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Rozvoj SIP IP telefonie na AMU 

Řešitel: PaedDr. Radim Chvála, CSc., vedoucí Počítačového centra AMU 

Spoluřešitel: Bc. Tomáš Jungwirth, technický pracovník Počítačového centra AMU 

 

1. Postup při řešení, způsob řešení 

Předmětem projektu je SIP IP telefonie ve všech objektech AMU, které jsou 
dislokovány v následujících lokalitách, v každé lokalitě byla samostatná telefonní 
ústředna: 

 Malostranské náměstí v Praze: 

o Rektorát - RAMU 

o Hudební fakulta – HAMU 

o Tržiště (budova sdílená pracovišti všech fakult) 

 Hradební ul. č. 7, Praha 1 – Kolej  

 Klimentská ul. č. 4, Praha 1 – Studio FAMU 

 Karlova ul. č. 26, Praha 1 – Divadelní fakulta – DAMU 

 Smetanovo nábřeží  č.2, Praha 1 – Filmová a TV fakulta – FAMU 

 Poněšice – Učební a výcvikové středisko Poněšice 

 Beroun – Učební a výcvikové středisko Beroun 

Instalace před začátkem projektu představovala softwarovou ústřednu Cisco 
Callmanager 5.0 a třicet IP telefonů Cisco 7912 přidělených na pracoviště, kde byly 
samostatné linky s vysokými paušálními sazbami.  

Projekt byl rozdělen do dvou nezávislých etap dle lokalit. 

 

1.1. Rektorát, Hudební fakulta, Studio FAMU, Kolej, Tržiště, 
Poněšice a Beroun 

Pobočkové ústředny HARRIS 20–20 v lokalitě Malostranské nám. a 2N ATEUS 
DELTA ve Studiu FAMU neposkytovaly možnost rozšíření připojení k digitálním 
zařízením vůbec nebo pořizovací náklady na rozšíření byly příliš vysoké, bylo proto 
zvoleno řešení čistě na IP. 

Pro lokalitu Malostranské nám. byl z prostředků CESNET zakoupen druhý server 
Cisco CallManager a připojen jako Subscriber do vysoce dostupného clusteru. 
V první fázi byly na Callmanager postupně připojovány přednostně IP telefony 
vybraných účastníků s největším provozem mezi lokalitami AMU nebo v akademické 
síti. Vznikly tak okruhy uživatelů profesně nejvíce propojených (vedení, studijní 



   
oddělení, knihovny, počítačová oddělení, většina pracovišť rektorátu, koleje, 
Beroun, Poněšice a celé Studio FAMU). Zkušenosti s provozem byly natolik dobré, 
že mohlo dojít ke zrušení 7 ISDN a 5 HTS linek. 

‐ 2/9 ‐ 

Jako centrální hraniční prvek byla pořízena hlasová brána Cisco ISR 2901, přes 
kterou se směrují hovory z jednotlivých lokalit. To umožnilo zvýšit bezpečnost a 
přineslo možnost sledovat a vyhodnocovat celkový hlasový provoz. 

Na Hudební fakultě bylo nutné vyměnit přibližně 60 telefonů a faxů za IP telefony a 
ATA adaptéry. Přesné vytipování postupu u každé přípojky vyžadovalo zvážení 
potřeb uživatele a možnosti kabeláže v daném místě. V některých případech musela 
být ve vybraných částech rozšířena datová síť. 

Hlasová brána Cisco 2821SRTS v lokalitě Studia FAMU nahradila ústřednu 2N Ateus 
Delta a umožnila plošný přechod na IP telefony a ATA adaptéry v celém objektu.  

Do lokalit Hradební ul., Beroun a Poněšice se na vybraná pracoviště instalovaly IP 
telefony s přímou registrací na rektorátní Callmanager. 

1.2. Divadelní a Filmová fakulta  

Na Divadelní a Filmové fakultě (lokality Karlova ul. a Smetanovo nábř.) byly 
z prostředků AMU pobočkové ústředny doplněny rozšiřujícími ISDN30 kartami a byly 
pořízeny hlasové brány Cisco 2811. Na ústřednách bylo nutné provést následující 
úpravy: 

 Přečíslování místních poboček dle nového plánu. 

 Přejmenování poboček dle plánu. 

