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Co mají společného technologie na odstra-
nění léků, antikoncepce, pesticidů z odpad-
ní vody, satelitní monitoring dopravních
staveb nebo rostoucí endoprotéza pro dě-
ti? Jde o projekty podporované Technolo-
gickou agenturou ČR. O tom a mnohém
dalším jsme hovořili s předsedou agentury
prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CSc., FEng. 

Jak a proč vznikla TA ČR, komu slouží a kdo
ji financuje?

Technologická agentura České republiky je stát-
ní agentura, která prostřednictvím veřejných
prostředků státního rozpočtu financuje apliko-
vaný výzkum. Vznikla v roce 2009 za účelem
podpory spolupráce výzkumných organizací
s podnikatelskou sférou. Agentura má vlastní
rozpočtovou kapitolu. Ročně podporuje stovky
projektů aplikovaného výzkumu, vývoje a ino-
vací v celkové částce přes pět miliard korun. Od
roku 2019 administruje také rezortní programy
výzkumu vývoje a inovací, a to pro Ministerstvo
průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy
a Ministerstvo životního prostředí. Současně
TA ČR poskytuje informační systém Minister-
stvu vnitra a Ministerstvu zemědělství, a připra-
vuje ve spolupráci s Ministerstvem obrany pro-
gram obranného výzkumu, vývoje a inovací.

Seznámil byste čtenáře s některými význam-
nými projekty, jež jste podpořili?

V agentuře rádi používáme slogan: Podporujeme
výzkum užitečný pro společnost. V našem port-
foliu tak lze najít nespočet skutečně zajímavých
a užitečných projektů, které pomáhají zvyšovat
konkurenceschopnost České republiky. Každo-
ročně navíc ty nejlepší oceňujeme Cenou TA ČR.
Mezi oceněnými projekty jsou například: 
■ technologie, která umí z odpadních vod vy-
čistit těžko odbouratelné látky (léky, antikon-
cepci, pesticidy apod.), 
■ mobilní heliporty využitelné v případě živel-
ných katastrof (povodně, požáry) nebo rozsá-
hlých průmyslových havárií, 
■ satelitní monitoring dopravních konstrukcí, 
■ rostoucí endoprotéza pro děti. 

Zvláštní pozornost si zaslouží projekty v pro-
gramu Národní centra kompetence. Ten se liší od
ostatních programů, podporujících aplikovaný
výzkum, velkým počtem účastníků tvořících
„virtuální výzkumné infrastruktury“, které kon-
tinuálně řeší aktuální výzkumné potřeby v prů-
běhu několikaleté realizace projektu. Není vý-
jimkou, že je do projektů zapojeno i 15–20 sub-
jektů a že konečných výsledků výzkumu jsou
vyšší desítky. Velké množství řešitelů kromě širo-
kého sdílení specifických znalostí a odborností či
výrobních a vývojových kapacit umožňuje také
propojovat a využívat vazby obchodní a distri-
buční. Díky tomu jsou zainteresované subjekty
schopné rychle reagovat na potřeby trhu a přímo
uplatnit své výsledky v praxi.

Můžete popsat spolupráci na projektech
s partnery?

Spolupráce s partnery je pro nás velmi důležitá.
Nelze cokoliv dobře vykonávat bez toho, aniž
byste znali názor a potřeby relevantních osob či
institucí. Velmi si vážíme spolupráce s ministry-
ní pro vědu a výzkum, jejími náměstky a jejím

úřadem. Rovněž kvituji skvělou součinnost
s Úřadem vlády ČR na přípravě legislativních
dokumentů a strategických materiálů, spolu-
práci s Radou vlády pro výzkum, vývoj a inova-
ce a s ministerstvy. Intenzivně také spolupracu-
jeme se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Sva-
zem podnikatelů ve stavebnictví, Akademií věd,
Asociací výzkumných organizací, Hospodář-
skou komorou ČR, Českou konferencí rektorů,
Asociací malých a středních podniků a živnost-
níků ČR, CzechInvestem, regionálními partne-
ry v krajích, technologickými platformami, sek-
torovými platformami a dalšími institucemi.
S většinou těchto partnerů má agentura uzavře-
na memoranda o spolupráci. Pro naši práci je
důležité, aby byli partneři zapojeni do procesů
agentury.

Velmi důležitou součástí naší práce je i za-
hraniční spolupráce. TA ČR je intenzivně zapo-
jena do činnosti v konsorciu 30 evropských
technologických agentur TAFTIE, což s sebou
přináší získávání zkušeností, srovnání a posun
v kompetencích. V rámci této spolupráce je
možné se podílet na projektech a získávat zna-
losti a zkušenosti, sdílet informace a celkově se
dostávat na úroveň vyspělejších zahraničních
agentur. 

