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1 Úvod 

1.1 Účel dokumentu 
Tento dokument slouží jako projektová dokumentace vyžadovaná interním předpisem klubu          
Silicon Hill (dále jen SH) Projekty klubu. Obsahuje část o činnosti projektu za období              
1.1.2019-31.12.2019 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období          
1.1.2020-31.12.2020 (dále jen nadcházející období). 

1.2 Charakteristika projektu 
Projekt Modelland byl založen v lednu roku 2010. Záměrem projektu je poskytnout členům             
klubu Silicon Hill prostory pro výrobu modelů do školy v průběhu semestru. Místnosti             
projektu by měly sloužit jako dílna pro různorodou práci s materiálem. 
V rámci průběhu let se projekt vyprofiloval v zaměření na zpracování různých materiálů od              
lepenky, plastu, plexi, dřeva až po kov. 
V roce 2019 proběhlo rozšíření projektu na blok 4 do prostor v suterénu. V současné době je                 
projekt situován na bloku 4 a na bloku 6. Počet správců místností a členů projektu stále                
roste se zájmem o projekt. 
V současné době jsou v rámci projektu nabízeny workshopy se zaměřením na výrobu             
různých praktických věcí či naučení se práce s dostupnými nástroji v projektových            
místnostech. 

1.3 Aktivní lidé v projektu 
Během roku 2019 přibylo do projektu Modelland několik nových lidí. Nováčci přinesli do             
projektu nový entuziasmus, což nejen posunulo myšlenky projektu novým směrem, ale také            
zvýšilo všem ostatním chuť přinést novinky.. 

1.3.1 Aktivní lidé 
● Simona Strádalová, 29811, Vedoucí projektu Modelland 
● Matěj Bělohlávek, 30579, Správce místnosti projektu Modelland B6 
● Barbora Markovová, 29476, Správce místnosti projektu Modelland B6 

Celkem 3 osoby 

1.3.2 Nováčci v projektu 
● František Flachs, 25724, Zástupce vedoucího projektu Modelland 
● Jan Voneš, 32469, Správce místnosti projektu Modelland B4 
● Radek Pajkrt, 22503, Správce místnosti projektu Modelland B4 
● Marek Vančata, 32416, Správce místnosti projektu Modelland B4 
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● Václav Lukeš, 28313, Člen projektu Modelland 
● Martin Jakubec, 30896 ,Člen projektu Modelland 
● Martin Nový, 35192, Člen projektu Modelland 
● Petra Dvořáková, 31506, Správce místnosti projektu Modelland B6 
● Michal Moulis, 28741, Člen projektu Modelland 

Celkem 9 osob 

1.3.3 Svou činnosti v projektu ukončili 
● Alena Sedláčková, 28290, Člen projektu Modelland 

Celkem 1 osoba 

2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období 
Povědomí o projektu Modelland se na Strahově zvyšuje, a tím rapidně stoupá i návštěvnost              
místností projektu a akcí, které projekt pořádá.. 

2.1 Cíle projektu za uplynulé období 
Naším cílem za uplynulé období bylo projekt rozjet v plné síle. Dotáhnout organizaci,             
maximálně propagovat a získat jak uživatele, tak aktivní členy projektu. 

- Uvedení do provozu v plném rozsahu 
- Zajištění co nejhladšího chodu v rámci organizace 
- Rezervační systém, možnost využití místnosti, komunikace s uživateli… 
- Zvýšení počtu aktivních členů projektu 
- Propagace projektu na nadcházejících akcích  

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období 

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu 
V tabulce uvedené níže je výčet hlavních aktivit projektu za uplynulé období. Jsou zde              
uvedeny jak aktivity, které byly pořádané samotným projektem, tak akce, na které byl projekt              
Modelland přizván. Na všech aktivitách se podílelo několik členů projektu, kde většina z nich              
vyžadovala několikadenní plánování a přípravy pro zdařilý úspěch. Všechny aktivity          
hodnotíme velmi pozitivně. Současně je pozitivně hodnocena většina akcí od účastníků, což            
je podloženo zpětnou vazbou.  
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Název akce Měsíc konání akce Počet zúčastněných osob 

Kolaudace nové místnosti na bloku 4 říjen 50 osob 

Akce Prvák říjen 80 osob se zájmem 

Workshopy říjen-prosinec 30 osob 

DOD listopad 30 osob 

Odhadnutý celkový počet oslovených osob 190 osob 
 
Jednou z novinek projektu, která nebyla plánovaná, bylo spuštění workshopů. O workshopy 
začal být zájem na Akci Prvák, proto jsme spustili jejich přihlašování. Aktuální workshopy 
jsou vypsány na výrobu dřevěných a plastových společenských motýlků a plánovány na 
výrobu vodních dýmek z plexiskla. 

