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Úvod

1.1

Účel dokumentu

Tento dokument slouží jako projektov{ dokumentace vyžadovan{ interním předpisem
klubu Silicon Hill (d{le jen SH) Projekty klubu1. Obsahuje č{st o činnosti projektu za rok 2010,
tedy za období 2010/1 a 2010/2, a d{le z{měr projektu na n{sledující období 2011/1.

1.2

Charakteristika projektu

Projekt MacGyver – bastlíři SH (d{le jen MG) zajišťuje provoz vybavené elektronickotechnické dílny (d{le jen bastlírna) a umožňuje její využív{ní všem členům klubu. Bastlírna je
pravidelně otevřena 4 dny v týdnu ve večerních hodin{ch. Se spr{vci je možné si dohodnout
také individu{lní n{vštěvu v jiný čas.
Hlavní cíle projektu je udržov{ní této místnosti, obnova a n{kup nového vybavení, podpora
n{vštěvníkům (materi{lov{ i odborn{).
Webov{ prezentace projektu je na adrese http://macgyver.sh.cvut.cz.

1.3

Stav projektu

Projekt je ve stavu Funguje.

1.4

1

Aktivní lidé v projektu


Adam Hořčica – vedoucí projektu



Jan Petřík (aka Pítrsek) – z{stupce vedoucího projektu



Radek Beňo (aka Seth)



Jan Pospíšil (aka Fosfor)



Pavel Vitvar

http://wiki.siliconhill.cz/P%C5%99edpis_projekty_klubu
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Cíle projektu na zač{tku roku 2010

Vize projektu na zač{tku období byla d{na n{sledujícími body:


nad{le zajistit trvalý provoz bastlírny,



spolu s projektem Výtvarný ateliér usilovat o dokončení rekonstrukce „mučírny“,



rozšíření působnosti projektu i pro z{kladní, jemnější mechanickou činnost (CNC
fréza).
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Zhodnocení fungov{ní projektu v roce 2010

Projekt byl po celé období aktivní a udržel bastlírnu dostupnou n{vštěvníkům a to i přes
mimoř{dnou situaci v klubu (viz d{le).
Řady spr{vců opustil Pavel Pospíchal (z{ří 2010), který byl spr{vce od zač{tku projektu. Byl
přijat nový spr{vce Pavel Vitvar (říjen 2010).

3.1

Cíle, které se podařilo splnit

Bastlírna byla dostupn{ n{vštěvníkům po celý rok.
V nové místnosti, „mučírně“, došlo po dvou letech k dokončení rekonstrukce soci{lního
zařízení a bylo vymalov{no (z{ří 2010). Do oken byly namontov{ny mříže (listopad 2010).
Nyní se ček{ na rekonstrukci elektroinstalace a položení nové podlahy. Po těchto krocích již
bude místnost připravena k nastěhov{ní.
Byly dokončeny stanovy projektu (duben 2010). Stanovy n{sledně schv{lil předseda SH a
vedoucí projektu MG.

3.2

Cíle, které se nepodařilo splnit

Po nav{z{ní spolupr{ce s FA, kter{ m{ v Dejvicích CNC frézu dostupnou studentům, bylo
opuštěno od stavby vlastní CNC frézy. Ušetřené finanční prostředky byly využity k n{kupu
nového osciloskopu.

3.3

Mimoř{dn{ situace v klubu

V průběhu roku došlo k pozastavení klubu a dosazení krizového managementu (d{le jen
KM). Důsledkem bylo zablokov{ní čerp{ní finančních prostředků z rozpočtu na období
2010/1. Rozpočet na období 2010/2 nebyl vytvořen vůbec.
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Projekt plnil všechny požadavky KM (fyzick{ inventarizace, jmenovací listiny atd.) a tak byl
mezi prvními projekty, kterým bylo umožněno dočerp{ní rozpočtu 2010/1 (konec roku 2010).
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Přehled financov{ní projektu v roce 2010

4.1

Získané finanční prostředky

Projekt byl financov{n čistě z rozpočtu SH. Rozpočet 2010/1 činil 32 500,- Kč. Vyčerp{no bylo
32 486,- Kč (viz Příloha A).

