktivní prvků: teplota procesorů 

 (dle obsahu zařízení)  zatížení procesorů 

      otáčky ventilátorů 

      S.M.A.R.T diagnostika disků  -  

Tabulka č. 4        funkčnost síťového 

rozhraní se signalizací připojení 

      funkčnost zařízení 

  

Všechny tyto hodnoty jsou získávány pomocí SNMP protokolu a zaznamenávány. Při 

překročení nastavených mezí je opět informován technik. V případě překročení kritických 

mezí je zařízení automaticky odstaveno, aby nedošlo k jeho poškození. Zejména hodnoty 

parametrů u pevných disků jsou velmi pečlivě sledovány. V závislosti na získaných 

hodnotách jsou poté spouštěny procesy, které zajistí bezpečnost uložených dat. Parametry 

jsou automaticky odečítány a monitorovací systém upozorní obsluhu DC na jejich 

poruchovou hodnotu. Obsluha zajistí fyzickou výměnu konkrétního disku. 

 

Tabulka č. 4: Příklady poruch a jejich indikátorů – S.M.A.R.T. 

Typ poruchy Indikace 

poškození povrchu disku vzrůstající počet vadných/přemapovaných sektorů 

poškození hlavy nárůst měkkých chyb („soft errors“), opakované 

pokusy o čtení, ECC chyby 

poškození motoru vibrace, zvýšený hluk motoru, ložisek, nárůst času 

potřebného k roztočení disku 

poškození elektroniky disku žádné (náhlá porucha) 

poškození vystavovacího mechanismu chyby při vyhledávání uložených dat („seek“) 

[zdroj: vlastní] 

 

Pokud monitoring zjistí nefunkčnost některého aktivního prvku po určitou dobu, je 

schopen jej pomocí spínače zásuvek NETIO 230B restartovat krátkým odpojením 

napájení. Jakmile je sledované zařízení nedostupné i po tomto restartu, je odeslána zpráva 

technikovi, popř. vlastníkovi zařízení. 

 Monitoring provozních parametru DC a instalovaných aktivních prvků je 

odstupňován dle signalizace poruchových stavů. Poruchy kritických systémů a zařízení 

jsou odeslány technikovi na e-mail, dále je rozeslána SMS s poruchovou informaci na 
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kontaktní tel. čísla a systém volá na nastavená tel. čísla. Každá ze zainteresovaných osob 

má tel. číslo monitorovacího systému uložené. Pokud dojde k volání z tohoto tel. čísla je 

nutné co nejdříve zkontrolovat monitoring. Při nižším stupni důležitosti systému je 

upozornění nastaveno dle požadavku vlastníka aktivního prvku, popř. na zvážení technika. 

V době dotykových telefonů je e-mail přijímán skoro stejně jako SMS. Spíše je využíváno 

toho, že jedná o dva nezávislé komunikační kanály. 

 Dohled zajišťuje sběr informací týkajících se síťového provozu, funkčnosti aplikací a 

dostupnosti služeb. Dále testuje některé důležité parametry konkrétních aplikací. Dohled je 

realizován tak, aby v co nejmenší míře ovlivňoval samotný chod aktivních prvků. 

  

 Sledované parametry:  latence odezvy aktivního prvku 

      velikost místa v jednotlivých oddílech 

      zatížení aktivního prvku    

      volné paměť RAM a počet běžících procesů 

      délka poštovní fronty, počet přihlášených uživatelů 

      funkčnost lokálních DNS serverů 

      jednotlivé služby (http, smtp, pop, ssh, mysql, ftp) 

 Testované parametry:  délka trvání konkrétního databázového dotazu 

      výstup konkrétního databázového dotazu 

      počet long queries v databázi za dané časové období 

      test loginu do aplikace 

      hlídání průběhu importů 

      kontrola poštovní smyčky 

      HTTP výstup konkrétní URL 

      počet přihlášených klientů 

      počet chybných přihlášení 

  