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit 
Všechny vytyčené cíle se podařilo maximálně naplnit. Mimo vytyčených cílů se podařilo i             
přidat pod projekt Modelland novou místnosti na bloku 4, vytvořit webové stránky projektu a              
spustit workshopy. 
Jedním z dalších cílů bylo zvýšit povědomí o projektu Modelland směrem ke studentům,             
kteří jsou součástí klubu Silicon Hill. Tento bod byl naplněn na maximum, což se projevuje               
hlavně velkým zájmem o workshopy a o místnosti projektu, jako takové. 

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit 
Všechny vytyčené cíle se podařilo splnit. 

2.3 Propagace projektu 
Projekt je pravidelně propagován na akcích klubu Silicon Hill a Studentské unie ČVUT, a to               
na velkých, ale také menších akcích. O projekt začíná postupně jevit zájem nemalá řada              
studentů, ale také ostatní kluby v rámci Studentské unie ČVUT.  
 
Dále je nedílnou součástí propagace projektu jsou také sociální sítě. Nemalé množství            
dotazů ohledně fungování Modellandu celkově, či otázky k námi pořádané akce, jsou nám             
zasílány právě na Facebookový profil, kde také disponujeme velmi rychlou mírou odpovědí            
na ony dotazy. Právě Facebook nám také umožňuje propagovat akce samotné a získat si              
tak větší návštěvnost. Nově je také založen Instagram projektu. 
 
Projekt Modelland je propagován díky využití loga projektu na propagačních materiálech           
jako jsou např. placky, nálepky nebo vizitky. Tyto propagační předměty jsou lidmi pozitivně             
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přijímány na akcích projektu nebo klubu SH. V budoucím období bychom rádi rozšířili             
portfolio těchto propagačních materiálů. 
 
V tomto roce byl organizován den otevřených dveří a to 13. 11. 2019. Na dni otevřených                
dveří proběhla diskuze s několika obyvateli ostatních bloků (mimo B4 a B6), kteří sami              
oslovili aktivní členy v projektu ohledně přidání se do projektu a s prosbou o rozšíření               
portfolia práce s materiály a nástroji. 
 
Projekt je propagován na těchto kanálech: 

● Facebooková stránka https://www.facebook.com/modellandsh/ 
● Instagram https://www.instagram.com/modellandsh/ 
● webová stránka včetně rezervačního systému https://modelland.siliconhill.cz/ 
● Wiki klubu SH http://wiki.siliconhill.cz/Modelland 

2.4 Využívání projektu 
Obě místnosti jsou využívány jednak pro vlastní tvorbu studentů se zapůjčeným klíčem, tak             
pro potřeby workshopů. Od začátku roku bylo provedeno odhadem asi 120 rezervací a             
nespočetně zapůjčení věcí z místností členům SH. 

2.5 Přehled financování projektu 

2.5.1 Získané finanční prostředky 
Na období, za které se tato výroční zpráva vydává, projekt Modelland získal k čerpání              
financí celkem 13 500 Kč z rozpočtu klubu SH.  

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků 
Získané finanční prostředky byly využity převážně na nákup spotřebního vybavení a nástrojů            
pro práci se dřevem, papírem a polystyrenem. Veškeré spotřebované prostředky jsou           
uvedeny v příloze A této závěrečné zprávy. 

2.6 Teambuilding 
Teambuilding proběhl formou společenského posezení se všemi členy projektu. Během          
večera proběhla diskuze ohledně dalšího ubírání projektu a možných akcí. Na akci se             
dostavila valná většina aktivních osob v projektu, a to včetně nováčků. Teabuilding proběhl v              
přátelské atmosféře. Došlo hlavně k upevnění vztahů mezi členy a navození tvůrčí            
atmosféry pro další ubírání projektu. Teambuilding je velmi důležitou součástí kvalitně           
fungujícího týmu. 
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3 Cíle projektu pro nadcházející období 

3.1 Vize projektu 
Cílem projektu je sdružovat lidi se společným zájmem o manuální výrobu čehokoliv, co             
dokáže pomoci ve škole nebo odreagovat se. Naší vizí pro příští rok je navýšit počet lidí                
využívající projektové místnosti. S tím také souvisí zvelebování oněch prostor po vizuální i             
technické stránce.  
 
