
Výroční topenářská cena a Výroční instalatérská cena  
Cena Franze Zieglera – THERMIA 2022 

Čestné vyznamenání CTI ČR 
 

 

Akciová společnost Veletrhy Brno vyhlašuje, v rámci doprovodného programu Stavebních ve-

letrhů Brno 2022, již tradiční soutěž o nejlepší exponáty Zlatá medaile Stavebních veletrhů 

Brno. Při tomto slavnostním aktu generální ředitel Veletrhy Brno, a.s. Ing. Tomáš Moravec a 

prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky Bohuslav Hamrozi předali nominova-

ným Výroční topenářskou cenu, Výroční instalatérskou cenu, Cenu Franze Zieglera – THERMIA 

2022 a Čestné vyznamenání CTI ČR. 

 

 
 

Výroční ceny (VTC a VIC) jsou udělovány firmám, institucím a osobám za významné činy 

v oboru topenářství a vodoinstalatérství a to v ČR i v zahraničí. Nositelé Výroční topenářské 

ceny a Výroční instalatérské ceny obdrželi diplom a Křišťálový plamen. 

Cena Franze Zieglera – THERMIA je určena firmám, institucím a osobám jako ocenění jejich 

spolupráce a přínos pro CTI ČR v kalendářním roce ve kterém je vyhlašována. Nositel Ceny 

Franze Zieglera – THERNIA 2022 obdržel diplom a křišťálovou cenu.   

 



Výroční topenářská cena 2022 byla udělena: 

Ing. Miroslavu Nováčkovi,                                                                                                                                    

výrobnímu řediteli společnosti Thermona spol. s r.o. 

 

 

Foto: zleva Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR, cenu převzal Ing. Miroslav Nováček, ředitel spol. Thermona,                  

zprava generální ředitel, Veletrhy Brno Ing. Tomáš Moravec. 

 

Posudek:  

Ing. Miroslav Nováček, výrobní ředitel společnosti Thermona, spol. s.r.o.  

Pan Miroslav Nováček se podílel na vývoji prvních kotlů se značkou Thermona v roce 1990             

a po celou dobu se aktivně podílí na vývoji kotlů a rozvoji společnosti. Od samého vzniku spo-

lečnost působí jako ryze český výrobce tepelné techniky. Není součástí žádného zahraničního 

holdingu a v této podobě chce rovněž pokračovat. Dnes se jedná o jediného výrobce plyno-

vých kotlů v ČR.  

Prostřednictvím výrobků Therm buduje tradiční českou společnost zakládající si na kvalitě             

a spolehlivosti. Kotle Thermona jsou vyváženy do celého světa a odpovídají i nejnovějším le-

gislativním požadavkům EU na emise a energetickou účinnost. Thermona je také významným 

zaměstnavatelem a vedení firmy, která se zaměřuje na vývoj a výrobu plynových a elektric-

kých kotlů, si zakládá na tradici, nezávislosti a dobrém servisu klientům. 

 

 



Výroční instalatérská cena 2022 byla udělena společnosti: 

NAVRÁTIL GROUP s.r.o. 

 

Foto: zleva Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR, cenu převzal Ing. Miroslav Nekvapil zást. spol. NAVRATIL GROUP, 

zprava generální ředitel, Veletrhy Brno Ing. Tomáš Moravec. 

 

Posudek:  

Společnost NAVRÁTIL GROUP s.r.o. je zaměřena na komplexní dodávky širokého spektra te-

pelných technologií a poskytování všech služeb pro jejich efektivní provoz. Oddělení servisu  

se zabývá kompletním servisem tepelné techniky, v dnešní době více, než 20 výrobců.  V sou-

časnosti jsou zakázky společnosti realizovány po celém území ČR.  

Cílem  společnosti je trvale spokojený zákazník, který  v nejjednodušším a základním pohledu 

požaduje zajištění tepelného komfortu.  Jejich služby zákazníkovi garantují  ekonomický a eko-

logický  provoz.  

 

 

 

 

 

 



Cena Franze Zieglera – THERMIA 2022 byla udělena: 

Ing. Miloši Bajgarovi 

 

Foto: zleva Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR, cenu převzal Ing. Jakub Vrána, Ph.D..                                                   

zprava generální ředitel, Veletrhy Brno Ing. Tomáš Moravec. 

 

Posudek:  

Miloš Bajgar je autorizovaný inženýr, věnuje se publikační činnosti, dlouhodobě přispívá od-

bornými články do odborných časopisů, portálů. Je členem rady časopisu Topenářství instala-

ce.  

Upozorňuje jako autor na četná úskalí při rekonstrukcích či zřizování nových plynových kote-

len, se kterými se může setkat investor nebo bytová družstva. Čerpá ze svých bohatých zkuše-

ností při řešení praktických problémů. 

Cena Franze Zieglera THERMIA 2022 je udělena inženýru Miloši Bajgrovi za významné činy 

v oboru topenářství v České republice, jakožto autoritě v tepelné technice. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Čestné vyznamenání Cechu topenářů a instalatérů České republiky bylo uděleno: 

Ing. Josefu Hyprovi 

 

Foto: zleva Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR, Čestné vyznamenání převzal Ing. Josef Hypr                                                   

zprava generální ředitel, Veletrhy Brno Ing. Tomáš Moravec 

Posudek:  

Ing. Josef Hypr spojil téměř celou svoji profesní dráhu s učňovským školstvím. Od roku 1992 

stanul v čele Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, kterou úspěšně řídil více než            

28 let. Pod jeho vedením se Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, neustále rozrůs-

tala, měnila, vylepšovala a to nejen výstavbou nových výukových budov, ale i neustálým vyba-

vováním dílen novými technologiemi, nářadím i informačními technologiemi. Jednou ze staveb 

výukových prostor je Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel Jihomoravského kraje. 

Nejsou to jen stavby a vybavení, ale i projekty, které svým významem a rozsahem sahají 

za hranice školy. Upadající zájem o řemeslo si inženýr Josef Hypr uvědomoval a tak realizoval 

myšlenku Přehlídky České ručičky. Přehlídka dosáhla a stala se nejvýznamnějším projektem na 

podporu učňovského školství a řemesla v České republice.  

Pan Ing. Hypr ukončil svoji ředitelskou činnost v 2020, škole však zůstal věrný a věnuje se Cent-

ru odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje, které sdružuje střední odbor-

né školy z Jihomoravského kraje. 

Cena je udělena za ocenění dlouhodobé podpory profesního řemesla a spolupráce v Cechu to-

penářů a instalatérů České republiky. 

 

 



 

 

Prezident CTI ČR  Bohuslav Hamrozi všem oceněným poblahopřál a poděkoval za reprezentaci 

topenářského a instalatérského řemesla.  

Těšíme se na další udílení těchto prestižních ocenění v příštím roce.                                                 

Tisková zpráva CTI ČR 

Fotografie:Mgr. Oldřich Brýža 


