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Cíle a poslání ČSM 
   - Český svaz metané, zapsaný spolek je samosprávný a dobrovolný svazek spolků       

provozující  sport metanou. 

- Oficiální zkratkou Českého svazu metané je ČSM. 

- Provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních aktivit, tuto 
činnost organizovat a vytvářet pro ni ekonomické, finanční, materiálové a legislativní  
podmínky k rozvoji metané. 

        - Vytvářet široké možnosti užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména 
       pak mládeže, za účelem hry metané pořádané svazem ČSM. 
     - Zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení.  
     - Soustřeďuje svěřené finanční prostředky pro sdružené subjekty a podle rozhodnutí 
       valné hromady zajišťuje společný systém jejich financování. 
    - Nejvyšším orgánem ČSM je valná hromada ČSM. Činnost svazu řídí VV ČSM 
 
 

Valná hromada ČSM 

- Nejvyšším orgánem ČSM je valná hromada (dále jen VH). 
- Poslední valná hromada se konala dne 8. května 2015 v areálu Blanice ve Vodňanech. 
- Na VH byla schválena změna stanov a doporučena k registraci ke Krajskému soudu         
v Českých Budějovicích 
- Další VH je naplánována na 7. května 2016 
 
 

Výkonný výbor ČSM 
- Je volený Valnou hromadou ČSM a zabezpečuje činnosti Českého svazu metané      
v období mezi zasedáními valné hromady 
- zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná 
rozhodnutí a opatření k jejich realizaci 
- organizuje a řídí činnost ČSM 
- schvaluje a vydává vnitřní předpisy ČSM, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno 
do působnosti valné hromady 
- připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady 
- zpracovává a rozhoduje o herním řádu v České republice a vysílání reprezentantů na 
soutěže pořádané Mezinárodní federací metané – IFI. Schvaluje a zpracovává kalendář 
turnajů v rámci České republiky na příslušném období. 
- Výkonný výbor, který byl zvolen na Valné hromadě ČSM 8. května 2014, pracoval ve 
složení: 
Václav Pártl  - prezident ČSM 
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Zdeněk Meluš – 1. místopředseda ČSM 
Ing. Miroslav Hrúz – 2. místopředseda a hospodář ČSM 
Daniela Davidová – člen VV ČSM 
Zdeněk Jarolím – člen VV ČSM  
Vladislav Klíma – člen VV ČSM 
Pavel Klimeš – člen VV ČSM 
Miroslav Lafata – člen VV ČSM 
Michal Madar – člen VV ČSM 
Tomáš Mráz – člen VV ČSM 
Josef Richter – člen VV ČSM 
- Mandát VV ČSM končí konáním volební Valné hromady dne 8. května 2018 
 

 
Kontrolní a revizní komise ČSM 
- Zástupci jsou voleni Valnou hromadou ČSM, předseda byl zvolen ze svého středu KRK  
- KRK je kontrolním a revizním orgánem Českého svazu metané. Pracuje samostatně a 
není nikomu podřízena. Výsledky své práce předkládá VV ČSM, následně i Valné 
hromadě 
- Kontrolní a revizní komise, která byla zvolena na Valné hromadě ČSM 8. května 2014, 
pracuje ve složení: 
PhDr. Václav Hanžl – předseda KRK ČSM 
Michaela Melušová – člen KRK ČSM 
Vlastimil Mikeš - člen KRK ČSM 
- Mandát VV ČSM končí konáním volební Valné hromady dne 8. května 2018 
 

Sportovní a technická komise ČSM 
Složení Sportovní a technické komise ČSM (dále jen STK) se po volbách v loňském roce 
scházela v novém složení - Z. Meluš – jako předseda STK, Jaroslav Bulant, Tomáš Mráz, 
Roman Kuděj a Jindřich Petrášek. Hlavní náplní práce je příprava a řízení mistrovských 
soutěží případně dalších akcí, které ČSM pořádá nebo se na nich podílí. V březnu 2015 
to byl i podíl na pořádání ME v lední metané v Písku. STK také připravuje návrhy změn 
a úprav legislativních dokumentů k soutěžím ČSM. V současné době připravujeme 
změny v pravidlech, které IFI vydala k 1. 10. 2014. Připravujeme také po mistrovských 
soutěžích zprávy pro sdělovací prostředky, které pravidelně posíláme k otištění do MF 
Dnes a do Deníku. STK také vede evidenci členů, agendu změn v  registracích, evidenci 
přestupů a hostování. STK spravujeme také technické prostředky potřebné pro 
soutěže, zpracováváme agendu spojenou s vykazováním sportovních výsledků a dalších 
činností pro tělovýchovné orgány a organizace. Vedeme také statistiky mistrů ČR ve 
všech soutěžích i statistiky nejlepších výkonů. Při pořádání mistrovských soutěží 
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spolupracuje s  okresními svazy (dále OS) a oddíly v jejichž regionech se soutěže konají. 
Příprava hracích ploch, zejména ledových, je pak dle dohody záležitostí jednotlivých OS 
a oddílů.  
 