4.2

Využití získaných finančních prostředků

Největší položkou byl nový osciloskop Rigol DS1062CA. Bastlírna je vybavena z{kladním
vybavením, které bastlíři používají běžně v elektronické praxi. V budoucnu bychom se chtěli
postupně zaměřit na méně dostupné vybavení a tím zvýšit kvalitu nabízených služeb.
Druhou velkou položkou byl n{kup autotransform{toru. Toto zařízení je nezbytné při
měření na střídavých obvodech.
Zbytek rozpočtu byl použit pro obnovu spotřebního materi{lu.
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Cíle projektu pro období 2011/1

Vize projektu:


udržení trvalého provozu bastlírny,



n{kup přístrojů méně dostupných pro studenty a tím zvýšení kvality nabízených
služeb,



spolu s projektem Výtvarný ateliér usilovat o dokončení rekonstrukce
„mučírny“ (dlouhodobý cíl).
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Organizační zajištění realizace

O chod projektu se star{ 5 spr{vců (viz Příloha B).

7

Požadovan{ hmotn{ a technick{ podpora

Finanční požadavky v r{mci rozpočtu jsou uvedeny v Příloha C.
Ve finančních požadavcích figurují dvě významné položky, kterým je potřeba věnovat více
slov. První z nich je odp{jecí stanice, kter{ se použív{ především při n{ročných konstrukcích
a výměně SMD obvodů. Díky tomu bude možné výrazně zvýšit současné možnosti bastlírny
4

pro osazov{ní plošných spojů za r{mec studentských podmínek. Druhou položkou je
programovatelný gener{tor sign{lů, který spolu s již zakoupeným osciloskopem tvoří solidní
z{klad pro zpracov{ní a analýzu sign{lů. Tento gener{tor se osvědčil ve školních
laboratořích (FEL ČVUT) jako zařízení s výbornými technickými možnostmi při příznivé
ceně.
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Příloha A. Čerp{ní rozpočtu 2010/1
Datum

Ref.

25. 3. 2010

2222

N{kup (GES)

5. 5. 2010

2431

Odpuštění členských příspěvků

17. 5. 2010

2482

Kontaktol

25. 6. 2010

2536

Osciloskop Rigol DS1062CA

1. 7. 2010

2544

Autotransform{tor

16. 12. 2010

2764

N{kup (GES)

328,00 Kč

17. 12. 2010

2769

Pinzety

180,00 Kč

17. 12. 2010

2770

Skalpel

77,00 Kč

17. 12. 2010

2771

Objedn{vka (GME)

Celkem

Popis

Č{stka
138,00 Kč
2 400,00 Kč
124,00 Kč
26 990,00 Kč
1 200,00 Kč

1 049,00 Kč
32 486,00 Kč
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Příloha B. Odpuštění členských příspěvků
UID
10854
14548
10813
16937
14480

Jméno
Hořčica Adam
Petřík Jan
Beňo Radek
Vitvar Pavel
Pospíšil Jan

Činnost
Vedoucí projektu, spr{vce bastlírny
Z{stupce vedoucího, spr{vce bastlírny
Spr{vce bastlírny
Spr{vce bastlírny
Spr{vce bastlírny

Odpuštěno
IT
IT
IT
IT
IT
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Příloha C. Požadavky do rozpočtu 2011/1
Provozní n{klady
Materi{lové zabezpečení a provoz bastlírny pro období 2011/1

10 000,-

Investiční n{klady
Odp{jecí stanice
Gener{tor Rigol DG2041A
Oddělovací transform{tor
Svěr{k York MINOR KUP
Univerz{lní zdroj pro NB
Vrtačka
Vysavač

10 000,20 000,4 000,1 300,2 000,3 000,3 000,-

Osobní n{klady
Odpuštění členských příspěvků spr{vcům místnosti (5 × IT)

4 000,-

Kulturně-soci{lní n{klady
Výjezdní zased{ní (jízdné ČD)
Celkem

2 800,60 100,-
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