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V červnu 2019 bylo v Tušimicích otevřeno nové korporátní datové centrum Skupiny 
ČEZ, které nahradí datová centra ČEZ v Praze a Plzni. Vybudováním kompletní non-IT 
infrastruktury datového centra, včetně dodávky a instalace klíčových technologií byla 
pověřena společnost PRONIX. Datové centrum s ICT příkonem 960 kW a max. hodnotou 
PUE 1,245 bylo realizováno zcela bez technologické podlahy. Na míru tak byly vyrobeny 
i modulární systémy UPS Centiel 4 x 350 kVA s připojením „shora“. Veškeré 
technologie jsou řízeny a monitorovány prostřednictvím technologií a aplikací, které 
rovněž vyvinul a dodal PRONIX.

 

Společnost PRONIX dokončila realizaci datového centra Skupiny ČEZ 
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▪ V březnu 2019 dokončila společnost PRONIX v areálu bývalé elektrárny Tušimice I. kompletní realizaci non-IT 
infrastruktury korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ 

▪ Datacentrum s max. hodnotou PUE 1,245 pro ICT příkon 960 kW bylo vybudováno zcela bez technologické podlahy 
ve standardu TIER III 

▪ Klíčové technologie napájení – motorgenerátory FG Wilson 4 x 900 kVA | UPS Centiel 4 x 350 kVA,  
NN a VN rozvodů, chlazení, hašení, řídicích a monitorovacích systémů, palivového hospodářství, včetně datových  
stojanů, dodala a instalovala rovněž společnost PRONIX 

 

Zveme Vás na konferenci, která se bude věnovat novinkám a trendům v oblasti technologií a služeb pro non-IT 
infrastruktury datových center a energetické celky. Čeští i zahraniční odborníci se s Vámi podělí o klíčové 
poznatky, které ovlivňují jejich realizaci a bezpečný provoz. 

 

      Datové centrum ČEZ | Tušimice 
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Skupina ČEZ 

Energetická společnost ČEZ je největším energetickým uskupením nejen v České republice ale i v rámci celé střední 

a jihovýchodní Evropy. ČEZ je zároveň největším výrobcem elektřiny v České republice. Mateřská společnost 
sdružuje desítky společností, jejichž aktivity zahrnují široké spektrum činností. Tyto činnosti však také představují 

velké nároky na množství zpracovávaných dat. Skupina ČEZ proto rozhodla o vybudování nového korporátního 
datového centra. 

▪ Datové centrum ČEZ vyrostlo na brownfieldu bývalé elektrárny 

Nové datové centrum ČEZ bylo zbudováno na brownfieldu bývalé elektrárny Tušimice I. S kapacitou osm petabajtů 
nahradí datová centra ČEZ v Praze a Plzni, která již z technologického i bezpečnostního hlediska nevyhovují 
současným požadavkům. Centralizované ukládání dat umožní větší flexibilitu a rychlejší implementaci nových 
systémů. Díky své poloze na místě elektrárny šetří významnou část nákladů na elektřinu. Toto umístění také zajišťuje 
vysoký stupeň fyzické bezpečnosti. 

▪ Non-IT infrastrukturu připravila společnost PRONIX 

Umístění datového centra ve specifickém prostředí elektrárny však také znamenalo zvýšené nároky na realizaci celého 
projektu, která byla spojena s náročnou administrativou a složitými legislativní procesy. Práce na výstavbě non-IT části 
byly zahájeny v dubnu 2018.  

Samotné realizaci však předcházel komplexní návrh celé non-IT infrastruktury datového centra, včetně vybavení 
datového sálu se 160 datovými stojany, související simulace termodynamického proudění a způsobu zajištění 
klíčových požadavků na energetickou efektivitu datového centra. Maximální hodnota indikátoru energetické efektivity 
tzv. PUE (Power Usage Effectiveness) byla stanovena na 1,245 pro ICT příkon 960 kW. 

PRONIX také navrhl a dodal systém napájení elektrickou energií, včetně záložních zdrojů UPS  
a motorgenerátorů, palivového hospodářství, dále systém vzduchotechniky a chlazení, hašení, dohledové  
a řídicí systémy a další podpůrné prvky. Datové centrum disponuje dvěma rozvodnami nízkého napětí, jednou 
rozvodnou vysokého napětí a čtyřmi trafostanicemi. Datový sál je vybudován na principu uzavřené teplé uličky  
s odvodem vzduchu do prostoru stropu. 

