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Portfolio služeb 

1. Přístup do e-infrastruktury CESNET

2. Síťové služby

a. Připojení internetovým protokolem (IP)

Národní a mezinárodní dedikované point-to-point propojení: 

b. Vyhrazené okruhy a sítě (Circuit)

c. Vyhrazené kanály (Lambda)

d. Fotonické služby (Photonic)

e. Experimentální síťové prostředí (Testbed)

3. Výpočetní a vývojová prostředí

a. Náročné výpočty (MetaCentrum)

b. Aplikační licence

c. Virtuální servery (Virtual)

d. Prostředí pro vývoj a testování (PlanetLab)

e. Cloudové služby světových poskytovatelů (OCRE)

4. Zálohování, archivace a sdílení dat

a. Datová úložiště (DU)

b. Datová úložiště s garancí (DU SLA)

c. Filesender

d. ownCloud

5. Podpora spolupráce a multimédia

a. Videokonference (VIDCON)

b. Webkonference (WEBCON)

c. IP telefonie (IPTEL)

d. Streaming (STREAM)

e. Speciální obrazové přenosy

f. Videoarchiv

6. Bezpečnost

a. Řešení bezpečnostních incidentů (CSIRT)

b. SOC Basic

c. RTBH filtrování (RTBH)

d. Warden

e. Mentat

Forenzní laboratoř (FLAB): 

e. Penetrační testy

f. Zátěžové testy

g. Analýza událostí

7. Infrastrukturní služby

a. Přidělování internetových identifikátorů (NIC)

b. DNS služby

c. Časové služby (TIME)

Elektronická pošta: 

d. Záložní poštovní server (Mail relay)

e. Antispam gateway (AG)

8. Správa identit

a. Federace identit eduID.cz (eduID.cz)

b. Roamingová infrastruktura eduroam

c. Certifikáty pro uživatele a servery (PKI)

d. Správa uživatelů (Perun)

e. Časové značky (TSA)



9. Monitoring a měření 

a. Service desk 

b. Network Operations center (NOC) 

c. Sledování provozu sítě (FTAS) 

d. Sledování infrastruktury sítě (G3) 

10. Konzultace a školení 

a. CESNET Day 

b. Školení a semináře 

c. Konzultace 

d. Pracovní skupiny 

11. Expertní služby a transfer technologií 

Dedikované instalace a správa systémů 

- RADIO – internetové vysílání stanic Českého rozhlasu 

- FTAS – sledování IP flow 

- G3 – sledování síťové infrastruktury 

- SHONGO – rezervační systém 

- PERUN – Identity Management System 

- UltraGrid – přenos videa ve vysokém rozlišení 

- eIDAS - vzdálené elektronické podepisování a ověřování platnosti podpisů 

- Audit system 

- Request tracker 

- Radius  

- Shibboleth 

- Nagios / Icinga 

- Honeypot, IDS/IPS 

Expertní služby 

- Projektování fotonických systémů a sítí 

- Projektování nasvícení optických tras 

- Asistované oživení optické trasy 

- Zjištění dostupnosti optických vláken v ČR a zahraničí 

- Zajištění realizace a produkce akcí 

Laboratoře 

- Optická laboratoř  

- Sitola – laboratoř pokročilých síťových technologií  

- SAGElab – síťová multimediální laboratoř 

- Síťové a HW laboratoře 

Transfer technologií 

- Smluvní výzkum 

- Poskytování licencí 

 



 

Členské organizace – členský poplatek (stanoven na základě dohody členů sdružení).  
Nečlenské organizace – účastnický poplatek (stanoven individuálně na základě požadavků  
na základní parametry). Služba může být poskytnuta i prostřednictvím smluvních partnerů. 

Stručný popis služby:  Základní služba přístupu k e-infrastruktuře CESNET umožňuje: 
• symetrické připojení IPv4/IPv6 protokolem bez agregace a omezení, s individuální 

(unicast) i skupinovou (multicast) adresací, 
• přístup do partnerských sítí pro vědu, výzkum a vzdělávání v Evropě, USA i dalších 

částech světa, 
• přístup do sítě Internet s vysoce nadstandardními parametry, 
• vysoká dostupnost a spolehlivost díky redundantní topologii sítě, 
• dohled a uživatelská podpora 24/7 (Service desk), 
• řešení bezpečnostních incidentů (CSIRT) a služby dalších bezpečnostních nástrojů, 
• přidělení a správa adresních zdrojů (NIC), 
• služby datových úložišť (zálohování a archivace dat, OwnCoud, FileSender), 
• služby pro spolupráci uživatelů (webkonference, videokonference, streaming, 

videoarchiv), 
• prostředí pro náročné výpočty (Metacentrum), 
• certifikační autorita a certifikáty (PKI), 
• služby v oblasti správy identit (eduroam, eduID.cz, eduID hostel, Perun). 

Přehled služeb a dílčích podmínek je dostupný online: https://www.cesnet.cz/sluzby/. 
 

 

Hlavní výhody:  Unikátní komplex služeb na robustní, bezpečné, 24x7 monitorované infrastruktuře. 

Zprovoznění služby:  Zájemce kontaktuje sdružení na adrese sluzby@cesnet.cz. Poté je kontaktován pracovníkem 
CESNET, který mu poskytne kompletní informace o službách a procesu pro zajištění přístupu  
k e-infrastruktuře CESNET. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

Přehled všech služeb a dílčích podmínek je dostupný online: https://www.cesnet.cz/sluzby/.  

Kontakt pro zřízení služby:  

Kontakt pro hlášení závad:  

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz  

Stručná anotace:  

Service desk (7x24)      support@cesnet.cz  
    +420 224 352 994 

E-infrastruktura CESNET je výzkumnou infrastrukturou ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro vyźkum a vyv́oj ČR. Přístupem 
organizace (člen, nebo účastník) získává přístup k unikátnímu souboru služeb v oblasti 
informačních a komunikačních technologií: nadstandardní vysokorychlostní přístup do sítě 
Internet a do partnerských sítí pro vědu výzkum a vzdělání po celém světě, prostředí pro 
ukládání dat, náročné výpočty, podporu spolupráce, bezpečnost a správu identit. 

Technický popis služby:  

Přístup k e-infrastruktuře CESNET (základní služba) 

Pro koho je služba určena:  

https://www.cesnet.cz/sluzby/pristup/  

Název služby:  

Služby e-infrastruktury CESNET jsou určené organizacím splňující Podmínky přístupu  
k  e-infrastruktuře CESNET (https://www.cesnet.cz/podminky/), tedy primárně pro organizace 
zabývající se vědou, výzkumem,  vývojem, šíření vzdělanosti, kultury a prosperity. 
 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace:  

Cena služby:  

Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (https://www.cesnet.cz/podminky/) a provozní 
podmínky jednotlivých služeb. 
 

Radovan Igliar 1 Datum aktualizace:  14.12.2016 Vlastník služby:  

https://www.cesnet.cz/e-infrastruktura/
http://www.geant.org/
http://www.internet2.edu/
https://www.cesnet.cz/sluzby/pripojeni/topologie/
https://www.cesnet.cz/kontakty/pracoviste-stale-sluzby/
https://www.cesnet.cz/sluzby/reseni-bezpecnostnich-incidentu/
https://www.cesnet.cz/sluzby/
mailto:sluzby@cesnet.cz
https://www.cesnet.cz/sluzby/
mailto:sluzby@cesnet.cz
mailto:support@cesnet.cz
https://www.cesnet.cz/sluzby/pristup/
https://www.cesnet.cz/podminky/
https://www.cesnet.cz/podminky/
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2. Síťové služby
a. Připojení internetovým protokolem (IP)
Národní a mezinárodní dedikované point-to-point propojení: 
b. Vyhrazené okruhy a sítě (Circuit)
c. Vyhrazené kanály (Lambda)
d. Fotonické služby (Photonic)
e. Experimentální síťové prostředí (Testbed)



 

Členské organizace – členský příspěvek (primární redundantní připojení člena), 50 % 
spoluúčast při zřízení další přípojky (pracoviště člena). Účastníci – účastnický poplatek 
(individuálně na základě požadavků na základní parametry). 
 

Stručný popis služby: Služba připojení IP protokolem umožňuje: 
• symetrické připojení bez agregace a omezení,
• podpora protokolů IPv4 / IPv6 s individuální (unicast) i skupinovou (multicast)

adresací, 
• přístup do partnerských sítí pro vědu, výzkum a vzdělávání v Evropě, USA i dalších

částech světa, přístup do sítě Internet s vysoce nadstandardními parametry,
• vysoká dostupnost a spolehlivost díky redundantní topologii sítě, 
• dohled a uživatelská podpora 24/7 (Service desk),
• přidělení a správa adresních zdrojů (NIC).

Varianty služby: 
• členské organizace (na základě členského vztahu)

o primární připojení člena (standard)
o záložní připojení člena (standard)
o připojení detašovaných pracovišť člena (spoluúčast 50 %)

• účastníci (na základě smluvního vztahu)
o primární připojení (garantovaná rychlost, nebo „plusová“ rychlost)
o záložní připojení

Hlavní výhody: Vysokorychlostní a vysokokapacitní infrastruktura, vysoká spolehlivost, dostupnost a flexibilita 
sítě, důraz na bezpečnost, 24x7 monitoring infrastruktury, řešení na klíč potřebám uživatelů. 

Zprovoznění služby: Zájemce kontaktuje sdružení na adrese sluzby@cesnet.cz. Poté je kontaktován pracovníkem 
CESNET, který mu poskytne kompletní informace o službách a procesu pro zajištění přístupu  
k e-infrastruktuře CESNET. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Národní a mezinárodní dedikované point-to-point propojení
 Service desk
 Network Operations Center (NOC)
 Řešení bezpečnostních incidentů (CSIRT)
 Konzultace: design a architektura sítě (placená služba)

Kontakt pro zřízení služby: 

Připojení internetovým protokolem (IP) 

Kontakt pro hlášení závad: 

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz 

Název služby:

Service desk (7x24) support@cesnet.cz 
+420 224 352 994 

Základní služba připojení k e-infrastruktuře CESNET přístupovými rychlostmi n x 10 Gbps. 
Vysokokapacitní páteřní infrastruktura sítě CESNET2 s přenosovou rychlostí 100 Gb/s. 
Kompletní optické řešení páteřní sítě umožňuje přenosy dat s minimálním zpožděním 
a nízkým jitterem. Vysoká míra spolehlivosti je zaručena kombinací redundance páteřní 
infrastruktury a nepřetržitého monitorování sítě. E-infrastruktura CESNET poskytuje propojení 
do panevropské sítě GÉANT a dalších partnerských sítí (Internet2, ESnet, APAn), které umožňují 
uživatelům provozovat náročné a unikátní aplikace v nadnárodním prostředí. 
 

Stručná anotace: 

Technický popis služby: https://www.cesnet.cz/sluzby/pripojeni/ 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Pro koho je služba určena: 

Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (https://www.cesnet.cz/podminky/). 

Služba je určena pro organizace splňující Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET 
(https://www.cesnet.cz/podminky/). 

Cena služby: 

Datum aktualizace: 14.12.2016 Vlastník služby: Václav Novák 3 

http://www.geant.org/
http://www.internet2.edu/
https://www.cesnet.cz/sluzby/pripojeni/topologie/
https://www.cesnet.cz/kontakty/pracoviste-stale-sluzby/
mailto:sluzby@cesnet.cz
mailto:sluzby@cesnet.cz
mailto:support@cesnet.cz
https://www.cesnet.cz/sluzby/pripojeni/
https://www.cesnet.cz/podminky/
https://www.cesnet.cz/podminky/


 

Vyhrazené okruhy a sítě (CIRCUIT) Název služby:

Stručná anotace: Vyhrazená spojení typu end-to-end (E2E) na druhé (linkové, L2) vrstvě. Služba je určena pro 
speciální aplikace požadující vysokou propustnost a nízké zpoždění datového přenosu. 

Pro koho je služba určena: Služba je určena pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET. 

Cena služby: Spoluúčast na zřízení služby (členové sdružení: až 50 %, účastníci: až 100 %) -  stanovuje se 
individuálně na základě požadavků na základní parametry.  

Stručný popis služby: 

Hlavní výhody:  Služba sdílí pásmo s ostatním IP provozem.
 Bezpečnost přenosu - oddělení od běžného provozu.
 Propojení jedné L2 sítě přes dvě nebo více lokalit.
 Vhodné pro propojení dvou a více datacenter (lokalit), mezi kterými dochází k migraci

serverů s použitím stejných IP adres.

Zprovoznění služby: Službu je poskytována na základě žádosti směrované na sluzby@cesnet.cz. Následně je 
žadatel kontaktován technikem pro zřízení a konfiguraci služby. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Vyhrazené kanály (LAMBDA)
 Fotonické služby (PHOTONIC)

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz 

Service desk (7x24)  support@cesnet.cz +420 224 352 994 

Technický popis služby: https://www.cesnet.cz/sluzby/circuit/  

Datum aktualizace: 14.12.2016 Vlastník služby: Václav Novák 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (https://www.cesnet.cz/podminky/). 

Vyhrazený okruh se zřizuje do přístupového místa sítě CESNET2 a ve specifických případech až 
do místa, kde je lokalizována speciální laboratoř nebo specifický přístroj, který musí být takto 
připojen. V případech, kdy část trasy povede transportní sítí jiného operátora (vícedoménová 
varianta), lze zřídit Carrier Ethernet službu dle standardů MEF, což umožní propojit i takové 
lokality, kdy některá leží mimo dosah sítě CESNET2. Propojení dále umožňuje jednotný provoz 
a číslování VLAN v rámci celé sítě účastníka (jednotně pro všechny propojené LAN). 

Varianty: 
 Sdílené pásmo s využitím VLAN
 Virtuální privátní sítě (L2VPN, VPLS, EoMPLS)
Vyhrazené okruhy a sítě je možné realizovat v rámci ČR, ale i do zahraničí (prostřednictvím
služby Geant Plus (http://www.geant.org/Services/Connectivity_and_network/).

Vlastnosti: 
 Zřizuje se mezi dvěma účastníky (nebo pracovišti účastníka) na základě žádosti obou.
 Trvalé vysokokapacitní, nízkolatenční propojení vzdálených lokalit a oddělení datových

toků náležících jednotlivým službám.
 Pokud se jedná o spojení mimo Evropu, většinou se nejedná o krátkodobé záležitosti,

ale zřízení nového trvalého spoje.
 Nízká latence umožní provozovat náročnější aplikace než klasické IP spojení a díky

oddělení datových toků má účastník svá data a koncové sítě v bezpečí.
Carrier Ethernet je poskytován jako Ethernet Private Line (EPL, port-port E-Line), služba dle 
doporučení Metro Ethernet Forum (MEF). 
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Vyhrazené kanály (LAMBDA) Název služby:

Stručná anotace: CESNET Lambda představuje soubor služeb založených na přenosu optického signálu přes plně 
transparentní kanály vlnového multiplexu mezi koncovými body (E2E). 
Službu je možné zajistit i do zahraničí prostřednictvím služeb Geant lambda a GLIF. 

Pro koho je služba určena: 

Cena služby: Spoluúčast na zřízení služby (členové sdružení: až 50 %, účastníci: až 100%) -  stanovuje se 
individuálně na základě požadavků na základní parametry.  
 

Stručný popis služby: 

Hlavní výhody:  Vyhrazená přenosová kapacita.
 Nízké a garantované zpoždění a rozptyl.
 Vyšší bezpečnost (odposlech přenášených dat je velmi obtížný).
 Vyšší spolehlivost (méně elektronických komponent, méně řídícího SW, méně sdílených

prostředků, méně zásahů obsluhy).

Zprovoznění služby: Službu je poskytována na základě žádosti směrované na sluzby@cesnet.cz. Následně je žadatel 
kontaktován technikem pro zřízení a konfiguraci služby. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Vyhrazené okruhy a sítě (CIRCUIT)
 Fotonické služby (PHOTONIC)

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz 

Service desk (7x24) support@cesnet.cz +420 224 352 994 

Technický popis služby: https://www.cesnet.cz/sluzby/lambda/  

Datum aktualizace: 14.12.2016 Vlastník služby: Václav Novák 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (https://www.cesnet.cz/podminky/). 

Poskytování služby CESNET Lambda představuje pro uživatele možnost plné kontroly na vyšších 
vrstvách a maximální flexibility při využití celého optického okruhu. Svými vlastnostmi je služba 
odlišná od klasických IP služeb a je určena pro pokročilá využití. Lambda služba je realizována 
čistě optickými segmenty propojenými elektronicky, tj. využívá konverzi optického signálu 
na elektrický a zpět (tzv. OEO konverze). 
Služba je poskytována jak na národní, tak na mezinárodní úrovni a není závislá na poskytovateli 
připojení (multidomain), ani na typu použitých zařízení (multivendor). Propojení lokalit 
a vytvoření dedikovaného okruhu je tak závislé pouze na dostupnosti lambda kanálů 
na jednotlivých spojích. Jejich přenosová rychlost může být n x 10 Gb/s. 

