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Pohled východ

IT4Innovations je unikátní projekt, jehož cílem je vybudovat národní centrum excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií. Toto nově vybudované centrum umožní na jednom místě
koncentrovat celou řadu vědních oborů vztahujících se k informačním technologiím a dosáhnout jejich rozvoje.
Součástí projektu bude i pořízení velmi výkonného superpočítače,
který by měl být uveden do provozu v Ostravě v polovině roku
2015, přičemž by v té době měl patřit mezi sto nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Už od půlky roku 2013 je v Ostravě v provozu
superpočítač Anselm, který byl rovněž hrazen z projektu a v současnosti se jedná o nejvýkonnější superpočítač v České republice.
Projekt společně připravuje pět subjektů: Vysoká škola báňská
– Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě,
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta informačních technologií VUT
v Brně a Ústav geoniky Akademie věd ČR v Ostravě.
Centrum excelence IT4Innovations by mělo skloubit funkci výzkumného centra pro akademické účely s výzkumem pro potřeby
aplikační sféry a součinnost s komerčními subjekty formou smluvní
spolupráce. Plánované centrum se bude zabývat zejména computingem, jak v oblastech high performance computingu, které se
soustřeďují do Ostravy, tak v oblasti vnořených systémů a zpracování řeči a obrazu, která je soustředěna v Brně.
Projekt IT4Innovations byl schválen Evropskou komisí 21. června
2011. Jeho hlavní investiční část je v Ostravě a menší část v Brně.
Od zahájení projektu probíhala výstavba brněnské budovy a její
vybavování v prostorách FIT. Budova byla dokončena v roce 2013
a nyní ji slavnostně otevíráme. V rámci projektu start-up byli přijati
zaměstnanci a projekt plní monitorovací ukazatele podle plánu.
Pro řešení projektu IT4Innovations založila FIT vlastní Výzkumné centrum informačních technologií (VCIT), které bude v nové

budově sídlit. Zvyšující se objem projektů na FIT takové centrum
předpokládá. Jeho úkolem je zejména správa a řešení většiny projektů fakulty. Budova v sobě integruje jak lidské, tak prostorové
kapacity a vybavení pro takovou činnost, je tedy připravena pro
kvalitní aplikační výzkum a vývoj. Obsahuje flexibilní prostory pro
výzkumníky a vývojáře, počítačové vybavení odpovídající vytyčeným cílům i propojení na superpočítač v Ostravě, zasedací místnosti pro videokonference i ostatní konference a porady a v neposlední řadě odborné zázemí pro podporu uvedených činností.
Blízkost ostatních prostor fakulty a tím i akademických pracovníků
a studentů dává VCIT odborné zázemí a možnost synergie akademické a komerční sféry.
Kapacity VCIT jsou připraveny a ve valné části určeny pro spolupráci s externími subjekty. Preferována je spolupráce na společných
výzkumných projektech s FIT a předpokládá se, že v čase ukončení
start-up fáze projektu bude na základě této spolupráce projekt
z velké části financovaný. Již v čase výstavby byly se zájemci upřesňovány jejich požadavky a uzavírány smlouvy, takže při otevírání
budovy nezačínáme s jejím využitím na zelené louce. Je z velké
části zaplněna. Nicméně jsme i nadále otevřeni jednáním s dalšími zájemci o plánované aktivity, zejména s těmi, jejichž potenciál
smluvního výzkumu je velký.

Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.
vedoucí Výzkumného centra informačních technologií Fakulty
informačních technologií

Investor

Vysoké učení technické v Brně

Dodavatel stavby

IMOS Brno, a. s.

Projektant

ATELIER 2002, s. r. o.

Architektonické řešení

Ing. arch. Aleš Burian
Ing. arch. Gustav Křivinka

Bilance užitných ploch (m2)

Termín zahájení stavby

12/2011

výzkumné centrum informačních technologií

Termín ukončení stavby

11/2013

Užitná plocha

2 188,11

Čistá užitná plocha

1 412,83

Plocha technického vybavení

190,04

Plocha komunikací

585,24

Koeficient užitného standardu

R = UP/ČUP = 1,55

Ing. arch. Vladislav Vrána

MgA. Václav Kočí, Ph.D.
Akad. sochař. Arnold Bartůněk

149 768 059,- Kč bez DPH

Celková výše dotace na stavbu VCIT

136 918 774,- Kč

Projekt je financován z Prioritní osy 1 „Evropská centra
excelence“ OP VaVpI Centrum excelence IT4Innovations

historické sklepní prostory a jejich zpřístupnění
Výtvarné řešení

Celková cena stavby

č. CZ.1.05/1.1.00/02.0070

Užitná plocha

522,24

Čistá užitná plocha

501,18

Termín zahájení projektu

1. 7. 2011

Plocha komunikací

10,00

Termín ukončení projektu

31. 12. 2015

Kapacitní údaje

Koeficient užitného standardu

Obestavěný prostor celkem (m3)

