
Všichni (na jižní Moravě) 
mají možnost si osvojit a 
rozvíjet digitální řemeslo.



FabLab Brno



FabLab Brno stručně

•Fyzický prostor 200 m2

•Součást celosvětové sítě

•Otevřená digitální dílna pro studenty, podnikatele a kutily

•Otevřeno 24/7

•Každý týden FabLab Tour a školení

•Zřizovatelem je JIC – podnikání dává smysl











FabLab Brno  v číslech

•Počet účastníků workshopů v posledním roce: 1069

•Počet unikátních uživatelů v posledním roce: 539

•Počet otevření elektrozámku na vstupních dveřích v posledním 
roce: 20 353

•FabLab pomohl 15,7 % (z 51) respondentů založit jejich vlastní 
podnikání

• Investice cca 7 000 000 Kč

•Provoz cca 3 000 000 Kč ročně

•Otevřeno od 19.4. 2017



FabLab Experience



FabLab Experience stručně

•Podpořit tvořivost a chuť realizovat nápady v mladé generaci

•Zvýšit popularitu STEAM vzdělávání

• Inspirovat učitele

•Rozvít bariéry, které mohou mít mladí

•Otevřeně diskutovat STEAM vzdělávání v regionu



FabLab Experience



FabLab Experience v číslech

• Počet studentů, kteří se účastnili programu: 11 212

• Počet studentů účastnících se volitelných workshopů: 1121

• Polovina provozních nákladů je hrazená firmami.

• FabLab Experience inspiroval 70 % (z 60) učitelů k použití 
digitálních technologií v jejich třídách

• FabLab Experience byl na festivalech a konferencích s návštěvností 
92 490 lidí, 12 000 z nich v zahraničí

• Investice 10 000 000 Kč

• Provoz cca 3 000 000 Kč

• V provozu od 25. 2. 2019



FabLab Koutky



FabLab Koutky

•Dosah do míst, kam FabLab nedosáhne (další cílovka, 
vzdálenost…)

•Kompatibilní školení

•Zatím ve vzdělávacím centru Czechitas House

•V jednání do kreativního hubu KUMST

• Investice 500 000 Kč

•Provoz cca 100 000 Kč ročně

•Czechitas v provozu od 5. 9. 2019



Maker Faire Brno



Maker Faire Brno v číslech

•Počet návštěvníků: 7 000

•Počet vystavovatelů: 100

•3 984 m2 výstavní plochy plné makerů, workshopu a přednášek



FabLab University



FabLab University

•Online platforma pro studenty a učitele

•Učitelé budou mít k dispozici akreditované vzdělávací kurzy

•Učitelé budou mít k dispozici návody krok za krokem na 
zapojení digitálních technologií do výuky v rámci jednotlivých 
předmětů

•Studenti se budou moci naučit pracovat se softwarem a 
digitálními výrobními stroji v on-line lekcích 



FabLab University v číslech (odhad)

•Počet studentů, kteří se připojí k platformě FabLab University : 
2000

•Počte učitelů, kteří absolvují vzdělávací program: 10 první 
rok, 40 další roky

•Počet lekcí pro učitele připravených na použití v rámci výuky: 
60 za rok

•Uvedení do provozu předpokládáme v září 2020



FAB2024



Konference FAB2024

•Na konferenci FABx se každý rok setkají členové FabLabů z 
celého světa, aby sdíleli, diskutovali, spolupracovali a rozvíjeli 
komunity s nejrůznějším lokálním i globálním zaměřením s 
tématem digitální výroby, inovací a technologií. Jedná 
se nejprestižnější a největší akci svého druhu na světě, které 
se každý rok zúčastní 1 000+ klíčových hráčů Maker 
Movementu ze všech kontinentů a má informační dosah až pro 
milion lidí.

http://www.fab2024.cz/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffabevent.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG2yALiSr4CdwSzGhXH-RpgDLnfKw


Doporučení začínajícím otevřeným dílnám

•Program a aktivity – workshopy, školení, exkurze, 
hackathony…

•Komunita

•Kvalitní vybavení

•Nadšený personál

•Spolupráce s dalšími podobnými dílnami



Proč spolupracovat?

•Sdílení know-how

• Provoz

• Program

• Marketing

• Platby za materiály a přístup…

•Popularizace a rozvoj Maker Movement

• Společné akce

• Společná medializace

• Podpora vzniku nových dílen



Pojďte do toho s námi! 

•Ukažme světu, že se Česká republika nebojí stát se leaderem v 
tomto tématu

•Otevírejte FabLaby a otevřené dílny

•Zapojujme do hnutí další a další lidi

•Otevírejme tato témata v rámci diskuzí s partnery a veřejností 



Tomáš Mejzlík

Tel: +420 725 960 702

mail: mejzlik@jic.cz

weby:

fablabbrno.cz

fablabexperience.cz

facebook.com/fablabbrno

Děkuji za pozornost

mailto:mejzlik@jic.cz
http://www.fablabbrno.cz/
http://www.fablabexperience.cz/
http://www.facebook.com/fablabbrno