Vlastnosti 
 Poskytnutí pokročilých služeb zákazníkům připojeným do infrastruktury CESNET2 

(tj. v rámci jedné NREN) vysokorychlostním vlnovým multiplexem (DWDM)
 Propojení zákaznických lokalit nacházejících se ve více NREN, které jsou vzájemně

propojené temnými vlákny panevropské sítě GÉANT nebo přeshraničními temnými vlákny
 Možnost plně optické zálohy připojených lokalit pro zvýšení spolehlivosti poskytovaných

lambda služeb

Aplikační oblasti 
 Dedikované vysokorychlostní propojení uživatelských lokalit, výzkumných center,

laboratoří a dalších pracovišť
 Aplikace s vysokými požadavky na přenosovou kapacitu (medicína, multimediální přenosy

ve vysokém rozlišení atd.)
 Aplikace vyžadující garantované maximální zpoždění – například dálkový přístup a ovládání

vybraných typů přístrojů

Služba je určena pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET vyžadující garantované 
parametry síťových služeb pro potřeby výzkumných projektů, laboratoří, experimentálních 
zařízení apod. 
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Fotonické služby (PHOTONIC) Název služby:  

Stručná anotace:  Fotonické služby představují soubor pokročilých služeb optických sítí, které umožnují čistě 
optický přenos bez konverze na elektrický signál. Jsou tak určeny pro nejnáročnější aplikace. 

Pro koho je služba určena:  

Cena služby:  Cena se stanovuje individuálně na základě požadavků na základní parametry. 
 

Stručný popis služby:  

Hlavní výhody:  

Zprovoznění služby:  Službu je poskytována na základě žádosti směrované na sluzby@cesnet.cz. Následně je žadatel 
kontaktován technikem pro návrh, zřízení a konfiguraci služby. 

 Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Vyhrazené okruhy a sítě (CIRCUIT) 
 Vyhrazené kanály (LAMBDA) 

 

Kontakt pro zřízení služby:  

Kontakt pro hlášení závad:  

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz  

Service desk (7x24)     support@cesnet.cz  +420 224 352 994 

Technický popis služby:  https://www.cesnet.cz/sluzby/photonic/  

Datum aktualizace:  14.12.2016 Vlastník služby:  Josef Vojtěch 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace:  

Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (https://www.cesnet.cz/podminky/). 

Tyto služby jsou podmíněny plnou dostupností temného vlákna a dávají prostor přenosově 
náročným aplikacím včetně budoucích. Služba představuje čistě optický přenos bez konverze 
na elektrický signál (na rozdíl od Lambda služby). Fotonické služby umožňují budovat sítě, které 
značně převyšují možnosti poskytované běžným Internetem. Vyhoví také aplikacím, které mají 
přísnější požadavky na přesnost přenosu času a frekvence. 
 
Fotonické služby je možné poskytnou prostřednictvím výzkumných partnerů i do zahraničí. 

Vlastnosti 
 Minimální zpoždění (cca 0,5 ms/100 km) 
 Konstantní a garantované zpoždění bez chvění (cesta neobsahuje OEO konverze, natož 

statistické zpracování) 
 Stabilita služby (díky alokovanému pásmu) 
 Standardizace (ITU-T zpracovalo doporučení G.698.2 – „Black link“) 

Aplikační oblasti 
 Všechny pokročilé aplikace vyžadující konstantní a nízké zpoždění 
 Kritické aplikace, které jsou existenčně závislé na co nejnižším zpoždění 
 Meteorologie, astronomie, systémy včasného varování, burzovní systémy, chirurgie, dálkové 

řízení přístrojů a další aplikace, které dokáží využít potenciál fotonických služeb 
 Oblasti vyžadující primární nebo sekundární (například jako alternativu ke GPS) způsob 

pokročilé a přesné synchronizace času 

 

Služba je určena pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET pomocí optických vláken, jež 
jsou nasvícena a jsou plně pod kontrolou sdružení CESNET, a dále pro uživatele, kteří mají plný 
přístup k temným vláknům a uživatele zajímající se o spolupráci při testování a zavádění nových 
možností moderních optických sítí. 
 

 Umožňuje výzkum vyžadující reprodukovatelnost. 
 Umožňuje řízení procesů v reálném čase, včetně procesů s náročnými požadavky na dobu 

odezvy sítě (tzv. „hard real time“). 
 Použitelné i v budoucnosti díky dynamické práci s optickým spektrem (alokace s jemným 

krokem, například 1 GHz). 
 Vlákna lze sdílet s dalšími službami, například souběžný produkční přenos 100 Gb/s 

a fotonické služby přesného přenosu času. 
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Experimentální síťové prostředí (Testbed) Název služby:

Stručná anotace: Služba umožňuje rezervaci reálných síťových prostředků nasazených v uzlech sítě CESNET 
prostřednictvím webového portálu s možností definovat vlastní topologii vzniklé sítě. 
Přináší tak uživatelům z řad síťových inženýrů a výzkumníků přístup k reálným síťovým 
prostředím, kde mohou bezpečně provádět experimenty, bez nebezpečí ovlivnění produkční 
sítě. 

Pro koho je služba určena: Služba je určena pro členy sdružení a připojené organizace, které provádějí výzkum a vývoj 
v oblasti síťových technologií. Službu je možné poskytnout i ostatním (nepřipojeným) 
organizacím. 

Cena služby: Služba je dostupná pro členy sdružení a účastníky e-infrastruktury CESNET bez dalších 
poplatků. Pro organizace nepřipojené do e-infrastruktury CESNET se cena stanovuje 
individuálně. 

Stručný popis služby:  Poskytnutí vyhrazených síťových prostředků pro experimenty – testbedu
 Možnost definovat požadovaný testbed prostřednictvím webového portálu
 Pro popis testbedu je možné použít Domain Specific Language
 Uživatel získá výlučný přístup k části fyzického HW nasazeného v uzlech sítě CESNET 
 Fyzická infrastruktura služby je propojena s obdobnými službami v zahraničí 

a uživatel tak automaticky získává možnost využívat prostředky i ze zahraničních
infrastruktur (GEANT)

 Možnost propojit poskytnutý testbed s jiným externím pracovištěm (např. laboratoř
v sídle uživatele)

Hlavní výhody:  Odpadá potřeba pořizování a výstavby vlastních testbedů
 Možnost testovat na rozsáhlých sítích (včetně mezinárodních spojení)

Zprovoznění služby: Službu si účastník e-Infrastruktury CESNET objedná na adrese sluzby@cesnet.cz, poté jej 
kontaktuje pracovník CESNET, který jej provede nastavením služby. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Konzultace - o možnostech experimentálních prostředí v CESNET.
 Dedikované propojení (služby CIRCUIT, LAMBDA, PHOTONIC).

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz 

Service desk (7x24) support@cesnet.cz 
+420 224 352 994 

Technický popis služby: 

Datum aktualizace: 14.12.2016 Vlastník služby: Josef Vojtěch 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (https://www.cesnet.cz/podminky/). 
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3. Výpočetní a vývojová prostředí
a. Náročné výpočty (MetaCentrum)
b. Aplikační licence
c. Virtuální servery (Virtual)
d. Prostředí pro vývoj a testování (PlanetLab)



Služba je pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET dostupná bez dalších poplatků. 
Uživatelům je přístup ke službám zvýhodněn na základě reportování výsledků formou 

 

Náročné výpočty (Metacentrum) 

Pro koho je služba určena: 

Název služby:

Hlavní výhody: 

Stručná anotace: MetaCentrum zajišťuje a koordinuje provoz distribuované výpočetní infrastruktury (Národní 
Gridová Infrastruktura – NGI, která je součásti Evropské Gridové Infrastruktury - EGI). Prostředí 
MetaCentra umožňuje využití zapojených výpočetních a datových zdrojů pro řešení velmi 
náročných výpočetních úloh, jejichž zvládnutí přesahuje možnosti samostatného pracoviště v ČR. 
Služba je dostupná i uživatelům bez nutnosti vkladu vlastních zdrojů. 

Zprovoznění služby: Zřízení přístupu do MetaVO – po ověření prostřednictvím federace identit eduID.cz a vyplnění 
přihlášky http://metavo.metacentrum.cz/cs/application/index.html. 
Vlastníci výpočetních zdrojů mohou požádat o zapojení svých prostředků do Metacentra. 

Cena služby: 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Datová úložiště
 Správa uživatelů (Perun)

Stručný popis služby: 

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Přihláška: http://metavo.metacentrum.cz/cs/application/index.html 

Datum aktualizace: 14.12.2016 Vlastník služby: Miroslav Ruda 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

https://www.metacentrum.cz/cs/about/rules/  
https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Pravidla_využití_MetaVO  

Služba je určena pouze za účelem výzkumu pro akademické pracovníky a studenty výzkumných 
institucí v ČR. Služba je poskytována v režimu best-effort. 

 Zapojených výpočetních a datových zdrojů pro řešení velmi náročných výpočetních úloh
 Svěřená správa vložených výpočetních prostředků, integrace do Datových úložišť CESNET
 Široká nabídka aplikačního SW 
 Integrace do mezinárodního výzkumného prostoru (ERA) a mezinárodní gridové

infrastruktury (EGI)

Výpočetní a datové služby: 
 Gridové výpočty
 HPC cloudy
 Platformy (např. Hadoop)
Další služby:
 Široká nabídka aplikačního SW z mnoha vědních oborů – koordinace pořizování a správy

programového a aplikačního vybavení (Aplikační licence)
 Zvýhodnění přístupu ke zdrojům podle dosažených vědeckých výsledků
 Propojení výzkumných týmů v ČR se zahraničními týmy, integrace do mezinárodního 

výzkumného prostoru (ERA) a mezinárodní gridové infrastruktury (EGI)
 Uživatelská podpora – řešení konkrétních aplikačních problémů, optimalizace algoritmů
 Integrace výpočetních zdrojů akademických a výzkumných center ČR
Vlastníkům clusterů nabízíme: 
 prioritu nebo i výhradní přístup na své stroje,
 pomoc při výběru, instalaci a provozu výpočetních clusterů, včetně jednotné správy

systémového a aplikačního SW, aktualizace, atd.,
 správu účtů, instalaci a provoz systému pro správu úloh, 
 společný provozní dohled, průběžné řešení technických a organizačních záležitostí provozu

clusteru,
 možnost přizpůsobení výpočetního prostředí potřebám či zvyklostem místní uživatelské

komunity formou virtuálních uzlů a clusterů.
Výhodou zapojení vlastního výpočetního střediska do MetaCentra je možnost využití dalších 
zapojených strojů při nedostatku vlastních výpočetních zdrojů. 

Podpora Metacentra:    meta@cesnet.cz 
https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Uživatelská _podpora 

Technický popis služby: http://www.metacentrum.cz/cs/ a http://metavo.metacentrum.cz/ 
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Aplikační licence Název služby:

Stručná anotace: 

Pro koho je služba určena: Služba je určena organizacím v rámci e-infrastruktury CESNET využívajících zdrojů 
Metacentra. 

Cena služby: Služba je pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET dostupná bez dalších poplatků. 
Pro některé produkty se vztahují licenční podmínky a poplatky daných produktů. 
 

Stručný popis služby: 

Hlavní výhody:  Agregace aplikačních licencí
 Možnost zahrnutí vlastních licencí do prostředků Metacentra

Zprovoznění služby: Aplikační licence jsou dostupné na prostředcích dostupných v Metacentru. Seznam 
dostupných licencí se může měnit. https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Kategorie:Aplikace  

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

Služba zajištuje širokou nabídku aplikačního SW z mnoha vědních oborů – koordinace 
pořizování a správy programového a aplikačního vybavení. 

• Náročné výpočty (Metacentrum)

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

MetaCentrum každoročně vyhodnocuje používání nainstalovaných aplikací. 
 Matematické and statistické modelování software – Matlab, Mathematica, Maple,

grid-Mathematica, R, Octave
 Výpočetní chemie a molekulární modelování – Amber, Gaussian/GaussView,

Gromacs, MolPro, Turbomole
 Strukturální biologie a bioinformatika – Galaxy_application, Chipster_application, 

MrBayes, PhyML, CS-Rosetta, PhyloBayes 
• Sekvenování a analýza DNA – CLCbio Genomics Workbench, Geneious, SOAPdenovo,

Velvet, RepeatExplorer, RepeatMasker, Blast, Bowtie, BWA, SAMtools, Trinity,
TopHat, Cufflinks, Stacks 

• Technické a materiálové simulace – Ansys (Fluent + CFX + Mechanical + HPC), 
OpenFOAM

• Vývojové nástroje a prostředí – Intel CDK, PGI CDK, TotalView, Allinea DDT, Numpy, 
Scipy

Přehled všech aplikačních licencí online:  
https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Seznam_aplikací _v_MetaCentru 

Přístup na základě přihlášky do MetaVO po ověření prostřednictvím federace identit eduID.cz. 

Podpora Metacentra meta@cesnet.cz  
https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Uživatelská _podpora 

Technický popis služby: https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Kategorie:Aplikace 

Datum aktualizace: 14.12.2016 Vlastník služby: Miroslav Ruda 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

https://www.metacentrum.cz/cs/about/rules/ 
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Virtuální servery (VIRTUAL) Název služby:

Stručná anotace: 

Pro koho je služba určena: Služby virtualizační platformy mohou využívat organizace splňující Zásady pro přístup do Velké 
infrastruktury CESNET. Pro poskytování služby je uzavřena samostatná smlouva o poskytování 
služeb Virtualizační platformy CESNET. 

Cena služby: Služba je zpoplatněna dle ceníku https://virtualizace.cesnet.cz/cs/cenik  
 

Stručný popis služby: 

Hlavní výhody:  Odpadá problém s pořízením, provozem a údržbou vlastního HW 
 Možnost připravit konfiguraci dle požadavku
 Specifické řešení na klíč – včetně síťové infrastruktury a zálohování na DU CESNET

Zprovoznění služby: Zřízení služby probíhá na základě žádosti: https://virtualizace.cesnet.cz/cs/zadost. 
Po obdržení žádosti je zaslaná Smlouva o poskytování služeb Virtualizační platformy CESNET. 
Po schválení žádosti o zřízení virtuálního serveru administrativním kontaktem organizace je 
vytvořen virtuální server a zaslána specifikace zřízené služby. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Datová úložiště
 Vyhrazené okruhy a sítě (CIRCUIT)

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

https://virtualizace.cesnet.cz/cs/zadost 

Service desk (7x24) support@cesnet.cz +420 224 352 994 

Technický popis služby: https://virtualizace.cesnet.cz/cs/popisvp  

Datum aktualizace: 14.12.2016 Vlastník služby: Miroslav Ruda  

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Smlouva o poskytování služeb Virtualizační platformy CESNET, Pravidla využití služeb Virtualizace 
CESNET https://virtualizace.cesnet.cz/cs/pravidla  

Virtualizační platforma CESNET zajišťuje provoz virtuálních serverů na spolehlivé virtualizační 
infrastruktuře VMware provozované ve dvou datových centrech (Praha a Brno). 

Virtuální servery v předem definovaných variantách: 
VM-A  1x  2GB  15GB  Linux/Windows/vlastní  
VM-B  2x  4GB  30GB  Linux/Windows/vlastní  
VM-C  2x  8GB  60GB  Linux/Windows/vlastní  
VM-D  4x  16GB  120GB  Linux/Windows/vlastní 
Nebo dle požadované konfigurace 

Virtuální servery dodáváme s předinstalovaným operačním systémem: 
 Debian 8 Jessie
 CentOS 7 
 Red Hat 7
 Windows Server 2012R2 

Varianta lze objednat funkcionalitu High Availability - virtuální server běží ve dvou instancích na 
různých hypervizorech (v rámci clusteru). Veškeré změny stavu disku i operační paměti jsou 
okamžitě přenášeny do sekundární instance serveru, v případě pádu hypervizoru s primární kopií 
serveru dojde k bezvýpadkovému převzetí služeb sekundárním serverem. 
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Zprovoznění služby: Službu si uživatel zprovozní samostatně postupem uvedeným online 
http://ngi.cesnet.cz/doc/jak_se_pripojit.pdf  

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

• Experimentální síťové prostředí (Testbed)

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

http://ngi.cesnet.cz/doc/jak_se_pripojit.pdf  

support@planet-lab.org 

Technický popis služby: http://ngi.cesnet.cz/doc/RegistracePlanetlabCESNET.pdf  

Datum aktualizace: 14.12.2016 

Prostředí pro vývoj a testování (PLANETLAB) 

Vlastník služby: 

Název služby:

Stručná anotace: 

Jiří Navrátil 

CESNET poskytuje uživatelům přístup k prostředkům sítě PlanetLab a dalších 
experimentálních prostředí.  

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

PlanetLab Acceptable Use Policy (AUP) http://planet-lab.org/aup 

Pro koho je služba určena: 
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Služba je určena organizacím v rámci e-infrasruktury CESNET. Síť PlanetLab je určena 
především pro pracoviště vysokých škol a ústavy AV ČR, které se zabývají výzkumem  
a tvorbou síťových aplikací, návrhem a implementací nových komunikačních protokolu, 
metod distribuovaného zpracování a uchovávání dat a jejich testování. 

Cena služby: Služba je pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET dostupná bez dalších poplatků. 

Stručný popis služby: 

Hlavní výhody: Možnost testovat nové síťové aplikace, protokoly, simulační procesy apod. 

