
 

 

OTEVŘENÍ NOVÉHO DATOVÉHO CENTRA NA STŘÍŽKOVĚ 

V pátek 15. 11. 2019 proběhlo slavnostní otevření nového datového centra (DC), které nese 

název VEGA. Společnost Vegacom a.s. tak otevřela v pořadí své 3. datové centrum. Datové 

centrum VEGA se nachází na adrese Teplická 17, Praha 9 – Střížkov v nově zrekonstruované 

budově v blízkosti stanice metra Střížkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proč název VEGA? 

Jak je patrné, označení VEGA vychází z názvu společnosti Vegacom, který je tvořen spojením 

dvou slov VEGA a COM. VEGA je označení pro nejjasnější hvězdu souhvězdí Lyry a zároveň 

pátou nejjasnější hvězdou noční oblohy. 
 

Základní popis DC VEGA 

Datové centrum VEGA nabízí zákazníkům služby v oblasti Serverhousingu / Rackhousingu  

a Cloudových služeb. Datové centrum disponuje s kapacitou až 300 stojanů. Maximální důraz 

je kladen na fyzickou a kybernetickou bezpečnost. Datové centrum má mimo standardní 

technické ochrany (elektronický zabezpečovací systém, přístupový systém, kamerový systém) 

i nepřetržitý fyzický dohled s technickou podporou (24x7). Datové centrum VEGA je vybaveno 

novými moderními technologiemi a jeho samozřejmostí je zálohované elektrické napájení, 

chlazení i datová konektivita. 

 

Jak slavnostní otevření probíhalo 

Časový harmonogram: 

09:00 - 10:00  Příchod hostů  

10:00 - 10:05  Slavnostní zahájení (proslov + přestřihnutí pásky – L. Beran) 

10:05 - 10:15  Představení DC Vega (M. Hradec) 

10:15 - 10:45  Prohlídka DC Vega (M. Hradec) 

10:45 - 11:00  Představení Hotline (D. Hauser) 

11:00 - 12:00  Coffee break v zákaznické místnosti 



 

 
Na slavnostní otevření datového centra byli pozváni významní zákazníci, zejména z oblasti 

telekomunikací a interní zaměstnanci, kteří budou s Datovým centrem VEGA spolupracovat. 

Po celou dobu akce byl připraven bohatý catering v zákaznické místnosti, která bude v nejbližší 

době vybavena novým moderním nábytkem tak, aby na zákazníky vytvářela dojem příjemné 

relaxační zóny. Vytvoření příjemné a pohodové atmosféry pro zákazníky je právě jednou ze 

základních charakteristik DC VEGA. 

 

 

V 10:00 pan Ladislav Beran, ředitel společnosti VEGACOM a.s., celou akci odstartoval 

uvítacím proslovem. Následovalo přestřihnutí pásky, které oficiálně zahájilo provoz nového 

Datového centra VEGA 

 



 

 

Všichni hosté se poté přesunuli do dispečerské místnosti „Hotline“ (dále HL), kde probíhala 

prezentace pana Milana Hradce, manažera datového centra. Hostům byly prostřednictvím 

krátké prezentace předány všechny důležité informace o datovém centru, zejména jeho výhody, 

které jako datové centrum zákazníkům přináší. 

 

 

 

Po představení datového centra následovala jeho prohlídka. Hosté mohli proniknout do 

samotného nitra datového centra. Prohlídka byla umožněna do datového sálu, místnosti s hasící 

technikou a místnosti s hlavními rozvaděči a bateriemi, které v případě nouzového režimu 

zajistí bezproblémový chod datového centra. 

 

 



 

 

 

Po prohlídce se opět všichni hosté přesunuli do místnosti HL, kde se slova ujal pan Dušan 

Hauser, vedoucí Hotline, který představil princip fungování dohledu nad datovým centrem 

a samotný provoz Hotline.  

Slavnostního otevření DC VEGA se účastnilo 25 zákazníků. Jednalo se o společnosti jako 

CETIN, O2, UPC/Vodafone, SITEL, Master Internet a DC4U. Celá akce byla ukončena kolem 

12:00, kdy hosté začali postupně odcházet. 

      

Přejeme DC VEGA ať je mezi datovými centry právě tou nejjasnější hvězdou s mnoha 

novými a spokojenými zákazníky! 

 

VÍCE INFORMACÍ O DATOVÉM CENTRU NALEZNETE ZDE  

Žaneta Dlouhá 

https://www.vegacom.cz/wp-content/uploads/2019/11/C_VGC_DC_VEGA_Housing_v1-1.pdf