 Zřízení nové příchozí provolby 234 244 xxx. 

 Směrování odchozích hovorů prostřednictvím hlasové brány Cisco. 

 Zřízení virtuálního oznamovacího tónu na hlasové brány Cisco. 

 Naprogramování odchozích ID poboček. 

 Směrování příchozích hovorů ze staré provolby na původní cílové pobočky 
(ponecháno jen na FAMU, na DAMU byla provolba zrušena). 

 Přeprogramování tlačítek digitálních přístrojů na nová místní čísla poboček. 

 Zrušení směrování na alternativního operátora EMEA. 

Po přepojení na IP provoz byla po přechodnou dobu jednoho měsíce na FAMU 
ponechána jako záloha původní příchozí provolba, na DAMU bylo rozhodnuto 
provolbu zrušit a jako záložní řešení použít stávající GSM bránu. 

Záložní ISDN2 linky zůstaly zavedeny do vrátnic všech pražských objektů a do 
rozvoden s hlasovými bránami. 

U operátora GTS proběhla registrace prefixu 234 244 xxx a následně byl vytvořen 
nový číselný plán, který umožnil trojmístné volání mezi lokalitami. Externí hovory 
jsou realizovány přes prefix „0“. 

Jako SIP proxy server byl zvolen oper source projekt Kamailio (dříve OperSER). 
První návrh řešení předpokládal dva samostatné servery SIP1 a SIP2 tvořící jeden 
vysoce dostupný cluster a další cluster napojených MySQL databází. Později 
s nasazením virtualizační technologie od VMware se provoz serveru ve virtuálním 
stroji ukázal jako jednodušší. 
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Obrázek 1. Schéma výsledného zapojení 

2. Dosažené cíle řešení 

2.1. Konvergence hlasových a datových služeb na stávající 
síťové infrastruktuře instalované v objektech AMU 

Síťová infrastruktura je postavena na technologiích Cisco. Z přístupových prvků 
převažují L2 přepínače Cisco řady Catalyst 2950, 2960 a 2970. Směrem k páteři 
byly propojeny rozhraním Ethernet 1000BaseSX nebo 1000BaseT, směrem 
k přípojným místům pak rozhraním Ethernet 100BASE-TX/1000BaseT.  

Přepínače podporují oddělení provozu do nezávislých virtuálních sítí, proto bylo 
možné separovat interní hlasový provoz do speciální voice VLAN  a patřičně upravit 
nastavení QoS s nejvyšší prioritou. 

Napájení IP telefonů je řešeno centrálně přes PoE napaječe, které jsou vloženy 
do datové cesty mezi přepínači a propojovacími panely v rozvaděči. Starší typy IP 
telefonů Cisco 7912, 7940 a 7960 nepodporovaly standard IEEE 802.3af, napaječe 
musely podporovat i proprietární pre-standard Cisco PoE. 

V nově instalovaných lokalitách byly napaječe z důvodu úspory kabelů a energie 
nahrazeny přepínači s integrovanou podporou napájení přímo na portech. 

2.2. Rozšířit SIP IP telefonii jako základní prostředek hlasové 
komunikace na AMU 

Vnitřní provoz telefonů je již plně na protokolu SIP. Spojení mezi hlasovými bránami 
je realizováno pomocí SIP trunk spojů.  Taktéž je pro odchozí hovory nejprve použit 
protokol SIP.  Jako provider slouží ČVUT, jakmile bude i provider používat protokol 
SIP, bude využit pro i pro externí spojení. 
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. Pomocí SIPproxy, která bude fungovat jako hraniční bod 
IP telefonní sítě AMU, umožnit definovaným skupinám 
účastníků využívat služby mobilní IP telefonie, řešit 
ochranu vnitřních prvků před možnými útoky, zajištění 
bezpečného a důvěryhodného propojení s ostatními 
subjekty, které používají výhody IP telefonie a dotazy do 
ENUM stromu. 

Server je provozován na platformě Vmware 4.1+pod operačním systémem Debian 
GNU/Linux 5. Jako SIP Server byl zvolen OpenSER a následně z něj vycházející 
Kamailio, aktuálně ve verzi 3.1. Server je chráněn pomocí Cisco ASA firewall, který 
provádí inspekci a validaci na úrovni SIP protokolu.  

