
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. 

 

Zhodnocení minulého semestru 
 Plánovaly se tyto hry do ligy 

- Counter Strike 5 on 5 (nehrálo se vysvětlení níže) 

- W3: DOTA 3 on 3  

- Legion TD 1.60b 2 on 2 (nehrálo se v rámci ligy, pouze turnaj na LAN) 

- StarCraft II 1 on 1 

- StarCraft II 2 on 2 (nehrálo se) 

- Bulánci 1 on 1 

a tyto na LAN party: 

- Legion TD 1.60b 2 on 2 

- Mortal Combat IV 

- Diablo II 

- a spoustu ostatních her bez ocenění 

SH ligy se účastnilo 38 hráčů v lize a cca 20 lidí na LAN Party (přičemž cca 10 z nich hráli i 

ligu). Takže aktivních členů za minulý semestr bylo cca 50. Největší odliv lidí byl způsoben tím, že 

ačkoliv se předpokládala liga v CS (která vždy představovala minimálně 50% hráčů), tak tato liga 

bohužel nebyla a to z důvodu neočekávaného odchodu admina (D1x) této hry. 

 

Stav projektu 
 Momentálně se plánují tyto hry: 

- Counter Strike 5 on 5 

- W3: DOTA 3 on 3  

- Legion TD 1.60b 2 on 2 

- NHL 2009 

- StarCraft II 2 on 2 

- Bulánci 1 on 1 

Běží nám několik serverů: 

- 6 severů CS 1.6 

- LAMA – server W3 a BW 

Momentálně se pracuje na nových stránkách ligy pod vedením D1xe. 

SH liga už cca 3 roky pořádá pravidelné LAN party určené pro příznivce právě našeho 

projektu. Součástí těchto akcí jsou i turnaje v jednotlivých hrách 

 

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 starali. 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 2011-2 vychází zhruba na 20 000 kč. Podrobný rozpis financí je 

rozepsán v následující tabulce. 

 

http://shliga.sh.cvut.cz/shliga


Rozpis financí na 2011-2 

Propagace – plakáty (velkoformátové), letáky 1 000 kč 

Trička pro organizátory, adminy a výherce turnajů 6 000 kč 

Ceny jednotlivých turnajů – HW, příslušenství k PC 7 000 kč 

2 LAN party 6 000 kč 

Celkem 20 000 kč 

 

Poznámka k rozpočtu: 

pokud se nerozjede liga, což je možné z důvodu problémového chodu našich WWW 

s tránek, pak bude potřebný rozpočet zhruba poloviční 

 

Aktivní lidé: 
Ladislav Štojdl (Nefarit) – nefarit@seznam.cz – šéf projektu, admin BW, DOTA,SCII 

Pavel Lev (Lion) – technická podpora – servery CS 

a několik dalších lokálních spolupracovníků zejména s přípravou LAN party (David Petrtýl, Jan 

Bradna, D1x,  Puma…) 

mailto:nefarit@seznam.cz