 

Činnost v roce 2015 
Rok 2015 byl prvním celým rokem pro nově zvolený VV ČSM. Výbor se v roce 2015 
sešel sedmkrát na oficiálních jednáních. Přesně ve dnech 3.1., 26.2., 19.3., 13.7., 5.9., 
10.10. a 23.11. 2015. Zápisy z těchto jednání byly rozeslány všem zástupcům oddílů 
registrovaných v ČSM. Výkonný výbor svazu v roce 2015 zpracoval nové stanovy 
Českého svazu metané, zapsaný spolek a odeslal k registraci ke Krajskému soudu. VV 
ČSM pracoval koncepčně, smysluplně, transparentně a s výhledovou perspektivou. 
Další činnost VV je zaznamenána v zápisech z jednání VV ČSM. Díky dotacím z ČOV 
určeným výhradně na činnost mládeže, nastartoval VV projekt „Ukázkové a náborové 
akce metané pro školy“, z které vykrystalizovala stálá spolupráce ZŠ Katovice, ZŠ 
Vodňany a ZŠ České Budějovice. ZŠ České Budějovice, která absolvovala ukázku 
metané na hřišti SK Včelná, slíbila vybudování dvou hřišť na metanou v areálu základní 
školy v roce 2016. Na základě projektu „Ukázkové a náborové akce metané pro školy“ 
VV ČSM navrhnul materiálovou pomoc školám a oddílům pracující s mládeží. 
Po dlouhých 16 letech ČSM pořádal otevřené Mistrovství Evropy v lední metané mužů 
a žen  ve dnech 4. března až 7. března 2015 na zimním stadionu v Písku. Původně se 
mělo ME pořádat ve Finsku. Mistrovství Evropy se koná  v liché roky. V sudé roky se 
pořádá Mistrovství světa. Otevřeného Mistrovství Evropy se zúčastnili reprezentační 
výběry z Německa, Česka, Itálie, Rakouska, Slovinska, Finska, Švýcarska, Běloruska, 
Ruska, Polska, Dánska, Namibie, Keňi a Guatemaly. Rozhodnutí o pořádání bylo přijato 
VV ČSM až po Valné hromadě konané 8. května 2014. Plánovaný rozpočet příjmů a 
výdajů byl přijatý Valnou hromadou až po skončení sportovní akce jakou bylo 
Mistrovství Evropy v lední metané. 
 

Sportovní činnost 
 
MiČR mládeže 
 
Mistrovské soutěže na asfaltu mají svůj samostatný termín, ledové soutěže se plánují 
společně s dospělými. Mládež má tak možnost soutěžit se svými věkovými vrstevníky. 
Asfaltové mistrovství, jak už bylo uvedeno, má svůj samostatný termín a je z tohoto 
hlediska lépe zajištěné a nepřineslo žádné mimořádné  výkony, snad jen výkon mistra 
ČR v U19  Josefa Čecha ze ZKM Vodňany stojí za pozornost. Naházel 260 bodů a to je 
na mládežnickou kategorii pěkný výkon. Mistrem v U16 se stala Markéta Pártlová z TM 
Vodňany výkonem 179 bodů. Ostatní výsledky byly řekněme průměrné. Věřme, že 
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letošní mistrovství přinese zlepšení výkonů, což je pak jakýsi základ pro výběr 
reprezentace na příští rok.  V soutěži družstev - v klasice a v soutěži družstev na cíl  
vyhrál dorost TM Vodňany. ČSM v letošním roce uspořádala několik náborových akcí 
na podporu hledání talentů v řadách mládeže.  
O mistrovství mládeže na ledě se dá říci téměř to samé jako o asfaltovém.   K soutěži 
družstev nastoupila tři družstva, a to ze ZKM Vodňany,  Sokola Katovice a Sokola 
Pražák. Klasická družstva vyhrálo družstvo ZKM Vodňany a titul bralo i v soutěži hodů 
na cíl.  K soutěži v hodech na cíl,  se  dostavilo 12 hráčů a hráček ze třech oddílů.  
Mistrem v U16 je Karolína Pártlová z TM Vodňany za 146 bodů , v U19 je mistrem Josef 
Čech  ze ZKM Vodňany s 253 body.   
Během roku se pro mládežnické kategorie pořádá několik turnajů, zejména 
mezinárodních, a tak má ČSM možnost zapojit mladou reprezentaci do mezinárodního 
měření sil. Některé z nich i ČSM využívá a reprezentace na turnaje posílá.  V současné 
době na financování těchto aktivit ČSM prostředky má, takže nebudeme muset účast 
na těchto turnajích mládeže omezovat.  Rozhodně by bylo chybou  se mezinárodního 
měření sil vzdát a nezúčastnit se. 