Planet-lab.org a Planet-lab.eu jsou významné sítě, které jsou zapojeny do celosvětových aktivit 
v oblasti Next Generation of Internet a hrají důležitou roli v projektech EU. Sítě je vhodné 
používat při testovaní nových síťových aplikací, protokolů, v simulačních procesech apod.  Sítě 
se používají i ve výuce magisterských předmětů na  katedrách počítačů a  informačních 
technologií.  Jsou ideálním prostředím pro řešení výzkumných projektů, ale  
i řešení diplomových a disertačních prací z telekomunikačních oblastí. 

http://ngi.cesnet.cz/doc/jak_se_pripojit.pdf
http://ngi.cesnet.cz/doc/jak_se_pripojit.pdf
mailto:support@planet-lab.org
http://ngi.cesnet.cz/doc/RegistracePlanetlabCESNET.pdf
http://planet-lab.org/aup
http://www.planet-lab.org/
http://www.planet-lab.eu/
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4. Zálohování, archivace a sdílení dat
a. Datová úložiště (DU)
b. Datová úložiště s garancí (DU SLA)
c. Filesender
d. ownCloud



 

Cena služby:  Základní služba datových úložišť umožnuje ověřeným uživatelům uložení až 2 TB dat / 
uživatel. Pro členy a účastníky e-infrastruktury CESNET je služba dostupná na základě 
přihlášky. 
Služba pro archivaci a zálohování dat je poskytnuta připojeným organizacím podle aktuálních 
kapacit infrastruktury bez dalších poplatků.  
Pro poskytnutí služby s garancí (SLA), resp. geografickou replikaci, nebo uchování ve více 
kopiích se cena (spoluúčast) stanoví individuálně. 

Stručný popis služby:  

Hlavní výhody:   Úložiště jsou budována s ohledem na vysokou redundanci a zabezpečení dat. 
 Zvýšení bezpečnosti umístěním další zálohy mimo organizaci. 

 

Zprovoznění služby:  

Datová úložiště (DU) 

Individuální uživatel bez speciálních požadavků po ověření přes eduID.cz se zaregistruje na 
https://einfra.cesnet.cz/fed/registrar/?vo=storage  
Pro speciální a individuální potřeby, skupiny uživatelů nebo instituce zasláním žádosti na  
du-support@cesnet.cz. Žadatel je následně kontaktován pracovníkem DU. 
 

Název služby:  

Stručná anotace:  

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

Pro koho je služba určena:  

 Konzultace: zálohování a archivace dat  
 FileSender, ownCloud 

Služba je určena pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET – členy sdružení  
a připojené účastníky. Úložiště mohou využívat akademičtí pracovníci, studenti a pracovníci 
výzkumných organizací v ČR pro vzdělávací a výzkumné účely. 

Oddělení Datových úložišť, du-support@cesnet.cz  

Datová úložiště nabízí: 
• prostředí pro zálohování – pro uživatele, kteří chtějí zajistit data pro případ havárie svého 

úložiště, 
• prostředí pro archivaci – pro uložení cenných rozsáhlých dat, se kterými se pracuje zřídka, 
• prostředí pro sdílení dat – pro sdílení dat mezi distribuovanými skupinami uživatelů, 
• úložiště dat pro speciální aplikace, 
• přístup k datům přes souborové protokoly (např. NFSv4, FTP, rsync, SCP, …), grid storage 

element (dCache). 
Vlastnosti úložišť 
• Úložiště jsou plně integrována do systému uživatelských účtů v e-infrastruktuře – 

uživatelské účty jsou spravovány jednotně s MetaCentrem a prostředím pro spolupráci. 
• Úložiště umožňují zálohování v geograficky rozdílných lokalitách. Úložiště jsou umístěna 

v Plzni, Jihlavě a Brně. 
• Úložiště jsou hierarchická – obsahují disková pole různé rychlosti a kapacity, MAID 

(vypínatelné disky) a páskové knihovny. Software přesouvá nepoužívaná data do vrstvy 
s levnějším provozem. 

• Úložiště jsou budována s ohledem na vysokou redundanci a zabezpečení dat. 
• Úložiště jsou dostupná odkudkoli po síti. 
 

Kontakt pro zřízení služby:  

Kontakt pro hlášení závad:  Service desk (7x24)      support@cesnet.cz  
    +420 224 352 994 

Technický popis služby:  https://du.cesnet.cz/cs/start  

Datum aktualizace:  15.12.2016 Vlastník služby:  David Antoš 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace:  

Pravidla využití služeb datových úložišť CESNET 
(https://du.cesnet.cz/cs/provozni_pravidla/start) 
 

Služby datových úložišť CESNET poskytují prostředí pro zálohování, archivaci a sdílení dat 
uživatelů e-infrastruktury CESNET. 
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Cena služby: Služba pro archivaci a zálohování dat s garancí proti ztrátě, nebo poškození dat je poskytnuta 
organizaci na základě individuální dohody a aktuálních kapacit infrastruktury.  

Cena služby se stanovuje podle maximálního limitu odpovědnosti za škodu  
při ztrátě/poškození dat, případně na nákladech pro znovuzískání nebo obnovení ztracených 
či poškozených dat. 

Stručný popis služby: 

Hlavní výhody:  Uložená data jsou uložená s nejvyšší možnou technickou redundancí (uchování ve
více kopiích, a/nebo s geografickou replikací). 

 Pojištění odpovědnosti proti poškození, nebo ztrátě dat

Zprovoznění služby: 

Datová úložiště s garancí SLA (DU SLA) 

Pro speciální a individuální potřeby, skupiny uživatelů nebo instituce zasláním žádosti na  
du-support@cesnet.cz. Žadatel je následně kontaktován pracovníkem DU. 

Název služby:

Stručná anotace: 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

Pro koho je služba určena: 

 Konzultace: zálohování a archivace dat 
 FileSender, ownCloud

Služba je určena pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET, které vyžadují technické 
a manažersko-ekonomické zabezpečení odpovědnosti proti ztrátě, nebo poškození dat. 

Oddělení Datových úložišť, du-support@cesnet.cz 

Organizace se sdružením CESNET uzavře Smlouvu o úrovni poskytovaných služeb (SLA), která 
rozšiřuje práva a povinnosti obou stran při využití datových úložišť CESNET o sjednané 
podmínky garantované úrovně služby.  
Uživatel na základě odhadu cennosti dat (schopnosti jejich znovupořízení, manažerského 
rizika apod.) stanoví maximální výši odpovědnosti a odpovídající cenu za garanci SLA. 
Uchovaná data v režimu garance SLA jsou uživatelem uložena do předem určené 
složky/adresáře. Pro takto uložená data je nastavena replikační politika, zajišťující 
domluvenou garanci uchování ve více kopích, resp. s geografickou replikací dat. 

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: Service desk (7x24) support@cesnet.cz 
+420 224 352 994 

Technický popis služby: https://du.cesnet.cz/cs/start 

Datum aktualizace: 15.12.2016 Vlastník služby: David Antoš 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Smlouva o úrovni poskytovaných služeb (SLA) rozšiřující Pravidla využití služeb datových 
úložišť CESNET (https://du.cesnet.cz/cs/provozni_pravidla/start) 
 

Služby datových úložišť CESNET poskytují prostředí pro zálohování, archivaci a sdílení dat 
uživatelů e-infrastruktury CESNET. Pro organizace vyžadující vyšší míru zabezpečení poskytuje 
sdružení nadstandardní službu s garancí proti ztrátě, nebo poškození dat. Sdružení 
neposkytuje garanci datového prostoru. 
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FileSender Název služby:

Stručná anotace: 

Pro koho je služba určena: FileSender mohou použít studenti a zaměstnanci organizací připojených k e-infrastruktuře 
CESNET. Pro přístup ke službě je třeba mít účet organizace zapojené do federace eduID.cz. 

Cena služby: Služba je pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET dostupná bez dalších poplatků. 

Stručný popis služby: 

Hlavní výhody:  Jednoduché předávání velkých souborů (až 500 GB per soubor)
 Snadná notifikace příjemců
 Možnost nastavit expiraci uložených souborů

Zprovoznění služby: Služba je přístupná z webového rozhraní na https://filesender.cesnet.cz po ověření 
prostřednictvím federace identit eduID.cz.  

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Datová úložiště
 ownCloud

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Služba je přístupná z webového rozhraní na http://filesender.cesnet.cz 
 

Service desk (7x24) support@cesnet.cz 
+420 224 352 994 

Technický popis služby: https://du.cesnet.cz/cs/navody/filesender/start 

David Antoš 
 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Pravidla využití služeb datových úložišť CESNET 
(https://du.cesnet.cz/cs/provozni_pravidla/start) 

FileSender je webová služba pro předávání (dočasné uschování) souborů. FileSender slouží 
pro předání souborů mezi dvojicí účastníků, kde alespoň jeden z nich musí mít účet ve 
federaci eduID.cz (případně identitu z eduID hostelu). 

 FileSender funguje jako úschovna souborů – uploadem soubor a specifikováním
komu má byt zaslán odkaz ke stažení. Druhá strana dostane mail s odkazem pro
stažení souborů.

 Soubor je v systému uložen nejvýše měsíc, poté je automaticky smazán.
 Velikost jednoho souboru může být až 500 GB.

V případě, že chcete obdržet soubor od někoho, kdo není ve federaci, můžete mu poslat 
pozvánku pro nahrání souboru. 

Datum aktualizace: 15.12.2016 Vlastník služby: 16 

https://filesender.cesnet.cz/
http://filesender.cesnet.cz/
mailto:support@cesnet.cz
https://du.cesnet.cz/cs/navody/filesender/start
https://du.cesnet.cz/cs/provozni_pravidla/start
http://filesender.cesnet.cz/


ownCloud Název služby: 

Stručná anotace: 

Pro koho je služba určena: ownCloud mohou použít studenti a zaměstnanci organizací připojených k e-infrastruktuře 
CESNET. Pro přístup ke službě je třeba mít účet organizace zapojené do federace eduID.cz. 

Cena služby: Služba je pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET dostupná bez dalších poplatků. 

Stručný popis služby: 

Hlavní výhody:  Jednoduchá synchronizace souborů mezi různými zařízeními (Windows, Linux, iOS, Android)
 Jednoduché sdílení dat (skupině uživatelů nebo pomocí odkazů s možností nastavení hesla)

Zprovoznění služby: Služba je přístupná z webového rozhraní na https://owncloud.cesnet.cz po ověření 
prostřednictvím federace identit eduID.cz. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Datová úložiště
 Filesender

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Služba je přístupná z webového rozhraní na https://owncloud.cesnet.cz/ 
 

Service desk(7x24) support@cesnet.cz 
+420 224 352 994 

Technický popis služby: https://du.cesnet.cz/cs/navody/owncloud/start 

Datum aktualizace: 15.12.2016 Vlastník služby: David Antoš 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Pravidla využití služeb datových úložišť CESNET 
(https://du.cesnet.cz/cs/provozni_pravidla/start) 

Služba ownCloud je určena pro individuální uživatele. Umožňuje automaticky synchronizovat 
data mezi různými počítači a mobilními zařízeními uživatele. Data jsou rovněž přístupná 
přes webové rozhraní. Data lze dále snadno sdílet s kolegy. 

• Cloudové úložiště s prostorem 100 GB per uživatel (je možné navýšit)
• Uživatelské klienty pro operační systémy Windows, Linux , OS X, iOS, Android
• Automatická synchronizace dat mezi několika zařízeními (na mobilní zařízení dle

potřeby)
• Přístup přes webové rozhraní
• Nastavitelné sdílení se skupinou osob nebo na základě odkazu
• Verzování dokumentů v rámci jednoho účtu
• Platforma pro sdílení kontaktů a kalendářů
• Uložení dat v rámci e-infrastruktury CESNET na území České republiky
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5. Podpora spolupráce a multimédia
a. Videokonference (VIDCON)
b. Webkonference (WEBCON)
c. IP telefonie (IPTEL)
d. Streaming (STREAM)
e. Speciální obrazové přenosy
f. Videoarchiv



 

• Komunikačním protokolem je SIP a H.323 a je možné  přenášet obousměrné audio
a video pro účastníky a  jednosměrné video pro prezentace.

• Jako komunikační zařízení lze použít specializované HW jednotky nebo SW variantu
doplněnou o příslušné technické vybavení (například webkameru a sluchátka s 
mikrofonem).

• Nezbytnou podmínkou je dostatečné síťové spojení (nízké zpoždění, jitter rozptyl, 
minimální ztrátovost) a kapacita  0.5 - 4 Mb/s (ideálně symetricky).

• Doporučujeme zapojení videokonferenčních jednotek, což přináší dostupnost
pomocí pevného identifikátoru - telefonní číslo/URI.  Je možné  i propojení
kompatibilní infrastrukturou uživatele (skupiny, projektu, instituce) mající vlastní
řídícími prvky jako celku.

• K dispozici jsou virtuální místnosti pro vícebodová spojení  (MCU).
• Služba je poskytována na principu „best effort“.

Videokonference (VIDCON) Název služby:

Stručná anotace: Služba umožňuje realizaci jednání (schůzek, konzultací, seminářů) se vzdálenými stranami 
pomocí specializovaných HW a SW jednotek, případně telefonu.  

Pro koho je služba určena: Služba je určena jednotlivcům/týmům z organizací připojených k e-infrastruktuře CESNET. 
Zřízení služby formou rezervace zdrojů na základě autentizace pomocí federace eduID.cz. 

Cena služby: Služba je pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET dostupná bez dalších poplatků. 

Stručný popis služby: 

Hlavní výhody:  Realizace vícebodových audio a videokonferencí na IP síti ve vysoké kvalitě (HD)
a  využití virtuálních jednacích místností na centrálních prvcích umožňuje sdílení
podkladů a nahrávání a vysílání obsahu (streaming).

 Registrace videokonferenčních jednotek uživatele do infrastruktury (přidělení čísla),
případně propojení s infrastrukturou uživatele.

 Propojení s institucemi v zahraničí  a dostupnost videokonferenčních systémů z IP
telefonní sítě v rámci e-infrastruktury CESNET.

 Dostupnost videokonferenčních systémů z veřejné telefonní sítě (pouze hlas).
Spojení je zpoplatněno příslušným operátorem volajícího.

Zprovoznění služby: Služba je dostupná oprávněným uživatelům na základě rezervace zdrojů online: 
https://meetings.cesnet.cz, Pro zapojení vlastních jednotek do infrastruktury je potřeba 
požádat na sluzby@cesnet.cz.  

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Webkonference
 Streaming
 Bideoarchiv

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Oddělení péče o uživatele  sluzby@cesnet.cz 

Service desk (7x24)  support@cesnet.cz +420 224 352 994 

Technický popis služby: https://www.cesnet.cz/sluzby/videokonference/  

Datum aktualizace: 15.12.2016 Vlastník služby: Jan Růžička 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (https://www.cesnet.cz/podminky/). 

19 

http://www.eduid.cz/
https://meetings.cesnet.cz/
mailto:sluzby@cesnet.cz
mailto:sluzby@cesnet.cz
mailto:support@cesnet.cz
https://www.cesnet.cz/sluzby/videokonference/
https://www.cesnet.cz/podminky/


Varianty služby: 
• Místnosti pro jednorázové nebo opakované schůzky
• Místnost pro webináře pro více účastníků na základě individuální domluvy

Funkce: 
 Přenos hlasu a obrazu v základní kvalitě (SD)
 Textová diskuze -  krátké textové zprávy určené všem nebo jen adresátovi
 Řízení - povolení posílání obrazu a zvuku, vypnutí mikrofonu, přihlášení o slovo
 Sdílení obrázků, PDF, PowerPoint prezentací atd.
 Sdílená tabule - účastníci mohou (i všichni zároveň) kreslit po společné tabuli
 Sdílení pracovní plochy počítače - účastníci s operačním systémem MS-Windows

mohou ostatním sdílet okno konkrétního programu, nebo celou pracovní plochu
svého počítače.

 Nahrávaní schůzek

Cena služby: Služba je pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET dostupná bez dalších poplatků. 

Stručný popis služby: 

Hlavní výhody: 

Pro koho je služba určena: 

Webkonference (WEBCON) 

 Jednoduché komunikační prostředí pro skupiny realizované ve webovém prohlížeči
(Adobe Flash plugin nutný, na mobilních platformách je samostatná aplikace)

 Napojení na federovanou autentizaci (eduID.cz)
 Samotný přístup do virtuálních místností je možné povolit i bez přihlášení (guest

access), případně s autorizací správci dané místnosti

Název služby:

Stručná anotace: Služba webkonference slouží k realizaci jednání (schůzek, konzultací, seminářů) v prostředí 
webového prohlížeče. Služba je realizována na technologii Adobe Connect. 

Služba je určena jednotlivcům/týmům z organizací připojených k e-infrastruktuře CESNET. 
Zřízení služby probíhá prostřednictvím rezervace zdrojů po ověření prostřednictvím federace 
eduID.cz. 

Zprovoznění služby: Služba je dostupná oprávněným uživatelům na základě rezervace zdrojů online: 
https://meetings.cesnet.cz  

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Videokonference
 Videoarchiv

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Oddělení péče o uživatele  sluzby@cesnet.cz 

Service desk (7x24) support@cesnet.cz +420 224 352 994 

Technický popis služby: https://www.cesnet.cz/sluzby/webkonference/ 

20 Datum aktualizace: 15.12.2016 Vlastník služby: Jan Růžička 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (https://www.cesnet.cz/podminky/) 
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IP telefonie (IPTEL) Název služby:

Stručná anotace: Služba zajišťuje propojení IP telefonních sítí institucí v rámci e-infrastruktury CESNET  
a s partnerskými sítěmi v ČR i zahraničí a zajišťuje volání mezi ústřednami nebo IP telefonními 
sítěmi (včetně dostupnosti audio a videokonferenční služby) bez poplatku za spojení. 