Při volání z IP telefonu nebo z telefonu připojeného na PBX, se nejprve hovory 
směrují na SIP server s podporou ENUM. Pokud číslo existuje v ENUM, pak hovor 
bude sestaven přes Internet, v opačném případě je hovor směrován přes druhý 
směr H.323 trunk do VTS(ČVUT, GTS). Jako poslední – záložní směr je nastavena 
SIP brána 2N VoiceBlue Enteprise. 

Záznamy o hovorech jsou posílány na FreeRADIUS server a ukládány do 
PostgreSQL databáze. Kontrolní systém Antifraud od firmy Intercomsys následně 
prochází a vyhodnocuje záznamy v databázi a upozorní nebo aktivně ukončí hovory 
přesahující nastavenou délku do vybraných destinací. 

2.4. Ve spojení s bezdrátovou sítí projektu EDUROAM, která je 
na AMU v provozu a bude dále rozšiřována, budou moci 
uživatelé duálních WiFi/GSM telefonů (hlavně tam, kde je 
podporována speciálními klienty, např. NOKIA řady E) 
využívat služby WiFi mobilní telefonie. Rozšíření WiFi sítě 
je předmětem dalšího projektu, který AMU do FR ČESNET 
podává. 

Mobilní telefonie přes WiFi je funkční, není však příliš využívána a to především 
z důvodů nízkého rozšíření podporovaných zařízení mezi uživateli.  

2.5. Umožnit rozšířené služby  např. videohovor, krátké textové 
zprávy apod. 

Systém tyto služby umožňuje, nejsou však uživateli prakticky využívány, neboť 
raději využívají pro tyto případy „tradiční možnosti“ (Skype, SMS,…). 

 

2.6. Publikovat a udržovat ENUM záznamy čísel AMU. 

U registrátora IGNUM byla registrována ENUM doména 4.4.2.4.3.2.0.2.4.e164.arpa 
a v systému DNS doplněny vhodné DNS záznamy směřující na Kamailio SIP proxy. 
Doména je zabezpečena systémem DNSSEC. 
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. Zajistit nouzovou možnost telefonování uvnitř objektů i 
ven pro případ výpadku vnější konektivity. 

Při výběru technického řešení návrhu se vycházelo i ze situací, kdy může být provoz 
sítě omezen nebo zcela přerušen. Byly definovány možné příčiny a pro ně zvolena 
vhodná řešení. 

V každé lokalitě jsou zařízení umístěna v rozvaděčích a napojena na záložní napájecí 
zdroje zajištující provoz v případě krátkodobého výpadku elektrické energie. 
Koncová zařízení jsou až na výjimky napájena centrálně přes PoE, viz bod 1.  

Výpadky konektivity v akademické síti PASNET se historicky ukazují jako velmi 
ojedinělé (méně než 1%), stále však mohou nastat situace, kdy se některá z lokalit 
ocitne zcela bez připojení, např. vinou špatné konfigurace, poruchy nebo z důvodu 
plánované odstávky na trase. I proto se pro každý prvek hledala minimálně jedna 
záložní cesta pro uskutečnění hovoru.  

IP telefony v lokalitách Malostranské nám., Beroun a Poněšice se primárně registrují 
na Callmanager  CCM2, v případě nedostupnosti se automaticky přeregistrují na 
primární CCM1. Při úplném výpadku externí konektivity se hovory směřují přes SIP 
trunk na záložní GSM bránu 2N VoiceBlue Enterprise osazenou čtyřmi SIM kartami.  

V lokalitách DAMU a FAMU se při výpadku externí konektivity také použijí nově 
zavedené záložní ISDN linky. Pokud dojde k přerušení lokální příčky mezi hlasovou 
bránou a ústřednou hovor je přesměrován na přímo připojenou GSM bránu. 

Hlasové brána ve Studiu FAMU je vybavena funkcionalitou SRST. IP telefony se 
primárně registrují na rektorátní CallManager CCM2 a pokud dojde k přerušení 
spojení na Rektorát, automaticky se přeregistrují na lokální hlasovou bránu a 
směrují své hovory přes záložní ISDN linku. Po dobu výpadku jsou uživatelé 
informováni na IP telefonech zprávou, že se spojení nachází v nouzovém režimu a 
jsou omezeny některé funkce. 

V mimopražských lokalitách Beroun a Poněšice jako záloha slouží mobilní telefony.  

