
Zpráva o projektu SH liga
Informace o projektu - http://shliga.sh.cvut.cz/shliga

SH liga je projekt zaměřený na polo-profesionální hráče počítačových her. Snaží se dát 
studentům prostor hrát počítačové hry na nejenom relaxační úrovni a tím zlepšovat jejich 
dovednosti v těchto hrách.

Stav projektu
Momentálně SH liga obsahuje tyto hry:

- Counter Strike 5 on 5 (83+55 hráčů)
- Counter Strike 2 on 2 (letos nebyla)
- StarCraft: Brood War 2 on 2 (letos nebyla)
- StarCraft: Brood War 1 on 1 (9 hráčů)
- W3: DOTA 3 on 3 (30 hráčů)
- Poker NL TH (16 hráčů)
- Bulánci 1 on 1 (7 hráčů)

Takže celkem se tento semestr zúčastnilo 200 studentů, což je o cca 50 více než v loňském 
roce. Důvodem navýšení počtu hráčů bylo zaměření se na propagaci projektu mezi studenty a 
spojení s universitní ostravskou ligou.

Liga se hraje celý semestr, každý admin podle svého. Zahájení proběhlo na Strahovské 
Rychtě, ostatně jako každý rok, zakončení budeme letos měnit, bylo pravidlem že bylo vždy na 
10ce, letos ho zkusíme přesunout do školícího centra, tím bychom mohli ušetřit finance a přesunout 
je například do lepších cen. 

Cíle projektu
Cílem je a stále bude sehnat více hráčů a hlavně více her ve kterých by se ligy hrály, k tomu 

je zapotřebí sehnat i několik nových aktivních lidí, aby se o tyto nové ligy staraly. Dalším naším 
cílem je rozběhnout několik nových herních serverů na našem novém serveru, zatím se nám 
povedlo rozběhnout již pár her a do budoucna budou stále přibývat.

Čerpání financí
Rozpočet financí na rok 2009-2 byl 20000 kč, což není dostačující, ovšem dá se s tím 

pracovat, ideálně bychom ale potřebovali o cca 5000 kč více abychom mohli dostát všem závazkům 
vůči hráčům. Podrobný rozpis financí je rozepsán v následující tabulce.

Rozpis financí na 2010-1
Zahajovací večírek  SH ligy 3000 kč
Zakončovaní večírek SH ligy + poděkování adminům 2000 kč
Ceny jednotlivých turnajů 8 000 kč
Trička pro organizátory, adminy a výherce turnajů 12 000 kč
Celkem 25 000 kč
Aktivní lidé:
Ladislav Štojdl (Nefarit) – nefarit@seznam.cz – šéf projektu, admin BW sekce
Zdeněk Obst (D1x) – momentální zástupce hlavního zemina projektu, admi CS sekce
Lukáš Kužel (FireStone) – technická podpora
Jakub Loucky (Pyta) – www podpora, admin Bulánci sekce
Dezider Mesko (Dizzi) – reklama, admin Poker sekce
Jakub Horáček (Tygr) – admin DOTA sekce
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