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Tisková zpráva 15. června 2021 

Smyčku uzavřela aplikace BASF in your pocket, nyní míří 
z pražského hackathonu na BASF Innovation Hub 

 Aplikace BASF in your pocket od týmu Best_BASF_app poskytuje 
uživateli všechny užitečné informace o obalu a jeho obsahu na jednom 
místě. 

 Vítězný tým výzvy BASF se na podzim zúčastní středoevropské 
regionální soutěže BASF Innovation Hub. 

 

Praha, Česká republika – 15. června 2021 – Výzva Uzavři smyčku, kterou řešili 

účastníci pražského inovačního maratonu GreenHack, zná svého vítěze. Je jím 

tým Best_BASF_app a jeho aplikace BASF in your pocket.  

Porota dále vybrala tři absolutní vítěze napříč výzvami. Na prvním místě skončila 

aplikace Re-pair + Re-use + Re-sell, kterou vyvinul tým Unicorn Hackers a jež 

přichází s kreativními nápady na opravu, vylepšení a přeprodej nábytku IKEA. 

Druhé místo obsadil projekt BASF in your pocket týmu Best_BASF_app. 

O pomyslnou bronzovou medaili se dělí tým SUDs, který vytvořil aplikaci 

nazvanou Nature Catcher – Vysočina, zaměřenou na problém nelegálních 

skládek a pomáhající zvyšovat počet turistů v kraji Vysočina, s týmem Balance is 

Motion, jehož projekt Second life for bottles nabízí návrhy reklamních materiálů 

a tvárnic z pivních lahví. Vítězní hackeři si ze soutěže odnesli celkem 5 000 eur.  

Evropský hackathon se konal od čtvrtka 10. června do soboty 12. června a 

zapojilo se do něj 200 inovátorů. Účastníci řešili celkem 11 výzev týkajících se 

https://submissions.greenhack.eu/project-detail/basf-in-your-pocket_t34
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globálních problémů. Na tvorbu prototypu řešení dostali 36 hodin.  

BASF, největší evropská chemická společnost, do akce přispěla výzvou 

nazvanou Uzavřete smyčku (Closing the loop), zaměřenou na cirkulární využití 

obalů obsahujících zbytky chemických látek a jiných směsí. Hackeři řešili otázku, 

jak zabezpečit, aby obaly, v nichž se tyto látky nacházejí, byly správně 

vyseparované a opětovně využitelné, případně jak zpracovat zbytky chemických 

látek pro další použití.   

„Projekt týmu Best_BASF_app nás zaujal svou promyšleností a praktickou 

využitelností. Věříme, že nám oceněná aplikace pomůže minimalizovat 

environmentální i společenský dopad chemických obalů,“ pochvaluje si přínos 

soutěže Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF spol. s r.o. v České 

republice.  

Tým Best_BASF_app a jeho aplikace BASF in your pocket nyní zamíří 

na středoevropskou regionální soutěž BASF Innovation Hub, kterou pořadatelé 

chystají na podzim.  

BASF Innovation Hub se tento rok věnuje tématu Clean Technology, jež v sobě 

zahrnuje řešení týkající se agend Clean Energy, Farm to Fork a Circular 

Economy. Ve finále soutěže se sejdou kromě zástupců Česka či Slovenska také 

nejlepší týmy z Rakouska, Maďarska, Bulharska, Rumunska, Řecka, Slovinska, 

Chorvatska a Srbska. Odměnou pro celkového vítěze BASF Innovation Hub bude 

kromě finanční odměny i možnost rozvíjet svůj nápad a dále spolupracovat se 

společností BASF. 

 

O inovačním maratonu GreenHack 

GreenHack je největší inovační akcí ve střední Evropě na téma udržitelnosti, která se koná 

pod záštitou Evropské komise v rámci evropského zeleného týdne s mottem nulového znečištění – 

EU Green Week 2021. Cílem akce je najít řešení nejpalčivějších výzev současnosti. Organizátoři 

vypsali společně s partnery deset aktuálních výzev, jejichž řešení budou mít účastníci za úkol. 

Témata jsou zaměřená na úspory energie v budovách, prodloužení životnosti výrobků či recyklaci 

obalů a odpadů. Do soutěže se můžou do 10. června hlásit studenti, vývojáři, ekologové, inženýři či 

vizionáři. Přihlásit se mohou čeští i zahraniční inovátoři, a to buď v týmech, nebo jako jednotlivci. 

Organizátoři očekávají na dvě stovky účastníků z Česka a okolních zemí, kteří se budou moci 

do akce zapojit virtuálně. Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo životního prostředí České republiky 

a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Organizátorem GreenHack je společnost 

https://www.eugreenweek.eu/cs
https://www.mzp.cz/
https://www.mpo.cz/
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Insane Business Ideas. Další informace, rozepsané výzvy a harmonogram akce najdete 

na stránkách www.greenhack.eu. 

Co je hackathon? 

Hackathon je jednodenní nebo dvoudenní akce, na které skupina programátorů, designerů nebo 

jiných expertů staví prototyp řešení konkrétního problému. Jedná se o etické hackery, kteří využívají 

svých schopností pro dobro ostatních. Tématem hackathonů bývají výzvy moderní doby jako zdraví, 

doprava, energetika nebo život ve městech. Při práci účastníkům pomáhají odborní mentoři, data 

z veřejné a soukromé sféry či rychlý internet. 

O společnosti BASF  

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský 

úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Více než 110 tisíc 

zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích 

téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, 

Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2020 

dosáhla BASF obratu 59 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách 

ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace 

naleznete na www.basf.com. 

BASF v České republice 

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického 

průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních 

a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2020 měla společnost BASF v České republice 

více než 60 zaměstnanců a dosáhla obratu 623 milionů eur. Další informace jsou uvedeny 

na internetové stránce www.basf.cz. 

 

https://www.ceehacks.com/
http://www.greenhack.eu/
http://www.basf.com/
http://www.basf.cz/
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