Čím je zajímavé a prospěšné Národní cen-
trum kompetence Strojírenství?

NCK Strojírenství rozvíjí průřezové oblasti na-
příč oborem a spojuje výzkumné organizace
s komerčními firmami. V praxi to funguje tak,
že v daném konsorciu řeší relevantní partneři
aktuální výzkumné potřeby podniků, což zajiš-
ťuje flexibilní a rychlejší reakce na dění v pří-
slušném odvětví a trhu. V tomto případě výrob-
ní podniky zajímá otázka snižování energetické
náročnosti strojů, automatizace, digitalizace,
zrychlení výrobních procesů, a řada dalších fak-
torů, čemuž řešitelé uzpůsobili strategickou vý-
zkumnou agendu a rozdělili ji do pěti výzkum-
ných témat – měření parametrů strojů, výpočty
a modelování, mechatronika, výzkum a aplika-
ce nových materiálů, návrhy, realizace a kon-
strukce samotných strojů a zařízení. Díky spo-
lupráci 29 partnerů a sdílení know-how vzniklo
dosud 55 dílčích projektů a dalších 135 kon-

krétních výsledků bude známo do konce letoš-
ního roku. Jmenovat můžeme například projekt
firmy TOS VARNSDORF a Ústavu výrobních
strojů a zařízení ČVUT, jehož výsledkem je
chytrý multifunkční systém pro pokročilou
správu obráběcího stroje, nebo linku na výrobu
plošných nanovlákenných útvarů z dílny Tech-
nické univerzity v Liberci, která našla uplatnění
už v průběhu pandemické krize. 

Mohou se i menší a střední firmy zapojit do
spolupráce s Technologickou agenturou? 

Ano, o podporu mohou požádat jak výzkumné
organizace, tak podniky. Zejména pro malé
a střední firmy jsou naše programy přizpůsobe-
ny, aby se i ony dostaly k potřebným znalostem
a špičkovým technologiím, a to prostřednic-
tvím spolupráce s výzkumnými organizacemi.
Pro každou vyhlašovanou veřejnou soutěž mo-
hou žadatelé najít konkrétní informace na na-
šem webu.

Kam chcete směřovat další rozvoj a co ho
bude ovlivňovat?

Od roku 2009 Technologická agentura ČR ušla
opravdu velký kus cesty a podpořila mnoho vý-
zkumných projektů v celkovém objemu desítek
miliard korun. V posledních letech byl kladen
důraz zejména na bilaterální a multilaterální
spolupráci se zahraničními partnery či na spo-
lupráci s rezorty, díky které se do portfolia pro-
gramů podařilo zařadit programy dalších mi-
nisterstev. Konkrétně jde o programy Trend
(MPO), Doprava 2020+ (MD) a Prostředí pro
život (MŽP). Co se týče plánů do budoucna, rád
bych například přispěl k tomu, aby Technolo-
gická agentura ČR byla i nadále institucí, která
zajistí výrazně lepší propojování výzkumu, vý-
voje a inovací s průmyslovou praxí a užší spolu-
práci výzkumných institucí s podniky. Hlavní
změna by měla být ve větší orientaci na posky-
tování komplexních služeb od konzultace pro-
jektových záměrů přes pomoc v orientaci na
dotační a mimodotační nástroje až po pomoc
při ochraně duševního vlastnictví a transferu
technologií do praxe.

otázky připravil Pavel Kačer

Školení či prezentaci novinek pro obchodní
partnery dnes můžete uspořádat vlastně
kdekoli. Ve volné přírodě na louce, v lese,
v sadu, ale také v muzeu, v zasedačce firmy
nebo, což je velmi obvyklé, v hotelu vzdále-
ném od pracoviště vašeho i pracoviště
účastníků. Má to jednu výhodu. Lidé nebu-
dou odbíhat na jednání mimo budovu, na
krátké schůzky, které se zrovna hodí v da-
ném čase, nepotáhne je to zaskočit tam či
onam, zkrátka odpadnou lákadla, která roz-
ptylují pozornost od toho hlavního: něco se
dovědět, něčemu se přiučit. 