 
MiČR dospělých 
 
Ledové mistrovství  2015  
Mělo tradičně dobrou úroveň. Do play-off postoupilo družstvo ZKM Vodňany, Slavoj 
Stožice, CM Křišťál Lenora a MC Včelná. Po odehrání dvoukolové ligové soutěže si čtyři 
nejlepší družstva ze základní soutěže zahrály o titul mistra ČR systémem play-off. Z této 
čtyřky se pak zpravidla také jmenují i členové reprezentace pro ME nebo MS. Play-off  
začíná od nuly a je potřeba soustředěným výkonem přehrát soupeře ve 12 otáčkách. 
Finále si zahrálo, stejně jako předešlý rok,  družstvo Slavoje Stožice a MC Včelná. O 3 
místo hrálo ZKM Vodňany proti CM Křišťál Lenora.  Titul získalo družstvo Slavoje 
Stožice, stříbrné medaile MC Včelná, bronz bralo družstvo  ZKM Vodňany a bez medaile 
na  4 místě skončilo družstvo Lenory. Medaile byly tedy  rozdány stejně jako rok před 
tím.  
Do finále soutěže družstev žen tentokrát postoupilo družstvo Sokola Pražák  a TM 
Vodňany. V semifinále vyřadili ženy z Pražáku družstvo SK Včelná a TM porazilo MC 
Včelná. Včelenské derby o bronz uhrálo družstvo žen SK Včelná. Ve finále pak TM 
Vodňany  zdolaly Sokol Pražák a staly se mistrem ČR pro rok 2015.   
Titul pro jednotlivce mužů obhájilo ZKM Vodňany, titul získal staronový mistr - Jiří 
Richter za výkon 574 bodů což bylo o 50 bodů méně než předešlý rok.  Celkově se dá 
říci, že všechny výkony byly tento rok citelně nižší než předcházející rok. V ženách 
získala titul Šárka Růžičková ze Sokola Pražák za výkon 547 bodů.  V  hodech na cíl 
družstev se mužskými mistry stalo družstvo Slavoje Stožice  s výkonem 273 bodů. Ženy 
mají mistra v družstvu TM Vodňany za výkon 247 bodů. Z I.ligy mužů letos sestupuje 
OM Dolní Dvořiště.  
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Hody do dálky - Mistrovství ČR v hodech do dálky na přírodním ledě se opět nekonalo, 
s ohledem na nevhodné přírodní podmínky pro jeho uspořádání. 
 
II a III.liga  Vítězem II.ligy  o 9 účastnících se stalo  družstvo SK Včelná a postupuje do 
I.ligy. Z druhé ligy sestupuje družstvo SKM Precheza Přerov, které se k soutěži 
nedostavilo. Postupujícím do II. ligy se stalo družstvo Sokola Vodňany II.   

 
Asfaltové mistrovství   

Dráhy na Včelné jsou každoročně místem „asfaltového“ měření sil o tituly mistrů ČR. 

Titul v družstvech žen získal oddíl Sokol Pražák, který ve finále zdolal ženy ze TM 

Vodňany. O třetí místo se rozhodovalo mezi SK Včelná a MC Včelná se šťastným 

koncem pro MC Včelná a tak bronz zůstal tak jako tak na domácí půdě ve Včelné.  

Mužské mistrovství vyhrálo družstvo MC Včelná I, kterému se podařilo ve finále 

přehrát CM Křišťál Lenora.  Slavoj Stožice porazil v malém finále družstvo SKM 

Precheza Přerov a odvezlo z mistrovství bronz.  Do II. ligy sestupuje SK Včelná I., do 

I.ligy se naopak ze II.ligy vrací Sokol Pražák. 