Pro koho je služba určena: Služba je určena organizacím v rámci e-infrastruktury CESNET. 

Cena služby: Služba je pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET dostupná bez dalších poplatků. 

Stručný popis služby: 

Hlavní výhody: Propojení IP telefonních sítí uživatelů bez poplatků za tranzit. 

Zprovoznění služby: Službu si účastník e-infrastruktury CESNET objedná na adrese sluzby@cesnet.cz. Následně jej 
kontaktuje pracovník CESNET (vidcon@cesnet.cz), který s uživatelem nastaví požadované 
řešení. Instituce, která projeví zájem a splňuje technické požadavky, je po provedení 
konfigurace a testech zařazena do systému. Doba zřízení se liší podle náročnosti a průběhu 
testů. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Videokonference
 Webkonference

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Oddělení péče o uživatele  sluzby@cesnet.cz 

Service desk (7x24) support@cesnet.cz +420 224 352 994 

Technický popis služby: https://vidcon.cesnet.cz/ 

Datum aktualizace: 15.12.2016 Vlastník služby: Jan Růžička 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (https://www.cesnet.cz/podminky/). 

 Služba je realizována na signalizačních protokolech SIP a H.323. Směrování probíhá
na centrálních prvcích s vysokou kapacitou realizovatelných hovorů. Ústředny se
připojují přes vlastní hlasovou bránu (nejčastěji CISCO) s rozhraní ISDN PRI (E1) nebo 
přímo po IP (SIP).

 Je třeba dostatečně kvalitní a příslušně dimenzované síťové spojení (ideálně nízká 
latence a jitter, (beze)ztrátovost) o kapacitě cca 80 kb/s na jeden hovor (pro kodek
G.711, G.722).

 Předpokládá se spolupráce technických kontaktů při řešení problémů souvisejících se
zařízením uživatele (přístup na brány).

 Služba a je poskytována na principu „best effort“.
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 Podporované formáty jsou MPEG-4 (H.264/AVC), Windows Media, Flash Video
 Doporučený datový tok streamu je mezi 0,5–6 Mb/s, přičemž závisí na rozlišení 

a použitém kodeku (můžeme vysílat ve více tocích a formátech).
 Služba předpokládá dostatečně dimenzované síťové připojení (záleží na konkrétní

technologii, rozlišení videa a požadované kvalitě) v místě zdroje.
 Uživatel si sám zajišťuje snímání audia a videa, jeho kódování a dostatečnou

přenosovou kapacitu ke streamovacím serverům.
 Služba je poskytována na principu „best effort“.

Součástí služby může být poskytnutí podpory při realizaci akce (produkce a režie). Tato služba 
je zpoplatněna samostatně. 
 

Služba je určena týmum a projektům z organizací připojených k e-infrastruktuře CESNET. 

Streaming (STREAM) Název služby:

Stručná anotace: Služba spočívá v poskytnutí distribuční platformy pro vysílání konference do Internetu. Tato 
část zajišťuje pouze vlastní vysílání. Snímání, střih a kódování videa si zajišťuje uživatel sám. 
Součástí také není připojení k Internetu (například v místě odbavení zdroje). 

Pro koho je služba určena: 

Cena služby: 

 Šetří saturaci linky z místa zdroje streamu, kde stream je hromadně odbaven
na robustní infrastruktuře připojené do páteřní sítě CESNET.

 Datový tok od zdroje je jen od zdroje na streamovací server.
 Výstupní kapacita, kterou jsme schopni poskytnout, obslouží řádově tisíce současně

připojených uživatelů.

 Videokonference
 Webkonference
 Speciální obrazové přenosy

Oddělení péče o uživatele  sluzby@cesnet.cz 

Service desk (7x24)   support@cesnet.cz +420 224 352 994 

Služba je pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET dostupná bez dalších poplatků. 
Cena podpory (resp. produkce akce) se stanoví individuálně podle rozsahu prací. 

Stručný popis služby: 

Hlavní výhody: 

Zprovoznění služby: Službu si účastník e-infrastruktury CESNET objedná na adrese sluzby@cesnet.cz, poté jej 
kontaktuje pracovník CESNET (vidcon@cesnet.cz), který s ním nastaví požadované řešení. 
Nejpozději pracovní den před přenosem akce je doporučeno provést otestování, aby 
v případě problémů byl prostor pro úpravu konfiguraci. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Technický popis služby: https://www.cesnet.cz/sluzby/streaming/  

Jan Růžička 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (https://www.cesnet.cz/podminky/). 
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Zprovoznění služby: Službu si účastník e-infrastruktury CESNET objedná na adrese sluzby@cesnet.cz, poté jej 
kontaktuje pracovník CESNET, který s ním analyzuje požadované řešení. Propojení se zdroji a 
zobrazovači obrazových signálů uživatele (servery, projektory, atd.) je třeba řešit individuálně. 
Není-li v koncovém bodě přímo dostupné připojení k síti CESNET o odpovídající kapacitě a 
kvalitě (propustnost a nízký jitter), je třeba řešit připojení ve spolupráci s uživatelem, včetně 
zajištění dedikovaného propojení (last-mile). Zřízení přenosu trvá od několika dnů u 
jednoduchých přenosů až po několik týdnů u složitějších mezinárodních akcí. 

Speciální obrazové přenosy Název služby:

Stručná anotace: Služba poskytuje přenos jednoho nebo více obrazových signálů o vysokém rozlišení mezi 
dvěma nebo více koncovými body, a to ve vysoké kvalitě a s nízkým zpožděním (latencí). 

Pro koho je služba určena: Služba je určena nejen pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET. Jde o individuální 
podporu významných akcí nebo experimentů. 

Cena služby: Cena se stanoví individuálně. 
 

Stručný popis služby: 

Hlavní výhody: 

 Služba je vhodná například pro přenosy lékařských zákroků do přednáškových místností,
pro přenosy vědeckých vizualizací, umělecké tvorby (tanec, hudba) nebo pro vzdálenou
spolupráci při zpracování obrazových dat o velmi vysokém rozlišení (2K, 4K, 8K).

 Služba může být realizována i v lokalitách nepřipojených k e-infrastruktuře CESNET (např. 
kongresy), pokud je možné zajistit dostatečnou kapacitu sítě do lokality. Ve spolupráci s
našimi zahraničními partnery může být druhá strana přenosu (nebo více stran) v zahraničí
v Evropě i mimo ni.

 Služba je realizována vhodnou technologií s využitím hardware a software vlastní
konstrukce (MVTP, UltraGrid), podle požadavků konkrétního přenosu. Ihned je možný
vícebodový přenos až 8 obrazových kanálů o rozlišení do 2K (2048×1080). Tyto kanály
je možné používat samostatně pro různé obrazové signály nebo společně pro obrazové
signály o vyšším rozlišení (např. 4K – 4096×2160, 8K – 8192×4096) nebo pro 
stereoskopické přenosy (3D).

 Zařízení přenáší signál v jednom nebo obou směrech současně mezi dvěma koncovými
body. Ve spojení s optickým multicastem nebo reflektory je možný přenos i do více
přijímacích koncových bodů.

 Obrazový signál může být doplněn vícekanálovým zvukem. Signál je přenášen bez
komprese nebo s kompresí například H.264, DXT1, DXT5 a JPEG, JPEG2000.

 Technologie je snadno přenositelná a v případě dostupnosti odpovídající kapacity
a kvality sítě (propustnost a nízký jitter) je možné její rychlé nasazení s minimální
interakcí uživatele.

 Jsme schopni reagovat i na další požadavky uživatelů. Doba realizace takového 
požadavku závisí na složitosti, potřebě úprav technologie a kapacitě vývojového týmu.

 Obousměrný přenos vícekanálového videa ve vysokém rozlišení HD, 2K, 4K, 8K a přenos 
vícekanálového zvuku s nízkou latencí

 Možnost přenášet bez komprese, nebo použít kompresi na grafických kartách
 Možnost propojit více koncových bodů
 Další úpravy na přání uživatelů
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Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

• Dedikované point-to-point propoje (národní i mezinárodní)
• Streaming

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Oddělení péče o uživatele sluzby@cesnet.cz 

Service desk (7x24) support@cesnet.cz +420 224 352 994 

Technický popis služby: Realizace pomocí SW : http://www.ultragrid.cz/ 
Realizace pomocí HW: 4K Gateway 

Datum aktualizace: 15.12.2016 Vlastník služby: Jan Růžička 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (https://www.cesnet.cz/podminky/). 
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 Podporované formáty jsou MPEG-4 (H.264/AVC), Windows Media, Flash Video
 Uživatel může s daty manipulovat prostřednictvím SSH/SCP a doporučujeme,

aby uživatel měl zajištěnou dostatečnou přenosovou kapacitu k úložišti ve smyslu
rozumné doby pro kopírování dat na i z úložiště.

 Doporučený datový tok streamu je mezi 0,5 – 6 Mb/s, přičemž závisí na rozlišení
a použitém kodeku (můžeme vysílat ve více tocích a formátech).

 Aktuálně neuplatňujeme kapacitní limity.

Videoarchiv Název služby:

Stručná anotace: Archiv audio nebo videoobsahu uložený na úložištích CESNETu. Jedná se o uložení 
multimediálních dat a jejich vystavení prostřednictvím streamovacích serverů CESNETu. 
Data jsou zálohována v jiné lokalitě a služba neobsahuje žádný webový CMS (Content 
Management System). 

Pro koho je služba určena: Služba je určena týmům a projektům z organizací připojených k e-infrastruktuře CESNET. 

Cena služby: Služba je pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET dostupná bez dalších poplatků. 

Stručný popis služby: 

Hlavní výhody:  Uložení obsahu pro podkladů streaming
 Streaming ze serverů z páteřní infrastruktury CESNET 

Zprovoznění služby: Službu si účastník e-infrastruktury CESNET objedná na adrese sluzby@cesnet.cz , poté jej 
kontaktuje pracovník CESNET (vidcon@cesnet.cz), který s ním nastaví požadované řešení. 
Uživateli je vytvořen účet a je mu přiděleno URL, kde budou dostupné všechna jeho videa. 
Současně získá i jednoduchý návod včetně ukázek, jak video integrovat do svých stránek. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Streaming
 Videokonference
 Webkonference

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Oddělení péče o uživatele sluzby@cesnet.cz 

Service desk (7x24)  support@cesnet.cz +420 224 352 994 

Technický popis služby: https://www.cesnet.cz/sluzby/videoarchiv/ 

Jan Růžička 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (https://www.cesnet.cz/podminky/). 

Datum aktualizace: 15.12.2016 Vlastník služby: 25 
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6. Bezpečnost
a. Řešení bezpečnostních incidentů (CSIRT)
b. RTBH filtrování (RTBH)
c. Warden
d. Mentat
Forenzní laboratoř (FLAB): 
e. Penetrační testy
f. Zátěžové testy
g. Analýza událostí



 Stručná anotace: Tým CESNET-CERTS řeší a koordinuje řešení bezpečnostních incidentů v síti CESNET2.   
Správcům a bezpečnostním technikům z připojených sítí členů a účastníků poskytuje 
metodickou pomoc při řešení bezpečnostních incidentů a zvládání krizových situací, provozuje 
a poskytuje řadu bezpečnostních služeb a pořádá osvětové akce.  

Pro koho je služba určena: Služba je určena pro organizace připojené do e-infrastruktury CESNET, tj. splňující Podmínky 
přístupu k e-infrastruktuře CESNET. 

Cena služby: Služba je pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET dostupná bez dalších poplatků. 

Stručný popis služby:  Řešení a koordinace řešení bezpečnostních incidentů e-infrastruktuře 
 Sběr, vyhodnocení a distribuce informací o bezpečnostních incidentech

o systémy SSERV, ORR, UCEPROT, N6, X2, X4 a další neveřejné zdroje
 Na základě dostupných informací a po domluvě s účastníkem: 

o zásah v síťové infrastruktuře ve spolupráci s CESNET NOC 
o monitoring ve spolupráci s CESNET Service Desk

 Provoz systémů
o Intrusion Detection System (IDS)
o Honeypot
o Warden - sdílení informací o bezpečnostních událostech
o Mentat - SIEM pro zpracování informací o bezpečnostních incidentech
o Nerd - DB škodlivých IP adres
o Nessus - síťový scanner pro vlastní testování strojů, podsítí, sití
o PassiveDNS - sběr, ukládání, prezentace a interpretace dat o DNS

Hlavní výhody: 

Řešení bezpečnostních incidentů (CSIRT)Název služby:

 CESNET-CERTS je oficiální bezpečnostní tým sdružení CESNET
 CESNET-CERTS je akreditován v rámci úřadu Trusted Introducer
 CESNET-CERTS nabízí další komplexní služby týkající se bezpečnosti

CESNET-CERTS je první CSIRT týmem v ČR. CESNET zároveň založil tým CSIRT.CZ, který 
následně převedl do správy sdružení CZ.NIC (tým plní roli Národního CSIRT ČR). 
 

Zprovoznění služby: Služba je automaticky poskytovaná všem připojeným účastníkům. Účastník je povinen řešit 
vzniklé bezpečnostní incidenty v součinnosti s týmem CESNET-CERTS. Pro příjem stížností na 
bezpečnostní incidenty je účastník povinen zřídit a udržovat v souladu s dokumentem RFC 
2142 (http://www.cesnet.cz/nic/rfc2142.txt) e-mailovou adresu abuse@”doména účastníka“, 
která distribuuje přijatou poštu na adresy všech osob, které se starají o bezpečnost sítě 
účastníka. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Forenzní laboratoř – analýzy událostí, penetrační a zátěžové testy
 Warden a Mentat – SIEM systémy
 Konzultace - při zvládaní bezpečnostních incidentů
 CESNET NOC a Service desk

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Ohlášení incidentů: https://csirt.cesnet.cz/cs/incident_report  

Service desk (7x24) support@cesnet.cz  +420 224 352 994

Technický popis služby: https://csirt.cesnet.cz/cs/index 

Datum aktualizace: 1.5.2022 Vlastník služby: Andrea Kropáčová 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (https://www.cesnet.cz/podminky/). 
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RTBH filtrování (RTBH)

Zprovoznění služby: Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz. 

 Řešení bezpečnostních incidentů (CSIRT)
 Network operations center (NOC)

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz. 

Service desk (7x24) support@cesnet.cz  +420 224 352 994

Technický popis služby: https://www.cesnet.cz/sluzby/rtbh/ 

Datum aktualizace: 15.12.2016 Vlastník služby: Václav Novák 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (https://www.cesnet.cz/podminky/). 

Název služby:

Stručná anotace: Služba RTBH (Remotely Triggered Black Hole) filtrování umožňuje připojeným organizacím 
řízení provozu do jejich koncové sítě v případě výskytu anomálního charakteru provozu 
(typicky při záplavových útocích typu (D)DoS). 

Pro koho je služba určena: Služba je dostupná pro organizace, které jsou připojené do e-infrastruktury CESNET 
prostřednictvím BGP routovacího protokolu. 

Cena služby: Služba je pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET dostupná bez dalších poplatků. 

Stručný popis služby: RTBH filtrování umožňuje prostřednictvím BGP protokolu definovat, který provoz směřující do 
koncové sítě je nelegitimní a má byt zahozen již na páteřní sítí, bez nutnosti vytížení 
přístupové linky účastníka. Tato služba patří do skupiny nástrojů pro samořízení bezpečnosti 
organizace např. v případě intenzivní DDoS útoků na jejich infrastrukturu nebo službu. 

Zároveň může pověřená osoba účastníka (technický kontakt) požádat na Service Desk  
o zablokování nelegitimního provozu na určitou IP adresu / službu.

Hlavní výhody:  Možnost filtrování nežádoucího provozu na hraně sítě účastníka, tzn. na úrovni
páteřní sítě e-infrastruktury

 Snížení nežádoucí saturace vlastní přístupové linky
 Samoregulace ze strany účastníka pomocí publikování v rámci BGP

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  
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Warden Název služby: 

Stručná anotace: Systém Warden je systém pro efektivní sdílení informací typu bezpečnostní událost  
a bezpečnostní incident. Systém WARDEN je komplementární k systému Mentat. Oba systémy 
jsou vyvíjeny, testovány a provozovány především pro potřeby sdružení CESNET, pro jeho členy 
a účastníky, ale část jeho základní funkcionality je otevřená také pro ostatní instituce.  

Pro koho je služba určena: Služba je dostupná pro členy sdružení a připojené organizace nebo jejich součásti. 
Služba je postavená na komunitní bázi, tj. dobrovolném vkládaní, sdílení a čerpání informací. 

Cena služby: Služba je pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET dostupná bez dalších poplatků. 

Stručný popis služby:  Systém Warden efektivně umožňuje CERTS/CSIRT (obecně bezpečnostním) týmům
sdílet a využívat informace o detekovaných anomáliích v provozu sítí a služeb.

 Jednoduchý, robustní a bezpečný systém pro sdílení informací.
 Podpora procesů incident handling a incident response bezpečnostních týmů

působících v sítích připojených do CESNET2 a týmu CESNET-CERTS.
 Možnost analýzy dat, ověření jejich vypovídací hodnoty a jejich užitečnosti při aktivní

obraně sítí a služeb.
 Propojení s podobnými systémy pro sdílení informací vyvíjenými v současné době

ve světě.

Hlavní výhody:  Systém Warden umožňuje efektivní sdílení detekovaných anomálií v monitorovaných 
sítích.