 Součástí dohledového systému je monitoring provozu na páteřních prvcích síťové 

infrastruktury tzv. PRTG network monitor. Podporuje sledování SNMP, WMI, Flow, 

stejně tak jako monitorování paketů (packet sniffing) a nabízí 80 speciálních senzorů pro 

monitorování VoIP, optických a metalických portů, VLAN, webových stránek, e-mailů, 

aplikací, databází, virtuálního prostředí a další. Základní funkcí PRTG je monitorování 

šířky pásma, využití, aktivity, doby provozu a SLA. Monitorování probíhá pomocí tzv. 
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senzorů, které se musí definovat pro každou požadovanou veličinu, kterou chceme 

sledovat. Výstupu pro Sensor ae4 gateouttrunk s aktuálními hodnotami je na Obrázek č. 32 

 

 

Obrázek č. 32: Výstup monitorovacího softwaru [zdroj: vlastní] 

 

 Získané hodnoty jsou důležité pro sledování toku dat v síti. Jednotlivé senzory je 

potřeba rozmístit po celé síti tak, abychom o ni měli dokonalý přehled. Můžeme tak 

předejít některým problémům plynoucích například z přetížení přenosových tras. Většina 

přetížení se na grafech projevuje oříznutím špiček a následně i se zvýšenou časovou 

odezvou příkazu PING. Senzory nám také můžou odhalit „nechtěný“ provoz v sítí. Ten 

může být generován například routery koncových uživatelů, které mají chybu ve firmwaru 

nebo útočníky z internetu. Následné upozornění podle individuálně nakonfigurovaných 

kritérií je poté oznamováno na e-mail či SMS. Každý takovýto případ je samostatně 

logován pro následnou analýzu. Tento nástroj je důležitý pro plánování rozvoje sítě a 

hospodaření s přenosovými kapacitami. Lze jej použít i pro monitorování aktivních prvků 

zákazníků DC. 

 Vzdálená správa umožňuje ovládat jednotlivé aktivní prvky přes datovou síť, popř. 

přes internet. K tomuto lze použít obslužný počítač s terminálovým přístupem instalovaný 

v DC popř. vlastní software. U serverů na platformě WINDOWS se většinou jedná o 

přístup na vzdálenou plochu pomocí tzv. terminálů. U serverů na platformě UNIX či 

LINUX se používá ssh. Ostatní aktivní prvky lze ovládat pomocí webového rozhraní, ssh 
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či telnet. Pro přístup na jednotlivá zařízení z internetu je potřeba, aby zařízení měla vlastní 

veřejnou IP adresu. Další možností je forwardování (přesměrování) portů potřebných pro 

vzdálenou správu. Pokud není nutné, aby zařízení mělo z důvodu své funkce svou veřejnou 

IP adresu, je bezpečnější využívat pouze přístup přes obslužný počítač. Je to z toho 

důvodu, že na zařízení provozované na veřejné IP, se neustále množí útoky z internetu 

s cílem narušit jejich bezpečnost popř. je ovládnout. Obsluha či vlastník těchto zařízení 

musí neustále udržovat aktuálnost bezpečnostních záplat a různých nastavení tak, aby 

nemohlo dojít k ovládnutí jejich aktivních prvků. Z tohoto důvodu je pro aktivní prvky 

provozované v DC vyhrazena samostatná VLAN síť s vnitřním rozsahem IP adres 

10.0.30.1 – 10.0.35.1. Tyto adresy lze individuálně mapovat na veřejné IP pomocí 

hraničního routeru a pomocí firewallu zajistit jejich bezpečné propojení se sítí internet. 

 U všech aktivních prvků je dostupnost vzdáleného přístupu pravidelně kontrolována. 

Kontrola se provádí testem na dostupnost příslušného portu pro administraci. Pokud 

systém zjistí jeho nedostupnost, nahlásí tento problém obsluze. U některých aktivních 

prvků se automaticky provede restart pomocí již dříve zmíněného IP Watchdogu. 