Družstva na cíl –  mistry ČR se staly ženy z MC Včelná za 240 bodů a v mužích pak 

Slavoj Stožice za 273 bodů.  Zdá se, že obliba této soutěže a její zařazení před program 

družstev zvedla úroveň účasti i výkonů.  

Hody na cíl jednotlivců – už pátý rok po sobě se hrálo na velmi rychlém vyválcovaném 

povrchu, což zejména mužům pro jeho rychlost moc nevyhovuje a tak nahrané výkony 

nejsou úplně špičkové, ale určitě můžeme říci, že výkony finalistů byly velmi vyrovnané 

a soutěž tak má zajištěnou atraktivitu a je zajímavá až do konce. V ženách stojí za 

zmínku výkon 525 bodů mistryně ČR Šárky Růžičkové  ze Sokolu Pražák.  Titul v mužích 

získal Roman Kuděj  ze Sokola Katovice, který zaskočil soupeře a na rychlém povrchu se 

stal poprvé asfaltovým mistrem ČR s výkonem 584 bodů.  

 
II a III. liga na asfaltu. K soutěži ve II. lize nastoupilo všech 7 týmů. Ve dvoukolové 
soutěži si vítězství vybojovalo družstvo  Sokol Pražák a vrací se zpět do první ligy.  SK 
Včelná I. naopak sestupuje do II.ligy.  Vítězem III.ligy je tým Sokol Vodňany III. a 
postupuje do II. ligy.  
 
Hody do dálky  –  deváté MIČR do dálky se pro malý zájem hráčů nekonalo.  
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                        Mistrovství Mixů – ročník 2015 odehrálo 10 družstev a asfaltovým mistrem se stalo 
družstvo Slavoj Stožice. 

 

                        Mezinárodní mistrovské soutěže: 
 

IFI - ME 2015 mládeže - Amstetten 
 
ME mládeže –  se konalo v únoru 2015 v rakouském Amstettenu. 
ČSM vyslal na ME reprezentaci kategorií U16 a U19. Zisk medaile se letos sice 
nepodařil, ale vystoupení naší reprezentace bylo dobré a určitě se v konkurenci 9 států 
neztratila. Čtvrtá místa v družstvech, 5 a 6 místo v hodech na cíl družstev. V  kategorii 
U16 v hodech na cíl Jindřich Kubeš měl finálovou účast, kde sice skončil celkově  na 8 
místě ale postupový výsledek 236 bodů je velmi solidní. V U19 jsme zůstali výkonem 
239 bodů Josefa Čecha jen těsně pod postupovým místem. V obou případech 
startovalo 20 soutěžících a tato umístění mají svou cenu.  
Podle hodnocení vedoucích družstev na ME podali mládežníci v soutěžích solidní 
výkony a celkově reprezentovali českou metanou dobře. Na ME v hodech do dálky 
jsme letos nestartovali. 
 
IFI –  ME 2015 dospělých - Písek 
 
Letošní ME se konalo začátkem března a jeho pořadatelem a hostitelem byl právě 
Český svaz metané, který asi půl roku před termínem nabídl pořadatelství 
mezinárodnímu svazu metané a po schválení pořadatelství se rozhodl umístit konání 
do jihočeského Písku. Rád bych tedy touto cestou poděkoval všem, kteří se na 
organizaci podíleli a přispěli tak ke zvládnutí závazku, který na sebe česká metaná vzala 
a můžeme konstatovat, že uspěla. 
 
Soutěže jednotlivců  na cíl se zúčastnilo 40 hráčů a 27 hráček.  Z českých zástupců 
v soutěži se nejlépe umístila Dana Davidová a to na 9 místě jen pouhé 4 body od 
postupu do finálové části a Tomáš Mráz na 10. místě s odstupem 14 bodů na finále. 
Stále se nedaří, aby nám sedla i tato soutěž a dokázali jsme proniknout mezi 
posledních 8 finalistů nějak pravidelněji. Možná by stálo za úvahu věnovat se více 
tréninku této soutěže před šampionátem. 
Soutěže družstev na cíl – Letos byl výkon obou, tj. jak žen tak mužů dobrý, ale na 
špičku, tedy medailové pozice nestačil a odstup byl znatelný. U žen stačil na 4. místo  a 
u mužů na 5. místo.  
 
