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ŠKODA AUTO uvádí do provozu nejvýkonnější 
podnikový superpočítač v České republice 
 

› Výpočetní kapacita vysoce výkonného počítače v závodě v Mladé Boleslavi činí dva 

petaFLOPS, v budoucnu vzroste na 15 petaFLOPS 

› Až dvě biliardy početních operací za sekundu umožní simulace aerodynamiky nebo pomohou 

při vývoji nových bezpečnostních prvků a motorů 

› ŠKODA AUTO patří mezi přední IT-společnosti v ČR 

 

Mladá Boleslav, 31. října 2019 – Jako jedna z předních IT společností v České republice provozuje 

společnost ŠKODA AUTO ve svém hlavním sídle v Mladé Boleslavi od dnešního dne nejvýkonnější 

firemní superpočítač v ČR. S výpočetní kapacitou dva petaFLOPS (floating point operations per 

second) provede dvě biliardy početních operací za sekundu a umožní tak například výpočetně 

vysoce náročné aerodynamické simulace. Společnost ŠKODA AUTO kromě toho využije kapacitu 

počítače pro vývoj nových bezpečnostních prvků a motorů. V budoucnu umožní datové centrum 

kapacitu 15 petaFLOPS, což znamená, že množství výpočetních operací vzroste až na 15 biliard za 

sekundu. Datové centrum automobilky zaručuje zároveň maximální zálohování dat a díky 

promyšlenému konstrukčnímu uspořádání je energeticky hospodárné. 

 

Klaus-Dieter Schürmann, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast IT a financí, 

vysvětluje: „S instalací nového vysoce výkonného počítače společnost ŠKODA AUTO dále rozšířila 

největší podnikové výpočetní centrum v České republice. Důsledně tak pokračujeme ve své cestě 

k digitální společnosti a vytváříme tak důležitý technický předpoklad k maximálnímu využití stávajících 

a budoucích technologií a k dosažení maximální efektivity a hospodárnosti např. ve vývojových 

procesech.“ 

 

Klaus Blüm, vedoucí ŠKODA IT, dodává: „V roce 1969 uvedla automobilka ŠKODA do provozu první 

mainframový server značky IBM. S naším novým superpočítačem definujeme dnes, přesně o 50 let 

později, opět nová měřítka v oblasti IT, avšak ve zcela jiných dimenzích. Náš nový superpočítač 

disponuje dvěma počítačovými clustery, 1 008 výpočetními uzly a 24 192 procesorovými jádry. 

Celkem s ním dosahujeme výkonu dvou petaFLOPS. Tento výkon je 67miliardkrát vyšší než výkon 

prvního mainframového serveru v automobilce ŠKODA.“  

 

Výpočetní výkon postupně vzroste až na 15 petaFLOPS, což odpovídá 15 biliardám početních operací 

za sekundu a tím zhruba desetinásobku rychlosti před uvedením HPC. Oblasti technického vývoje a 

výroby budou kapacity využívat pro vizualizace, zobrazení ve virtuální realitě a simulace, například pro 

další vývoj v oblasti ochrany chodců, pro simulace v oblastech aeroakustiky a aerodynamiky nebo pro 

další vývoj motorů. 

 

Ve výpočetním centru se budou ukládat také data propojených aut. Pro uložená data přitom platí 

maximální požadavky na ochranu dat. Kromě toho se budou v rámci vize „Green Data“, která je 

součástí strategie „Green Future“ administrativní prostory vytápět mimo jiné i odpadním teplem, které 

bude vznikat chlazením výpočetního centra. 

 

ŠKODA IT je jedním z největších svého druhu v České republice a patří mezi nejrychleji rostoucí 

oblasti podniku. Tým expertů, který je odpovědný za nové datové centrum, neustále hledá talentované 
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nové zaměstnance. Aktuálně je vypsaná celá řada volných pracovních pozic – počínaje odborníky na 

umělou inteligenci přes specialisty SAP až po datové a obchodní analytiky. Na uchazeče tu čekají 

vysoce moderní pracovní prostředí a technika na nejvyšší úrovni.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

T +420 326 811 773 

Martin Ježek 

Tiskový mluvčí pro digitalizaci 

martin.jezek4@skoda-auto.cz  

T +420 730 865 258 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Infografika: ŠKODA AUTO uvádí do provozu nejvýkonnější 

podnikový superpočítač v České republice 

Jako jedna z předních IT společností v České republice 

provozuje společnost ŠKODA AUTO ve svém hlavním sídle 

v Mladé Boleslavi od dnešního dne nejvýkonnější firemní 

superpočítač v ČR. S výpočetní kapacitou dva petaFLOPS 

provede dvě biliardy početních operací za sekundu a umožní 

tak například výpočetně vysoce náročné aerodynamické 

simulace. Společnost ŠKODA AUTO kromě toho využije 

kapacitu počítače pro vývoj nových bezpečnostních prvků a 

motorů.  

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA AUTO uvádí do provozu nejvýkonnější podnikový 

superpočítač v České republice 

Nový vysoce výkonný počítač v hlavním sídle společnosti 

v Mladé Boleslavi nabízí výpočetní kapacitu dvou 

petaFLOPS – to odpovídá dvěma biliardám početních 

operací za sekundu. 

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO uvádí do provozu nejvýkonnější podnikový 

superpočítač v České republice 

Datové centrum má dynamický záložní zdroj, který pracuje 

na kinetické bázi. V případě výpadku proudu udrží datové 

centrum v provozu kontinuálně po dobu několika dní. 

 

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO uvádí do provozu nejvýkonnější podnikový 

superpočítač v České republice 

Ve výpočetním centru se budou ukládat také data 

propojených aut, pro uložená data přitom platí maximální 

požadavky na ochranu dat. 

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 

 
 

 

ŠKODA AUTO uvádí do provozu nejvýkonnější podnikový 

superpočítač v České republice 

Jako součást podnikové strategie Green Future se bude 

teplo, získané z vodního chlazení výpočetního centra, 

používat k vytápění kancelářských prostor. 

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 

 
 

 

ŠKODA AUTO uvádí do provozu nejvýkonnější podnikový 

superpočítač v České republice 

Datové centrum ŠKODA je největší podnikové a datové 

centrum v České republice. Na ploše téměř 1.700 metrů 

čtverečních bude instalováno více než 10.000 serverů, 

uložených do 500 racků. 

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 

 
 

ŠKODA AUTO 
› byla založena v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO 

v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,  
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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