
Ducati Lenovo Team: když technologie znamená rychlost
V rychle se rozvíjejícím světě motosportu stojí Ducati vždy v popředí a využívá pokročilé technologie Lenovo 
ke zvýšení svého úspěchu a zavedení nových inovací v MotoGP. 

„Technologie je čím dál více určujícím faktorem v závodním světě a díky našemu partnerství se společností Lenovo 
jsme byli schopni změnit způsob, jakým jsou motocykly navrhovány. Lenovo je pro nás ideálním společníkem, který 
sdílí náš závazek ohledně výkonu, dosahování výsledků a inovací, a který dokáže přinášet neuvěřitelnou kombinaci 
lidské vynalézavosti a pokročilých technologií.“  

- Luigi Dall’Igna, Ducati Corse General Manager

Společnost Ducati byla založena v roce 1926 v italské Bolog-
ni a začínala jako firma zaměřená na výzkum a výrobu radio-
komunikačních technologií. Odtud se pak výroba rozvíjela až 
do roku 1946, kdy firma začala s výrobou motocyklů. Ducati 
vždy kladla inovace do středu své strategie růstu. S více než 
1300 zaměstnanci po celém světě včetně centrály v Borgo 
Panigale, přináší Ducati italský styl do více než 90 zemí světa. 
Milovníkům světa na dvou kolech přináší sportovní motocy-
kly vyznačující se výkonnými motory, jedinečným designem 
a pokročilými technologiemi. 

Spolu s odhodláním neustále zlepšovat své produkty se Ducati také účastní Mistrovství světa superbiků už od 
prvního ročníku v roce 1988. Od roku 2003 je také součástí šampionátu MotoGP se závodním motocyklem 
Desmosedici GP. Ten je charakteristický tím, že jako jediný motocykl v rámci šampionátu využívá šestnáctiven-
tilový motor s desmodromickým rozvodem.  

Nicméně motosport se rychle vyvíjí, a proto si v roce 2018 Ducati uvědomila důležitost změny.

„Uvědomili jsme si, že už nestačí jen postavit ten nejsilnější motor nebo vybrat nejtalentovanější jezdce: technologie 
se stala rozhodujícím aspektem pro úspěch týmu. Z toho důvodu jsme hledali špičkového technologického partnera, 
který by dokázal využít na maximum nejlepší technologie dostupné na trhu a naplnit tak naše potřeby na trati i mimo 
ni,“ vzpomíná Luigi Dall’Igna, Ducati Corse General Manager.

Více než jen technologické partnerství

Od sezony 2018 se Ducati rozhodlo spolehnout na Lenovo jako hlavního technologického partnera a využít 
počítače, tablety a serverová řešení této značky jak na trati, tak v centrále. Ducati také spolupracovalo s ex-
perty Lenovo v oddělení výzkumu a vývoje s cílem zrychlit pokrok týmu Ducati a dosáhnout lepšího výkonu. 

„Náš vztah se společností Lenovo se brzy ukázal jako strategické partnerství, které nám umožňuje dosáhnout nové 
úrovně inovací a připravit cestu pro nový způsob navrhování motorek. Díky novým možnostem, které nám techno-
logie Lenovo přinesly, jsme dokázali rapidně zvýšit výkon, rychlost (řádově o desetiny sekundy na kolo) a bezpečnost 
našich motorek a získat Pohár konstruktérů MotoGP v roce 2020,“ řekl Gabriele Conti, Ducati Corse Electronics 
Systems Director.



Společnosti Ducati a Lenovo na začátku závodní sezony 2021 potvrdily společný závazek k inovacím v odvětví 
motosportu a oznámily také partnerství v rámci nově založeného týmu Ducati Lenovo Team. Z Lenova se tak 
stal hlavní partner týmu Ducati MotoGP. Obě značky také posílily své technologické partnerství se zaměřením 
na datovou analýzu, umělou inteligenci (AI) a chytrá softwarová řešení. 

Výpočetní výkon vždy po ruce

Jedním z hlavních projektů, který vede digitální transformaci společnosti Ducati, bylo nasazení HPC (High-
-Performance Computing) clusteru založeného na serverech Lenovo ThinkSystem SD530, SR630 a SR650. To 
umožnilo společnosti Ducati modernizovat a rozšířit její hardwarové vybavení, což vedlo k výraznému nárůstu 
dostupného výpočetního výkonu pro vývojáře a celkovému zlepšení spolehlivosti simulačního systému. 

„Naše infrastruktura byla velmi stará a nedokázala adekvátně 
podporovat komplexnější analýzy, jako jsou například ty zaměře-
né na aerodynamiku a proudění kapalin,“ zdůraznil Conti. „Díky 
podpoře společnosti Lenovo jsme mohli navýšit počet simulací 
a centralizovat tento typ aktivit. Zároveň jsme tak uvolnili pra-
covní stanice našich techniků a mohli jsme využít jejich výkon 
pro jiné operace. Vylepšení provedená v roce 2021 nám dávají 
možnost získat data a informace za třetinový čas v porovnání s 
dobou před upgradem, což téměř zdvojnásobilo počet simulací, 
které dokážeme spustit současně.“ 

Pro techniky Ducati je tak jednodušší předpovídat jak určité 
vlastnosti – například design kapoty a křídel nebo jezdcova 
pozice při jízdě – mohou ovlivnit výkon ve specifických po-
větrnostních podmínkách. Infrastruktura Lenovo navíc po-
skytuje vysoký standard ochrany dat, čímž minimalizuje riziko 
nebezpečných a drahých prostojů. 