 Při vzdálené správě je důležité nastavení silného hesla pro přihlášení. Původně bylo u 

všech zařízení nastavené jedno univerzální heslo, které bylo používáno ve firmě již od 

začátku vzniku firmy. Toto heslo nebylo sice slovníkového typu, ale mělo pouze šest 

znaků. Bylo to z toho důvodu, že některá zařízení resp. jejich firmware, neumožňovala 

hesla o vícero znacích. Postupem času však výrobci začali vydávat nové firmware právě i 

z důvodu možného posílení použitého hesla. Při výstavbě DC bylo proto rozhodnuto o 

změně použitého univerzálního hesla. Silné heslo obsahuje kombinaci velkých a malých 

písmen, číslic a jiných přípustných znaků (z každé vyjmenované třídy alespoň jeden). Dále 

je dlouhé minimálně 8 znaků. Čím delší, tím samozřejmě bezpečnější. Zvolené heslo se 

nesmí nacházet ve slovníku, laicky řečeno by to nemělo být slovo ani klasická kombinace 

existujících slov. Ideální je dlouhá věta, zapamatovatelná, věta kombinující předchozí 

podmínky. Heslo nesmí být již někde zveřejněné, heslo se nově vytváří či generuje. 

Vzhledem k posílení bezpečnosti provozu celé sítě včetně DC bylo zvoleno heslo o délce 

11 znaků, obsahující velká a malá písmena, číslici a speciální znak. Zvolené heslo bylo 

následně nastaveno na všechny prvky DC a postupně je aplikováno na ostatní zařízení 

v síti. 

 Obsluha DC má k dispozici LCD monitor s klávesnicí a myší, kde pomocí KVN 

přepínače může obsluhovat požadovaný server. KVN bylo zvoleno typu Level One KVM-
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0810 (Obrázek č. 33) a to ze dvou důvodů. Prvním je možnost přepínání pomocí 

klávesových zkratek resp. On Screen Display menu management. Viz. Obrázek č. 34. 

Druhým důvodem je možnost kaskádování těchto přepínačů a tím potencionálně možnost 

ovládat až 256 serverů. 

 

  

Obrázek č. 33: přepínač Level One KVM-0810 

[zdroj: vlastní] 

Obrázek č. 34: Management KVN přepínače 

[zdroj: vlastní] 
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6. Zhodnocení dosažených výsledků 

 Při dozoru nad výstavbou DC jsem postupoval dle analýzy provedené v teoretické 

části mé práce. Veškeré použité technologie byly dimenzovány s ohledem na očekávané 

komerční využití DC. Jejich kvalita byla vybírána s použitelnou životností minimálně pěti 

let. Ne vždy však bylo možné zvolit tu nejlepší možnou technologii pro vybraný systém. 

Rozhodujícím hlediskem byla vždy počáteční investice nutná na její pořízení. Finanční 

omezení bylo rozhodujícím kritériem při volbě konkrétního podpůrného systému. Snažil 

jsem se najít kompromis mezi spolehlivostí a cenou. To se mi dle mého názoru podařilo. 

 Dostupnost podpůrné infrastruktury v podobě optických tras je u vybudovaného DC 

téměř dokonalá. Dva nezávislí poskytovatelé v objektu se samostatnými optickými kabely 

jsou ideální volbou. Při simulovaném výpadku a automatické aktivaci záložního okruhu, se 

přepnutí projevilo výpadkem jednoho pingu do sítě internet, což je téměř dokonalá záloha. 

Bohužel i přes tento téměř dokonalý stav se mohlo stát, že oba dva okruhy mohly být naráz 

nefunkční. Při rekonstrukci chodníku v ulici J. Skupa ve městě Mostu došlo k narušení 

podzemního datového vedení v místě, kde je souběh těchto dvou samostatných optických 

kabelů. Dle následného vyjádření vlastníků obou datových kabelů, je souběh na daném 

místě pouze v délce padesáti metrů. Před tímto souběhem i po něm, vede každý kabel jinou 

trasou. Naštěstí nedošlo k přerušení obou optických kabelů, ale pouze k narušení, které 

nemělo fatální dopad na jeho funkčnost. Při následném řešení vzniklé situace byl nejdříve 

opraven jeden optický kabel a poté druhý. Tím nedošlo k faktickému výpadku služeb DC. 