Zprovoznění služby: Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Systém MENTAT 
 Forenzní laboratoř FLAB – analýzy událostí, penetrační a zátěžové testy
 Řešení bezpečnostních incidentů (CSIRT)

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz. 

Service desk (7x24) support@cesnet.cz  +420 224 352 994

Technický popis služby: https://warden.cesnet.cz/cs/index 

Datum aktualizace: 15.12.2016 Vlastník služby: Andrea Kropáčová 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (https://www.cesnet.cz/podminky/). 
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MentatNázev služby:

Stručná anotace: Systém Mentat představuje nástroj pro jednotné zpracování bezpečnostních informací 
získávaných z bezpečnostních nástrojů umístěných v e-infrastruktuře CESNET. Systém Mentat 
je komplementární k systému Warden. Systémy jsou vyvíjeny, testovány a provozovány 
především pro potřeby sdružení CESNET, pro jeho členy a další zapojené instituce.  

Pro koho je služba určena: Služba je dostupná pro členy sdružení a připojené organizace, nebo jejich součásti. Webové 
rozhraní poskytuje jednotný náhled na bezpečnostní události a incidenty vztahující se  
ke konkrétní síti, umožňuje nastavit podobu reportingu bezpečnostních incidentů (notifikací 
prostřednictvím el. pošty) a zpřístupňuje globální statistiky naskladněných dat.  

Cena služby: Služba je pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET dostupná bez dalších poplatků. 

Stručný popis služby:  Systém Mentat je modulární SIEM (Security Information Management System)
navržený pro  správu a zpracování informací z bezpečnostních nástrojů (IDS, IPS,
sondy, honeypoty, logy…).

 Moduly používají jednotný framework, velmi jednoduché přidání dalších modulů
a tak rozšiřitelnost a funkčnost celého systému.

 Jednotný sběr událostí z nejrůznějších heterogenních zdrojů a jejich následné
jednotné zpracování, vyhodnocování a distribuce k zodpovědným osobám.

Hlavní výhody: Systém Mentat zpracovává velké množství bezpečnostních událostí pocházejících  
z nejrůznějších zdrojů, především z bezpečnostních nástrojů, které monitorují e-Infrastrukturu 
CESNET. 

Zprovoznění služby: Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Systém Warden
 Forenzní laboratoř FLAB – analýzy událostí, penetrační a zátěžové testy
 Řešení bezpečnostních incidentů (CSIRT)

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz. 

Service desk (7x24) support@cesnet.cz  +420 224 352 994

Technický popis služby: https://mentat.cesnet.cz/cs/index 

Datum aktualizace: 15.12.2016 Vlastník služby: Andrea Kropáčová 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (https://www.cesnet.cz/podminky/). 
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Forenzní laboratoř (FLAB)Název služby: 

Stručná anotace: Forenzní laboratoř CESNET nabízí služby v oblasti prevence, testování IT bezpečnosti  
a forenzní analýzy s využitím znalostí a možností bezpečnostního týmu CESNET-CERTS a jeho 
provozního zázemí. Tým CESNET-CERTS řeší a koordinuje řešení bezpečnostních incidentů  
v síti CESNET2, forenzní laboratoř tvoří expertní jednotku týmu. 

Pro koho je služba určena: Služba je dostupná jak organizace připojené do e-infrastruktury CESNET, tak i pro ostatní 
organizace. 

Cena služby: Služba je zpoplatněna na základě samostatné kalkulace a nabídky. Rozsah služby je stanoven 
na základě prvotní bezplatné konzultace. Výstupem konzultace je zadání, na základě kterého 
je vypracovaná kalkulace a nabídka služeb Forenzní laboratoře. 

Stručný popis služby: Forenzní laboratoř realizuje následující služby: 

 penetrační testy (samostatný katalogový list služby), 
 zátěžové testy  (samostatný katalogový list služby), 
 řešení bezpečnostních incidentů  (samostatný katalogový list služby), 
 odborné analýzy technologií (seznámení s novou technologií a jejími vlastnostmi),
 odborné konzultace,
 obnova dat.

Hlavní výhody:  Dlouhodobé zkušenosti  CESNET-CERTS týmu v oblasti bezpečnosti
 Použití vlastních vyvíjených nástrojů a systémů
 Technologické zázemí e-infrastruktury CESNET a týmu CESNET-CERTS 

Zprovoznění služby: Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz  resp. přímý kontakt na Forenzní laboratoř. 

Před realizací služeb Forenzní laboratoře je uzavřena Smlouva o mlčenlivosti a ochraně 
důvěrných informací. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Warden a Mentat – SIEM systémy
 Sledování provozu sítě (FTAS)

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz 

Service desk (7x24) support@cesnet.cz  +420 224 352 994

Technický popis služby: https://flab.cesnet.cz/  

Datum aktualizace: 15.12.2016 Vlastník služby: Andrea Kropáčová 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Realizace na základě samostatné dohody mezi zájemcem a sdružením CESNET. 
Uzavření Smlouvy o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací. 

32 

mailto:sluzby@cesnet.cz
mailto:sluzby@cesnet.cz
mailto:support@cesnet.cz
https://flab.cesnet.cz/


 Stručná anotace: Zranitelnosti, ať už vzniklé chybami v návrhu systému (chyba architekta), jeho chybnou 
implementací (chyba programátora) nebo jeho nevhodným používáním (chyba administrátora 
nebo uživatele), existovaly, existují a vždy existovat budou.  
Penetrační testy pomohou tyto zranitelnosti odhalit včas, takže náprava může být provedena 
dříve, než dojde k jejich zneužití skutečným útočníkem. Výsledky penetračních testů pomohou 
manažerům bezpečnosti a administrátorům systémů s vyhodnocením aktuálního stavu 
bezpečnosti spravovaných systémů, s nápravou detekovaných bezpečnostních problémů a také 
s plánováním dalšího rozvoje. 

Pro koho je služba určena: Služba je dostupná jak pro organizace připojené do e-infrastruktury CESNET, tak i pro ostatní 
organizace. 

Cena služby: 

Forenzní laboratoř (FLAB) – penetrační testyNázev služby: 

Služba je zpoplatněna na základě samostatné kalkulace a nabídky. Rozsah služby je stanoven 
na základě prvotní bezplatné konzultace. Výstupem konzultace je zadání, na základě kterého 
je vypracovaná kalkulace a nabídka služeb Forenzní laboratoře. 
 

Stručný popis služby: Penetrační testy jsou preventivní opatření, takže je lze předem plánovat plně dle potřeb 
zákazníka. V rámci penetračních testů  

• je poskytnuta úvodní konzultace,

• jsou otestovány požadované systémy,

• jsou doporučena nápravná opatření,

• výsledky jsou shrnuty v přehledné závěrečné zprávě.

Na základě specifikovaného seznamu systémů pro testování a případných doplňujících 
podmínek týkajících se průběhu testování, jsou provedeny testy, je vytvořen přehled 
nalezených zranitelností, včetně ohodnocení jejich závažnosti, a současně formulován návrh 
opatření k jejich nápravě.  

Penetrační testy je také vhodné jednou za čas opakovat, typicky v intervalu jednoho až dvou 
let. Cílem opakování je vyhodnotit účinnost opatření zavedených na základě předchozího 
testu a současně také odhalit nově vzniklé zranitelnosti.  

Výstupem penetračních testů je závěrečná zpráva a prezentace výsledků zákazníkovi. 

Hlavní výhody:  Dlouhodobé zkušenosti a nezávislost FLAB týmu v oblasti bezpečnosti
 Vlastní vyvíjené nástroje a služby
 Technologické zázemí e-Infrastruktury CESNET a týmu CESNET-CERTS

Zprovoznění služby: Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz  resp. přímý kontakt na Forenzní laboratoř 
https://flab.cesnet.cz/cs/kontakt. Před realizací služeb Forenzní laboratoře je uzavřena 
Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Warden a Mentat – SIEM systémy
 Sledování provozu sítě (FTAS)
 Zátěžové testy

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

https://flab.cesnet.cz/cs/kontakt 

Service desk (7x24) support@cesnet.cz  +420 224 352 994

Technický popis služby: https://flab.cesnet.cz/cs/sluzby/pentesty 

Datum aktualizace: 15.12.2016 Vlastník služby: Andrea Kropáčová 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Realizace na základě samostatné dohody mezi zájemcem a sdružením CESNET. 
Uzavření Smlouvy o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací. 
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 Stručná anotace: Každý systém připojený k počítačové síti se může stát cílem útoků typu DoS (Denial of Service, 
odepření služby), případně DDoS (Distributed DoS, distribuované odepření služby). Síla útoku, 
kterému jsou provozované systémy schopny odolat, závisí na možnostech a nastavení daných 
systémů a předřazených síťových prvků. K řízenému zjištění odolnosti testovaných systémů  
a následnému vyladění jejich konfigurace s ohledem na odolnost proti (D)DoS slouží právě 
zátěžové testy. 
Znalost míry odolnosti systémů proti (D)DoS útoku pomůže manažerům bezpečnosti při 
plánování informační bezpečnosti a analýze rizik. Administrátorům systémů pak při hledání 
optimální konfigurace. 

Pro koho je služba určena: Služba je dostupná jak pro připojené do e-infrastruktury CESNET, tak i pro ostatní organizace. 

Cena služby: 

Forenzní laboratoř (FLAB) – zátěžové testyNázev služby: 

Služba je zpoplatněna na základě samostatné kalkulace a nabídky. Prvně je se zájemcem 
realizovaná bezplatná konzultace. Jejím výstupem je zadání, na základě kterého je 
vypracovaná kalkulace a nabídka služeb Forenzní laboratoře. 

Stručný popis služby: Zátěžové testy jsou preventivní opatření, takže jejich charakter a průběh lze navrhnout 
a naplánovat podle potřeb zákazníka. V rámci zátěžových testů  

• je testována odolnost systémů proti (D)DoS,
• je možné otestovat různé konfigurace systémů,
• výsledky provedených testů jsou vyhodnoceny,
• jsou navrženy vhodné úpravy,
• výsledky jsou shrnuty v přehledné závěrečné zprávě.

Na základě specifikovaného seznamu systémů pro testování a případných doplňujících 
podmínek týkajících se průběhu testování, je vyhodnocena odolnost testovaných systémů  
a formulován návrh opatření vedoucí k vyššímu zajištění dostupnosti zmíněných systémů.  

Výstupem zátěžových testů je závěrečná zpráva a prezentace výsledků zákazníkovi. 

Hlavní výhody:  Dlouhodobé zkušenosti a nezávislost FLAB týmu v oblasti bezpečnosti
 Vlastní vyvíjené nástroje a systémy
 Technologické zázemí e-Infrastruktury CESNET a týmu CESNET-CERTS

Zprovoznění služby: Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz  resp. přímý kontakt na Forenzní laboratoř 
https://flab.cesnet.cz/cs/kontakt. Před realizací služeb Forenzní laboratoře je uzavřena 
Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Warden a Mentat – SIEM systémy
 Sledování provozu sítě
 Penetrační testy

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

https://flab.cesnet.cz/cs/kontakt 

Service desk (7x24) support@cesnet.cz  +420 224 352 994

Technický popis služby: https://flab.cesnet.cz/cs/sluzby/zatezovetesty  

Datum aktualizace: 15.12.2016 Vlastník služby: Andrea Kropáčová 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Realizace na základě samostatné dohody mezi zájemcem a sdružením CESNET. 
Uzavření Smlouvy o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací. 
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 Stručná anotace: Pro správnou reakci na bezpečnostní incident jsou potřeba přesné informace o jeho průběhu. 
Konkrétní otázky lze zodpovědět na základě forenzní analýzy napadených systémů. Odpovědi 
pak mohou následně posloužit zejména k objasnění vektoru útoku (např. šíření malware), 
prokázání porušování směrnic a provozních řádů uživatelem nebo zmapování nakládání se 
specifikovanými dokumenty.  
Výsledky analýzy pomohou bezpečnostním manažerům, týmům typu CSIRT a administrátorům 
systémů při zvládání bezpečnostního incidentu a minimalizaci jeho následků.  

Pro koho je služba určena: Služba je dostupná jak pro členy sdružení a organizace připojené do e-infrastruktury CESNET, 
tak i pro ostatní organizace. 
 

Cena služby: 

Forenzní laboratoř (FLAB) – analýza událostíNázev služby: 

Služba je zpoplatněna na základě samostatné kalkulace a nabídky. Rozsah služby je stanoven 
na základě prvotní bezplatné konzultace. Výstupem konzultace je zadání, na základě kterého 
je vypracovaná kalkulace a nabídka služeb Forenzní laboratoře. 
 

Stručný popis služby: Analýza událostí je reakcí na již probíhající nebo proběhlý bezpečnostní incident. První kroky 
analýzy (zajištění dat) by měly být provedeny co nejdříve po zjištění bezpečnostního incidentu, 
protože s postupem času mohou elektronické stopy zanikat. Většina zmizí v řádu hodin až dní, 
ale u některých druhů incidentů jsou relevantní stopy přítomné v rozumném množství i několik 
týdnů až měsíců od zkoumané události.  

Při typickém průběhu analýzy  
• poskytneme úvodní konzultaci,
• pomůžeme formulovat otázky, na které by bylo dobré najít odpovědi,
• poskytneme podporu při zajišťování dat, 
• zanalyzujeme průběh incidentu,
• nalezneme odpovědi na otázky,
• zdokumentovaný postup a závěry předáme formou závěrečné zprávy.

Výstupem analýzy je zodpovězení otázek zákazníka, např. : 

• zda se v zařízení vyskytuje nebo vyskytoval specifikovaný dokument, 
• zda v zařízení jsou nebo byly nainstalovány specifikované aplikace, 

• zda bylo manipulováno s dokumenty a další…

Hlavní výhody:  Dlouhodobé zkušenosti a nezávislost FLAB týmu v oblasti bezpečnosti
 Vlastní vyvíjené nástroje a služby
 Technologické zázemí e-Infrastruktury CESNET a týmu CESNET-CERTS

Zprovoznění služby: Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz  resp. přímý kontakt na Forenzní laboratoř 
https://flab.cesnet.cz/cs/kontakt. Před realizací služeb Forenzní laboratoře je uzavřena 
Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Warden a Mentat – SIEM systémy
 Sledování provozu sítě (FTAS)
 Penetrační a zátěžové testy (FLAB)

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

https://flab.cesnet.cz/cs/kontakt 

Service desk (7x24) support@cesnet.cz  +420 224 352 994

Technický popis služby: https://flab.cesnet.cz/cs/sluzby/analyza 

Datum aktualizace: 15.12.2016 Vlastník služby: Andrea Kropáčová 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Realizace na základě samostatné dohody mezi zájemcem a sdružením CESNET. 
Uzavření Smlouvy o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací. 
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7. Infrastrukturní služby
a. Přidělování internetových identifikátorů (NIC)
b. DNS služby
c. Časové služby (TIME)
Elektronická pošta: 
e. Antispam gateway (AG)
d. Záložní poštovní server (Mail relay)



 

Pro koho je služba určena: Služba je určena institucím připojeným do e-infrastruktury CESNET a institucím, které se 
nacházejí ve fázi připojování do e-infrastruktury CESNET.  

Cena služby: 

Stručná anotace: 

Zprovoznění služby: Všechny informace související s přidělováním internetových identifikátorů jsou zveřejněny 
online https://www.cesnet.cz/sluzby/nic/centrum/, kde jsou dostupné konkrétní postupy  
a formuláře. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

Přidělování internetových identifikátorů (CESNET NIC) 

Kontakt pro zřízení služby: 

Název služby:

Kontakt pro hlášení závad: 

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz. 

Service desk (7x24)  support@cesnet.cz 
+420 224 352 994 

Technický popis služby: https://www.cesnet.cz/sluzby/nic/centrum/ 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (https://www.cesnet.cz/podminky/). 

Datum aktualizace: 

Základní služba CESNET NIC je pro členy sdružení a účastníky e-infrastruktury CESNET bez 
dalších poplatků. 
U služeb sponzoring LIR, konzultací pro zřízení vlastního LIR, nebo podpory s přípravou na 
přechod k síťovému protokolu IPv6 se cena stanovuje individuálně. 

15.12.2016 Vlastník služby: 

Stručný popis služby: Každý rozsah internetových identifikátorů (IP adres) je přímo delegován na instituci,  
které je přidělen a základní kontaktní informace dané instituce a jsou uloženy ve veřejně 
přístupné databázi provozované RIPE NCC. Úřad CESNET NIC sleduje změny na straně RIPE 
NCC a podle nich pečuje o adresové rozsahy připojených institucí. Pro tuto jeho roli je důležitá 
spolupráce ze strany účastníka. 
Účastník e-infrastruktury CESNET je povinen s úřadem CESNET NIC komunikovat  
a spolupracovat, a to především v oblasti udržování kontaktních informací o přidělených 
zdrojích. 
V okamžiku ukončení smluvního vztahu a odpojení od sítě CESNET2 daná instituce přidělené 
adresové zdroje vrací. 

Připojovaná nebo připojená instituce se na úřad CESNET NIC může obracet s těmito žádostmi: 
• přidělení prvního adresového rozsahu (IPv4 i IPv6), 
• přidělení dalšího adresového rozsahu (v případě, že stávající je vyčerpán a připojená 

instituce potřebuje svou síť rozšířit),
• změna kontaktních údajů v databázi RIPE.

