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Představení projektu Datové centra Čechy Střed
• Představení společnosti ČEPS
• Účel a důvod výstavby Datové centra ČEPS
• Umístění a vzhled objektu
• Základní technické parametry
• Technologické celky v rámci DC
• Vliv na okolí při stavbě
• Vliv na okolí při provozu
• Harmonogram výstavby
• Příklad datového centra ČEZ
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Základní informace o ČEPS, a.s., I.
• Výhradní provozovatel přenosové soustavy (PS)
České republiky na základě licence na přenos
dle energetického zákona (č. 458/2000 Sb.)

• Jediným akcionářem ČEPS, a.s., je stát ČR,
správu jeho majetkového podílu vykonává MPO ČR
• Poskytuje nediskriminační přístup k přenosové soustavě
za konkurenceschopné ceny
• Provozuje, udržuje a rozvíjí přenosovou soustavu ČR
• Zajišťuje přenos elektřiny od výrobce do místa odběru
v rámci přenosové soustavy = přenosové služby
• Dispečersky zajišťuje rovnováhu mezi výrobou
a spotřebou elektřiny v každém okamžiku
= systémové služby
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Základní informace o ČEPS, a.s., II.
• Zajišťuje podpůrné služby (slouží k dispečerskému
vyrovnání výkonové nerovnováhy)
• Přispívá k rozvoji trhu s elektřinou v ČR a EU
• Spolupracuje s ostatními provozovateli propojených
PS v Evropě (ENTSO-E, TSC/TSCNET Services, Core)
• Vybrané části přenosové soustavy patří k evropské
kritické infrastruktuře
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Hlavní činnosti ČEPS
• Zajišťování rovnováhy výroby a spotřeby elektřiny
v každém okamžiku
• Provoz, rozvoj a údržba elektroenergetické přenosové
soustavy ČR
• Zajištění přenosu elektřiny mezi výrobci a distributory
a se sousedními provozovateli PS
• Spolupráce na přidělování přenosové kapacity
mezi nabídkovými zónami formou aukcí nebo
implicitních alokací
• Spolupráce s ostatními provozovateli přenosových
soustav v Evropě a tím přispění k rozvoji
trhu s elektřinou
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Účel a důvod výstavby Datového centra ČEPS
• Bezpečný provoz aplikací souvisejících s provozování a řízením přenosové soustavy

• Dispečerský řídící systém
• Obchodní systém
• Datové sklady, Big Data, Machine Learning, AI
• Vazby na přenosové soustavy v rámci Evropy
• Bezpečný provoz aplikací pro řízení společnosti
• Účetnictví a správa majetku
• Poštovní služby a document management
• Důvod výstavby
• Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti Kritické informační infrastruktury státu (KIIS) – systémy a data
• Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti Kritické infrastruktury státu (KIS) – přenosová soustava
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Umístění a vzhled budovy Datového centra
• Bude se jednat o nenápadný vzhled stylu „skladový areál“
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Stavební objekty a technologie Datového centra
Stavební objekty
Objekt DC
Vnější uzemnění
Komunikace a zpevněné plochy

Název PS non-IT
Systém napájení
DPS - Systém napájení VN
DPS - Systém napájení NN

Oplocení perimetru
Požární nádrž

Záložní zdroje napájení

Kabelové kanály (VN)

DPS – Motorgenerátor a palivové nádrže pro motorgenerátor

Kabelové kanály (Optika)

DPS – Záložní zdroje napájení UPS a baterie

Voda a kanalizace

VZT a chlazení
Elektronická požární signalizace (EPS)
Stabilní hasicí zařízení (SHZ)
Elektronický zabezpečovací systém (EZS)
Řídící systém BMS/DCIM
Monitorovací systém
Datové stojany
Kamerový monitorovací systém (CCTV)
Zařízení silnoproudé elektrotechniky
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Kapacita a velikost DC
Výpočet PUE Level 4 - ICT 500 kW
ICT

ICT příkon

ICT = 500 kW

Datový sál

500 kW

Roční spotřeba ICT (kWh)

HVAC
Elektro
Ostatní

CELKEM

Energetická bilance DC Level 4 - ICT 500 kW

Roční spotřeba elektrické energie (kWh)
pPUE (-)
Roční spotřeba elektrické energie (kWh)
pPUE (-)
Roční spotřeba elektrické energie (kWh)
pPUE (-)
Roční spotřeba elektrické energie (kWh)
PUE (-)

ICT

876 000
1,200
876 000
1,200
65 700
1,015

HVAC

Celkový příkon
technologií
Administrativní
část

CELKEM DC

750 kW

Elektro
Ostatní

CELKEM

Roční spotřeba elektrické energie (kWh)
pPUE (-)
Roční spotřeba elektrické energie (kWh)
pPUE (-)
Roční spotřeba elektrické energie (kWh)
PUE (-)

PUE (-)

1,415

Celkový příkon (kW)

708

Celkový příkon (kW)

100

Celkový příkon (kW)

808

Energetická bilance DC Level 4 - ICT 750 kW

Datový sál

pPUE (-)

500

1,415

ICT = 750 kW

Roční spotřeba elektrické energie (kWh)

Datový sál (kW)

6 197 700

ICT příkon
Roční spotřeba ICT (kWh)

500

4 380 000

Výpočet PUE Level 4 - ICT 750 kW
ICT

ICT příkon (kW)

ICT

ICT příkon (kW)

750

Datový sál (kW)

750

6 570 000
985 500
1,150
985 500
1,150
45 990
1,007

Celkový příkon
technologií
Administrativní
část

CELKEM DC

PUE (-)