Zastavěná plocha (m2)

R = UP/ČUP = 1,1

Výzkumné centrum informačních technologií 6 632,44

Pavilon výzkumného centra (budova Q)

Historické sklepní prostory

1 432,08

Spojovací krček

Obestavěný prostor celkem

8 064,51

Zastavěná plocha stavbou celkem

639,71
10
649,71

Celková výše dotace

1 819 490 214,- Kč

Příspěvek ERDF

1 546 566 705,- Kč

Příspěvek státního rozpočtu ČR

272 923 536,- Kč

Poskytuje prostory
pro technologii
přístupového bodu
superpočítače a kvalitní
pracovní prostředí…

Výzkumné centrum informačních technologií (VCIT) je třípodlažní
objekt financovaný zejména ze zdrojů strukturálních fondů Evropské unie – Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
VaVpI, Prioritní osa 1 „Evropská centra excelence“ – a je součástí
Centra excelence IT4Innovations.
VCIT bylo vybudováno v areálu Fakulty informačních technologií
VUT v Brně v Božetěchově ulici. Poskytuje prostory pro technologii přístupového bodu superpočítače a kvalitní pracovní prostředí
pro výzkumníky s přístupem k nejmodernější technice. Bonusem
je umístění v areálu jedné z nejmodernějších fakult, který nabízí
reprezentační a výukové prostory vybavené špičkovou technikou,
prostory pro vědeckovýzkumnou činnost, ubytovací a společenské
zázemí.
Areál FIT vznikl mezi lety 2002 až 2009 v místě bývalého kartuziánského kláštera zrušeného v osmnáctém století. Zchátralý areál
převzalo VUT v šedesátých letech dvacátého století, bývalý velkostatek a pivovar byly znovu připojeny po roce 2000.
Objekt fakulty je dostupný z rychlostní komunikace R43 a je ve
výborné docházkové vzdálenosti od zastávek městské hromadné
dopravy. Nedaleko leží také železniční stanice Královo Pole, která
je významným prvkem dostupnosti v rámci integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.V garážích fakulty je osmdesát
devět parkovacích stání, před objektem dvanáct stání. V areálu fakulty je celkem sto dvacet devět parkovacích míst.
Objekt VCIT je flexibilní z hlediska přestavitelnosti a modifikovatelnosti technologií a laboratoří, je plně klimatizovaný a splňuje
přísná kritéria Evropské komise na centra excelence.
Pod objektem se nacházejí historické pivovarské sklepy, které jsou
spolu s celým areálem kulturní památkou.
Architektonický koncept vychází ze synergie zachovaných obvodových stěn historického objektu pocházejících z období baroka
a soudobých konstrukcí, které navazují na tvarosloví nových objektů v areálu.

Pracovní prostředí výzkumných laboratoří

Západní průčelí je nositelem industriálního odkazu této části areálu, což je podtrženo užitím korodovaného plechu na nových
obvodových konstrukcích. Jižní průčelí, směřující do veřejného
prostranství, je horizontálně členěné patrovými deskami. Nad volným půdorysem části přízemí vystupuje hmota dvou nadzemních
podlaží a tvoří novodobý rámec barokní štítové stěny původního
objektu. Do areálu fakulty se prosklenými stěnami otevírá východní průčelí. Architektonické principy spolupůsobí s potřebami technickými a celek je podpořen výtvarným řešením.
Vnitřní prostory jsou přístupné vlastním samostatným vstupem
z areálu a v úrovni druhého podlaží z chodbového systému fakulty
a je plně bezbariérový. V prvním podlaží je umístěna serverovna,
pracovny techniků a speciální výzkumné laboratoře.
Ve druhém a třetí podlaží jsou situovány flexibilní výzkumné laboratoře, které je možné propojovat nebo rozdělovat zvukotěsnými
přemístitelnými příčkami.
Část střechy je koncipována jako relaxační zahrada s terasou. Ve
strojovně na střeše budovy se nacházejí zařízení, která zabezpečují
vhodnou kvalitu vnitrního prostředí.
Pod objektem se nacházejí sklepení, bývalá ledárna pivovaru, jež
nabízejí možnost společenského využití.
Technická infrastruktura je napojena na stávající zázemí fakulty,
včetně integrace do systému inteligentního řízení budov.
Pro vytápění bude primárně využíváno odpadní teplo z technologií výpočetní techniky. Přebytečné teplo může být dodáváno do
areálu.
Napájení elektrickou energií je z trafostanice areálu, výpočetní
technika má zajištěno nepřerušované napájení UPS.
V objektu jsou dva zdroje chladu, které zaručují redundantní dodávku pro chod výpočetní techniky.
Objekt je vybaven systémem měření a regulace zajišťujícím automatické řízení veškerých technologií, současně monitoruje a vyhodnocuje ekonomiku provozu.

Typická výzkumná laboratoř

Sál přístupového bodu superpočítače

Areálová galerie

