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Zpráva o činnosti výkonného výboru Pražského šachového svazu 

Zpracováno dne: 29.11.2016 

Zpracoval: Ing. Jan Hruška, Předseda PŠS 

Výkonný výbor (dále jen VV) pracoval v roce 2017 ve složení: předseda Jan Hruška, 

místopředseda Jan Kovář, členové Pavel Háse, Jan Kropík, Robert Kubíček, Vladislav Pivoňka, 

Vojtěch Rut, Robert Wadura (sekretář). VV se v roce 2016 sešel celkem 4x a 2x rozhodoval 

mimo zasedání (per rollam). 

PŠS měl ke dni 1.11.2017 následující počet členů: 

Celkový počet členů je 1808, z toho bylo 1381 s platnou registrací a 427 s pozastavenou 

registrací. Složení hráčů s platnou registrací je následující: 

Kategorie Muži Muži  
[%] 

Ženy Ženy 
 [%] 

Celkem Celkem
[%] 

Aktivní mládež do 10 let 122 9,7% 17 13,93% 139 10,1% 

Aktivní mládež 208 16,5% 38 31,15% 246 17,8% 

Aktivní výdělečně činní 708 56,2% 56 45,90% 764 55,3% 

Aktivní senioři 221 17,6% 11 9,02% 232 16,8% 

Celkový součet 1259  122  1381  

Celkový počet oddílů v PŠS se nezměnil a je jich stále 34. Oproti minulému roku došlo 

k navýšení k počtu členů a to především v oblasti mládeže (+54 dětí). Změna mezi aktuálním 

stavem a loňským rokem je uvedena v následující tabulce:  

Změna 2017-2016 
(materiál ke konferenci) 

Muži Muži  
[%] 

Ženy Ženy 
 [%] 

Celkem Celkem
[%] 

Aktivní mládež do 10 let 19 15,6% 0 0,0% 19 13,7% 

Aktivní mládež 27 13,0% 8 21,1% 35 14,2% 

Aktivní výdělečně činní 17 2,4% -5 -8,9% 12 1,6% 

Aktivní senioři 6 2,7% 0 0,0% 6 2,6% 

Celkový součet 69 5,5% 3 2,5% 72 5,2% 

 

 



 
 
 

Zpráva o činnosti VV PŠS  Zpracoval: Ing. Jan Hruška 
 

Strana 2 
 

Činnost VV v roce 2017 

Hlavním cílem VV bylo v letošním roce získání zkušeností s dotacemi a též získání konkrétní 

dotace pro svaz nebo oddíly. Mimo to členové VV nad rámec běžné agendy pokračovali 

v trendu otevřené komunikace a transparentního fungování.  

Uvedený cíl byl naplněn.  Podařilo se získat dotace ve výši 200 tis. Kč pro oddíly s mládeží a 

rozšířit znalosti pro práci s dotacemi pro příští roky. Svaz pokračuje v otevřené a 

transparentní komunikaci. To se projevuje především ve sdílení veškerých důležitých 

informací na webových stránkách svazu a to včetně aktualizace všech akcí v kalendáři a v 

realizaci výběrových řízení. Vzhledem k omezeným kapacitám jsou však některé informace 

poskytovány s větší časovou prodlevou. 

Je nutné uvést, že všechny nové aktivity společně s běžnou agendou významně čerpají 

kapacity členů VV a to v současné době nad rámec jejich možností. Další rozvoj šachového 

hnutí v Praze vyžaduje navýšení kapacit a to jednou z dále uvedených variant: 

1. Zapojení se většího počtu dobrovolníků ze strany oddílů do činnosti svazu (získání 

kvalitních kapacit v řádu 100 hodin ročně) 

2. Získaní externích kapacit z trhu (znamenalo by to najít zdroj financování, 

pravděpodobně buď z rezerv svazu, nebo z příspěvků) 

Uvedené varianty budou projednány na konferenci, aby byla zřejmá očekávání členů a jejich 

preference.  

Plán na rok 2018 

Myšlenek na další rozvoj je řada, ale bohužel všechny narážejí na omezené kapacity členů VV 

nebo členů odborných komisí.  Jako nezbytné považujeme pro rok 2018 zajištění vyúčtování 

získané dotace a zajištění zastupitelnosti v rámci STK pro losování družstev. Veškeré další 

nové úkoly budou řešeny v případě získání dodatečných kapacit svazu. Pro uvolnění 
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současných kapacit předpokládáme i omezení výběrových řízení na organizaci akcí jen na 

turnaje/ školení, kde bude proaktivní zájem více pořadatelů.  

Mezi potenciální rozvojové aktivity patří užší spolupráce s rodiči a trenéry při rozvoji 

mládeže, proaktivní komunikace s magistrátem a městskými částmi ohledně dotací, 

vyhledávání prostor pro pořádání turnajů a potenciálně i hracích místností pro oddíly, rozvoj 

webu a dalších komunikačních kanálů apod.  

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.  

Komise rozhodčích 

 Komise zorganizovala 1 seminář a plánuje 1 školení rozhodčích. Komise řešila pouze 2 

pochybení rozhodčího v soutěžích pořádaných PŠS. 

Komise mládeže 

 Hlavní aktivitou bylo uspořádání všech mistrovských soutěží jednotlivců a družstev 

mládeže.  

Trenérsko-metodická komise 

 Byla aktualizována Listinu talentů PŠS (LT) a metodika pro program Tréninkového 

centra mládeže. 

 Byla započata spolupráce se Středočeským šachovým svaz v oblasti práce s 
talentovanou mládeží. 

 Zorganizovala 8 soustředění a podpořila trenéry při tréninku mládeže na 

mistrovských soutěžích národní úrovně. 
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Komise pro marketing a komunikaci 

 Průběžně komunikovala o událostech na webových stránkách (50 článků) 

 Průběžně aktualizovala kalendář turnajů na webových stránkách (300 akcí) 

 Podpořila akci pro práci s mládeží (Sporťáček) 

Komise pro dotace  

 Zpracovala 3 žádosti o dotace, z čehož doposud získala 200 tis. Kč pro oddíly na 

trenéry a materiál. 

Hospodaření 

 Původní rozpočet předpokládal významný schodek v rozpočtu (-106 550 Kč). 

Především díky úspoře na rozvoji webových stránek a dodatečné dotaci od ŠSČR se 

předpokládá rozpočet s minimálním schodkem (cca - 30 tis Kč). 

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.  