▪ Zálohu poskytují UPS Centiel připojené „shora“ 

Jako záložní napájení datového centra pro případ výpadku elektrické energie ze standardní sítě byly zvoleny systémy 
UPS Cumulus Power švýcarského výrobce Centiel. Systémy Centiel představují nejnovější generaci modulárních 
systémů UPS s vysokou dostupností (99,9999999 %). Vysoká účinnost dvojité konverze téměř 97 % představuje nízké 
ztráty a znamená tak významnou úsporu provozních nákladů. Distribuovaná aktivně-redundantní architektura (DARA) 
a odstraňování poruch za provozu tzv. hot-swap principem zajišťují maximální bezpečnost a snadnou servisovatelnost 
celého systému. Datové centrum bylo vybudováno zcela bez technologické podlahy. Na míru tak byly vyrobeny  
i modulární systémy UPS Centiel s výkonem 4 x 350 kVA s připojením „shora“, které umožňují zálohu datového 
centra po dobu 10 min. při plném provozu. UPS jsou doplněny více než 1 000 bateriemi. 

▪ Delší výpadky zajistí motorgenerátory FG Wilson 

V případě dlouhodobějšího výpadku elektrické energie převezmou zátěž motorgenerátory FG Wilson předního 
světového výrobce Caterpillar (Ni) Ltd. o výkonu 4 x 900 kVA. Díky kvalitnímu technickému a technologickému 
zpracování celého soustrojí je zajištěna maximální bezpečnost a spolehlivost. Autonomita provozu datového centra je 
pak prostřednictvím přídavných palivových nádrží zajištěna na více než 25 hodin. 

▪ Chlazení datového centra pomocí freecoolingu a vody 

Chlazení datového sálu zajišťuje 5 (4+1) chladících jednotek. Každá jednotka s výkonem 250 kW umožňuje tři druhy 
chlazení. Téměř 300 dní v roce je využíváno volné chlazení pomocí tzv. freecoolingu. Většinu roku jsou tak v provozu 
pouze plynule řízené, úsporné a k životnímu prostředí šetrné EC ventilátory. Energetické úspory při použití 
freecoolingu znamenají výrazné snížení nákladů na provoz celého datového centra.  
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Při navýšení venkovní teploty dochází k aktivaci tzv. adiabatického chlazení, které výměník na straně vzduchu 
přiváděného zvenku zkrápí vodou. Teplota vzduchu se tak snižuje natolik, že je schopný pojmout teplo odváděné 
z datového sálu. Při extrémních letních teplotách je využito také strojové dochlazování, které je však nejzazší 
možností a jeho využití se předpokládá zhruba 25 hodin ročně. Je však z bezpečnostního hlediska instalováno na plný 
výkon jednotky. Lze tak uzavřít část venkovní jednotky a chladit pouze vnitřní vzduch datového sálu.  

▪ Datové centrum pod kontrolou 

Společnost PRONIX navrhla a instalovala rovněž kompletní řídicí a monitorovací systém představující ucelený 
systém vzdáleného dohledu, správy a řízení kritických prvků non-IT infrastruktury datového centra ČEZ 24/7/365. 
Monitorovány jsou veškeré napájecí trasy, motorgenerátory, ale i systémy chlazení a VZT nebo zvlhčovače  
a odvlhčovače. On-line lze sledovat a regulovat parametry provozního prostředí jako jsou např. teplota a vlhkost. 
Proaktivní systému monitoringu a optimalizace datového centra umožňuje také zpracování dat v rámci DCIM (Data 
Center Infrastructure Management). Tato data lze využít např. pro účinné plánování při osazování dalších IT a non-IT 
technologií nebo při hledání rizik při jejich odstavování. Historie událostí a ukládaná data slouží také pro sledování 
energetické efektivity datového centra tzv. PUE. Pro vizuální kontrolu místností bylo instalováno 50 bezpečnostních 
kamer, včetně kamer s rozpoznáváním obličejů. Dohledu podléhá osm samostatně hašených úseků. 

