
 
 
 
 
 

 

 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Praha, 31. 3. 2022 
 
 

Seznam.cz a Altron postaví druhé datové centrum. 
Vyrůst má do začátku následujícího roku.   
 
Česká internetová jednička Seznam.cz zahájila 22. 2. 2022 stavbu nového datového 
centra s názvem Nagoja. Pro jeho realizační část se znovu rozhodla spolupracovat 
se společností Altron, která je tuzemským lídrem ve výstavbě datových center. Obě 
společnosti se netají ambiciózním plánem, který počítá s dokončením výstavby 
během letošního roku.   
 
Vzájemná spolupráce firem Seznam.cz a Altron v oblasti výstavby datových center 
začala již v roce 2015 na projektu datacentra Kokura. Stejně jako v dřívějším projektu 
bude Altron jako generální dodavatel zajišťovat celý průběh technické výstavby, 
nasazení a zprovoznění technologií.  
 
Datové centrum Nagoja vyroste na pozemku v Benátkách nad Jizerou. Samotná hala 
zabere zhruba 1200 metrů čtverečních a cena se bude pohybovat ve stovkách 
milionů korun. Cílem nové výstavby je nahradit dlouhodobě pronajímané kapacity 
datacentra Nagano od O2, jehož komplex má být do konce roku 2023 přestavěn na 
bytové jednotky. 
 
Kapacita nového centra Nagoja má být po dokončení 3 MW s možností budoucího 
rozšíření. Ve dvou sálech bude umístěno 200 racků typu 48U se zvýšenou hustotou. 
Seznam.cz do nich plánuje umístit vlastní servery, které v rámci svého projektu 
Montovna vyvíjí a produkuje.  
 
Inovativní řešení přinese také systém chlazení využívající technologii přímého 
freecoolingu pomocí venkovního vzduchu. Tato technologie umožní kompletní 
vynechání strojového chlazení. Cíl energetického koeficientu PUE je stanoven na 
hodnotě 1,1.  
 
„V interním inovativním centru Altron Innovation Lab vyvíjíme, ve 
spolupráci se společností Seznam.cz, novou generaci řídicích a 
monitorovacích systémů, které budou zajišťovat autonomní provoz DC 
Nagoja. Tento systém bude zajišťovat vysokou efektivitu provozu, 
stanovenou pro toto DC," udává Petr Ding, expert na datová centra Altron. 
 
 



 
 
 
 
 

 

Seznam.cz však nezapomíná ani na současné centrum Kokura. Souběžně s novou 
výstavbou v Benátkách nad Jizerou dojde k posílení současných kapacit a dostavbě 
nového sálu.  
 
,,Kokura je stále vysoce efektivní řešení, které v době svého vzniku 
umožnilo Seznamu částečnou nezávislost na externích dodavatelích 
housingových služeb. S jeho rozšířením jsme počítali od začátku a teď 
nastal ten správný čas,’’ udává Pavel Herout, obchodní ředitel Altron. 
 
Dokončení stavby Nagoja je plánované na přelom roků 2022 a 2023. V současné 
době jsou stavební práce v plném proudu a běží dle stanoveného harmonogramu. 
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O společnosti Altron 
 
Altron byl založen v roce 1993 Milivojem Uzelacem a postupně se vypracoval na pozici české jedničky 
na poli datových center. Své technologie a produkty Altron poskytuje napříč globálním trhem v rámci 
soukromých společností a státních institucí stovkám klientů. V České republice disponuje nejrozsáhlejší 
servisní sítí datových center. Mezi nejvyhledávanější služby patří výstavba datových center na míru, 
mobilní a micro datová centra, poradenství a ostatní služby spojené s kritickou infrastrukturou.  
 
 
Odkaz na webové stránky https://www.altron.net/ 
Facebook: https://www.facebook.com/altroncz 
Instagram: https://www.instagram.com/altron_net/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/altron-a.s. 
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Jovanka Uzelacová 
Marketingová manažerka – Altron 
 
jovanka.uzelacova@altron.net 

+420 606 665 464 

 

Agenturní kontakt pro média: 
Zuzana Pětníková 
Head of Marketing – Inago Digital 
 
zuzana.petnikova@inago.cz  

+420 721 044 470  


