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Elektroletadlo, úsporné zvedací plošiny, čidla měřící vlhkost fotbalového hřiště a software, který 
pomáhá při rozhodnutí, kolik pesticidů použít na konkrétní pole, to jsou letošní „technologičtí Oskaři“– 
tedy ceny Technologické agentury ČR (TA ČR), která v rámci svých dotačních programů tyto projekty 
aplikovaného výzkumu podpořila. Všechny oceněné projekty mají jedno společné, soustředí se na 
snižování nákladů na energii a materiální zdroje. 
 
Technologická agentura oceňuje projekty aplikovaného výzkumu ve čtyřech kategoriích – užitečnost 
řešení, originalita řešení, ekonomický přínos a řešení pro kvalitu života. „Cena TA ČR je známkou 
kvality výsledku vyznamenaného projektu. Věříme, že oceněná řešení se uplatní v praxi, a tím se 
potvrdí, že má smysl dávat veřejné prostředky do aplikovaného výzkumu. Lidem i společnosti to 
přináší užitek,“ uvedla předsedkyně TA ČR Rut Bízková. 
 
V kategorii „Ekonomický přínos“ zvítězil projekt „Regulované rekuperační převodníky“, na němž se 
podílely OCHI-INŽENÝRING, ELVAC a Fakulta strojní VŠB-TUO. Jimi vyvinutá hydraulická plošina 
dokáže snížit spotřebu energie tzv. rekuperací, při které se využívá pasivní pohyb břemene směrem 
dolů. Inspiraci našli výzkumníci v nečekané oblasti. „Ověřili jsme možnost alternativního pohonu, 
kterou normálně používáme u divadelní nebo zábavní techniky,“ vysvětlil Otakar Ožana z ostravské 
firmy OCHI-INŽENÝRING. 
 
Kategorii „Řešení pro kvalitu života“ vyhrál projekt „Expertní systém pro podporu rozhodování o použití 
pesticidů pro zlepšení ekonomiky produkce a kvality životního prostředí“ Výzkumného ústavu rostlinné 
výroby, Výzkumného ústavu zemědělské techniky a AG Inko. Řešitelé projektu navrhli software, který 
spočítá ekonomickou hranici škodlivosti, tedy stupeň výskytu škodlivého organismu, od kterého se 
vyplatí provést ošetření. Dále spočítá bilanci nákladů i zisků, včetně například předpovědi ztrát na 
výnosech pro 77 hospodářsky významných chorob a škůdců polních plodin. 
 
V kategorii „Užitečnost řešení“ uspělo řešení s názvem „Vývoj a kalibrace modulární autonomní 
stanice pro měření vlhkostních a teplotních podmínek v rozsáhlých bodových polích“. Navrhly jej 
TOMST, Botanický ústav AV ČR a Fakulta stavební ČVUT v Praze. Jedná se o kompaktní 
mikroklimatickou stanici se záznamovou jednotkou měřící půdní vlhkost, teplotu (i vzdušnou) a 
zaznamenávající též otřesy. Zařízení umožňuje rozšíření o bezdrátový přenos naměřených dat. 
Součástí čidla je software pro analýzu naměřených údajů. „Nová konstrukce čidla půdní vlhkosti 
využívá princip technologie výroby desek plošných spojů,“ řekl Tomáš Haase. Unikátní řešení získalo 
dva patenty a prototyp prošel testováním v extrémních podmínkách nejen českých hor, ale i Himálají. 
 
Vítězi kategorie „Originalita řešení“ se s projektem „Vývoj elektrické pohonné jednotky (EPJ) pro malý 
letoun a její letové ověření“ stali Evektor, Výzkumný a zkušební letecký ústav a Luboš Chvátal. Ti 
společně vyvinuli prototyp elektrického motoru zastavěného do konstrukce sériově vyráběného 
sportovního letadla. „Jsem rád, že jsme mezi prvními na světě, kterým se podařilo myšlenku 
sportovního letadla na elektropohon realizovat na úrovni stroje směřujícího k sériové produkci,“ 
komentoval ocenění Martin Drštička z firmy Evektor. 


