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Nejlepší projekty aplikovaného výzkumu za letošní rok ocenila včera na slavnostním večeru v Praze 
za účasti předních státních představitelů Technologická agentura ČR. 
V kategorii Užitečnost řešení byl jako nejlepší vyhodnocen vývoj a kalibrace modulární autonomní 
stanice pro měření vlhkostních a teplotních podmínek v rozsáhlých bodových polích. Vedoucím 
projektu byl Tomáš Haase ze společnosti Tomst a spolupracovali na něm Jan Wild z Botanického 
ústavu Akademie věd ČR a Martin Šanda ze stavební fakulty ČVÚT Praha. 
V kategorii Originalita řešení byl oceněn vývoj elektrické pohonné jednotky pro malý letoun a její letové 
ověření. Tento projekt vedl Martin Drštička z firmy Evektor. Spolupracovníky byli Vilém Pompe z 
Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu a Luboš Chvátal. 
Kategorii Řešení pro kvalitu života vyhrál projekt Expertní systém pro podporu rozhodování o použití 
pesticidů pro zlepšení ekonomiky, produkce a kvality životního prostředí. Vznikl pod vedením 
Františka Kocourka z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, ve spolupráci se Zdeňkem Abrhamem z 
Výzkumného ústavu zemědělské techniky a Pavlem Palasem ze společnosti AG info. 
 
V důstojné atmosféře 
 
Letos poprvé byla vyhlášena ještě kategorie Ekonomický přínos, kterou vyhrál projekt Regulované 
rekuperační převodníky. Ten se zrodil pod vedením Otakara Ožany z firmy Ochi – Inženýring, jehož 
spolupracovníky byli Jan Szweda ze strojní fakulty vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 
a Petr Walder ze společnosti Elvac. 
Slavnostní večer se uskutečnil v nové budově pražského Národního muzea za účasti premiéra 
Bohuslava Sobotky (ČSSD), místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka 
(KDU-ČSL) i některých dalších členů vlády a představitelů obou komor parlamentu. 
„Oceněné projekty jsou výsledkem spolupráce soukromých firem a výzkumných pracovišť. Jsem rada, 
že se předávání cen uskutečňuje v tak důstojné atmosféře. Je oslavou spolupráce mezi světem 
výzkumu a světem praxe, ale hlavně těch, kteří do projektů vkládají svou kreativitu, energii a 
schopnosti,“ zdůraznila předsedkyně Technologické agentury ČR Rut Bízková. 
 
Dotace pokrývají až 60 % nákladů 
 
Technologická agentura ČR vznikla v roce 2009 s cílem zlepšit koordinaci veřejné podpory výzkumu a 
podnítit intenzivnější spolupráci mezi výzkumníky a soukromým sektorem. 
Za dobu své existence představila agentura již sedm dotačních programů, které poskytují dlouhodobé 
granty, jež mohou pokrývat až 60 procent nákladů na daný projekt. 