Z nastalé situace vyplynulo, že předejít vzniklému stavu se dalo pouze přesnou znalostí 

kompletního fyzického vedení obou poskytovatelů datových okruhů. Při analýze dostupné 

infrastruktury jsem bohužel dostal informace k fyzickému uložení datových kabelů pouze 

v okolí DC, z čeho jsem usoudil na nezávislé vedení obou optických tras. 

6.1. Navrhované úpravy podpůrných systémů DC 

 Dodávka elektrické energie je dle teoretických požadavků v ideálním stavu. Při 

dosavadním fungování DC ještě nedošlo k výpadku dodávek napájení, a to i v případech, 

kdy v částech města docházelo k delším výpadkům dodávky elektrického proudu. 

Funkčnost záložního automatického dieselagregátu je nadále udržována a pravidelně 

testována. Vzhledem k neznalosti kvality a trasy stávajícího elektrického vedení po objektu 

bych však navrhoval vytvoření nového napájecího kabelu svedenému samostatnou trasou 
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až k hlavnímu elektrickému rozvaděči umístěného u podružné transformační stanice 

v objektu. Je to z toho důvodu, že v případě poruchy na přívodním vedení elektrického 

napájení do DC, by bylo diagnostikování takovéto poruchy velmi náročné. 

 Instalovaný klimatizační systém odpovídá přibližně způsobu chlazení ze sálu. Jako 

zdvojený strop jsou využity instalované děrované podhledy, které umožňují nasátí a odvod 

ohřátého vzduchu. Chladný vzduch je do rozvaděčů přiváděn perforovanými dveřmi popř. 

nasávacími otvory umístěnými ve spodní části rozvaděčů. Jak již bylo uvedeno v kapitole 

5.3., tak zvolený klimatizační systém je dostatečně naddimenzován a je zajištěno jeho 

zálohování.  

 Zabezpečovací a kamerový systém odpovídá nejmodernějším trendům v této oblasti. 

Samozřejmě, že větší míru jistoty by poskytovala fyzická ostraha v podobě přítomnosti 

ostrahy v prostorách DC, ale ta je ve stávajícím stavu ekonomicky nereálná. Ke zvýšení 

bezpečnosti prostor DC bych navrhoval doplnění zabezpečovacího systému o tzv. 

bezpečnostní mlhu. Bezpečnostní mlha je při narušení prostoru neoprávněnou osobou 

spuštěna. Přičemž spuštění závisí na signálu z instalovaných pohybových čidel či rozpojení 

přídržného magnetu. Do několika vteřin se zaplní celý prostor DC velmi hustou mlhou. To 

má za následek ztracení orientace v prostoru a nemožnost viditelnosti. Spolu s paralelním 

spuštěním sirény a bezpečnostního stroboskopu je téměř nereálné se pohybovat 

v prostorách DC. Bezpečnostní mlha je zcela nezávadná. Nevznikne žádné poškození 

aktivních prvků ani zařízení DC. Je zcela nezávadná a netoxická i pro člověka. 

 Stávající řešení požární ochrany DC bude nutné doplnit o automatický zhášecí 

systém, který umožní okamžitou likvidaci případného požáru bez nutnosti zásahu člověka. 

Signál pro jeho spuštění bude dodávat instalovaný požární systém. Automatický zhášecí 

systém v okamžiku vzniku požáru vyplní celý prostor DC směsí argonu a dusíku, která 

znemožní hoření a uhasí oheň i v místech, kam nepronikne hasící medium. Při působení 

tohoto systému nedojde k přerušení dodávky elektrické energie. Tento systém jsem 

zvažoval již při primární instalaci EPS, ale jeho pořizovací náklady se pohybují v desítkách 

tisíc korun. 

 Posledním návrhem, na zlepšení stávajícího stavu zabezpečení DC, je rozšíření počtu 

univerzálních hesel tak, aby každý typ aktivních zařízení (switche, routery, servery) měl 

své vlastní univerzální heslo. V případě, že by došlo k prozrazení stávajícího univerzálního 

hesla, nedojde k ohrožení všech instalovaných aktivních prvků. Také případná následná 

změna hesla bude snadnější v případě jednoho typu zařízení. 
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6.2. Návrh směrování vývoje DC 

 Původním primárním cílem výstavby DC bylo snížení nákladů na provoz a údržbu 

páteřních aktivních prvků a zvýšení kvality poskytovaných služeb lokálního ISP operátora. 

