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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 1.1.2020-

31.12.2020 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1.1.2021-31.12.2021 (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 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 

● Simona Strádalová, 29811, Vedoucí projektu Modelland 

● František Flachs, 25724, Zástupce vedoucího projektu Modelland 

● Matěj Bělohlávek, 30579, Správce místnosti projektu Modelland B6 

● Barbora Markovová, 29476, Správce místnosti projektu Modelland B6 

● Petra Dvořáková, 31506, Správce místnosti projektu Modelland B6 

● Jan Voneš, 32469, Správce místnosti projektu Modelland B4 

● Radek Pajkrt, 22503, Správce místnosti projektu Modelland B4 

● Marek Vančata, 32416, Správce místnosti projektu Modelland B4 

● Václav Lukeš, 28313, Člen projektu Modelland 

● Martin Jakubec, 30896 ,Člen projektu Modelland 

● Martin Nový, 35192, Člen projektu Modelland 

● Michal Moulis, 28741, Člen projektu Modelland 

Celkem 12 osob 
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2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období 

V minulém období se nám povedlo dostat projekt do širšího povědomí. V roce 2020 jsme chtěli 

rozvinout myšlenky a zájem o projekt znásobit pořádanými akcemi. Bohužel doba 

koronavirová nás, stejně jako ostatní, dost znatelně zbrzdila. Plánované workshopy, které 

jsme uvažovali za směrodatné, se bohužel nekonaly. Provoz místností byl omezen. 

2.1 Cíle projektu za uplynulé období 

Naším cílem za uplynulé období bylo projekt předvést v plné síle a jak je již výše avizováno, 

rozvinout myšlenky, které pro nás byly stěžejní. Pořádat workshopy, nabídnout lidem možnosti 

našeho projektu, předvést se na dalších akcích.  

 

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období 

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu 

Bohužel, v uplynulém období stojí za zmínku pouze činnost aktivních, kdy se na B6 a B4 

vylepšovaly místnosti (instalace regálů, úklid, reorganizace prostoru..).  Z důvodu omezení 

provozu projektových místností a pořádání společných akcí, nebyly uskutečněny workshopy, 

DODčka ani jiné plánované události. To ovšem plánujeme dohnat v nadcházejícím období.  

 

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit 

Většina cílů pro uplynulé období byla vlivem omezení více či méně ovlivněna. Co považuji za 

kladné je, že jsme dali do kupy místnosti pro další období. O využití projektových místností je 

zájem i v tomto období, takže spoléháme na „lepší časy“, kdy se do toho budeme moci opět 

obout a dostaneme se zas o kus dál, mezi Strahováky, protože hlavně pro ně tu jsme. 

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit 

Především se nekonaly workshopy a akce, které jsme považovali za důležitý cíl. To hodláme 

napravit v období následujícím. 

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.  
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Další nedílnou součástí propagace projektu jsou sociální sítě, kde propagujeme nadcházející 

akce a sdílíme novinky v projektu.  Facebookový profil se nám osvědčil jako nejrychlejší a 

velice efektivní možnost komunikace s lidmi, kteří mají o projekt zájem.  

 

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 obecně využívány jednak pro vlastní tvorbu studentů se zapůjčeným 

klíčem, tak pro potřeby workshopů. V roce 2020 bylo využívání místností omezeno, tudíž 

znatelně poklesl počet rezervací, workshopy se nekonaly.  

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 24 300 Kč z rozpočtu klubu SH.  

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků 

Velkou část ze získaných prostředků tvořily provozní náklady, které byly z důsledku omezení 

provozu místností nevyužitelné. Investiční náklady vyplývaly z potřeb pro workshopy, které se 

také nekonaly. Vzhledem k finanční situaci klubu v této nelehké době a apelu ze strany 

vedení, kde čerpání aktuálně nepotřebných položek vede k většímu schodku, projekt 

z rozpočtu pro rok 2020 čerpal minimálně. 

3 Cíle projektu pro nadcházející období 

3.1 Vize projektu 

Cílem projektu je, jako v každé době, sdružovat lidi se společným zájmem o manuální výrobu 

čehokoliv, co dokáže pomoci ve škole nebo odreagovat se. Naší vizí pro příští rok je znovu 

navýšit počet lidí využívající projektové místnosti. S tím také souvisí další vylepšování prostor. 

 

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 a další 

akce, kde se zaměříme hlavně na zájem studentů a přizpůsobíme se poptávce a zájmu. 

 

 

 

https://www.facebook.com/modellandsh/
https://www.instagram.com/modellandsh/
https://modelland.siliconhill.cz/
http://wiki.siliconhill.cz/Modelland
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Další dílčí cíle v bodech: 

● Přidat nové workshopy podle zájmu 

● Rozšiřování povědomí projektu Modelland pomocí propagačních materiálů a 

sociálních sítí (FB, Instagram) 

3.2 Organizační zajištění realizace 

Organizace projektu zůstává jako v předchozím období. Projektové místnosti jsou dvě, na B4 

a B6. K dnešnímu dni je v projektu 11 aktivních členů. 

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora 

V rozpočtu na následující období, z důvodu nastálé situace, žádáme finance převážně jen na 

provozní náklady, které budou spojeny s pořádanými akcemi a provozem místností. 

 

 

 

Příloha A.    Čerpání rozpočtu v uplynulém období 

A.1 Celkový přehled čerpání finančních zdrojů 

Kapitola Schváleno k čerpání [Kč] Čerpáno [Kč] 

Provozní náklady 5000 0 

Investiční náklady 11300 1478 

Osobní náklady 3 000 0 

Celkem 24 300 1478 

 

 

A.2 Investiční náklady 

REF Popis položky Cena [Kč] 

11742 [Vypalovačka do dřeva + příslušenství] 879 

11743 [Horkovzdušná pistole] 599 

Celkem 1478 
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B.1 Odpuštění členských příspěvků za uplynulé období 

 

UID Příjmení a jméno Činnost Členství 

29811 Strádalová Simona Vedoucí projektu Modelland Z, IT 

31506 Petra Dvořáková Správce místnosti projektu Modelland B6 Z 

29476 Barbora Markovová Správce místnosti projektu Modelland B6  Z 

30579 Matěj Bělohlávek Správce místnosti projektu Modelland B6  Z 

32469 Jan Voneš Správce místnosti projektu Modelland B4 Z, IT 

22503 Radek Pajkrt Správce místnosti projektu Modelland B4 Z 

32416 Marek Vančata Správce místnosti projektu Modelland B4 Z, IT 

28313 Václav Lukeš Člen projektu Modelland Z, IT 

30896 Martin Jakubec Člen projektu Modelland Z 

35192 Martin Nový Člen projektu Modelland IT 

28741 Michal Moulis Člen projektu Modelland Z 

 

C.1 Požadavky na rozpočet pro nadcházející období 

Provozní náklady Cena [Kč] 

Spotřební materiál (brusné papíry, nože do řezáků, rukavice, ředidlo..)  3000 

Workshopy 2000 

Celkem 5 000 

 