3. Zdůvodnění změn v projektu 

V projektu byly provedeny tyto změny v zakoupeném zařízení: 
 

1. Místo původně předpokládaných Gateway Patton SmartNode 4630 byly 
z prostředků AMU zakoupeny výkonnější brány Cisco ISR 2811 doplněné o 
rozšiřující moduly VWIC2-1MFT-T1/E1 a PVDM2-16U32. Pro záložní spojení 
do VTS byly brány navíc osazeny modulem VIC2-BRI-NT/TE. V aktuální 
konfiguraci brány Cisco ISR 2811 podporují až 32 současných hlasových 
kanálů oproti 8 u Patton SmartNode 4630.  

2. Hlasová brána pro Studio FAMU Cisco 2801-SRST byla nahrazena Cisco ISR 
2821-SRST podporující rychlejší síťové rozhraní a až čtyři rozšiřující moduly. 

3. bylo zakoupeno daleko více IP telefonů a ostatních zařízení (viz tabulka 3 a 4) 
z prostředků AMU, takže předpokládaný podíl AMU (322 tis. Kč) byl vysoce 
překročen. 
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. Konkrétní výstupy, další využitelnost 

Konkrétním výstupem toho projektu je vytvořená služba SIP IP telefonie na AMU v 
Praze, její napojení na stávající telefonní infrastrukturu AMU, propojení se 
systémem ENUM a dále napojení na SIP infrastrukturu sítě CESNET2.  
 
Důležitým prvkem je redundantní CallManager, zvyšující spolehlivost a dostupnost 
služeb celého systému.  
 
IP telefonie se stala vedle emailu nejdůležitějším komunikačním prostředkem AMU.  
 
Číselný rozsah AMU byl zaregistrován v ENUM.  
 
Byly sníženy náklady na telefonní poplatky. 

5. Přínosy projektu, vlastní hodnocení 

Konvergencí datových a hlasových služeb se AMU přiblížila špičkovému stavu 
vyspělých univerzit.  
 
Byly vytvořeny předpoklady pro provoz aplikací implementovaných na sdružené 
infrastruktuře.  
 
Publikace ENUM záznamů zpřístupnila možnost levného volání na AMU.  
 
Uživatelé hybridních mobilních telefonů WiFi/GMS mají k dispozici služby WiFi 
telefonie a levnější provoz.  
 
V každodenním životě AMU přinesl zásadní změnu přímou trojmístnou volbou mezi 
všemi účastníky školy, spojení mezi všemi objekty je bezplatné. Bohatě je též 
využíváno bezplatné spojení pro volání do sítí ostatních univerzit a akademických 
pracovišť. 
 
O řešení projektu bylo pravidelně informováno Vedení AMU, průběh prací sledoval 
rektor osobně.  
 
Celý systém je velice stabilní a spolehlivý, neměl zatím prakticky žádné 
poruchy, kvalita hovorů je trvale velmi dobrá.   
Všemi pracovníky AMU byl velmi pozitivně přijat.  

6. Tisková zpráva 

Díky finanční podpoře Fondu rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o. se podařilo v rámci 
projektu 244/2007 implementovat službu SIP IP telefonie na stávající síťové 
infrastruktuře instalované v objektech AMU. V rámci projektu byla IP telefonie 
zavedena ve všech objektech AMU a účastnící z celé školy spolu jsou propojeni 
prostřednictvím trojmístné bezplatné volby. Systém dovoluje bezplatné spojení 
s akademickými pracovišti v ČR i v zahraničí. Pomocí duálních telefonů lze též 
využívat služby WiFi mobilní telefonie v budovách AMU a jejich blízkém okolí, kde 
má AMU (též s pomocí FR CESNET) vybudovánu rozsáhlou bezdrátovou síť. 
Dokumentace k projektu je umístěna na http://www.amu.cz/info-
sluzby/pocitacove-centrum-amu/projekty/cesnet-fr-2007-voip-na-amu. 
 

