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Zpráva o činnosti výkonného výboru Pražského šachového svazu 

Zpracováno dne: 28.11.2022 

Zpracoval: Ing. Jan Hruška, Předseda PŠS 

Výkonný výbor (dále jen VV) pracoval v roce 2022 ve složení: předseda Jan Hruška, 

místopředseda Jan Kovář, členové Jan Kropík, Vladislav Pivoňka, Přemysl Hrbek, Robert 

Wadura (sekretář).  

VV se v roce 2022 sešel celkem 3x.  

PŠS měl ke dni 7.11.2022 následující počet členů: 

Celkový počet členů 2304 (loni 2178), z toho bylo 1592 (loni 1521) s platnou registrací. Složení 

hráčů s platnou registrací je následující: 

 Muži Muži Ženy Ženy Celkem Celkem 

Registrovaná mládež do 10 let 123 8,5% 28 20,4% 151 9,5% 

Registrovaná mládež 378 26,0% 55 40,1% 433 27,2% 

Registrovaní výdělečně činní 710 48,8% 48 35,0% 758 47,6% 

Registrovaní senioři 244 16,8% 6 4,4% 250 15,7% 

Celkový součet 1455 100,0% 137 100,0% 1592 100,0% 

Po ukončení COVIDových opatření došlo k významnému nárůstu počtu registrované mládeže. 

V ostatních kategoriích se počet změnil jen mírně. Celkový počet členů se oproti minulému 

roku navýšil o 71. Změna mezi aktuálním stavem a loňským rokem je uvedena v následující 

tabulce:  

Změna 2022-2021 
(materiál ke konferenci) 

Muži Muži  
[%] 

Ženy Ženy 
 [%] 

Celkem Celkem 
[%] 

Registrovaná mládež do 10 let 13 10,6% -3 -10,7% 10 6,6% 

Registrovaná mládež 59 15,6% 8 14,5% 67 15,5% 

Registrovaní výdělečně činní -7 -1,0% -3 -6,3% -10 -1,3% 

Registrovaní senioři 5 2,0% -1 -16,7% 4 1,6% 

Celkový součet 70 4,8% 1 0,7% 71 4,5% 
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Činnost VV v roce 2022 

Činnost roce 2022 byla ještě částečně ovlivněna pandemií COVID – 19, ale s jeho ústupem 

došlo postupně k obnovení všech šachových soutěží. 

Mimo soutěží družstev se členové VV, resp. členové komisí, zabývali organizací šachových akcí, 

které se přesunuly ze začátku roku. Všechny soutěže se nakonec podařilo uspořádat, ačkoliv 

soutěž družstev dospělých jen ve zkrácené variantě.  

Mimo výše uvedené komunikace bylo nezbytné 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. Zároveň se podařilo získat novou dotaci pro oddíly s mládeží na druhé 

pololetí roku 2022 ve výši 230 tis. Kč  

Úkol udělený konferencí týkající se zlepšení webových stránek se nepodařilo z kapacitních 

důvodů naplnit.  

Co se týče další činnosti VV, tak se zabýval běžnou agendou ve spolupráci s odbornými 

komisemi. Vzhledem k nedostatku organizátorů pro svazové akce se svaz rozhodl většinu akcí 

uspořádat napřímo.  

Na základě požadavků ŠSČR byly aktualizovány informace v rejstříku a doplněny vybrané 

informace na www stránkách.  

Plán na rok 2023 

PŠS bude organizovat všechny mistrovské akce stejně jako v minulých letech, organizovat 

trénink vybrané mládeže, školení trenérů a rozhodčích.  Z hlediska vlastní činnosti bude mimo 

běžné agendy opět důležité vyúčtování přidělené dotace a získání nových dotací pro oddíly s 

mládeží. 
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Zprávy z komisí 

Většina hlavních činností celého PŠS se uskutečnila na úrovni odborných komisí. Detaily jsou 

k dispozici v dílčích zprávách z komisí.  