„Technologie společnosti Lenovo jsou jednoduché a spolehlivé a zásadně ovlivnily naše pracovní procesy. Díky nic se 
nám otevřely zcela nové cesty pro práci. Příkladem je projekt vzdálené garáže (Remote Garage), která umožňuje celé-
mu týmu pracovat společně kdykoliv v reálném čase, i když jednotliví členové jsou od sebe kilometry vzdálení. Vyšší 
výpočetní výkon nám navíc umožňuje získat cenné informace rychleji, takže pro důležitá rozhodnutí potřebujeme 
méně času. Ve světě motosportu nikdy není dost koňských sil a totéž v dnešní době stále více platí i pro výpočetní 
výkon.“ dodává Dall’Igna.

Aby mohli plně využít možnosti, které skýtá HPC infrastruktura Lenovo, potřebovalo Ducati správný hardware 
vhodný pro různé typy uživatelů a různé oblasti použití. Společnost se proto rozhodla využít výhod tabletů, 
počítačů a pracovních stanic Lenovo a získat tak výjimečnou úroveň konektivity, výkonu a rychlosti. Technici 
například používají mobilní pracovní stanici Lenovo ThinkPad P1 pro analýzu dat zaslaných ze senzorů na mo-
torce: od teplot a úhlu náklonu, přes veškeré konfigurace motoru až po dynamiku celé motorky, aerodynamiku 
a elektronické kontrolky. Díky výkonu notebooku ThinkPad P1 a jeho tenkému, lehkému a odolnému designu 
mohou technici analyzovat tato data v rámci minut přímo na dráze, zkontrolovat případné anomálie a být 
připraveni zasáhnout s nezbytnými změnami ve chvíli, kdy jezdec přijede do garáže. Pracovní stanice Lenovo 
používají také analytici, kteří na těchto strojích spouští různé náročné algoritmy. S jejich pomocí pak dokážou 
analyzovat data ukládaná na servery na závodišti i ve firmě v reálném čase, zkoumat a srovnávat statistiky jed-



notlivých kol, optimalizovat nastavení motorky a poskytnout jezdcům užitečné informace, které zlepší jejich 
sportovní výkon. 

Vyšší management používá inovativní ThinkPad X1 Fold s ohebnným displejem, který jim zajišťuje maximální 
produktivitu a mobilitu. Designéři se mohou spolehnout na výkon pracovních stanic z řady ThinkPad P pro 
tvorbu návrhů a vývoj pomocí softwaru CAD. Individuální produktivitu a chytrou spolupráci mezi jednotlivými 
členy Ducati týmu pak umožňuje široká škála populárních notebooků ThinkBook a Yoga. 

„ThinkPad X1 Fold je unikátní zařízení ideální jak pro manažery, tak pro techniky: spojuje v sobě vysokou přenositelnost 
a produktivitu velkého tabletu a díky multifunkčnímu peru je ideální pro zapisování poznámek během jednotlivých 
směn. Zároveň má však výkon tradičního počítače. Je možné jej používat v režimu celé plochy – s plně otevřeným 
displejem na integrovaném stojánku doplněném o klávesnici – nebo sklopit displej o 90° a použít přídavnou fyzickou 
klávesnici. Díky tomu se z něj stane extrémně kompaktní laptop ideální pro rychlé použití třeba na letišti. Když je práce 
hotová, ThinkPad X1 Fold jednoduše složíte a přenesete stejně snadno jako velkou peněženku,“ řekl Gabriele Conti. 

Produktivita a konektivita kdekoliv a kdykoliv

Ducati zároveň vnímalo nutnost nastavení vzdálené komunikace a spolupráce, stejně jako možnosti přístupu 
ke všem nástrojům kdykoliv je třeba. 

„Garáž je vůči elektronice často nepřátelské území: v Malajsii může vlhkost vzduchu dosáhnout až 90 % zatímco v 
Kataru musíme odolávat písku a suchému horku. Potřebovali jsme proto řešení, které bylo nejen snadno přenosné, ale 
také odolné a schopné zajistit kontinuitu práce,“ doplnil Conti. 

Na radu od Lenovo se proto společnost rozhodla pro edge server ThinkSystem SE350: malý, všestranný, snad-
no přenosný server schopný zvládnout i extrémní podmínky. Špičkový server Lenovo umožňuje inženýrům 
zpracovat v reálném čase klidně i na dálku obrovské množství dat přicházejících z motorek 

a získat užitečné poznatky pro rychlá a informovaná rozhodnutí. Díky technologii Lenovo je během každého 
závodu analyzováno zhruba 15 GB dat z každé motorky. Tato data mimo jiné obsahují podrobné informace o 
výkonu každého jezdce na základě stylu jeho jízdy nebo nastavení motorky. 



