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Co chce donor ?



Co chce donor ?

• Efektivně investovat své peníze
• Skutečně pomoci vaší obci, vašemu regionu
• Penězi neuškodit

Co chce donor 01
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Proč byznys 
model?



Limity ?

Proč?02



Značka ?
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Kontext ?
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Kde začít ?
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Co je byznys 
model? 



Byznys 
model 
?



Byznys model_vysvětlení metodiky

• v češtině:

• http://www.mamnapad.cz/business-model-canvas-inovace-
byznys-modelu-snadno/

• v angličtině: https://www.strategyzer.com/canvas/business-
model-canvas

• https://canvanizer.com/new/business-model-canvas

• publikace přeložená do češtiny:

• https://luxor.cz/odborne-knihy/tvorba-business-modelu--172940/

Co je byznys 
model?03

http://www.mamnapad.cz/business-model-canvas-inovace-byznys-modelu-snadno/
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
https://canvanizer.com/new/business-model-canvas
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Příklady byznys 
modelu 



Sladovna –
Galerie hrou

Písek

Jak?04



Depo Plzeň 
2015

Jak?04



Jak?04

Koncept provozu Technoparku Střekov



Řešené území 
a širší vztahy  

Jak?04



Velikost klíčových cílových skupin 
• Návštěvníci cyklostezky, data ze sčítačů

– Děčín 130 tis. ročně, tj. 70 tis. (tam a zpět) konverzní poměr pro Technopark 15% tj. 10, 5 

tis. návštěv. ročně

– Sezona – duben až září 80 % návštěvníků cca 104 tis. (respektive 52 tis.), max. neděle 2 

tis (respektive 1 tis).

– Český cyklista utratí 300 Kč / den, zahraniční 500 Kč  / den (data 2014)

• Návštěvníci Zubrnické železnice

– 10, 5 tis. ročně, konverzní poměr pro technopark 50 %, tj. cca 5 tis. návštěvníků.

– Sezóna – duben až říjen 

– Jízdné do 30 korun 
Jak?04



Reference a inspirační projekty 

• Podobný cíl, obsah a cílové skupiny, inspirativní provedení

-

• Projekty které prezentují historickou železnici

• Výstavní a vzdělávací projekty zaměřené na techniku 

• Komunitní a zábavní centra pro rodiny s dětmi, dětská muzea 

• Příklady revitalizace parků a nábřeží

Jak?04



Sasko, země 
parních vlaků

Jak?04



Reference a inspirační příklady
• Pampalánie Severní Terasa, soukromé, 99 / Kč 150 poloden za dítě, rodič zdarma

• Sladovna Písek, veřejné, dítě 90 /dospělý 120 / rodina 350 Kč vstup, 50 tis. návštěvníků 

ročně, 13 mil. rozpočet, 2000 m2 výstavní plochy, 12 lidí, 50% soběstačnost

• Technické muzeum Liberec, soukromé, dítě 50 /dospělý 100 / rodina 200 Kč vstup, 4000 m2

výstavní plochy, 10 tis. návštěvníků ročně, 50 partnerů 

• Muzeum města Ústí nad Labem, veřejné, dítě 30 / dospělý 50 / rodina 100 Kč vstup,       

2000 m2 výstavní plochy, 30 tis. návštěvníků ročně z toho 6 tis. rodiny / 2,5 tis, školy,           

25 mil. rozpočet, 39 lidí, cca 20 - 25% soběstačnost 

• HUDY stěna, soukromé, 90/120/160 Kč dopoledne / večer, 310/ 420 1800 m2 lezecké plochy 

• Sasko, země parních vlaků, 150 partnerů, muzeum dopravy v Drážďanech

Jak?04



Vize a cíle

Technopark Střekov zprostředkuje příběh města Ústí nad Labem jako 

(dopravní) křižovatky střední Evropy. Bude vyhledávaným místem 

zastavení místních i návštěvníků města všech generací. 

