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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 1.1.2021-

31.12.2021 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1.1.2022-31.12.2022 (dále 

jen nadcházející období). 

1.2 Charakteristika projektu 

Projekt Modelland byl založen v lednu roku 2010. Záměrem projektu bylo a stále je poskytnout 

členům klubu Silicon Hill prostory pro výrobu především školních modelů v průběhu semestru. 

Místnosti projektu slouží jako dílny pro práci s různými materiály od lepenky, plastu, plexi, 

dřeva až po kov. 

V roce 2019 proběhlo rozšíření projektu na blok 4. I díky tomu jsou v současné době v rámci 

projektu nabízeny workshopy se zaměřením na výrobu různých praktických věcí a práci 

s dostupným nářadím a nástroji v projektových místnostech. 

1.3 Aktivní lidé v projektu 

● Simona Strádalová, 29811, Vedoucí projektu Modelland 

● Matěj Bělohlávek, 30579, Správce místnosti projektu Modelland B6 

● Jan Voneš, 32469, Správce místnosti projektu Modelland B4 

● Marek Vančata, 32416, Správce místnosti projektu Modelland B4 

● Václav Lukeš, 28313, Člen projektu Modelland 

● Anežka Krézková, 34406, Správce místnosti projektu Modelland B4 

● Bedřich Kyndl, 39060, Správce místnosti projektu Modelland B6 

● Zuzana Stašková, 36369, Člen projektu Modelland 

Celkem 8 osob 

2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období 

V roce 2021 byla vize projektu dost nejistá, vzhledem k současné situaci v souvislosti 

s pandemií nebylo reálně možné predikovat, jak bude projekt moci fungovat. Omezení 

provozu místností a akcí, které by se za normálních okolností konaly, značně ovlivnily činnost 

v průběhu roku. Naštěstí se nám s novým akademickým rokem podařilo uspořádat alespoň 

některé plánované workshopy a DOD.  

2.1 Cíle projektu za uplynulé období 

Naším cílem za uplynulé období bylo projekt udržet v podvědomí členů klubu Silicon Hill, 

abychom v době rozvolnění opatření mohli plynule navázat na činnost - pořádat workshopy, 

nabídnout lidem možnosti našeho projektu, předvést se na dalších akcích.  
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2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období 

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu 

Z důvodu omezení provozu projektových místností a pořádání společných akcí, nebyly 

v prvním pololetí roku 2021 uskutečněny workshopy ani jiné plánované události. Začátek 

zimního semestru přinesl rozvolnění a povedlo se nám zatím uspořádat alespoň několik 

z plánovaných workshopů a DOD. Kladně hodnotím i účast na Akci Prvák, kde jsme měli 

možnost projekt představit nováčkům a zároveň se nám podařilo získat nové aktivní členy. 

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit 

Většina cílů pro uplynulé období byla vlivem omezení více či méně ovlivněna. O využití 

projektových místností je však zájem i v tomto období, takže spoléháme na to, že alespoň 

v omezeném režimu budeme moci fungovat nadále. Dále se nám povedlo získat tři nové 

členy, kteří už teď jeví snahu a zájem projekt podpořit, což mě osobně dělá velkou radost. 

Snad to situace dovolí a budou se moci naplno zapojit. 

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit 

Především se nekonaly workshopy a akce, které jsme považovali za důležitý cíl. Doufáme, že 

v následujícím období to bude možné dohnat a cíle naplnit. 

2.3 Propagace projektu 

Projekt je pravidelně propagován na akcích klubu Silicon Hill a Studentské unie ČVUT.  

 

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 

efektivní možnost komunikace s lidmi, kteří mají o projekt zájem. To, že byl projekt na sítích 

poměrně neaktivní připisuji situaci, nicméně je to jeden z aspektů, na kterém hodláme do 

budoucna zapracovat. 

 

Projekt je propagován na těchto kanálech: 

● Facebooková stránka https://www.facebook.com/modellandsh/ 

● Instagram https://www.instagram.com/modellandsh/ 

● webová stránka https://modelland.siliconhill.cz/ 

● Modelland na Wiki 

2.4 Využívání projektu 

Obě místnosti jsou obecně využívány jednak pro vlastní potřebu členů klubu, tak pro potřeby 

workshopů. V první polovině roku 2021 bylo využívání místností omezeno, tudíž znatelně 

poklesl počet rezervací, workshopy se nekonaly. Se začátkem semestru a zájmem nováčků 

https://www.facebook.com/modellandsh/
https://www.instagram.com/modellandsh/
https://modelland.siliconhill.cz/
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opět přecházíme do standardního režimu (uvidíme, na jak dlouho), kdy plánujeme a pořádáme 

workshopy a místnosti jsou znatelně více využívány. 

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 5 000 Kč z rozpočtu klubu SH.  

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků 

Veškeré získané prostředky tvořily provozní náklady, které jsme využili na nákup materiálů a 

pomůcek spojených s nadcházejícími workshopy a část jsme využili pro nákup běžného 

spotřebního materiálu. Vzhledem k finanční situaci klubu v této nelehké době a apelu ze 

strany vedení, nebyly při tvorbě rozpočtu požadavky na větší investice v projektu. 

3 Cíle projektu pro nadcházející období 

3.1 Vize projektu 

Naší vizí pro příští rok je znovu navýšit počet lidí využívající projektové místnosti jak 

individuálně, tak také nabídnout společně strávený čas při workshopech. 

S tím souvisí i to, že bychom se rádi více zaměřili na zvýšení míry propagace pro vyšší zájem 

o ruční tvorbu.  

 

Další dílčí cíle v bodech: 

● Přidat nové workshopy podle zájmu 

● Rozšiřování povědomí projektu Modelland pomocí sociálních sítí 

● Vylepšovat zázemí pro tvorbu 

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 8 aktivních členů. 

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora 

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

náklady, které budou spojeny s pořádanými akcemi a provozem místností. 
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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 5000,- 4705,- 

Investiční náklady - 0 

Osobní náklady - 0 

Celkem 5000,- 4705,- 

 

A.2 Provozní náklady 

REF Popis položky 
Cena 
[Kč] 

12470 
Spotřební materiál [Spotřební materiál] – spotřební 
materiál 

2819,- 

12471 Workshopy [Workshopy] – zpracování plechu 706,- 

12472 Workshopy [Workshopy] – zpracování betonu 1180,- 

Celkem 4705,- 

 

B.1 Odpuštění členských příspěvků za uplynulé období 

 Odpustky nebyly požadovány. 

 

C.1 Požadavky na rozpočet pro nadcházející období 

 Vzhledem k neměnící se situaci zůstávají požadavky stejné, jako pro uplynulé období.  

 

Provozní náklady Cena [Kč] 

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

Workshopy 2000 

Celkem 5 000 

 