V budoucnu bychom se rádi více zaměřili na zvýšení míry propagace pro vyšší zájem o ruční                
tvorbu. Součástí naší zvýšené pozornosti pro nadcházející období budou i workshopy, kde            
se zaměříme hlavně na zájem studentů a přizpůsobíme se poptávce a zájmu. 
 
Velkým cílem na nadcházející období si klademe uspořádání ateliérových týdnů pro studenty            
se zájmem o prostory během finalizace semestrálních prací. Během těchto ateliérových           
týdnů těmto studentům nabídneme mimo zázemí i psychickou podporu. Jako součást akce            
se budeme snažit oslovit partnery, kteří by mohli konzultovat a technicky podpořit tvůrčí             
činnost studentů. 
 
Další dílčí cíle v bodech: 

● Rozšířit základnu vybavení v projektu 
● Přidat nové workshopy podle zájmu 
● Rozšiřování povědomí projektu Modelland pomocí propagačních materiálů a        

sociálních sítí (FB, Instagram) 

3.2 Organizační zajištění realizace 
K projektu se přidalo za uplynulé období celkem 9 nových členů, což je v součtu 12 členů,                 
jeden člen projekt opustil. Celkový přehled je uveden v kapitole 1.3. 

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora 
V rozpočtu požadujeme prostředky na částečnou rekonstrukci obou místností a dovybavení           
nářadím a spotřebním materiálem nezbytně nutným na provoz projektu. Do celkové částky            
je započítána jak investiční, tak provozní kategorie a osobní náklady včetně odpustků. 
Celkem se jedná o částku 83 700 Kč. 
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Příloha A.    Čerpání rozpočtu v uplynulém období 

A.1 Celkový přehled čerpání finančních zdrojů 

Kapitola Schváleno k čerpání [Kč] Čerpáno [Kč] 

Provozní náklady 3 200 3 162 

Investiční náklady 9 300 9 110 

Osobní náklady 1 000 924 

Celkem 13 500 13 196 
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A.2 Provozní náklady 

REF Popis položky Cena [Kč] 

11211 [Propagace, DOD] Potřeby pro DOD 962 

11220 [Spotřební materiál] Spotřební materiál 2 200  

Celkem 3 162 
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A.3 Investiční náklady 

REF Popis položky Cena [Kč] 

11221 [Pájedla + příslušenství] Mikro-pájecí stanice, trafopáječka +       
příslušenství 2 976 

11222 [Skřín na spotřební materál] Skříňka 799 

11210 [Tavná pistole + přílušenství] Tavná pistole a silikonové náplně 1 000 

11208 [Ruční nářadí a příslušenství] Nářadí pro výrobu modelů 2 994 

11112 [OSB desky na police] 1 341 

- [Popisovací tabule ] 0  1

Celkem 9 110 

  

1 Cena této položky byla po přeschválení rozpočtu snížena na 0 Kč. Částka byla rozdělena mezi                
ostatní položky. 
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A.4 Osobní náklady 
 

REF Popis položky Cena [Kč] 

11209 [Teambuilding] Společenské posezení se správci 924 

Celkem 924 
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B.1 Odpuštění členských příspěvků za uplynulé období 
 

UID Příjmení a jméno Činnost Členství 

29811 Strádalová Simona Vedoucí projektu Modelland IT 

29476 Markovová Barbora Správce místnosti projektu Modelland B6 IT 

 28290  Sedláčková Alena  Správce místnosti projektu Modelland B6  IT 
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C.1 Požadavky na rozpočet pro nadcházející období 

C.1 Provozní náklady 

Popis položky Cena [Kč] 

Spotřební materiál (brusné papíry, nože, listy do pilky,...; dřevo, polystyrén,...) 12 000 

Čistící prostředky 1 000 

Ochranné pomůcky (brýle, rukavice,...) 1 000 

Celkem 14 000 
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C.2 Investiční náklady 

Popis položky Cena [Kč] 

Osvětlení pracovních stolů (obě místnosti) + příslušenství 4 000 

Minibruska Dremel + příslušenství 4 000 

Řezačka polystyrenu 5 000 

Vypalovačka do dřeva + příslušenství 1 000 

Horkovzdušná pistole 800 

Ruční nářadí 3 000 

Celkem 17 800 
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C.3 Osobní náklady 
 

Popis položky Cena [Kč] 

Teambuilding, DOD 5 500 

Celkem 5 500 

 
 

Odpustky Cena [Kč] 

odpustky (Z, IT, …) 10 000 

Celkem 10 000 
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