1,307

Celkový příkon (kW)

980

Celkový příkon (kW)

100

Celkový příkon (kW)

1 080

8 586 990
1,307
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Vliv na okolí při stavbě
• Emise do ovzduší

• V období výstavby budou ojediněle působit na okolí lokální zdroje prašnosti vyvolané stavebními
pracemi. Tyto zdroje budou pouze krátkodobého charakteru a nízké intenzity, nepředpokládá se
významnější vliv na čistotu ovzduší. Pro jejich eliminaci je počítáno se skrápěním sypkých hmot při
jejich manipulaci.
• Odpadní vody

• Odpadní vody vzniklé během stavby budou v maximální možné míře spotřebovány v navazujících
technologických krocích výstavby, např. při betonáži. Čerpání podzemních vod natékajících do výkopů
bude vyústěno do stávající dešťové kanalizace areálu.
• Odpady
• Dodavatel stavby bude povinen v průběhu výstavby postupovat s maximální šetrností k životnímu
prostředí a dodržovat příslušné právní předpisy a to zejména zákon 185/2001 Sb. o odpadech.
• Hluk
• Při stavbě bude dočasně produkován nezbytně nutný hluk stavebními stroji.
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Vliv na okolí při provozu
• Emise do ovzduší

• Pro bezchybný provoz dieselagregátů v případě výpadku elektrické energie bude prováděna zkouška
jejich technického stavu. etnost zkoušky – krátkodobě 1x za měsíc, vždy v denní době.
• Spotřeba nafty – 3x100l/h, objem spalovacícho vzduchu – 9,6 m3/litr paliva
• Emise při běhu strojního zařízení : 1700mg/litr / 9,6m3/litr = 177 mg NOx / m3

• Podle gausovského profilu rozptylu plyných částic vyplývá koncentrace NOx v místě zdroje c= Q/(2*p*
sx*sz*u) = 0,9 mg/m3
• Vypočtené příspěvky ke krátkodobé imisní koncentraci oxidu dusičitého lze očekávat pouze za souběhu
provozu a nejnepříznivějších rozptylových podmínek, přičemž předpokládáme podlimitní působení této
škodliviny v posuzovaném území. S ohledem na předpokládanou výjimečnost výpadků dodávek
elektrické energie pro zásobování datového centra a krátkodobost provozu dieselagregátů
nepředpokládáme negativní ovlivnění imisní situace v lokalitě. Pro potvrzení uvedeného předpokladu
bude zpracován posudek dle zák. 89/2002 Sb., a bude předložen nejpozději do sloučeného územního a
stavebního řízení.
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Vliv na okolí při provozu
• Odpadní vody
• Při běžném provozu bude v objektu přítomno 4 osoby
• Q - specifická potřeba vody na jednoho zaměstnance …………… 60 l/os/den
• kh - součinitel max. hodinové nerovnoměrnosti …………… 7,2
• Průměrná denní potřeba vody Qp = 4* 60 = 240 l/den = 0,003 l/s
• Maximální hodinová potřeba vody Qh,max = 240 * 7,20 = 1 728 l/den = 0,02 l/s
• Průtok pro dimenzování potrubí Qdim = 2 x Qmax = 0,04 l/s
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Vliv na okolí při provozu
• Odpady

• Objekt bude vybaven odpovídajícími shromažďovacími prostředky pro sběr odpadů komunálních
odpadů. V areálu DC budou umístěny tyto odpadové nádoby:
• - 1x běžný plastový kontejner 1100 litrů – směsný odpad
• - 1x plastová popelnice 120 litrů – papír

• - 1x plastová popelnice 120 litrů – plast
• Hluk
• Akustické parametry jednotlivých zařízení vyvozující hluk do venkovního prostoru (výdechy
vzduchotechniky, suché chladiče na střeše) budou navrženy tak, aby byly splněny hygienické limity pro
denní a noční dobu a provozně odpovídaly potřebě výměny vzduchu a technologii v navržených
prostorách objektu.
• Pro bezchybný provoz dieselgenerátorů v případě výpadku elektrické energie bude prováděna zkouška
jejich technického stavu – četnost zkoušky – krátkodobě 1x za měsíc, vždy v denní době
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Vliv na okolí při provozu
• Hluk
• Plánovaná hladina hluku (ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T [dB] – měřeno 2 m od zdroje)
• Chladící jednotky 75 dB
• Výfuky dieselgenerátorů 70 dB
• Regulace hluku je prováděna žaluziemi a tlumiči
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Harmonogram
Fáze

Činnost

Termín dokončení

1

Vypracování technického projektu a dokumentace pro stavební povolení (DSP)

09/2022

2

Podání žádosti o stavební povolení a EIA

10/2022

3

Získání stavebního povolení

12/2022

4

Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)

02/2023

5

Výstavba objektu DC

02/2024

6

Realizace non-IT technologií

12/2024

7

Zkušební provoz DC

02/2025

8

Dokončení instalace IT

06/2025

9

Spuštění DC do produktivního provozu

07/2025

10

Postupná migrace systémů a aplikací

07/2026
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Příklad datového centra ČEZ

NN rozvodny + UPS Centiel

4 x modulární UPS CENTIEL 6+1 (300 kW+50 kW)

Datový sál – 160 datových stojanů

VN rozvodna

Motorgenerátory FG Wilson

Instalovaný výkon záložních zdrojů

4 x MG FG WILSON 900 kVA (stand-by)

16

VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ

DĚKUJI ZA POZORNOST
Lukáš Babjak
ředitel sekce ICT služby
babjak@ceps.cz