„Jednoduchost přepravy byla pro nás důležitou vlastností a ThinkSystem SE350 je ideálním řešením našich potřeb. 
Co do velikosti je poloviční vůči tradičním serverům, ale nabízí stejný výpočetní výkon a stejný prostor na disku, což 
nám umožňuje mít s sebou vždy dostatek výpočetního výkonu či funkce umělé inteligence všude tam, kde je potřebu-
jeme,“ vysvětluje Conti hrdě. „I díky jeho pokročilým prvkům pro zabezpečí je to páteř, na které je založen vývoj našeho 
projektu Remote Garage.“  Ve skutečnosti v případě neoprávněné manipulace zařízení automaticky aktivuje šifrování 
dat, což uživatelům umožňuje obnovit informace pouze pomocí vyhrazeného klíče Lenovo. „Data jsou velmi cennou 
komoditou, která může rozhodovat o vítězství či porážce. Je proto zásadní vždy chránit naše duševní vlastnictví,“ 
poznamenal Luigi Dall’Igna. 

V roce, kdy 80 % zaměstnanců a 35 % zaměstnanců na závodní dráze muselo pracovat na dálku, aby dodrželi 
bezpečnostní předpisy spojené s pandemií, hrála zásadní roli nová infrastruktura virtuálních počítačů, vybu-
dovaná ve spolupráci se společností Lenovo. Více než 250 virtuálních 2D a 3D počítačů již bylo aktivováno 
napříč celou organizací, od centrály přes oddělení výzkumu a vývoje až po garáže. Ducati tím získalo zvýšenou 
produktivitu svých zaměstnanců, kteří se mohou připojit ke své pracovní stanici kdykoliv chtějí, ať jsou kdekoliv 
a na jakémkoli zařízení.

“Z různých úhlů pohledu to byl velký skok: schopnost zjednodušit a 
sjednotit správu pracovních stanic nám umožnila zrychlit operace a 
optimalizovat zdroje, obzvláště v rámci každodenní údržby. Přinesla 
také důležité výhody z hlediska výkonu, škálovatelnosti a především 
bezpečnosti. Čím více jsme schopni virtualizovat a centralizovat tyto 
typy činností, tím větší je bezpečnost dat a výsledků každodenní práce 
našich zaměstnanců,“ potvrdil Conti.

Možnost práce na cestách dala také šanci designérům společnosti Ducati spolupracovat vzdáleně s týmem 
vývojářů a zkušebním jezdcem během testů a v návaznosti na jejich zpětnou vazbu dělat změny v designu celé 
motorky nebo jejích jednotlivých částí, což představuje značnou úsporu času. 

Vstříc budoucnosti s rozšířenými možnostmi

Dobré výsledky, kterých Ducati dosáhlo v roce 2021, s sebou přinesly i sny o budoucnosti. Ducati se rozhodlo 
pokračovat v investicích do digitálních inovací a nadále využít své strategické partnerství se společností Leno-
vo a jeho řešení v oblastech umělé inteligence, strojového učení a rozšířené reality. 

„Díky headsetům pro rozšířenou realitu Lenovo ThinkReality A3 a s nimi související softwarové řešení je naším cílem 
zlepšit poprodejní podporu a aktivity spojené s testováním, což našim inženýrům umožňuje na dálku vést operátory 
během údržby, testování a montáže součástek motoru. Možnost virtuálně replikovat motorku nebo jednu z jejích 
součástí v plné velikosti a skutečném kontextu nám dává jedinečný přehled nad prací designérů, který by na tradiční 
obrazovce nebyl možný. Tyto technologie otevírají nekonečné možnosti a my je hodláme brzy využít i pro podporu 
našeho výzkumu a vývoje,“ předpovídá Conti. 

Úsilí společnosti Ducati tím ale nekončí. Společnost také plánuje zlepšit chytrou spolupráci a osvojit si nové 
procesy spojené s komunikací v reálném čase a sdílením informací. Ducati testuje nová řešení pro podporu 
videokonferenčních hovorů a bude i nadále rozvíjet projekt Remote Garage, což umožní technikům dostávat 
data v reálném čase a navázat interakci s garáží a motorkami i z domova. 



„V situaci, která je stále velmi nejistá, zůstává propojení lidí strategickým bodem pro týmovou práci a pro další inovace 
našich motorek. Projekty jako je Remote Garage a chytrá spolupráce umožní každému přispět k dosahování výsledků 
a být tak součástí týmu Ducati i přestože tito zaměstnanci třeba žijí různých časových pásmech,“ uzavírá Dall’Igna. 
„V průběhu let si Ducati vždy udržela vedoucí postavení v oblasti inovací a díky radám a inovativním technologiím 
společnosti Lenovo jsme více než dříve schopni dosáhnout bezprecedentního výkonu a určovat nové standardy jak 
na závodních tratích, tak ve výrobě silničních motocyklů. Jsme hrdí na cestu, kterou právě začínáme a jsme si jisti, že 
budoucnost potvrdí hodnotu našich ambiciózních projektů.“


