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Zpráva o činnosti výkonného výboru Pražského šachového svazu 

Zpracováno dne: 1.12.2019 

Zpracoval: Ing. Jan Hruška, Předseda PŠS 

Výkonný výbor (dále jen VV) pracoval v roce 2019 ve složení: předseda Jan Hruška, 

místopředseda Jan Kovář, členové Pavel Háse, Pavel Kopta, Jan Kropík, Vladislav Pivoňka, 

Vojtěch Rut, Robert Wadura (sekretář). Vojtěch Rut na funkci ve VV v lednu rezignoval a na 

jeho místo byl kooptován v březnu 2019 Přemysl Hrbek. 

VV se v roce 2019 sešel celkem 5x a 2x rozhodoval mimo zasedání (per rollam). 

PŠS měl ke dni 25.11.2019 následující počet členů: 

Celkový počet členů je 2077, z toho bylo 1561 s platnou registrací a 516 s pozastavenou 

registrací. Složení hráčů s platnou registrací je následující: 

 Muži Muži Ženy Ženy Celkem Celkem
[%] 

  [%]   [%]   

Registrovaná mládež do 10 let 162 11,4% 30 22,4% 192 12,3% 

Registrovaná mládež 291 20,4% 42 31,3% 333 21,3% 

Registrovaní výdělečně činní 737 51,6% 52 38,8% 789 50,5% 

Registrovaní senioři 237 16,6% 10 7,5% 247 15,8% 

Celkový součet 1427 100,0% 134 100,0% 1561 100,0% 

Celkový počet oddílů v PŠS se celkově snížil o 1 z důvodu zrušení členství u dvou klubů (GPJP 

CHESS CLUB a ŠK PORG Praha) a vzniku 1 klubu Pěšci Leonardo. Ke zrušení klubů došlo 

z důvodu, že nebyly spolky a ani se nestaly oddílem bez právní subjektivity. Oproti minulému 

roku došlo k navýšení počtu členů (+100) a to především v oblasti mládeže (+80 dětí). Změna 

mezi aktuálním stavem a loňským rokem je uvedena v následující tabulce:  
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Změna 2019-2018 
(materiál ke konferenci) 

Muži Muži  
[%] 

Ženy Ženy 
 [%] 

Celkem Celkem[%] 

Registrovaná mládež do 10 let 15 9,3% 1 3,3% 16 8,3% 

Registrovaná mládež 58 19,9% 6 14,3% 64 19,2% 

Registrovaní výdělečně činní 13 1,8% 1 1,9% 14 1,8% 

Registrovaní senioři 7 3,0% -1 -10,0% 6 2,4% 

Celkový součet 93 6,5% 7 5,2% 100 6,4% 

Činnost VV v roce 2019 

Hlavním cílem VV bylo v letošním roce zajistit vyúčtování dotace z Magistrátu hl. m. Prahy a 

získání nové dotace. Tento cíl se podařilo naplnit. Vyúčtování dotace bylo ve spolupráci s 

oddíly provedeno včas. U dvou oddílů magistrát vznesl připomínky k vyúčtování (Šachový klub 

Viktoria Žižkov a  ŠK Dopravní podnik Praha). ŠK DP Praha doložilo náhradní podklady 

k vyúčtování, které byly schváleny. ŠK Viktoria Žižkov část dotace vrátila (1782 Kč). V obou 

případech se jednalo spíš o nedorozumění a vzhledem k tomu, že se jednalo o cca 0,7% z 

celkové částky obdržené PŠS, tak se nejedná o nic významného.  

Zároveň se podařilo získat novou dotaci pro oddíly s mládeží na rok 2019-20 ve výši 500 tis. 

Kč. (o 108 % více než v loňském roce).  

Dalším cílem bylo zajištění zastupitelnosti v rámci STK. V této oblasti se stále nenašla náhrada 

na zajištění plné zastupitelnosti.  Na druhou stranu se podařilo vylepšit formát soupisek 

s nastavením kontrolních mechanismů, což zjednodušilo zpracování podkladů a přípravu 

losování soutěží družstev. 

