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Společnost Greendata nabízí pod značkou DC6.cz širokou škálu služeb Rack housingu pro 
zákazníky z řad jednotlivců, startapů, fi rem i institucí, až po zájemce o části datacentra 
včetně pronájmu zázemí i administrátorů. V současné době je jedním z mála poskytovatelů 
operujících na území Prahy 6.

DC6.cz tak může být vaše nové prostředí pro housing o velikotech 6U, 21U a 42U+. Jedná 
se o technologické prostředí vybavené vším potřebným pro hostování zákaznických serverů 
a IT infrastruktury. Služba Datacentra poskytuje spolehlivé mikroklima, které pomůže zvýšit 
dostupnost vašich služeb a snížit vám náklady. Pokud máte kanceláře v západní části Prahy, 
je pro vás DC6.cz ideálním místem v dojezdové vzdálenosti.

Důsledně dodržovaný ekologický koncept energeticky efektivního datového centra v rámci 
standardizace green IT.

DC6.cz v pražských Vokovicích patří mezi energeticky efektivní provozovny v rámci poměru 
spotřeby energie serveru a požadavku na napájení celého datového centra. Společnosti 
Greendata se daří plnit požadované parametry a předpisy v rámci maximální spolehlivosti 
i redundance s cílem dosažení mezinárodně uznávané certifi kace ISO 50001, tedy normy 
komplexního systému řízení energie a systematického zkvalitňování jejího „zeleného“ 
výkonu. 

Servery budou hostovány mimo záplavovou oblast v areálu Šárka Business Park s.r.o., Lužná 
591/4, Praha 6, v blízkosti ulice Evropská, ve vzdálenosti 15 min. od centra hl. města Prahy. 
Možnost dopravy do areálu: 
Bus - zastávka Nové Vokovice, Tram a metro - Nádraží Veleslavín, 
Auto - parkování u nákladového výtahu Budova E.

www.dc6.cz    tel.: +420 245 006 026          Adresa: Lužná 591, Praha 6, 162 00
info@dc6.cz  
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GREENDATA
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Pronájem prostor pro vás i vaše servery – přehled 

RACK HOUSING V DC6.CZ 
- JEDNODUCHÁ CESTA K PROFESIONÁLNÍMU HOUSINGU SERVERŮ NA PRAZE 6

DC6.cz 

VE ZKRATCE

•  Přehledná nabídka 
Rack housingu v DC6.cz 

•  Chlazení 

•  Energie a zálohování 

•  Internetová konektivita 

•  Zabezpečení 

•  Ceník Rack housingu 
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Výhody Rack housingu v DC6.cz 

CHLAZENÍ

ENERGIE A ZÁLOHY

KONEKTIVITA

ZABEZPEČENÍ

Chladící jednotky jsou napojeny na několik nezávislých chladících okruhů. K ideálnímu 
chlazení přispívá směr proudění vzduchu v serverovnách systémem studených a teplých 
uliček. Chladiče na střeše a v objektu zajišťují volné chlazení (tzv. free-cooling) při nízkých 
venkovních teplotách, čímž fi rma dosahuje až 40% úspory elektrické energie. Volné chlazení 
je prostřednictvím termostatu a čidel doplňováno klimatizační zálohou.  

Datacentrum je zálohováno několika zdroji elektrické energie pro případ výpadku energií. 
Plná záloha je zajištěna přes UPS se samostatným bateriovým modulem. Další záloha 
energie je realizována asistenčním dieselovým motorgenerátorem. 

Jedná se o systémovou integraci informačních a komunikačních technologií pro oblast 
fyzické bezpečnosti, kde se využívají mimo jiné taková zařízení, jako jsou elektronické 
zabezpečovací (EZS) a požární systémy (EPS), kamerové systémy (CCTV), přístupové 
systémy (ACS), lokalizační systémy. 

Kvalitní konektivita do telekomunikačních sítí je řešena optickými spoji, formou dvou 
nezávislých vstupů do objektu datacentra. K poskytovaným službám dodáváme zásadně 
neagregované vyhrazené linky na portech 100 Mbps, 1 Gbps nebo 10 Gbps. Připojení 
na NIX 2x 10 Gbit a na zahraniční konektivitu 2x 10 Gbit s vlastním AS57707 a přímým 
propojením na NIX, NFX, Hurricane Electric, Atrato a další zahraniční providery. 

