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1. O nás 

2. Spolupráce a projekty 

3. HPC služby 

i. Vývoj masivně paralelních algoritmů 

ii. Výpočty a modelování 

iii. Asistence/pronájem 

iv. Výkonné rendrování 

4. Plány a vize 

 



• Pomoc průmyslu je hlavní náplní práce našeho týmu. 

• Nabízíme kvalitní aplikovaný výzkum. 

• Poskytujeme služby v oblasti HPC.  

• Pořádáme národní i mezinárodní konference: HPCSE 2013, 

SPOMECH Workshop 2013, SNA 2014, Modelling 2014, … 

 





• Nabízíme technickou a odbornou podporu při řešení 

inženýrských úloh v oblasti modelování proudění, strukturální 

mechaniky, geomechaniky a biomechaniky. 

 

• Svou přidanou hodnotu spatřujeme ve schopnosti řešit náročné 

inženýrské úlohy prostřednictvím superpočítačů za zlomek času 

oproti běžným pracovním stanicím. Toto umožní partnerům 

zrychlit vlastní vývoj a snížit tak potřebné náklady. 

 

• K řešení využíváme jak vlastní masivně paralelní řešiče, které 

vyvíjíme ve spolupráci se zahraničními experty, tak i zavedené 

open source a komerční produkty (OpenFOAM, SU2, PALABOS, 

ANSYS, FLUENT, LS-DYNA, Matlab, ENSIGHT apod.).  
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• multidisciplinarita týmu 

• senioři - mnoholeté zkušenosti s vedením 

týmů a desítkami řešených projektů 

  





Dr. Peter Räback, CSC Helsinki, Finland, theme: Implementation of FETI 

algorithms into open source code ELMER 

 

Dr. Nicolas Tardieu, EDF R&D, Paris, France, theme: Integration of the FLLOP 

library into CODE_ASTER  

 

Prof. Francoix X. Roux, Dr. Frederic Feyel, ONERA, Paris, France, theme: 

Development of scalable solvers  

 

Prof. Oliver Rheinbach and Prof. Axel Klawonn, University of Koln, theme: FETI 

methods development 

 

Prof. Rolf Krause, USI, Lugano, Switzerland, Scalable level set methods  

 

Prof. Olaf Schenk (USI), Laura Grigori (INRIA),  

Luc Giraud (INRIA), Prof. Wim Vanroose (UA),  

Dr. Tomas Ashby (IMEC), …, project on exascale EXA2CT 

Vědecké spolupráce 



Charles Moulinec (STFC Daresbury), Yvan Furnier (EDF), implementation of 

parallel mesh refinement (uniform, adaptive) into Code_Saturn  

 

Prof. Charbel Farhat, Dr. Radek Tezaur, Standford University, USA, theme: 

Development and implementation of Hybrid TFETI methods  

 

Spolupráce s Nečasovým Centrem UK (IT4I jako partner), J. Málek, Z. Strakoš,  

E. Feireisl, Š. Nečasová, J. Feistauer, V. Dolejší, J. Haslinger, M. Tůma, M. 

Rozložnik , O. Čadek, P. Krejčí a další 

 

Spolupráce s FAST ČVUT,  J. Kruis, J. Zeman, …, téma: spolehlivé řešení úloh 

nelineární mechaniky 

 

Spolupráce s Ústavem termomechaniky AV ČR, J. Plešek, J. Dobiáš, … 

 

Vědecké spolupráce 



Národní projekty: GA CR, TA CR, MSK, OP VaVpI, OP VK, …  

Mezinárodní projekty: 



Hlavní myšlenka masivně paralelního počítání 

pomocí tisíců procesorových jader spočívá v 

dekompozici původní úlohy na velké množství úloh 

menších, které mohou být řešeny současně. 

Vývoj masivně paralelních algoritmů 
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Výpočty a modelování 





Asistence/pronájem 



Výkonné renderování  



• Sestava interaktivní 3D CAVE a 3D projekční plochy  

• kombinované nebo individuální použití   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Navržena pro dosažení maximálního rozlišení 

Laboratoř vizualizace a 

virtuální reality 

• 4 stěny  

• podlaha: ~ 3 x 3 m 

• výška stěn: > 2,3 m 

• „bezúdržbové“ LED 
projektory  

• velikost pixelu < 1 mm   

• trackování hlavy, prstů 
i celého těla  



Molekulární vizualizace 
(http://www.rug.nl/) 

Simulace řízení autobusu 
(http://www.rug.nl/) 

Trenažér řízení tunelu 
(http://zet.eltodo.cz/) 

Simulace a trénink chirurgických  

operací                     (www.bodyviz.com) 

Design interiéru automobilů 
(Zdroj: Ford) 

Vizualizace simulací  





Služby nabízené IT4Innovations, 

zabezpečení dat a formy spolupráce   

- detailní popis poskytovaných 

služeb 

- zajištění bezpečnosti dat a 

informací 

- formy spolupráce IT4I s externími 

partnery  



Náročné inženýrské úlohy a 

superpočítání   

   

- přehled komerčních a open 

source softwarů IT4Innovations 

- výhody a nevýhody jejich použití 

- ukázky řešených úloh z oblasti 

CFD a strukturální mechaniky 

- přínos superpočítačů  