Myšlenka částečné profesionalizace se bohužel tlumí z důvodu nezájmu lidí se zapojit i přes 

finanční pobídku.  

Co se týče další činnosti VV, opět byla poznamenána vytížením (z pracovních i osobních 

důvodů) členů VV.  
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Plán na rok 2019 

Z hlediska vlastní činnosti bude mimo běžné agendy opět důležité vyúčtování přidělené 

dotace, získání nových dotací pro oddíly a další posun v zajištění zastupitelnosti v rámci STK 

pro losování družstev.  V rámci časových možností bude cílem i zrychlení webu.  

Zprávy z komisí 

Většina hlavních činností celého PŠS se uskutečnila na úrovni odborných komisí. V této zprávě 

jsou tyto informace uvedeny jen souhrnně a detaily je možné nalézt v dílčích zprávách z komisí.   

Sportovně-technická komise  

• Hlavní aktivitou bylo uspořádání mistrovských soutěží jednotlivců a družstev dospělých 

s cílem zlepšit kvalitu jednotlivých turnajů. V řadě případů se osvědčili ověření 

pořadatelé. Pro přebor družstev byla připravena vylepšená verze soupisek, která měla 

za cíl zjednodušit práci při její přípravě i dalším zpracování.    

Komise rozhodčích 

• Komise zorganizovala 1 seminář a 1 školení rozhodčích III. třídy.  

Komise mládeže 

• Hlavní aktivitou bylo uspořádání všech mistrovských soutěží jednotlivců a družstev 

mládeže. Pro rok 2019-2020 se vrací systém kvalifikací pro přebor Prahy mládeže na 5 

kvalifikačních turnajů v rapid tempu a jeden finálový vážným tempem. 

Trenérsko-metodická komise 

• V TMK došlo k významný změnám díky novému předsedovi Přemyslu Hrbkovi.  

• Došlo k aktualizaci principů podpory mládeže, které hodnotí především ochotu na sobě 

pracovat před aktuální výkonností.  

• Listina talentů PŠS byla přepracována na skupinu krajské reprezentace a krajského 

výběru.   

• Byl připraven tříletý plán tréninků včetně doporučených turnajů.  

• Jako hlavní trenéři byli vybráni IM Sergej Berezjuk, FM Lukáš Vlasák, FM Jiří Tůma 
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• TMK zorganizovala 5 soustředění. Celkem se soustředění účastnilo 72 dětí (alespoň s 1 

účastí). 

Komise pro marketing a komunikaci 

• Průběžně komunikovala o událostech na webových stránkách (39 článků). 

• Průběžně aktualizovala kalendář turnajů na webových stránkách (200 akcí). 

• Podpořila debatu a simultánku s velmistrem Jansou,  účast ve formě stánku na akci pro 

práci s mládeží (Sporťáček) a též podpořila akci Díky trenéra zajištěním dětí pro 

program akce pana Handlíře (trenér z Krnova v TOP 8).  

Komise pro dotace  

• Vyúčtovala dotaci od Magistrátu hl. m. Prahy pro období 07/2018 – 06/2019. 

• Zpracovala 2 žádosti o dotace, z čehož získala 500 tis. Kč pro oddíly na trenéry a 

materiál. Na výsledek druhá žádosti se ještě čeká. 

 

Hospodaření 

• Původní rozpočet předpokládal významný schodek v rozpočtu (-100 tis. Kč). Především 

díky úsporám ve všech komisích (viz zpráva o hospodaření) se předpokládá zisk ve výši 

cca 5,5 tis. Kč. Uvedené čerpání předpokládá rozdělení 40 tis. aktivním oddílům 

pořádající turnaje. 

Na závěr bych chtěl velice poděkovat všem členům výkonného výboru za jejich činnost, kterou 

dělají na úkor svého volného času a v řadě případů i rodinného života. Věřím, že pražské oddíly 

tuto činnost pozitivně ocení. 

Zároveň bych chtěl poděkovat i všem oddílům, které podporují šachový život v Praze 

organizováním různých šachových akcí, především turnajů. 