Andrea Kropáčová 

Hlavní výhody: Komplexní správa internetových identifikátorů na jednom místě 

 Konzultace - podpora při zřízení LIR (placená služba)
 Konzultace - pro přechod na IPv6 (placená služba)
 DNS služby

Úřad CESNET NIC přiděluje internetové identifikátory (IP adresy) institucím připojeným do sítě 
CESNET2, zařizuje komunikaci s RIPE NCC (Regionální Internetový Registr pro Evropu a Blízký 
východ) a udržuje aktuální kontaktní informace o přidělených sítích v databázi RIPE. 
Sdružení CESNET dále poskytuje související (placené) služby: 

• sponzoring LIR, 
• konzultace pro zřízení vlastního LIR úřadu,
• konzultace při nasazování IPv6 protokolu.
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DNS služby Název služby:

Stručná anotace: 

Pro koho je služba určena: Služba je především určena institucím připojeným do e-infrastruktury CESNET. 

Cena služby: Služba je pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET dostupná bez dalších poplatků. 

Stručný popis služby: DNS resolving 
resolvovací služby (překlad jmen na IP adresy a naopak) neomezeně do celé své infrastruktury 
a připojených sítí. DNS servery, které tuto službu nabízejí: 

 ns.cesnet.cz – 195.113.144.194, 2001:718:1:1::2 
        ns.ces.net – 195.113.144.233,  2001:718:1:101::3 
Každý uživatel e-infrastruktury CESNET může služeb těchto serverů využít. 

DNS delegace 
• delegace zónových souborů (jmenných domén, domén in-addr.arpa a ip6.arpa), 
• primárních i sekundární delegace zón.

Služba je poskytována za následujících podmínek: 
• jmenná doména, jejíž delegace má být zřízena na DNS serverech sdružení, musí být

provozována v souladu se Zásadami pro přístup do Velké infrastruktury CESNET, 
• jmenná doména, in-addr.arpa nebo ip6.arpa musí být korektním způsobem delegována 

v nadřazené doméně,
• domény in-addr.arpa nebo ip6.arpa musí být administrativně součástí autonomních

systémů sítě CESNET2, nebo obsahovat PI adresy, které jsou v rámci AS sítě CESNET2
směrovány.

Hlavní výhody:  Není nutno instalovat vlastní DNS server, nebo sekundární DNS server v malých sítích.
 Vyšší míra zajištění DNS služeb a umístěním další sekundární delegace zóny mimo svou 

vlastní síť
 Ochrana proti DDoS útokům

Zprovoznění služby: Službu si účastník zprovozní samostatně (DNS resolving), nebo požádá (DNS delegace) na adrese 
sluzby@cesnet.cz, poté jej kontaktuje pracovník CESNET, který provede požadované nastavení.  

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Přidělování internetových identifikátorů (LIR)
 Konzultace – pro návrh DNS infrastruktury a přechod na IPv6
 Časové služby (TIME)
 

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz. 

Pracoviště stálé služby (7x24) support@cesnet.cz +420 224 352 994 

Technický popis služby: https://www.cesnet.cz/sluzby/dns/ 

Datum aktualizace: 15.12.2016 Vlastník služby: Andrea Kropáčová 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (https://www.cesnet.cz/podminky/). 

Služba DNS je určena všem uživatelům e-infrastruktury CESNET a je nabízena ve dvou variantách 
DNS resolving a DNS delegace. 
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Časové služby (TIME) Název služby:  

Stručná anotace:  

Pro koho je služba určena:  Služba je určena především pro organizace, které provozují vlastni NTP servery nižší úrovně, 
nebo které časové servery vůbec neprovozují. V současné době je služba otevřená. Je určena 
zejména členům a dalším registrovaným uživatelům. 

Cena služby:  Služba je veřejně dostupná bez dalších poplatků.  
 

Stručný popis služby:  

Hlavní výhody:  

Zprovoznění služby:  Služba je veřejně dostupná pomocí serverů tik.cesnet.cz a tak.cesnet.cz. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

Certifikáty pro uživatele a servery (PKI) 

Kontakt pro zřízení služby:  

Kontakt pro hlášení závad:  

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz  

Pracoviště stálé služby (7x24)     support@cesnet.cz  +420 224 352 994 

Technický popis služby:  https://www.cesnet.cz/sluzby/casove-sluzby/  

Datum aktualizace:  15.12.2016 Vlastník služby:  Vladimír Smotlacha 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace:  

Služba je poskytovaná v režimu best-effort. V současné době je služba otevřená. 

Služba poskytuje přesný čas (ve stupnici UTC) a slouží k synchronizaci hodin jiných počítačů. 
CESNET provozuje několik primárních NTP serverů (Stratum-1), jejichž čas je synchronizován 
pomocí rubidiových hodin. Návaznost na stupnici UTC je zajištěna přijímačem GPS. 
 
Provozujeme NTP servery vlastní konstrukce se stabilní časovou základnou. Přesnost hodin 
serveru je řádu jednotek mikrosekund. 
 
Služba je poskytována jako neautentizovaná (standardní způsob využití), nebo autentizovaná, 
kdy časová informace je podepsána klíčem serveru. 

V oblasti časových služeb nabízíme dvě základní služby: synchronizaci času protokolem NTP - 
služba poskytuje přesný čas (ve stupnici UTC) a slouží k synchronizaci hodin jiných počítačů a 
časová razítka – k přiřazení nezpochybnitelné časové informace k určitému objektu. 
 

 Provozujeme NTP servery vlastní konstrukce se stabilní časovou základnou. Přesnost 
hodin serveru je řádu jednotek mikrosekund. 

 Služba je poskytována jako neautentizovaná (standardní způsob využití), nebo 
autentizovaná, kdy časová informace je podepsána klíčem serveru. 

39 

mailto:sluzby@cesnet.cz
mailto:support@cesnet.cz
https://www.cesnet.cz/sluzby/casove-sluzby/


 

Antispam Gateway (AG) Název služby:

Stručná anotace: Služba zajišťuje antispamovou a antivirovou ochranu koncových poštovních serverů (domén) 
organizace. Organizacím odpadá náročná správa a vývoj vlastní ochrany na cílových poštovních 
serverech, snižuje se zátěž cílových poštovních serverů a uživatelům není doručována 
nevyžádaná pošta a závadné e-maily. 

Pro koho je služba určena: Služba je určena pro připojené organizace k e-infrastruktuře CESNET, které provozují vlastní 
poštovní server. 

Cena služby: Služba je pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET dostupná bez dalších poplatků. 

Stručný popis služby:  Předřazení Antispam Gateway před mailové systémy organizace.
 Doručení ohodnocených zpráv na koncový mail server organizace.
 Robustní a modulární architektura zajištující vysokou účinnost a dostupnost ochrany

v režimu 24/7/365.
 Antispamové filtry běží na výkonných serverech, které zvládnou ochranu domén

s velkým objemem provozu dat i při vysokém zatížení ve špičkách.
 Ochrana před DDoS útoky.
 Dočasný záložní poštovní server, relay funkce (zajistí pozdržení doručení zpráv až 5 

dnů při výpadku primárního poštovního serveru organizace).
 Nezávislost na typu cílového poštovního serveru, možnost integrace komerčních

řešení.
 Podpora protokolu IPv6.

Hlavní výhody:  Odpadá náročná správa a náklady na vlastní řešení a licence.
 Sníží se zátěž poštovních serverů.

Zprovoznění služby: Žádost o zřízení služby: sluzby@cesnet.cz. Technické zprovoznění služby pracovníkem CESNET 
(masters@cesnet.cz), který žadatele provede konfigurací a otestováním služby. Uživatel získá 
přístup k provozním logům a management rozhraní pro správu whitelistů, blacklistů apod. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Konzultace: návrh architektury mailových systémů (placená služba)
 Záložní poštovní server (neplacená služba, součást služby)

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz. 

Service desk (7x24) support@cesnet.cz 
+420 224 352 994 

Technický popis služby: https://www.cesnet.cz/sluzby/antispam-gateway/jak-sluzba-funguje/ 

Datum aktualizace: 15.12.2016 Vlastník služby: Andrea Kropáčová 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (https://www.cesnet.cz/podminky/). 
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Záložní poštovní server (Mail relay) Název služby:  

Stručná anotace:  Služba spočívá v zajištění příjmu poštovních zpráv v případě, kdy nefunguje primární přijímající 
poštovní server. Záložní server v případě kratšího výpadku primárního příjemce (až pět dní) 
poštovní zprávy uchová a po opětovném zprovoznění primárního serveru zprávy doručí. 

 

Pro koho je služba určena:  Služba je určena pro připojené organizace, které provozují vlastní poštovní server a přejí si 
vyšší zabezpečení příjmu poštovních zpráv. 

Cena služby:  Služba je pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET dostupná bez dalších poplatků. 

Stručný popis služby:  Dočasný záložní poštovní server zajistí relay funkci poštovních systémů (při výpadku 
primárního poštovního serveru organizace zajistí uchování zpráv po dobu až 5 dnů). 
Služba je vhodná především pro menší připojené organizace, které nechtějí kromě hlavního 
poštovního serveru provozovat a udržovat ještě server záložní a které vidí přínos v použití 
záložního poštovního serveru, např. se dají předpokládat časté výpadky primární poštovního 
serveru.  
 

 Robustní a modulární architektura zajišťuje vysokou účinnost a dostupnost v režimu 
24/7/365. 

 Služba běží na výkonných serverech, které zvládnou příjem velkých objemů zpráv 
i při vysokém zatížení ve špičkách. 

 Systematický monitoring služby včetně fronty poštovních zpráv. 
 Ochrana před DDoS útoky. 

 

Hlavní výhody:   Odpadá náročná správa a náklady na vlastní řešení. 
 Zajistí doručení emailových zpráv v případě výpadku primárního poštovního serveru. 
 Službu lze kombinovat ze službou Antispam Gateway. 

 

Zprovoznění služby:  Žádost o zřízení služby: sluzby@cesnet.cz. Technické zprovoznění služby pracovníkem CESNET 
(masters@cesnet.cz), který žadatele provede konfigurací a otestováním služby. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Konzultace: návrh architektury mailových systémů (placená služba) 
 Antispam gateway (neplacená služba, součást služby) 

 

Kontakt pro zřízení služby:  

Kontakt pro hlášení závad:  

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz. 

Service desk (7x24)      support@cesnet.cz  
    +420 224 352 994 

Technický popis služby:  https://www.cesnet.cz/sluzby/zalozni-postovni-server/  

Datum aktualizace:  15.12.2016 Vlastník služby:  Andrea Kropáčová 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace:  

Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (https://www.cesnet.cz/podminky/).  
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8. Správa identit
a. Federace identit eduID.cz (eduID.cz)

c. Certifikáty pro uživatele a servery (PKI)
d. Správa uživatelů (Perun)
e. Časové značky (TSA)

b. Roamingová infrastruktura eduroam

f. CESNET eIDAS



 

Federace identit eduID.cz Název služby:

Stručná anotace: Česká akademická federace eduID.cz sdružuje členy, kteří vzájemně využívají informace 
o identitě svých uživatelů a usnadňují jim tak přístup k různým síťovým službám.

Pro zapojení do federace eduID.cz je nutné jmenovat administrativní kontakt organizace 
a souhlasit s Federační politikou eduID.cz. 

Pro koho je služba určena: Služba je určena organizace, které splňují podmínky pro přístup do e-infrastruktury CESNET. 
Organizace, které podmínky nesplňují, se mohou do federace připojit pouze jako 
poskytovatelé služeb. 

Cena služby: Služba je dostupná bezplatně jak pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET, tak 
i pro ostatní organizace splňující Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET. 

Stručný popis služby: Služba je poskytována ve dvou režimech, poskytovatel identit a poskytovatel služeb: 
 poskytovatel identit  - identity provider (napojené na uživatelské databáze, provádí

autentizaci a poskytují informace o uživatelích), 
 poskytovatel služeb - service provider (poskytují uživatelům federace online služby

a zdroje).
Popis funkcionalit: 

 možnost snadného přístupu k více aplikacím a službám partnerských organizací,
uživatel používá pouze jedno heslo pro přístup,

 správci aplikací neudržují autentizační data uživatelů, ani neprovádí autentizaci, 
 autentizace uživatele probíhá vždy v kontextu domovské organizace, citlivé

autentizační údaje uživatele neopouští domovskou síť, 
 federační infrastruktura poskytuje snadný, standardní a bezpečný způsob výměny

informací o uživatelích.
Prostřednictvím eduID.cz lze zajistit přístup i k mezinárodním službám prostřednictvím 
interfederace eduGAIN. Rozšířením funkcionality eduID.cz je také Atributová autorita 
(https://www.eduid.cz/cs/aa).  

Hlavní výhody:  Uživatel používá pouze jedno heslo pro přístup k více aplikacím a službám.
 Uživatel se vždy ověřuje vůči své domovské organizaci, po ověření získává oprávnění

poskytovatele služby.
 Správci aplikací neudržují autentizační data uživatelů, ani neprovádí autentizaci.

Zprovoznění služby: Pro zřízení služby může účastník postupovat na základě manuálu uveřejněným online: 
https://www.eduid.cz/cs/join. Po jmenování a ověření administrativní kontaktní osoby musí 
organizace zprovoznit vlastní entitu (IdP a/nebo SP) a požádat o vložení metadat do federace 
identit eduID.cz. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Certifikáty pro uživatele a servery (PKI)
 Dedikovane instalace – hostovaný Shibboleth server (placená služba)

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

https://www.eduid.cz/cs/join, eduid-admin@eduid.cz 
 

Service desk (7x24) support@cesnet.cz 
+420 224 352 994 

Technický popis služby: https://www.eduid.cz/cs/tech/join 
 

Datum aktualizace: 15.12.2016 Vlastník služby: Jan Oppolzer 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Federační politika eduID.cz - https://www.eduid.cz/cs/policy 
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 Stručná anotace: 

Pro koho je služba určena: Služba je určena pro organizace, které splňují podmínky pro přístup k e-infrastruktuře CESNET 
(nutně nemusí být připojeni do sítě CESNET).  
Organizace, které podmínky nesplňují, se mohou do federace připojit pouze jako 
poskytovatelé připojení (Service provider). 
 

Hlavní výhody:  Možnost snadného připojení k internetu u partnerských organizací v ČR a zahraničí
 Na straně hostitelské sítě odpadá potřeba vytváření účtů pro návštěvníky

Pro zřízení služby účastník může postupovat na základě manuálu uveřejněným online: 
http://www.eduroam.cz/cs/spravce/pripojovani/uvod. Organizace jmenuje správce, ten 
implementuje RADIUS server a jeho propojení s eduroam infrastrukturou. 

 Certifikáty pro uživatele a servery (PKI)
 Konzultace: implementace a konfigurace eduroam IdP (placená služba)

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

info@eduroam.cz,  http://eduroam.cz/cs/kontakty 
 

Roamingová infrastruktura eduroam 

Service desk (7x24) support@cesnet.cz 
+420 224 352 994 

Technický popis služby: 

Název služby:

http://www.eduroam.cz/cs/spravce/uvod 

Jan Tomášek 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Roaming uživatelů a přístup do sítě Internet v rámci infrastruktury připojených partnerských 
organizací v ČR a zahraničí, zapojených do projektu eduroam. 
Pro zapojení do infrastruktury eduroam je potřeba mít WiFi infrastrukturu s podporou 802.1x, 
centralizovanou správu identit a implementovat propojení RADIUS protokolem s eduroam 
infrastrukturou. 

Roamingová politika eduroam: https://www.eduroam.cz/cs/roamingova_politika  

Cena služby: Služba je dostupná bezplatně jak pro členy sdružení a organizace připojené 
do e-infrastruktury CESNET, tak i pro ostatní organizace. 

Stručný popis služby: Ověřování oprávnění uživatele k využití WiFi sítě eduroam se realizuje pomocí hierarchie 
RADIUS serverů. Každá zapojená organizace má svůj RADIUS server, který zajišťuje autentizaci 
uživatelů.  

Organizace, která provozuje vlastní RADIUS server, je označována jako poskytovatel identity 
(Identity Provider; IdP). Aby se organizace mohla do eduroam zapojit, musí také poskytovat 
WiFi konektivitu (Service provider; SP). 

Z uživatelského hlediska je fungování eduroamu transparentní. Uživatel se vždy připojuje  
k essid eduroam a infrastruktura zajišťuje jeho autentizaci u jeho domovské organizace (IdP). 
Uživatelský IP provoz je terminován v navštívené organizaci (SP). 

Zprovoznění služby: 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

Datum aktualizace: 15.12.2016 Vlastník služby: 45 
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 Stručná anotace:  Služba poskytuje základnu pro důvěryhodnou distribuci klíčů potřebných pro zabezpečení 
komunikace serverů a jednotlivců. Základem infrastruktury veřejných klíčů (Public Key 
Infrastructure) je certifikační úřad CESNET CA, který vydává certifikáty pro jednotlivce, servery 
i další úřady. CESNET CA je akreditována EuGridPMA (http://www.eugridpma.org/) – člen IGTF 
(http://www.gridpma.org/). 
 

Pro koho je služba určena:  

Služba je dostupná pro členy sdružení a připojené organizace bez dalších poplatků. 

Služba je realizována prostřednictvím vlastní certifikační autority CESNET CA, nebo 
prostřednictvím mezinárodního projektu Trusted Certificate Service (TCS). 

