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Středoevropský Hackathon ocenil záchranu životů 

Praha, 11. dubna 2017 – Monitor zdravotního stavu, který přivoláním lékařské pomoci 
může zachraňovat životy, je vítězným projektem druhého ročníku středoevropského 
V4 Hackathonu, tentokrát pod záštitou premiéra České republiky Bohuslava Sobotky. 
Tým mladých vývojářů říkajících si „Red Pandas“ si za tento nápad zrealizovaný 
v časovém limitu 24 hodin odvezl z Brna hlavní cenu 10 tisíc amerických dolarů a mů-
že využít mentoringu od Credo Ventures a Y Soft Ventures. V4 Hackathon 2017 o ví-
kendu společně uspořádali Český telekomunikační úřad a AT&T. 

Soutěžní týmy mohli vyvíjet aplikace v jedné z pěti kategorií: chytrá města, zdravotnictví, 
trvalá udržitelnost, bydlení a otevřená data. Hodnotila se mimo jiné originalita nápadu, jeho 
technické zpracování i závěrečná prezentace výsledného produktu. 

Na druhém místě uspěl projekt vývojářů „We love beer“ s platformou pro chytré nabíjení 
elektromobilů. Mobilní aplikace zobrazuje nabíjecí místa i množství odebrané energie, včetně 
možnosti za toto nabití následně zaplatit.  

Třetí příčku obsadil tým „Broken“ pardubických studentů, který sestrojil řešení pro úsporu 
energie na veřejné osvětlení. Intenzita světla je regulována podle toho, zda senzor pod lam-
pou zaznamená pohyb. Současně systém hlásí případné poruchy. Celkově si autoři úspěš-
ných projektů rozdělili ceny za 20 tisíc dolarů.  

„Akce tohoto typu je přesně to, co v současné době středoevropský region v podpoře inovací 
potřebuje. Letošní ročník předčil naše očekávání, jak počtem účastníků, tak i kvalitou projek-
tů. Jsem nadšený, že Česká republika má tak nadějné IT talenty,“ řekl předseda Rady ČTÚ 
Jaromír Novák. Nadšení nad výsledky letošního hackathonu neskrýval ani výkonný ředitel 
pro mezinárodní záležitosti AT&T Filip Šváb: „Bylo povzbudivé vidět mladé týmy vývojářů, 
kteří byli schopni vytvořit inovativní mobilní aplikace za 24 hodin.“ 

Český telekomunikační úřad připravuje letos ještě jedno podobné soutěžní klání. Ve spolu-
práci s Nejvyšším kontrolním úřadem uspořádá ve dnech 15. a 16. září První hackathon ve-
řejné správy přímo zaměřený na otevřená data. 
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