Zpracoval:   Radim Chvála, řešitel projektu,  

v Praze 12. 12. 2010. 

http://www.amu.cz/info-sluzby/pocitacove-centrum-amu/projekty/cesnet-fr-2007-voip-na-amu
http://www.amu.cz/info-sluzby/pocitacove-centrum-amu/projekty/cesnet-fr-2007-voip-na-amu
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Příloha č. 1 

 

Tabulka 1. Původní telefonní přípojky v jednotlivých lokalitách před 
nasazením IP telefonie 

Lokalita Vstupní linky Pobočky Telefonní 
ústředna 

GSM brána 

BEROUN 2x HTS 2 - - 

DAMU ISDN 30 

2x HTS 

96 SIEMENS 
HICOM 150E 
z r. 2000 

1x digitální 
(Vodafone) 

FAMU ISDN 30 96 ALCATEL 
OFFICE 4200E  

2x analog (O2, 
Vodafone) 

KOLEJ 4x HTS 4   

PONĚŠICE 2x HTS 2   

HAMU – 9x ISDN A, 
4x HTS 

Rektorát – 10xHTS, 8x 
ISDN A 

RAMU 

8 x HTS do TÚ 

110 HARRIS 20–20 
(1993 FPD) 

 

STUDIO 5x HTS 

2x ISDN A 

2x ISDN A do TÚ 
(degradováno na 
analog) 

50 ATEUS DELTA 
z r. 1994 

2x analog (O2,  

T-Mobile) 
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Zařízení Typ Umístění Funkce 

Softwarová 
ústředna 

Cisco CallManager ve 
verzi 5.0 běžící na OS 
Linux, později upgrade na 
verzi 6.1 

 Řízení a směrování 
interních a externích 
hovorů. 

Cisco ISR 28111 DAMU 
FAMU 

Cisco ISR 2821-SRST2 STUDIO 
FAMU 

Směrování hovorů 
z/na Rektorát. 

Hlasová brána 

Cisco ISR 2901 RAMU Směrování hovorů 
z/na VOIP operátora. 

Cisco VWIC2-1MFT-T1/E1 DAMU 
FAMU 

Cisco VIC2-BRI-NT/TE DAMU 
FAMU 
STUDIO 
FAMU 

Propojení hlasových 
bran a ústředen, 
připojení záložních 
ISDN linek. 

Rozšiřující karty 
do hlasových 
bran 

Cisco PVDM2-16U32 DAMU 
FAMU 

Rozšíření na 32 
hlasových kanálů 

Karta TMS2M DAMU Rozšiřující karty 
do telefonních 
ústředen Karta ISDN30 PŘI FAMU 

Propojení hlasových 
bran a telefonních 
ústředen. 

Cisco 3911  

Cisco 7906,7911,7912 
 

Cisco 7940, 7942 
 

IP telefony 

Cisco 7960, 7962 
 

BEROUN 
 
KOLEJ 
 
PONĚŠICE 
 
RAMU 
 
STUDIO 
FAMU 

Koncové zařízení pro 
uskutečňování hovorů 
a služeb po IP. 

Převodníky na 
analogové 
telefony 

Cisco ATA 186 RAMU 
STUDIO 
FAMU 

Připojení analogového 
tel. nebo faxu k IP. 

Napáječe 
(midspany) 

PowerDsine PD-6548/AC 
PowerDsine PD-3512/AC 
PowerDsine PD-3006/AC 

RAMU 
STUDIO 
FAMU 

Napájení IP telefonů 
po Ethernetu (PoE) dle 
standardu 802.3f a 
pre-standardu Cisco. 

                                                            
1 Změna – původně Gateway Patton SmartNode 4630   
2 Změna – původně Cisco 2801-SRST 
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Lokalita Cisco 
7911 

Cisco 
7962 

Cisco 
7942 

Cisco 
7971 

Cisco 
7912 

Cisco 
7941 

Cisco 
ATA186  

Celkem 

Rektorát 31 2 6 1 6   9 55 

Tržiště 3       10     13 

HAMU 54 1     2     57 

Studio FAMU 27         2 12 41 

Kolej 3             3 

Beroun 2             2 

Poněšice 1           1 2 

Celkem 121 3 6 1 18 2 22 173 

 

 

Tabulka 4. Celkové náklady AMU na zařízení od začátku projektu 

Zařízení Cena 

CallManager server, licence  291 334 Kč 

IP Telefony 556 225 Kč 

Hlasové brány, rozšiřující karty a moduly  198 000 Kč 

Napaječe 111 046 Kč 

Celkem 1 156 605 Kč 
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