Varianty služby: 

 Trusted Certificate Service (TCS) 
o Osobní certifikáty eScience 
o Serverové certifikáty 

 CESNET CA3 
o Vydávání osobních certifikátů 
o Vydávání certifikátů pro servery a služby 
o Vydávaní certifikátů pro čipové karty 
o Certifikace registračních úřadů 
o Certifikace certifikačních úřadů 

 Časové značky (TSA) 

Hlavní výhody:   Vysoká důvěryhodnost (politika, technologie, procesy, odbornost, nezávislost) 
 Dostupnost certifikátů pro jednotlivce a servery bez dalších nákladů 

Služby PKI je možné čerpat po jmenování administrativního kontaktu organizace a ověření 
registračním úředníkem (Praha, Brno, Plzeň, nebo pověřeným pracovníkem). Uživatelé 
mohou žádat o vystavení certifikátu na základě ověření prostřednictvím federace eduID.cz. 

 Federace identit eduID.cz 
 eduID.cz hostel 

Kontakt pro zřízení služby:  

Kontakt pro hlášení závad:  

Certifikáty pro uživatele a servery (PKI) 

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz  

Service desk (7x24)     support@cesnet.cz            +420 224 352 994 

Název služby:  

Technický popis služby:  http://pki.cesnet.cz/cs/ch-intro.html  

Jiří Bořík 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace:  

https://pki.cesnet.cz/cs/ch-cp-cps.html  
https://www.terena.org/activities/tcs/repository-g3/TCS-Certificate-Terms-of-Use-v2.pdf  

Služba je určena pro členy sdružení a připojené účastníky, kteří splňují podmínky pro přístup 
do e-infrastruktury CESNET. 

Cena služby:  

Stručný popis služby:  

Zprovoznění služby:  

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

Datum aktualizace:  15.12.2016 Vlastník služby:  46 
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Cena služby:  

Stručný popis služby:  

Stručná anotace:  

Pro koho je služba určena:  

Služba umožňuje správu uživatelů a řízení přístupu ke službám e-infrastruktury. Lze ji využít 
k řízení přístupu na služby e-infrastruktury, ale také na služby připojených organizací. Služba 
Perun je zapojena do mezinárodní federací identit, takže lze spravovat i uživatele z organizací 
mimo ČR. Mezi základní vlastnosti systému patří: 

 vlastní správa uživatelů v podobě správy virtuální organizace, 
 správa řízení přístupu ke službám e-Infrastruktury i k vlastním službám, 
 správa uživatelů, skupin a služeb, 
 správa registrací uživatelů, 
 evidence acknowledgement v publikacích uživatelů, 
 služba poskytuje data přes rozhraní LDAP, SAML2 attribute autority, VOOT, SCIM a 

push mechanismus, 
 synchronizace s externími IdM systémy. 

Systém Perun je vyvíjen zaměstnanci CESNETu a CERIT-SC společně se studenty Masarykovy 
univerzity a Českého vysokého učetní technického v Praze. 

Hlavní výhody:   Jednotný přístup ke službám s jedním uživatelským účtem 
 Umožňuje samostatnou správu vlastních uživatelů bez nutnosti kontaktovat správce 

e-infrastruktury 
 

Na základě individuální dohody.  

 Federace identit eduID.cz, Roamingová infrastruktura eduroam 
 Dedikované instalace – Identity Management (IdM) organizace 

Kontakt pro zřízení služby:  

Správa uživatelů (Perun) 

 

Kontakt pro hlášení závad:  

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz  

  

 

Service desk (7x24)     support@cesnet.cz            +420 224 352 994 

Název služby:  

Technický popis služby:  https://perun.cesnet.cz  

Michal Procházka 

Služba Perun je integrální součástí české e-infrastruktury, pro niž zajišťuje správu uživatelů, 
skupin a přístupu ke službám. Uživatelům přináší výhodu jednotného přístupu ke službám  
s jedním uživatelským účtem. Systém umožňuje delegovat správu odpovědným osobám, což 
organizacím připojeným k CESNETu umožňuje samostatnou správu vlastních uživatelů bez 
nutnosti kontaktovat správce e-Infrastruktury. 

 

            

Pravidla používání 
/provozní dokumentace:  

Datum aktualizace:  

Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (https://www.cesnet.cz/podminky/). 

15.12.2016 

Služba je určena pro členy sdružení a organizace, které splňují podmínky pro přístup  
do e-infrastruktury CESNET.  
 

Vlastník služby:  

Služba je dostupná pro členy sdružení a připojené organizace bez dalších poplatků.  
Služba je součástí poplatku za přístup do e-infastruktury CESNET. 
 

Zprovoznění služby:  

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  
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Časové značky (TSA) Název služby:  

Stručná anotace:  

Pro koho je služba určena:  Služba je určena pro připojené organizace, které neprovozují vlastní infrastrukturu pro časová 
razítka. 

Cena služby:  Služba je pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET dostupná bez dalších poplatků. 

Stručný popis služby:  

Hlavní výhody:  

Zprovoznění služby:  Službu si účastník objedná na adrese sluzby@cesnet.cz, poté jej kontaktuje pracovník CESNET, 
který s ním nastaví požadované řešení. 

 
Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Certifikáty pro uživatele a servery (PKI) 

Kontakt pro zřízení služby:  

Kontakt pro hlášení závad:  

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz  

Service desk (7x24)     support@cesnet.cz  +420 224 352 994 

Technický popis služby:  https://www.cesnet.cz/sluzby/casove-sluzby/  

Datum aktualizace:  15.12.2016 Vlastník služby:  Jiří Bořík 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace:  

 

• Účelem je přiřadit nezpochybnitelnou časovou informaci k určitému objektu. 
Většinou slouží jako doklad, že dokument existoval v daném okamžiku v minulosti.  

• Razítko může využít fyzický uživatel (např. konfigurací v svém Adobe Acrobat) nebo 
server (např. podepisování logů).  

• Razítka vydává autorita časových razítek (TSA – Time-Stamp Authority). Jsou 
podepsána certifikátem přiděleným této TSA. 

Časová razítka umožňují přiřazení nezpochybnitelné časové informace k určitému objektu 
(např. dokumentu). 
 

 CESNET provozuje NTP servery vlastní konstrukce se stabilní časovou základnou. Přesnost 
hodin serveru je v řádu jednotek mikrosekund. 

 Časová razítka přiřadí k určitému objektu nezpochybnitelnou časovou informaci. 
 Nezávislost sdružení CESNET 
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9. Monitoring a měření 
a. Service desk 
b. Network Operations center (NOC) 
c. Sledování provozu sítě (FTAS) 
d. Sledování infrastruktury sítě (G3) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zprovoznění služby:  

Service Desk Název služby:  

Stručná anotace:  

Pro koho je služba určena:  Základní monitoring je poskytován všem organizacím připojeným k e-infrastruktuře CESNET. 
Externí a proaktivní monitoring může být poskytován i externím subjektům. 

Cena služby:  

Služba je pro účastníka dostupná po připojení do e-Infrastruktury CESNET. Pro monitoring 
vybraných kritických parametrů zašle žadatel požadavek na sluzby@cesnet.cz, poté jej 
kontaktuje odpovědný pracovník CESNET, který s ním službu zprovozní. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

Základní a externí monitoring je poskytován všem připojeným organizacím k e-infrastruktuře 
CESNET bez dalších poplatků. Proaktivní dohled je zpoplatněn podle rozsahu činnosti. 
 

 Sledování IP provozu (FTAS) 
 Sledování infrastruktury (G3) 

Service Desk je pracoviště s nepřetržitým provozem (24 hodin denně, 365 dní v roce), zajišťuje 
tyto činnosti: 

• Dohledové centrum 
• Helpdesk 

Kontakt pro zřízení služby:  

Stručný popis služby:  

Kontakt pro hlášení závad:  

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz  

Service Desk (7x24)     support@cesnet.cz   +420 224 352 994 

Technický popis služby:  

Hlavní výhody:  

https://www.cesnet.cz/kontakty/service-desk/ 

Datum aktualizace:  

 Nepřetržitý monitoring sítě 
 Možnost monitorovat vybrané kritické parametry 
 Helpdesk 7x24 

 

15.12.2016 Vlastník služby:  Petr Hanousek 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace:  

Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (https://www.cesnet.cz/podminky/).  

Dohledové centrum 
• nepřetržitý monitoring sítě (optických tras, linek, uzlů, DWDM okruhů), služeb 

a serverů) 
HelpDesk 

• pomoc a komunikace s uživateli při výpadcích sítě a služeb e-infrastruktury 

Varianty služby: 
• Základní: e-infrastruktura je kontinuálně monitorována a sledována. Odchylky vůči 

standardu jsou zaznamenávány a vyhodnocovány CESNET NOC. 
• Externí monitoring: Uživatel může požádat o konfiguraci externího monitoringu. 

V případě poruchy je mu zaslán email, nebo SMS. 
• Proaktivní: Rozšiřuje externí monitoring o sjednané eskalační procedury. V případě 

poruchy operátor Dohledového centra realizuje činnosti podle předem domluvených 
procesů. Následně je provedena post-mortem analýza a korekce procesů 
v součinnosti s uživatelem. Jedná se o placenou službu podle rozsahu činnosti. 
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Zprovoznění služby: 

Network Operations Center (NOC)Název služby: 

Stručná anotace: 

Pro koho je služba určena: Služba je poskytována automaticky všem připojeným organizacím v rámci e-infrastruktury 
CESNET. 

Cena služby: 

Služba je pro účastníka dostupná po připojení do e-infrastruktury CESNET. Komunikace 
s CESNET NOC probíhá prostřednictvím 24x7x365 dostupného Service Desku.  

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

Služby je členům sdružení a účastníkům e-infrastruktury CESNET poskytována bez dalších 
poplatků. Nad rámec běžné činnosti může NOC poskytovat odborné konzultace (cena  
se stanovena individuálně). 
 

 Service Desk
 Řešení bezpečnostních incidentů (CSIRT)
 Sledování IP provozu (FTAS)
 Sledování infrastruktury (G3)

Network Operations Center (NOC) v součinnosti se Service Deskem realizuje nepřetržitý 
(24 hodin denně, 365 dní v roce) technologický dohled nad provozem síťové infrastruktury 
CESNET. Zároveň provádí změny konfigurace, profylaxe, ohlašuje plánované výpadky, řeší 
neplánované výpadky sítě apod.  

Kontakt pro zřízení služby: 

Stručný popis služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz 

Service Desk (7x24)   support@cesnet.cz +420 224 352 994

Technický popis služby: 

Hlavní výhody: 

https://www.cesnet.cz/kontakty/service-desk/ 

Datum aktualizace: 

 Nepřetržitý monitoring sítě
 Technická podpora a konzultace

15.12.2016 Vlastník služby: Václav Novák 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (https://www.cesnet.cz/podminky/). 

Network Operations Center (NOC) úzce spolupracuje se Service Deskem a bezpečnostním 
týmem CESNET-CERTS.  

• sleduje stav infrastruktury (za pomocí služeb, např. FTAS, G3, Nagios apod.),
• vyhodnocuje poruchy a aktivně zasahuje do konfigurace sítě,
• provádí pravidelné profylaktické kontroly,
• spravuje dokumentaci síťové infrastruktury,
• provádí změny konfigurace,
• informuje uživatele prostřednictvím Service Desku,
• ohlašuje plánované výpadky,
• řeší neplánované výpadky,
• řeší detekované anomálie a bezpečnostní incidenty,
• správa svěřený síťových prvků (na základě samostatné dohody),
• technická pomoc/konzultace pro připojení do e-infrastruktury CESNET (v základním

rozsahu není zpoplatněno).
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Služba spočívá ve zprostředkování informací o přeneseném IP provozu (IPv4, IPv6). Primárním 
zdrojem těchto informací jsou provozní informace o IP tocích (tzv. NetFlow) exportované 
směrovači nebo specializovanými sondami (např. FlowMon vyvinutý sdružením CESNET). 
Provozní informace jsou průběžně zpracovávány systémem FTAS vyvíjeným sdružením 
CESNET. Informace o provozu obsahují údaje vyňaté z hlaviček protokolů TCP/IP (IP adresy, 
čísla protokolů, portů, objemy paketů, bytů apod.) a rozšiřující informace vytvořené 
systémem FTAS. Informace o provozu neobsahují žádné údaje z uživatelské části přenášených 
datových bloků – tudíž je již z principu metody chráněno soukromí koncových uživatelů. 
Systém FTAS je vybaven komplexním aparátem pro vstupní zpracování, klasifikaci, filtraci, 
ukládání provozních záznamů i jejich následné statistické zpracování. Vyhledávací a 
vizualizační aparát uživatelského rozhraní systému umožňuje v principu realizovat libovolně 
složité vyhledávání v uložených datech bez jakékoli předchozí přípravy. Služba je ustanovena 
vždy ve spolupráci s uživateli tak, aby reflektovala konkrétní požadavky uživatele. Při 
ustanovení služby je vždy kladen důraz na zachování soukromí ostatních účastníků 
(zprostředkované informace se musí týkat provozu uživatele). 

Základní varianty služby 
 Vyhotovení detailní analýzy IP provozu přeneseného páteřní sítí na základě ad hoc

požadavku (dle rozsahu základní/placená služba)
 Informace o IP provozu přeneseném páteřní sítí pomocí uživatelského rozhraní systému

FTAS (základní služba)
 Zprostředkování informací o IP provozu přeneseném v síti uživatele pomocí instalace

systému FTAS v síti uživatele na vlastním HW (placená služba)
 Informace o IP provozu přeneseném v síti uživatele pomocí uživatelského rozhraní

systému FTAS v e-infrastruktuře CESNET (placená služba)

Sledování IP provozu sítě (FTAS)Název služby:

Stručná anotace: 

Pro koho je služba určena: 

Cena služby: Základní služba přístupu k údajům o IP provozu přes páteřní síť (webové rozhraní FTAS) je pro 
organizace připojené do e-infrastruktury CESNET bez dalších poplatků.  
Pro individuální nasazení služby do prostředí organizace se cena stanovuje individuálně. 
 

Stručný popis služby: 

Hlavní výhody: Systém FTAS je vybaven komplexním aparátem pro vstupní zpracování, klasifikaci, filtraci, 
ukládání provozních záznamů i jejich následné statistické zpracování. 
 Umožňuje uživatelům efektivně eliminovat incidenty v síťové komunikaci již v jejich

zárodku.
 Umožňuje včas reagovat na přijatá bezpečnostní hlášení.
 Pomáhá řešit anomální provozní situace.
 Pomáhá optimalizovat a strategicky plánovat rozvoj vlastní infrastruktury na základě

trendů a struktury IP provozu.

Zprovoznění služby: Službu si účastník e-infrastruktury CESNET objedná na adrese sluzby@cesnet.cz, poté jej 
kontaktuje pracovník CESNET, který s ním nastaví požadované řešení. Doba zřízení se liší 
podle typu požadavku. 

V rámci aktivit v oblasti sledování IP provozu sítě je možné provést analýzy uskutečněného IP 
provozu na základě ad hoc požadavků, zprostředkovat přístup k informacím o uskutečněném 
IP provozu prostřednictvím interaktivního uživatelského rozhraní systému FTAS (vyvíjený 
sdružením CESNET) nebo ustanovit systematické sledování provozu sítě uživatele pomocí 
systému FTAS.  

Služba je určena především pro správce a bezpečnostní týmy institucí připojených k páteřní 
síti e-infrastruktury CESNET, případně pro výzkumné týmy a projekty účastníků, které 
potřebují sledovat, analyzovat a vyhodnocovat provoz realizovaný IP protokolem. 
Službu je možné realizovat i pro externí subjekty (placená služba). 
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Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Dedikované instalace – systém FTAS
 Dedikované instalace – systém G3 
 Sledování infrastruktury (G3)
 Service Desk

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz 

Service Desk (7x24)   support@cesnet.cz +420 224 352 994

Technický popis služby: https://www.cesnet.cz/sluzby/sledovani-provozu-site/sledovani-ip-provozu/  

Datum aktualizace: 15.12.2016 Vlastník služby: Tomáš Košňar 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Zásady přijatelného užití Velké infrastruktury CESNET (Acceptable Use Policy, AUP), 
https://www.cesnet.cz/zasady/ Služba je poskytována na principu „best-effort“. 
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 Služba je technicky realizována pomocí sběru, zpracování a vizualizace dat z aktivních
prvků infrastruktury prostřednictvím systému G3 (vyvíjený sdružením CESNET) a jeho
nadstaveb.

 Služba spočívá ve zprostředkování informací o infrastruktuře (nebo její části)
prostřednictvím systému G3 (vyvíjeného sdružením CESNET). Primárním zdrojem těchto 
informací jsou údaje sbírané z jednotlivých zařízení infrastruktury. Údaje ze zařízení sbírá
systém G3 periodicky s volitelnou délkou i oscilací časového kroku sběru. K dispozici jsou
různé metody sběru (aktuálně je dominantní SNMP) a jejich množina je podle potřeb
rozšiřitelná.

 Nasbíraná data jsou předzpracována a dlouhodobě uchovávána v úložišti, kde jsou
průběžně agregována.

 Vizualizace dat je v závislosti na variantách realizována několika způsoby.
V nejjednodušším případě ad-hoc vzneseného požadavku je správci služby jednorázově
vygenerován výstup s požadovanými informacemi za požadované období v požadované
struktuře ve formě provázané HTML struktury. Ve standardním případě jsou informace
o infrastruktuře zprostředkovány uživatelům pomocí automaticky generovaných pohledů
ve formě dvouúrovňové hierarchické struktury (souhrnný pohled na celek plus detailní 
informace o částech) distribuované prostřednictvím WWW (z dohodnutého místa).

