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DataSpring spouští datové centrum v Lužicích 

Lužice 24. 4. 2015 - Společnost DataSpring dnes slavnostně otevřela nové datové centrum 

v Lužicích na Hodonínsku. Nabídne nejen další pracovní příležitosti v kraji, ale také 

nejvyspělejší technologie v oblasti infrastruktury a zabezpečení dat.  

 
Poloha datového centra klientům DataSpring poskytuje kvalitní pokrytí regionu střední 
Evropy. Lužice jsou v blízkosti Brna, které je centrem IT v České republice, a jsou také dobře 
dostupné z Prahy, z Bratislavy nebo z Vídně. Lokalita byla zvolena tak, aby se minimalizovala 
míra dopadu možných rizik, jako jsou například živelné katastrofy, a datové centrum mohlo 
fungovat i bez externího zdroje energie. Nepřetržitý chod je možný díky dvěma nezávislým 
rozvodům energie a 2 + 1 dieselagregátům. 
 
Společnost DataSpring klade důraz na ekologii a uvědomuje si nutnost optimalizace 
energetické spotřeby, proto je nové centrum v Lužicích budováno jako „zelené“ datové 
centrum. Koeficient PuE, který hodnotí efektivitu spotřeby energie, je nižší než 1,4.  
 
Kapacita nového datového centra je až 10 000 serverů a jeho úložiště pojme 30 petabytů 

dat. Pokud by všechna tato data měla být nahrána na DVD s kapacitou 4,7 GB, bylo by 

zapotřebí 6,7 milionu DVD.  

Společnost DataSpring, která je stoprocentně vlastněná investiční skupinou KKCG, navazuje 
na podporu pracovního trhu v kraji a nabízí pracovní příležitosti mladým lidem. „Chceme dát 

příležitost i studentům bez praxe formou stáží a zkrácených úvazků. Plánujeme spolupráci 

s vybranými univerzitami,“ dodal Martin Smekal, generální ředitel společnosti DataSpring. 
 
 „V současné době  jsou našimi klienty společnosti skupiny KKCG, ale navazujeme a rozvíjíme i 

vztahy s klienty z komerční sféry, kterým nabízíme vysokou kvalitu služeb,“ dále uvedl 
Smekal.  
 
Společnost DataSpring je držitelem certifikátu Tier III udíleného společností Uptime Institute. 
Tier III garantuje v podstatě nepřetržitý provoz IT a zároveň umožňuje údržbu instalovaných 
technologií bez ovlivnění chodu centra. Tato certifikace dokládá vysokou úroveň kvality a 
dostupnosti služeb datového centra a v České republice jí disponují jen tři společnosti. 
Dostupnost Tier III center činí 99,982 %.  
 

 

 



Kontakt pro média: 

Dana Dvořáková 

ředitelka komunikace KKCG 

dana.dvorakova@kkcg.com 

tel. 602 372 834 

DataSpring 

DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení. Společnost byla založena 
v roce 2010 jako Centrum ICT služeb s.r.o, v roce 2014 změnila název na DataSpring s r.o. a prošla 
kompletním rebrandingem. DataSpring je specialistou na analýzu a zpracování dat. Poskytuje 
poradenství v oblasti business intelligence a využití dat a informací pro rozvoj.  

Investiční skupina KKCG 

KKCG je mezinárodní investiční skupina s aktivy téměř 1,6 mld. eur a zaměstnávající 2 000 lidí. Jako 

strategický investor se dlouhodobě zaměřuje na oblasti ropy, zemního plynu a průmyslu. Skupina 

KKCG drží podíly ve víc než 25 českých a zahraničních společnostech, mezi které patří např. skupina 

MND, Sazka, OPAP, Vítkovice, cestovní skupina Fischer, Informační linky 1188, DataSpring a další. 

KKCG působí v 10 zemích světa.  

 
Moderní budova datového centra se skládá ze dvou částí: administrativní a technologická část. Plocha budovy 
činí 1 612 m2 a datového sálu 314 m2. Kapacita datového sálu činí 80 racků. 

 