• Vybudovat atraktivní expozici a programy neformálního vzdělávání spojené 
s průmyslovým dědictvím pro místní i návštěvníky města

• Vytvořit atraktivní místo pro setkávání Střekovských i Ústečanů

• Vybudovat návštěvnické centrum jako výchozí bod, ze kterého se návštěvníci 
vydávají za zajímavostmi místního nejen průmyslového dědictví ve městě i okolí

• Zažehnut pozitivní impuls pro rozvoj navazujícího podnikání ve službách v 
cestovním ruchu na Střekově i ve městě.
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Cílové skupiny Technoparku a jejich potřeby

1. Aktivní rodiny s dětmi 

2. Fanoušci techniky

3. Ústečané, kteří tráví volný čas na nábřeží a cyklostezce

4. Školy (mateřské, základní, střední)

5. Kulturní turisté 

6. Cyklisté na Labské cyklostezce 

7. Aktivní obyvatelé Ústí nad Labem (místní občanská společnost)

8. Firmy působící na střekovském nádraží
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Nabízené zážitky 

• Zážitek hrdosti na (své) město na jeho historickou slávu 

• Autentické setkání s věkem strojů, které stále fungují, možnost si na ně 
sáhnout 

• Pocit bezpečného a smysluplného trávení volného času na místě 

• Možnost si zde odpočinout, občerstvit se, zastavit se na cestě, získat 
informace kam se v okolí vydat

Jak?04



Základní nabídka
• Vnitřní prostory pro expozici (parní vodárna, další relevantní autentické 

objekty, interaktivní expozice na míru) a zázemí pro kutilskou a učební činnost –
zpoplatněné

• Komunitní centrum se zázemím pro setkávání a tvůrčí činnost - kombinace 
volného přístupu a zpoplatnění 

• Info centrum (poskytování informací, aktivní průvodcovství) / cyklobod
(úschovna kol a zavazadel, sociální zařízení) – zdarma nebo zpoplatnění služeb 
dle uvážení 

• Občerstvení se servisem zaměřeným na atraktivní doplnění běžné místní 
nabídky 

• Vnější zážitkový park – ve veřejném prostoru v okolí i širším okolí směrem k 
řece (odolné autentické objekty např. loď i objekty nově vytvořené) - volně 
přístupné se zpoplatněnými částmi
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Hlavní aktivity

• Vznik a rozvoj vnitřní expozice a venkovního zážitkového technického 
parku

• Tvorba a prezentace specializovaných programů zejména 
k interpretaci Ústí jako dopravního uzlu a průmyslového dědictví města 
a regionu 

• Rozvoj základny fanoušků techniky a průmyslového dědictví 

• Informační servis pro návštěvníky a marketing značky města Ústí nad 
Labem spojený s průmyslovým dědictvím 

Jak?04



Varianty strategie 

• Posílení propojení Zubrnické železnice a Labské cyklostezky

– Depo pro stroje, malé občerstvení, zázemí pro cyklisty – info / cyklobod, 
hřiště s originálními prvky, malé návštěvnické centrum

• Hravá expozice propojující historii města jakou dopravního uzlu s 
vizí budoucnosti

– Kompletní zázemí expozice

• Kulturně komunitní a Návštěvnické centrum v Ústí nad Labem 
– Kompletní zázemí komunitního centra

• Realizujeme vše, postupně – kreativní zadání pro architekty

Jak?04



Základní kroky akčního plánu přípravy projektu 
• Dojednání spolupráce městský obvod, město, kraj, potvrzení rolí v přípravě a 

realizaci projektu (rozvržení role investora a provozovatele, promyšlení právní 

formy provozovatele … )

• Ustanovení koordinátora a vytvoření realizačního týmu (kreativní tým, 

management, fundraising)

• Příprava libreta Technoparku (podrobnější popis atraktivit a služeb)

• Příprava studie proveditelnosti 

• Příprava a realizace architektonické soutěže

• Příprava a podání grantové žádosti 

⇢ přechod do realizační fáze 
Jak?04



Děkuji za pozornost,

MgA. Olga Škochová Bláhová