„Máme hodně zkušeností z toho, jak účastníci
hodnotí firemní akce uskutečněné u nás,“ nastínil
ředitel hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou Karel
Rada. „Za ta léta, co jeho provoz vedu, jsem si ově-
řil, že ke koncentraci pozornosti je lokalita velmi
důležitá. Také je rozdíl v tom, jde-li o místo, kam
musíte přijet, ubytovat se a zůstat třeba přes noc,
v porovnání s takovým, kam ráno zamíříte a od-
poledne se vracíte domů. K povinnostem se staví-
te podvědomě trochu rozdílně. V místě vzdáleněj-
ším prostě jinak vnímáte čas, je to do určité míry
více zavazující pobyt,“ ozřejmil Karel Rada. 

Podstatné jsou také emoce vedoucí třeba
k letitému vzpomínání na to, co všechno „parta“
zažila. I s tímto prvkem tým Horizontu pracuje.
„Nabídku samozřejmě ve vší serióznosti ladíme
podle požadavků klientů, kteří si pronájem pro-
stor objednávají,“ doplnil Pavel Bednář, ředitel
obchodu a marketingu v Horizontu. „Zároveň se
však snažíme číst jejich myšlenky a odhadnout,
co by jim právě vyhovovalo, a podle toho na -

vrhnout odpovídající doplňkový program, ať už
je to cesta k zážitku, či určitému okamžiku, který
utkví v paměti. Za léta praxe bych stěží vyjmeno-
val, co neumíme, protože dokážeme připravit
vlastně cokoli, od krásného výletu po okolí až po
sportovní disciplíny na různá témata, ochutnáv-
ku delikates či krkonošské kuchyně nebo vaření
gulášů, minikurz pečení vánočky a cukroví,
módní přehlídku nebo večer plný vtipů v podání
známých osobností.“

Stejně jako horský hotel Horizont, který
vlastní společnost Regata Čechy, a.s., proslul
svojí pohostinností i další hotel společnosti. Je
to hotel Port, který najdete na břehu Máchova
jezera. Jeden objekt na horách, druhý u vody.
Ale konferenční zázemí (sály, salónky, apartmá)
najdete v obou. Obě čtyřhvězdy dokážou nabíd-
nout konferenční techniku, která je zapotřebí
k představení toho či onoho produktu, služby,

informace. Ať pro mnohopočetné skupiny zá-
jemců, nebo komorní setkání šéfů. Klidné, útul-
né prostředí, bez rušivých vlivů. Jídelní lístek
dle přání zadavatele. Může to být stravování vý-
hradně veganské nebo třeba bezlepkové, pro
gurmány naopak dobroty z masa od klasického
řízku až po speciality na grilu, pro milovníky
sladkého letní zmrzliny zdobené jedlými květy,
koláče nebo snídaňové kaše z ingrediencí, na
které si jen vzpomenete. 

„Náš hotel letos slaví 20 let pod vlajkou Re-
gaty Čechy. Za tu dobu jsme se mnohému nauči-
li, zejména naslouchat našim zákazníkům,“ sdě-
lila ředitelka Portu Zuzana Burešová. „Klientské
potřeby se mění, a to je potřeba brát v úvahu.“
Ačkoli je prostředí hotelu Port především určeno
rodinám s dětmi, což dokládá i každoročně vy-
prodaná letní sezóna, jsou naopak podzim a zi-
ma až do pozdního jara zasvěceny firemním ak-

cím. „Bývá u nás skutečně velmi obsazeno, letos
se některá setkání z jarních měsíců přesunula
právě na podzimní čas. Už nyní se na firemní se-
zónu důkladně připravujeme, abychom pro naše
hosty vše připravili. Naším přáním je, aby náv-
štěva neplnila jen ten ryze pracovní účel, ale aby
se lidem u nás skutečně líbilo. Pak se vrátí, a ne -
jen jako zájemci o firemní rezervaci, ale i tu sou-
kromou. Je to pak pro nás nejlepší reference,“
dodala Zuzana Burešová.

Podzimní projížďka na lodi s pozorováním
přírody barvící se do zlatova kolem Máchova je-
zera nebo čerstvý výšlap v horách, když začne
padat první sníh, to patří už ke koloritu obou ho-
telů jako samozřejmost. Návrat zpět, třeba zase
v jinou roční dobu, také. Proč? Protože se tu hos-
té cítí spokojeně. Dostávají benefit absolutní pé-
če, profesionalitu a osobní přístup. A to se cení ze
všeho nejvíce. Eva Brixi

Podporujeme výzkum užitečný pro společnost

Proč se firemní akce i jejich účastníci vracejí do hotelů Horizont a Port

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.,
předseda Technologické agentury ČR


