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Rozvojový projekt:  
 
 

Rozvoj SIP IP telefonie na AMU  
Fond rozvoje CESNET, 2007/II, kategorie1/E 

 
Řešitel: PaedDr. Radim Chvála, CSc., vedoucí Počítačového centra AMU 
 
a) Současný stav řešeného problému: 
 
Prostory AMU jsou umístěny celkem v 7 lokalitách uvedených v následující tabulce:  
 
Objekt konektivita počet tlf. poboček 
Rektorát a HAMU –Malostranské náměstí 
č. 12 a 13, Tržiště18 a Tržiště 20 

1 Gb/s 160 

DAMU – Karlova ulice 26, Praha 1 100 Mb/s 95 
FAMU – Smetanovo nábřeží 2, Praha 1 100 Mb/s 95 
Studio FAMU – Klimentská 7 100 Mb/s 50 
Kolej AMU – Hradební ulice č. 4, Praha 1 
– není tlf. ústředna  

100 Mb/s 4 

UVS Beroun – není tlf. ústředna 100 Mb/s 2 
UVS Poněšice – není tlf. ústředna 10 Mb/s * 2 

* od září 2007, zatím 512 kb/s 
 
 
V každém objektu je vybudována počítačová síť kategorie 5+ a samostatná 
serverovna odpovídající velikosti. Většina místností, pro které přichází v úvahu 
použití IP telefonů, je vybavena ethernetovými zásuvkami a připojena k síti AMU. 
Kromě toho je část objektů pokryta WiFi signálem v rámci projektu EDUROAM. 
Všechny objekty jsou propojeny do sítě CESNET (pražské objekty č. 1 – 4 přes 
PASNET) s propustností 100 Mb/s nebo 1 Gb/s (Malostranské náměstí). Spolehlivost 
sítě je velice vysoká, výpadky jsou minimální, takže lze předpokládat 
bezproblémové využití pro IP telefonii. 
 
Telefonní spojení je zprostředkováno zastaralými analogovými tlf. ústřednami a 
relativně vysokým počtem tzv. přímých státních linek. Všechny ústředny jsou „out 
of support“, v objektech Malostranské a Klimentská jsou ústředny, které vůbec 
nelze připojit k digitálním zařízením. V označených objektech nejsou ústředny, ale 
pouze jednoduché přímé telefony např. ve vrátnici.  
Počty tlf. poboček v jednotlivých lokalitách ukazuje tabulka. 
 
Vysoká cena placená operátorům za paušály, nutnost platit hovory mezi 
jednotlivými objekty AMU a celkově neuspokojivý stav vedl k úvahám o zásadní 
inovaci celého tlf. systému. Doplňovat stávající ústředny o moduly umožňující 
digitální provoz je velmi neekonomické a neperspektivní. Po vyhodnocení nabídek 
na nové tlf. ústředny vedení AMU rozhodlo ústředny neinovovat a nové nekupovat. 
Místo toho využít kvalitní síťovou infrastrukturu v objektech a jít perspektivní cestou 
plné IP telefonie.  
 
Levný telefonní provoz a mobilita připojení je na AMU velmi aktuální téma, neboť 
kromě samozřejmé snahy o úspory zde v rámci výukových uměleckých aktivit 
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probíhají některé projekty vyžadující velkou míru telefonních kontaktů. Např. 
organizace divadelního představení, natáčení absolventského filmu apod. Je zde 
také vysoká potřeba připojení různých mobilních zařízení uživatelů z AMU i jiných, 
často zahraničních škol, neboť zde probíhá (relativně, vzhledem k velikosti a školy) 
velké množství výměnných programů, zahraničních stáží a společných uměleckých 
projektů, které se již vůbec bez služeb výpočetní techniky a hlasové komunikace 
neobejdou. 
 
V souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje AMU byly zahájeny práce na přechod 
na IP telefonii. Na začátku roku 2007 byl nainstalován na rektorátu  Callmanager  
CISCO MCS7825I2-K9-CMA1, a na nejzatíženějších linkách z rektorátu, DAMU, 
FAMU a HAMU jsou k němu připojovány IP telefony CISCO 7911 a 7912. Přednostně 
jsou připojovány pobočky se samostatnými linkami, aby se snížil počet placených 
paušálů. V současné době je připojeno cca 30 přístrojů CISCO. Hovory z nich jsou 
směrovány na ČVUT Praha a zde prostřednictvím brány na VC ČVUT přeposílány do 
VTS. Byl též zpracován a prakticky spuštěn systém číslování poboček, který 
předpokládá budoucí sjednocení hlasových služeb AMU. 
 
b) Cíle řešení: 
 
• Konvergence hlasových a datových služeb na stávající síťové infrastruktuře 

instalované v objektech AMU. 
• Rozšířit SIP IP telefonii jako základní prostředek hlasové komunikace na AMU. 
• Sjednotit celý systém všech účastníků uvnitř AMU a umožnit uvnitř AMU 

jednoduchou komunikaci s třícifernou volbou.  
• 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. 

• 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. 