Vzhledem však ke vzniklým volným kapacitám se již od samého začátku nabízelo i jeho 

následné komerční využití. Nabídka služeb společnosti WMS s.r.o. se rozšířila o tyto 

nabízené produkty: 

 Server Housing 

 Virtuální servery 

 Webhosting 

 Rack Housing 

Konkurovat stávajícím zavedených datacentrům cenou a kvalitou nabízených služeb je 

reálné. Jeho další předností je však lokálnost, tzn. snadná dostupnost pro případné 

zákazníky z Mosteckého regionu. Tohoto parametru bych chtěl využít v dalším komerčním 

směřování DC. Společnost WMS s.r.o. připojuje do internetu spoustu subjektů. Jedná se 

zejména o firmy, školy, státní či neziskové organizace. Tyto společnosti potřebují ve 

většině případů ke své práci servery. Využívají je jako file servery nebo pro provoz svých 

IS či jiných aplikací. Možné rozšíření poskytovaných služeb se týká nabídky provozovat 

tyto servery v prostorách nově vzniklého DC.  

 Služba bude zahrnovat provoz privátní VLAN sítě, ve které bude začleněna stávající 

vnitřní síť zákazníka a server umístěný v prostorách DC. Tento server bude automaticky 

zálohován a bude z venku dostupný pouze přes samostatný firewall. Zákazník bude 

využívat server, tak jak byl doposud zvyklý, ale jeho dostupnost a bezpečnost se mu zvýší. 

Dále bude profesionálně chráněn před vnějšími útoky, ale zároveň bude bezpečně dostupný 

z internetu. Důležitá data budou automaticky zálohovány na jiný server a tak v případě 

havárie disků nepřijde zákazník o cenná data. Odebranou elektrickou energii, 

spotřebovanou provozem serveru, zákazník hradí i v nynějším místě instalace a tak by růst 

jeho nákladů znamenalo navýšení o platbu za umístění serveru v DC. V současné době 

dochází k vytipování subjektů, kterým bych chtěl tuto službu nabídnout. 
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7. Závěr 

 V mé diplomové práci jsem se zaměřil na realizaci výstavby datového centra se 

specifickými požadavky na jeho využití. Požadavky měly za cíl zlepšit a zkvalitnit 

portfolio služeb nabízených lokálním poskytovatelem internetu. Samotné realizaci 

předcházela teoretická analýza potřebných podpůrných systémů, kterou jsem následně 

využil pro analýzu části těchto systémů na skutečné oblasti města Most. Na základě 

zpracované analýzy a praktického průzkumu, bylo zvoleno místo pro vybudování datového 

centra a zahájena jeho výstavba. Při následném výběru a instalaci jednotlivých systémů 

jsem využíval znalostí získaných z teoretické části své diplomové práce. Nejnáročnější 

bylo najít kompromis mezi požadovanou spolehlivostí, funkcí systému a jeho pořizovací 

cenou. Myslím, že při hledání tohoto kompromisu, jsem vždy našel odpovídající řešení. 

 Navrhované vylepšení podpůrných systémů datového centra souvisí s aktuálním 

finančním omezením investic do jeho výstavby. V případě získání dalších finančních 

prostředků doporučuji v první řadě doplnit řešení požární ochrany o automatický zhášecí 

systém. Ten je dle mého názoru téměř nezbytný pro ochranu investice do zařízení datového 

centra. Následná doporučení, která jsem uvedl v předchozí kapitole 6.2., zajisté zvýší 

spolehlivosti poskytovaných služeb. 

 Můj návrh na možné směrování komerčního využití datového centra vychází ze 

znalostí potřeb uživatelů v oblasti ICT. Ty jsem získal při své pracovní činnosti na pozici 

manažera obchodu a služeb. Domnívám se, že tato specifická služba pomůže dotvořit 

ucelené portfolio nabízených služeb a tím pokrýt širší potřeby zákazníků. 
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