Slavnostním finále Jihoczech, soutěž podnikatelských nápadů zdaleka nekončí!
Letošní ročník soutěže byl opět výjimečný. Do jaké míry do něj zasáhla koronavirová situace už nyní
neřešíme. Důležité je, že jsme v jeho průběhu poznali 17 zajímavých podnikatelských nápadů, 17
individuálních příběhů a celou řadu zajímavých osobností.
Vítězem letošního ročníku soutěže Jihoczech, kterou již třetím rokem organizuje Jihočeský
vědeckotechnický park, a.s., pod záštitou Jihočeského kraje, se stal nápad celého týmu autorů.
Odborné porotě ho představil Ladislav Trpák. Jedná se o experimentální tištěný dům Prvok, který má
ambici změnit dosavadní vývoj ve stavebnictví. Architektura inspirovaná organickým světem získává
pod taktovkou Ladislavova bratra Michala Trpáka – sochaře a vizionáře pocházejícího z Českých
Budějovic. Druhé místo obsadil Viktor Korbel, majitel společnosti HYDROSERVIS UNION a.s. Cílem jeho
nápadu, kterým je technologie kombinovaného fotovoltaického panelu, je reagovat na zvyšující se
ceny energií a znečištění životního prostředí. Nová technologie spojuje dva systémy – fotovoltaiku a
tepelné čerpadlo, které odvádí přebytečné odpadní teplo k dalšímu využití. Třetím oceněným se stal
Jiří Plášil s nápadem vývoje a výroby speciálních žvýkaček, které díky svým fyzikálním vlastnostem
umožňují výrazně zatěžovat čelistní a žvýkací svaly, posilovat je a tím minimalizovat špatný růst zubů,
jejich viklání a špatný vývoj vnitřní části čelisti. Autoři svůj nápad prezentují pod obchodní značkou
JAWINNER. Pestrou škálu podnikatelských záměrů doplnil Milan Dutka, který žije se svou rodinou
na Šumavě, využívá místní přírodní materiál a vyrábí z něj dřevěná umyvadla představována pod
značkou Úcta dřevu.
„Ze všech soutěžících bylo cítit, že realizací svých nápadů žijí, věnují jim nepočítaně času, a kromě práce
jim vdechují i své srdce.“ Takto shrnul průběh soutěže ředitel Jihočeského vědeckotechnického parku,
a.s. František Mlčák a všichni přítomní, včetně členů odborné poroty složené ze zástupců partnerských
organizací soutěže, s ním jednoznačně souhlasili.
Soutěž podnikatelských nápadů není jediný projekt, kterému se Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
poslední dobou věnoval. Příkladem může být stážový program robotické procesní automatizace (RPA),
který se realizuje ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity. Studenti získají zkušenosti
s analýzou firemních procesů a naučí se je automatizovat a sestavit softwarového robota, který tyto
procesy bude vykonávat sám. Součástí stážového programu je také praxe ve firmách, kde studenti na
vlastní kůži zažijí, jak se řeší a realizují reálné procesy, které šetří firmám nemalé finanční prostředky.