DESET DŮVODŮ PROČ HOUSOVAT SERVERY NA PRAZE 6

•  Objekt mimo zátopovou oblast. 
•  Klimatizační systémy zajišťující teplotu a vlhkost doplněné 

„volným chlazením“. 
•  Zálohovaná elektrická energie a optická konektivita.
•  EPS a protipožární zabezpečení objektu. 
•  Podlaha s nosností min. 500-700 kg/m². 
•  Bezbariérový přístup od parkoviště až na sál, nákladní výtah.

•  Přístup do prostor střežen stálou službou 
(přístup na karty/klíče). 

•  Dohled nad sály řešen systémem průmyslových kamer 
(vnitřní a vnější). 

•  Dobrá dopravní dostupnost – poblíž stanice metra A 
„Nádraží Veleslavín“.

•  Možnost růstu – prostorová rezerva za bezkonkurenční ceny. 
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DC6.cz 

Náhled nového křídla 
DC6.cz   

Coworkingové místo 
pro zákazníky DC6.cz  



Ceník Rack housingu v DC6.cz  
Všechny uvedené ceny jsou v CZK bez DPH, smlouva je na dobu neurčitou a váže se na ni Garance vrácení peněz 30 dní. 
Pro Evropské projekty může být smluvní vztah s naším technologickým partnerem z Velké Británie, pro české projekty je 
smlouva s Greendata s.r.o.

Chcete ušetřit fi nanční prostředky housingem vlastních serverů a nemáte čas se věnovat jejich administraci? Pak se domluvme na 
částečné nebo úplné administraci z naší strany, popř. na rozšíření základních služeb.     

RACK-HOUSING 6U RACK-HOUSING 12U RACK-HOUSING 21U RACK-HOUSING 42U

6U  

non-stop technická podpora na telefonu:  0 Kč 

fyzický přístup 24/7 k racku:   0 Kč 

připojení racku 2x 1 Gbps uplink:  0 Kč 

extra 1 Gbit uplink:    900 Kč/měsíc 
(možné objednat i 10 Gbit) 

umístění technologie zákazníka 
mimo vyhrazený prostor:   1290 Kč/ks

Zákazník má možnost dohodnout si předem administraci, ať 
již částečnou či komplexní. Cena je v tomto případě dohodou. 
Jednorázové zásahy jsou zpoplatněny cenou práce technika DC6.cz :

nad rámec garantovaných služeb 
v běžné pracovní době:   590 Kč/hodina

a mimo běžnou pracovní dobu:   790 Kč/hodina

Získáte nakonfi gurovaný server se vzdáleným dohledem. Kompletní 
instalaci storage serveru včetně OS Linux, OS Windows atd. dle výběru 
a jeho následnou virtualizaci, nastavení RAID, zálohování, replikace, 
napojení na SMART monitoring, vzdálený syslog, a mnoho dalších. 

instalace serveru:    6990 Kč 

správa storage serveru: 990 Kč/měsíc

Krajní řešení přichází po upomenutí zákazníka. 

Odpojení a znovu zapojení serveru 
po úhradě dlužné částky – jednorázově:   500 Kč 

uskladnění odpojené technologie zákazníka:  50 Kč/den

cena zálohované 1kWh:   3.33 Kč 

posílení el. přívodu na 16 A:   800 Kč/měsíc 

posílení el. přívodu na 24 A:   1200 Kč/měsíc

IPv4 a IPv6 adresy dle velikosti racku a skutečných potřeb. 

Distribuce nepřidělených IP adres a sítí:  1900 Kč

12U  21U  42U  
Velikost 

uzamykatelného 
úložiště 

Konektivita 
bez omezení 

Zálohovaná 
el. síť A+B 

Neomezené 
datové přenosy

Přístup do serverovny

Dohled nad servery

BGP nebo veřejné IPv4 
a IPv6 adresy

Ideální pro

2x 1 Gbps 2x 1 Gbps 2x 1 Gbps 2x 1 Gbps 

3.33 Kč kWh 3.33 Kč kWh 3.33 Kč kWh 3.33 Kč kWh

Ano Ano Ano Ano

Ano Ano Ano Ano

majitele 2-4 
rack-serverů

majitele 7+ 
rack-serverů

majitele 10+ 
rack-serverů

majitele 13+ 
rack-serverů

24/7

24/7

24/7

24/7

24/7

24/7

24/7

24/7

3 000 Kč měsíčně 5 500 Kč měsíčně 7 000 Kč měsíčně 12 000 Kč měsíčně

3/3

CENÍK DODATEČNÝCH SLUŽEB

ELEKTRICKÁ ENERGIE

ZÁKLADNÍ PŘEHLED ADMINISTRACE

CASE STUDY PRO HOUSING STORAGE SERVERU

SMLUVNÍ POKUTY
IP ADRESY

DC6.cz 