• Umožnit rozšířené služby  např. videohovor, krátké textové zprávy apod. 
• Publikovat a udržovat ENUM záznamy čísel AMU. 
• Zajistit nouzovou možnost telefonování uvnitř objektů i ven pro případ výpadku 

vnější konektivity. 
 
c) Způsob řešení: 
 
Přechod na IP telefonii není možné udělat najednou, neboť se jedná o vysoké 
finanční prostředky, hlavně na nákup několika stovek IP telefonů. Proto bude převod 
prováděn postupně v etapách.  
První etapa je převod rektorátu + HAMU a Studia FAMU, kde jsou nejstarší telefonní 
ústředny a zároveň velký počet samostatných státních linek. Pro tyto dva objekty 
budou zakoupeny IP telefony a připojeny na stávající Callmanager.  
Možnost telefonování uvnitř objektu v případě ztráty vnější konektivity řeší pro 
rektorát + HAMU vlastní Callmanager, ve studiu FAMU bude tato nouzová možnost 
zajištěna instalací CISCO Gateway 2801 SRST/K9.  
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Mobilní konektivita bude zajištěna SIPproxy, běžící na serveru v každé lokalitě. 
Potřebný SW bude opensource SIP Express Router (SER nebo OpenSER). 
Instalací dalšího Cisco Callmanageru na FAMU vytvořit cluster a zvýšit spolehlivost 
celého systému.  
Nouzové volání z objektu ven zajistí telefony ve vrátnicích objektů, které vzhledem 
k normám EPS musí v objektech s nepřetržitou službou být, eventuálně využití 
stávajících BRI připojených do gateway v objektu.  
V objektech s minimálním počtem linek (kolej, Poněšice, Beroun) přiřadit IP telefony 
v příslušném počtu přímo k Callmanageru rektorátu.  
Jako prozatímní řešení pro směrování hovorů do IP sítě z tlf. ústředen DAMU a 
FAMU využít levné brány SmartNode 4630 (výrobce PATTON).  
 
 
d) Prezentace výsledků: 
 
Realizací projektu budou na AMU integrovány služby přenosu dat, hlasu a 
perspektivně i obrazu. Výsledky budou prezentovány formou samostatného článku 
na webu AMU, bude-li zájem i na webu CESNET, event. na jiných fórech podle 
možností.  
 
e) Charakteristika řešitelského kolektivu, odborný životopis řešitele a 
spoluřešitelů 
 
Řešitel: PaedDr. Radim Chvála, CSc., vedoucí Počítačového centra AMU 

 
Absolvent PedF UK v roce 1975, specializace: fyzika, technické výukové prostředky 
a kybernetická pedagogika. V letech 1975 – 1993 pracoval jako metodik a posléze 
vedoucí pracoviště didaktické a výpočetní techniky, v období 1992 – 1993 byl 
vedoucím Oddělení výpočetní a didaktické techniky na PedF UK. Od roku 1993 
s přerušením (1994 –1996) pracuje na Akademii múzických umění v Praze ve funkci 
vedoucího Počítačového centra. Zde má vedoucí roli při stanovení koncepce i při 
vlastním budování počítačových sítí rektorátu i všech fakult AMU. Jako vedoucí 
Počítačového centra zabezpečuje provoz a správu sítí a HW na AMU, vytváření 
technických podmínek pro budování integrovaného informačního systému AMU a 
zavádění nových informačních technologií do výuky. Spoluautor celostátní 
vysokoškolské učebnice “Technické výukové prostředky”. Je systémovým správcem 
knihoven AMU.  
Úspěšně obhájil projekty FR CESNET č.020R1/2002 a č.020R1/2002 a 
přednášel o informačním systému AMU v samostatném referátu na 
konferenci INFORUM 2005.  
 
Spoluřešitel: Tomáš Jungwirth, technický pracovník Počítačového centra AMU. 
 
Pracuje v Počítačovém centru AMU od roku 2002 jako systémový správce. Aktivně 
se podílí na budování sítě AMU od počátku, koncipuje hlavní prvky související 
s provozem, vnějšími vazbami a bezpečností systému. Uváděl do provozu a 
průběžně spravuje všechny hlavní systémy včetně IP telefonie a Eduroam AMU. 
 
f) Navrhovaná doba trvání projektu (počet měsíců):  
 
Projekt bude ukončen do 12 měsíců. 
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g) Konkretizace a zdůvodnění jednotlivých požadavků řešitele: 
 
 
 Prostředky AMU Prostředky z FR 

CESNET 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (v tis. 
Kč) – viz nabídka v příloze. 
1 ks CISCO callmanager: pro připojení IP 
telefonů a zvýšení dostupnsti a spolehlivosti IP 
telefonie (cluster se stávajícím callmanagerem) 

 245 
 
 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (v tis. 
Kč) – viz nabídka v příloze. 
1 ks CISCO Gateway 2801-SRST/K9 pro 
nouzový vnitřní provoz a vnější spojení  Studia 
FAMU v případě výpadku vnější konektivity 

 72 

Odměny řešiteli a spoluřešiteli: 20 tis. Kč  
Zdravotní pojištění 7 tis. Kč  
2 ks Gateway Patton SmartNode 4630  pro 
směrování hovorů z DAMU a FAMU 

40 tis. Kč  

30 ks IP telefon CISCO včetně licencí,  
garancí a napájecích zdrojů 

210 tis. Kč  

Server pro SIPProxy 35 tis. Kč  
Materiál (kabely, spojovací materiál) 10 tis. Kč  
 
Celkové náklady projektu činí 639 tis. Kč, 
z toho podíl AMU činí 322 tis. Kčs, tj. 50.4%. 
 
Zpracoval: 
Radim Chvála 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

1) Nabídka Callmanager 
2) Nabídka Gateway 