▪ Zajímavosti z datového centra 

Datové centrum je vybudováno zcela bez technologické podlahy s připojením technologií shora. Datový sál je 
koncipován na principu uzavřené uličky s odvodem vzduchu do prostoru stropu. Použito bylo více než 22 km kabeláže 
pro napájení, téměř 10 km pro systém DCIM a více než 8 km pro monitoring. 

▪ Testování datového centra a uvedení do provozu 

Před uvedením do provozu bylo celé datové centrum prověřeno řadou funkčních zkoušek a zátěžových testů. Ve 
všech těchto testech navržený systém obstál a mohl být investorovi předán k užívání do běžného provozu. Stavbu do 
užívání předala společnost PRONIX jako generální dodavatel non-IT infrastruktury v březnu 2019. 

▪ Bezpečnost a spolehlivost datového centra ČEZ 

▪ Splnění parametrů TIER 3 

▪ Odolnost proti jakékoliv jedné poruše 

▪ Klíčové technologie pod neustálou kontrolou 

▪ Bezpečné provádění veškeré údržby a testování systémů za provozu datového centra 

▪ Maximální omezení lidských chyb (přehledné členění a oddělení jednotlivých systémů) 

▪ Vysoká bezpečnost provozovaných systémů (selektivní přístup do těchto prostor) 

▪ Efektivní řízení a plánování využití všech prostředků 

▪ Snížení provozních nákladů 

▪ Rychlé servisní zásahy 

▪ Závěrečné shrnutí a vyjádření investora 

„Kvalita, bezpečnost a dostupnost, tak lze shrnout klíčové vlastnosti použitých technologií, postupů a procesů datového 
centra ČEZ. Společnost PRONIX si váží skutečnosti, že mohla být součástí týmu, který toto datové centrum vytvořil  
a je na odvedenou práci náležitě hrdá.“, dodává na závěr Krzysztof Józef Górski majitel společnosti PRONIX. 

„Čas ukazuje a potvrzuje, že bylo pro ČEZ dobře, že vybudování non-IT infrastruktury vyhrála společnost PRONIX. Při 
realizaci jsme snadno nacházeli společnou myšlenku. K problémům, které se vyskytly, se PRONIX stavil čelem, což 
je z pohledu investora důležité. Funkční testy prokázaly, že PRONIX zadání splnil. Za zadavatele nezbývá než doufat, 
že naše spolupráce bude do budoucna stejně dobrá jako ta uplynulá a že se možná potkáme u nějakého dalšího 
projektu“, zhodnotil správce korporátního datového centra ČEZ pan Jaroslav Hep. 
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Společnost PRONIX  

PRONIX je předním integrátorem a uznávaným odborníkem v oblasti technologií a služeb pro non-IT infrastruktury 

datových center a energetické celky. Na českém a slovenském trhu působí již od roku 1992. Poskytuje flexibilní 
řešení od instalace jednotlivých elektrotechnologií až po komplexní technologické celky. Podílí se na výstavbě 
největších datových center v ČR. Dodává systémy záložního napájení – UPS, DUPS, motorgenerátory, baterie, ale  
i systémy chlazení, hašení, vzduchotechniky, EPS, EZS, CCTV a MaR. Nabídka služeb PRONIX zahrnuje také 
audity a konzultace, inovativní návrhy projektů, inženýrské práce, profesionální realizace, řídicí a dohledové systémy, 
odbornou technickou pomoc a záruční a pozáruční servis prostřednictvím speciálně vyškolených a certifikovaných 
techniků. 

 

▪ PRONIX | efektivita, bezpečnost a spolehlivost 

▪ Více než 25 let zkušeností v jednom oboru 

▪ Působnost po celé ČR a na Slovensku 

▪ Komplexní řešení připravovaná na míru každému zákazníkovi 

▪ Technicky komfortní řešení optimalizovaná na investiční a provozní náklady 

▪ Inovativní projekce a inženýring 

▪ Profesionální realizace specializovaných a vyškolených odborníků 

▪ Nejmodernější technologie s důrazem na vysokou kvalitu a spolehlivost 

▪ Unikátní dohledové systémy technologií (PRONIX POC) 

▪ NON-STOP servis a podpora 24/7/365 

 

Ať jsou Vaše požadavky na non-IT infrastruktury datových center  

a energetické celky jakékoli, jsme připraveni je splnit! 


