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Impact Hub s E.ONem pořádají hackathon 

zaměřený na energetické komunity. Vítězný 

tým navrhne užitečnou aplikaci a získá 

300 000 korun na její další vývoj 
Brno, 22. září 2022 

Od 21. do 23. října 2022 proběhne v brněnském Impact Hubu hackathon a diskuzní panel k 

moderní energetice. Ve spolupráci se společností E.ON se bude široká i odborná veřejnost 

věnovat tématu energetických komunit. Zájemci sestaví řešitelský tým, který navrhne 

prototyp aplikace cíleně pro energetické komunity. Na vítěznou skupinu čeká podpora 

300 000 korun pro další rozvoj výsledného projektu. Zájemci o účast na hackathonu se 

mohou přihlásit do 30. září 2022 na internetových stránkách akce. 

„Energetické komunity se dostávají do popředí zájmu energetických společností i koncových uživatelů. 

Máme velké plány a chceme vyřešit jejich potřeby. Týmy sestavené z různých profesí navrhnou prototyp 

aplikace, která pomůže majitelům bytů v rozhodování při vytváření energetické komunity, usnadní její 

provoz, správu a přinese jim přehled o dosažených úsporách energií. Aplikace také poskytne přehled o 

výrobě, spotřebě a množství sdílené energie a bude motivovat členy komunity k vyšším úsporám,“ 

vysvětluje Denisa Bajánková, projektová manažerka distribuční společnosti EG.D, člena skupiny E.ON. 

Desítka týmů, každý maximálně o šesti lidech, bude navrhovat aplikaci v rámci 48hodinového 

hackathonu. Vítězný tým získá 300 000 korun na vytvoření finální verze prototypu aplikace (upravené 

na základě zpětné vazby od zákazníků po hackathonu). 

Během hackathonu bude probíhat i startovací přednášková část týkající se energetických komunit, 

které se může zúčastnit i veřejnost. Odborníci z branže vysvětlí ve svých příspěvcích nový model 

energetických komunit platných od příštího roku, jeho výhody a vliv na distribuční síť. 

„V úvodní části probereme aktuální trendy energetiky. Její účastníci získají nový pohled na věc a 

dostanou informace z první ruky. Dozví se, jak hospodařit s energiemi nebo proč využívat zelenou 

energii. Navíc mohou získat kontakty na odborníky z praxe,“ dodává David Šeda, projektový manažer 

distribuční společnosti EG.D, člena skupiny E.ON. 

Hackathonu a diskuzního panelu se zúčastní ekologové a inovátoři, vývojáři a analytici, studenti 

vysokých škol, lidé pracující v energetice či zástupci energetických startupů. Akce proběhne 

v prostorách moderního coworkingového centra Impact Hub Brno na Cyrilské 7. 

„Impact Hub je prostor, kde dlouhodobě usilujeme o pozitivní změnu, diskutujeme společenská i 

environmentální témata a snažíme se nacházet i podporovat inovativní řešení. Hackathony a 

konference patří k našim osvědčeným formátům a energetické komunity a energetiku jsme v programu 

nemohli minout. Chceme otevřeně komunikovat, jaká je situace, a společnými silami zajistit posun v 

oblasti, která může reálně ovlivnit tisíce a tisíce lidí, resp. jejich náklady i úspory. Tato akce je dalším 

příspěvkem na cestě k udržitelnosti a doufáme, že její přínos bude jasně vidět,” uvádí Ondřej Durkáč, 

koordinátor celé akce a manažer Impact Hubu.  
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Zúčastnění najdou v brněnském Impact Hubu vše potřebné pro svou práci od odpočinkové zóny, přes 

občerstvení, herní koutek i klidné místo na spaní. Účast je po všechny dny zdarma, vyžaduje se pouze 

registrace. 

Podrobnější informace zájemci najdou na webu Hackatonu. 
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