 Ve specifických případech je možné zprostředkovat informace přímo pomocí
interaktivního uživatelského rozhraní systému G3.

Základní rámcové varianty služby 
 Informace o dílčí infrastruktuře v rámci e-Infrastruktury CESNET (základní služba)
 Informace o infrastruktuře uživatele pomocí prostředků e-Infrastruktury CESNET (placená

služba)
 Informace o infrastruktuře uživatele pomocí prostředků uživatele (placená služba)

Sledování infrastruktury sítě (G3)Název služby:

Stručná anotace: 

Pro koho je služba určena: 

Cena služby: Základní služba přístupu k údajům o dílčí infrastruktuře v e-infrastruktuře CESNET (webové 
rozhraní G3) je pro organizace připojené do e-infrastruktury CESNET bez dalších poplatků.  
Pro individuální nasazení služby do prostředí organizace se cena stanovuje individuálně. 
 

Stručný popis služby: 

Hlavní výhody:  Umožňuje uživatelům sledovat aktuální zátěže, míru využití zdrojů, dostupnost apod.
 Umožňuje uživatelům efektivně eliminovat úzká místa.
 Pomáhá optimalizovat a strategicky plánovat rozvoj vlastní infrastruktury na základě

chybovostních a jiných charakteristik.
 Systém G3 je vybaven komplexním aparátem pro vstupní zpracování, klasifikaci, filtraci,

ukládání provozních záznamů i jejich následné statistické zpracování.

Tato skupina služeb je určena především pro správce, případně manažery dílčích infrastruktur 
připojených k e-infrastruktuře CESNET (např. dedikované sítě, virtuální sítě, výpočetní 
infrastruktury apod.). Další skupinou potenciálních uživatelů jsou uživatelé takto vytvořených 
infrastruktur – jednotlivé týmy, virtuální organizace apod. 
Službu je možné realizovat i pro externí subjekty (placená služba). 

V rámci aktivit v oblasti sledování infrastruktury je možné zprostředkovat informace o využití 
a stavu síťové (případně jiné) infrastruktury nebo její specifické části v krátkodobé (hodiny, 
dny), střednědobé i dlouhodobé (roky) perspektivě. To umožňuje uživatelům v závislosti na 
sledované komponentě například kontrolovat míru využití zdrojů, dostupnost volných kapacit, 
průběhy chybovostních a jiných charakteristik a strategicky plánovat další rozvoj. Výstupy lze 
přizpůsobit technickým i manažerským úhlům pohledu.  
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Zprovoznění služby: Službu si účastník e-Infrastruktury CESNET objedná na adrese sluzby@cesnet.cz, poté jej 
kontaktuje pracovník CESNET, který s ním nastaví požadované řešení. Doba zřízení se liší 
podle typu požadavku. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Dedikované instalace – systém G3 
 Sledování IP provozu (FTAS)
 Service Desk

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz 

Service Desk (7x24)   support@cesnet.cz +420 224 352 994

Technický popis služby: https://www.cesnet.cz/sluzby/sledovani-provozu-site/sledovani-infrastruktury/ 

Datum aktualizace: 15.12.2016 Vlastník služby: Tomáš Košňar 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 

Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (https://www.cesnet.cz/podminky/). 
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10. Konzultace a školení
a. CESNET Day
b. Školení a semináře
c. Konzultace
d. Pracovní skupiny



 

CESNET Day Název služby:

Stručná anotace: Celodenní semináře, které pomohou koncovým uživatelům zorientovat se v komplexu služeb 
národní e-infrastruktury. Seminář se uskuteční v dohodnutém termínu přímo v sídle dané 
organizace. 

Pro koho je služba určena: Služba je určena pro členy sdružení a organizace, které splňují podmínky pro přístup 
do e-infrastruktury CESNET. 

Cena služby: Služba je poskytována bezplatně jak pro členy sdružení a organizace připojené  
do e-infrastruktury CESNET, tak i pro ostatní organizace. 

Stručný popis služby: Program je koncipován podle specifických potřeb dané organizace. U všech témat jsou 
diskutovány i konkrétní příklady nasazení služeb e-infrastruktury v rámci konkrétní instituce 
tak, aby účastníci získali co nejlepší představu o možnostech jejich využití. 

Hostující organizace zajistí: 

 návrh vhodného termínu (po dohodě s přednášejícími), 
 zajištění vhodných prostor,
 pozvání na seminář v rámci své instituce.

Náklady přednášejících a jejich dopravu na místo konání nese CESNET. 

Hlavní výhody:  Ucelený přehled o službách e-infrastruktury CESNET 
 Cílení na specifické potřeby členských a připojených organizací
 Možnost konzultace potřeb s garanty vybraných služeb

Zprovoznění služby: Na základě individuální dohody 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Konzultace
 Školení a semináře

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Oddělení komunikace, marketing@cesnet.cz 

Popis služby: https://www.cesnet.cz/sluzby/cesnet-day/  

Datum aktualizace: 15.12.2016 Vlastník služby: Gabriela Krčmařová 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 
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Školení a semináře Název služby:

Stručná anotace: Sdružení CESNET v rámci komunitní role realizuje různé odborné semináře (např. CESNET 
Community Forum, CESNET Technology Forum, Seminář gridového počítání, Univerzitní 
identity, Semináře o bezpečnosti a jiné. 

Pro koho je služba určena: Služba je dostupná nejen organizacím připojeným do e-infrastruktury CESNET. 

Cena služby: Služba je poskytována jak pro členy sdružení a organizace připojené do e-infrastruktury 
CESNET, tak i pro ostatní organizace.  
Cena se stanovuje individuálně podle rozsahu a zaměření školení. V rámci osvětových aktivit 
sdružení CESNET mohou být školení/semináře realizovány bezplatně na základě předchozí 
registrace účastníků. 

Stručný popis služby: Školení 
Služba je zájemcům poskytována na základě individuální domluvy (školení na klíč). V roli 
přednášejících vystupují zaměstnanci sdružení CESNET. Školení se může konat jak 
v prostorách zájemce, tak i v prostorách sdružení CESNET, nebo i na půdě členských 
organizací CESNET. 
Oblasti školení: správa sítě, síťové služby, bezpečnost, náročné výpočty, ukládání a zálohování 
dat, multimédia, správa identit, monitoring a měření a další. 

Semináře 
V rámci seminářů se snažíme poskytovat odborné komunitě aktuální informace k dané 
tematice a seznamovat ji s výsledky, jichž jsme dosáhli. Odborné semináře organizujeme 
samostatně i ve spolupráci s dalšími národními či mezinárodními subjekty. 
Pracovníci CESNET v rámci vědecko-výzkumné činnosti prezentují na relevantních národních 
i mezinárodních konferencích a fórech. 

Hlavní výhody:  Vysoké národní i mezinárodní renomé sdružení
 Vysoká odbornost pracovníků CESNET
 Školení na míru potřebám organizace
 Praktické zkušenosti z provozu IT služeb v prostředí „state-of-the-art“ infrastruktury
 Národní a mezinárodní spolupráce (výzkumné projekty)
 Provázanost na akademické prostředí (univerzity, ústavy Akademie věd)

Poskytnutí služby: Na základě individuální dohody. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

Konzultace 

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz 

Popis služby: 

Datum aktualizace: 15.12.2016 Vlastník služby: Radovan Igliar 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 
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Konzultace 

 

Název služby:  

Stručná anotace:  Sdružení CESNET je v rámci své odbornosti schopné poskytnou technické konzultace v oblasti 
informačních technologií. 

Pro koho je služba určena:  Služba je dostupná nejen organizacím připojeným do e-infrastruktury CESNET. 

Cena služby:  Konzultace jsou poskytovány členům sdružení, organizacím připojeným do e-infrastruktury 
CESNET, tak i ostatním organizacím. Cena se stanovuje individuálně podle rozsahu konzultací. 
V základním rozsahu jsou připojeným organizacím poskytovány konzultace vztažené 
k provozu služeb e-infrastruktury CESNET bezplatně. 

Stručný popis služby:  Technické konzultace jsou poskytovány v následujících oblastech: návrh a architektura sítí, 
správa sítě, správa síťových služeb, implementace IPv6, optické přenosové systémy, 
bezpečnost, náročné výpočty, ukládání a zálohování dat, multimédia, správa identit, 
monitoring a měření a další. 

Hlavní výhody:   Vysoké národní i mezinárodní renomé sdružení (20 let sdružení CESNET) 
 Nezávislost na technologiích, podpora Opensource technologií 
 Vysoká odbornost pracovníků CESNET, vědecko-výzkumné zázemí 
 Praktické zkušenosti z provozu IT služeb v prostředí „state-of-the-art“ infrastruktury 
 Národní a mezinárodní spolupráce (výzkumné projekty) 
 Provázanost na akademické prostředí (univerzity, ústavy Akademie věd) 

Poskytnutí služby:  Na základě individuální dohody 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Školení a semináře 
 Dedikované instalace a správa systémů 

Kontakt pro zřízení služby:  

Kontakt pro hlášení závad:  

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz  

 
 

Popis služby:   

Datum aktualizace:  15.12.2016 Vlastník služby:  Radovan Igliar 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace:  
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Pracovní skupiny 

 

Název služby:  

Stručná anotace:  Sdružení CESNET v rámci své komunitní role podporuje odborné pracovní skupiny. 

Pro koho je služba určena:  Služba je dostupná nejen organizacím připojeným do e-infrastruktury CESNET. 
 

Cena služby:  Služba je poskytována jak pro členy sdružení a organizace připojené do e-infrastruktury 
CESNET, tak i pro ostatní organizace. Cena se stanovuje individuálně podle rozsahu podpory. 
V případě podpory širší komunity v souladu se strategii sdružení CESNET mohou být tyto 
nástroje poskytovány i bezplatně. 

Stručný popis služby:  Pracovním skupinám z různých vědných oborů jsou poskytována prostředí pro podporu jejich 
činnosti. Mimo základní služby e-infrastruktury CESNET se jedná o další služby jako např. 
hostování webových stránek, hostování wiki stránek, hostování e-mailových konferencí, 
správa uživatelů ale taktéž i zázemí pro schůzky apod. 
 
Seznam některých pracovních skupin: 

• Klub správců virtualizačních platforem 
• Klub ředitelů výpočetních center 
• Pracovní skupina CESNET CSIRT 
• Pracovní skupina pro IPv6 
• List správců eduroam infrastruktury 

Hlavní výhody:   Vysoké národní i mezinárodní renomé sdružení 
 Nezávislost na technologiích, podpora Opensource technologií 
 Vysoká odbornost pracovníků CESNET, vědecko-výzkumné zázemí 
 Národní a mezinárodní spolupráce (výzkumné projekty) 
 Provázanost na akademické prostředí (univerzity, ústavy Akademie věd) 

Poskytnutí služby:  Na základě individuální dohody. 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Školení a semináře 
 Konzultace 
 Dedikované instalace a správa systémů 

Kontakt pro zřízení služby:  

Kontakt pro hlášení závad:  

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz  

 
 

Popis služby:   

Datum aktualizace:  15.12.2016 Vlastník služby:  Radovan Igliar 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace:  
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11. Expertní služby a transfer technologií
Dedikované instalace a správa systemů 
- RADIO – internetové vysílání stanic Českého rozhlasu
- FTAS – sledování IP flow
- G3 – sledování síťové infrastruktury
- SHONGO – rezervační systém
- PERUN – Identity Management System
- UltraGrid – přenos videa ve vysokém rozlišení
- Audit system
- Request tracker
- Radius
- Shibboleth
- Nagios / Icinga
- Honeypot, IDS/IPS
Expertní služby 
- Projektování fotonických systémů a sítí
- Projektování nasvícení optických tras
- Asistované oživení optické trasy
- Zjištění dostupnosti optických vláken v ČR a zahraničí
- Zajištění realizace a produkce akcí
Laboratoře 
- Optická laboratoř
- Sitola – laboratoř pokročilých síťových technologií
- SAGElab – síťová multimediální laboratoř
- Síťové a HW laboratoře
Transfer technologií 
- Smluvní výzkum
- Poskytování licencí



 

Dedikované instalace a správa systémů Název služby:

Stručná anotace: Sdružení CESNET v rámci rozvoje a provozu národní e-infrastruktury vyvíjí a provozuje řadu 
nástrojů a systémů. Tyto systémy tvoří různé služby, které mohou být využity i v prostředí jak 
připojených, tak i ostatních institucí. 

Pro koho je služba určena: Služby je poskytovány nejen organizacím připojeným do e-infrastruktury CESNET. 

Cena služby: Služby jsou poskytována jak pro členy sdružení a organizace připojené do e-infrastruktury 
CESNET, tak i pro ostatní organizace.  
Cena se stanovuje individuálně podle rozsahu instalace a údržby systémů. 

Stručný popis služby: • RADIO - internetové vysílání stanic Českého rozhlasu
• FTAS – sledování IP flow
• G3  - sledování síťové infrastruktury
• SHONGO – rezervační systém pro multimédia (https://shongo.cesnet.cz)
• PERUN – Identity Management System (http://perun.cesnet.cz)
• ULTRAGRID – přenos videa ve vysoké kvalitě s nízkou latencí

(http://www.ultragrid.cz)
• eIDAS - vzdálené elektronické podepisování a ověřování platnosti podpisů 

(https://eidas.cesnet.cz)
• Audit System – systémy pro automatický scan služeb sítě (Nessus, OpenVAS)
• Request Tracker – systém pro sledování požadavků
• Hostovaný Radius server – systém pro zapojení do eduroam.cz
• Hostovaný Shibboleth server – systém pro zapojení do eduID.cz
• Nagios/Icinga – systémy pro dohled infrastruktury
• Honeypoty, IDS/IPS a další bezpečnostní nástrojeSystémy mohou být instalovány v prostředí organizace, nebo hostované na Virtualizační 

platformě CESNET. V rámci výzkumné spolupráce a na základě individuální dohody sdružení 
CESNET umožňuje pro vědecko-výzkumné komunity hosting aplikací partnerů na 
infrastruktuře CESNET. 
Dále sdružení umožňuje pro zajímavé služby pro svou komunitu umístění mirror serverů, 
nebo propojení s SDN/Cache servery (např. Google cache, Akamai apod.) 

Hlavní výhody:  Nezávislost na technologiích, podpora Opensource technologií
 Vysoké národní i mezinárodní renomé sdružení
 Vysoká odbornost pracovníků CESNET
 Nástroje využívané v reálném provozu e-infrastruktury CESNET
 Praktické zkušenosti z provozu IT služeb v prostředí „state-of-the-art“ infrastruktury
 Národní a mezinárodní spolupráce (výzkumné projekty)

Poskytnutí služby: Na základě individuální dohody 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Konzultace

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz 

Service desk (7x24)  support@cesnet.cz  +420 224 352 994

Popis služby: 

Datum aktualizace: 15.12.2016 Vlastník služby: Radovan Igliar 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 
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Expertní služby, laboratoře a transfer technologií Název služby:

Stručná anotace: Sdružení CESNET v rámci své odbornosti poskytuje i další expertní služby. 

Pro koho je služba určena: Služba je dostupná nejen organizacím připojeným do e-infrastruktury CESNET. 

Cena služby: Služba je poskytována jak pro členy sdružení a organizace připojené do e-infrastruktury 
CESNET, tak i pro ostatní organizace. Cena se stanovuje individuálně podle rozsahu 
poskytnutých expertních služeb.  
Průzkum dostupnosti optických vláken pro připojené organizace do e-infrastruktury CESNET 
je poskytována bezplatně. 

Stručný popis služby: Expertní služby: 
• Průzkum dostupnosti optických vláken (zdarma pro připojené organizace, nebo 

organizace přistupující do e-infrastruktury CESNET
• Projektování fotonických systémů a sítí – návrh optických sítí a systémů na míru
• Projektování nasvícení optických tras 
• Asistované oživení optické trasy
• Zajištění realizace a produkce akcí

Laboratoře: 
• Optická laboratoř (FEL ČVUT)
• Sitola – laboratoř pokročilých síťových technologií (FI MU) https://www.sitola.cz/
• SAGElab – síťová multimediální laboratoř (FIT ČVUT) https://sagelab.cesnet.cz/ 
• Síťové a HW laboratoře (FEL ČVUT, FIT ČVUT, FIT VUT, CESNET)

Transfer technologií: 
• Smluvní výzkum
• Poskytování licencí - například optické prvky řady CzechLight, zařízení pro 

monitorování sítí či přenosy multimédií v reálném čase

Hlavní výhody:  Nezávislost na technologiích, podpora Opensource technologií
 Praktické zkušenosti z provozu IT služeb v prostředí „state-of-the-art“ infrastruktury
 Vysoká odbornost pracovníků CESNET, vědecko-výzkumné zázemí
 Národní a mezinárodní spolupráce (výzkumné projekty)
 Provázanost na akademické prostředí (univerzity, ústavy Akademie věd)

Poskytnutí služby: Na základě individuální dohody 

Službu lze kombinovat: 
(související služby)  

 Konzultace
 Školení a semináře
 Dedikované instalace a správa systémů

Kontakt pro zřízení služby: 

Kontakt pro hlášení závad: 

Oddělení péče o uživatele, sluzby@cesnet.cz 

Popis služby: 

Datum aktualizace: 15.12.2016 Vlastník služby: Helmut Sverenyák 

Pravidla používání 
/provozní dokumentace: 
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