Soutěž družstev -  V družstvech tentokrát do semifinále nepostoupily ani ženy ani muži 
a zůstaly v obou případech na nepopulárních 5 místech, schůdek pod účastí v play-off. 
Ženy zůstaly těsně za Slovinskem, které letos trochu zlepšilo svou hru a stačilo to na 
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těsný postup. Ze skupin jsme sice měly vyrovnanou bilanci se Slovinkami, ale podařilo 
se jim porazit německý výběr a tyto dva body „navíc“ se ukázaly jako rozhodující. Titul 
evropských šampiónek si odvezlo družstvo Itálie, které zdolalo favorizované Rakousko 
30:20.   
Mužské družstvo hrálo dobře, ale na favority soutěže tentokrát nedosáhlo. Letos 
postavilo Švýcarsko hodně mladý tým a ukázalo se, že jejich hra se zkvalitnila a 
v konečném účtování to stačilo na postup, na který Švýcarsko čekalo už několik let. Jak 
se později v play-of ukázalo Švýcaři potrápili Itálii a z dalších bojů o medaile ji vyřadily a 
po dlouhých letech si odvezli bronzovou medaili. Finále se odehrálo mezi dvěma 
největšími favority tedy Německem a Rakouskem. Po vyrovnaném průběhu a 
nerozhodném výsledku z obou zápasů 24:24 došlo na  pravidlo, které určilo, že mistry 
Evropy pro rok 2015 je družstvo Německa.  
Závěrem k mezinárodním soutěžím - České metané se v letošním roce dosáhnout na 
cenné kovy nepoštěstilo, takže snad příští rok, kdy se bude konat MS v Itálii bude pro 
naše barvy trochu příznivější. 
 
Hody do dálky -  česká reprezentace se letos ME  nezúčastnila. 
 

Nemistrovské soutěže. 
 
Turnaj „O pohár ČSM“ proběhl říjnu 2014 na ZS ve Vimperku za pořadatelství  OS 
Strakonice. Každoročně je prvním ledovým turnajem v ČR, a zároveň i jedním 
z kvalifikačních turnajů na EP na ledě. Mužské kvalifikace se tentokrát zúčastnilo 8 
družstev, u žen  5 družstev.  Vítězem v kategorii žen se stalo družstvo Sokola Pražák a 
mezi muži zvítězilo družstvo Slavoje Stožice. Nominace na EP se poprvé určovala podle 
součtu umístění na třech soutěžích, a Pohár ČSM byl jen jedním z nich.  
 
Evropský pohár se v roce 2014 hrál ve dvou termínech tj. samostatně pro ženy a o 
týden později pro muže v rakouském Puerbachu. ČR reprezentovaly  ženy z TJ 
Sokol Pražák, TM Vodňany a MC Včelná.  Muže reprezentovalo ZKM Vodňany, Slavoj 
Stožice a CM Křišťál Lenora. Nejúspěšnější bylo družstvo TM Vodňany (12. místo)  u žen 
a z mužů  CM Křišťál Lenora. Muži se tentokrát do postupového pavouku neprobojovali 
a hráli soutěž „útěchy“. EP je výkonnostně těžší soutěž než  samotné ME nebo MS, 
protože vyspělé státy mají právo startu čtyř  kvalifikovaných klubů a jejich výkonnost je 
na úrovni reprezentačních výběrů a to je stále nad síly českých klubů. Evropský pohár 
v roce 2015 pořádal běloruský Brest. České barvy v mužské kategorii zastupoval Sokol 
Katovice. Po prvním dnu se mu podařilo postoupit ze skupiny do osmifinále. Druhý se 
hrálo systémem play – off proti německému týmu FC Penzing, který byl nad síly 
českého družstva. Boj o konečné umístění proti rakouskému ESV Wogrin Edla vyzněl 
lépe pro rakouský tým. 
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EURO Grand Prix U16 .  Každoročně Mezinárodní federace metané ( dále IFI ) pořádá 
začátkem srpna konfrontaci sil mládeže  v letní metané. Po Steinachu am Brenner 
v Rakousku letošní  Grand Prix U – 16 pořádal polský Terespol. Přes velkou vzdálenost 
se Grand Prix U – 16 ve dnech 7. až 9. srpna 2015 zúčastnily vedle pořádajícího Polska 
družstva  z Itálie, Německa, Rakouska, České republiky, Slovinska, Ruska, Běloruska, 
Litvy a Finska. Každý stát mohl  delegovat do soutěže dva reprezentační výběry. Toho 
využily státy z Rakouska, Německa, Itálie, Běloruska, Polska a České republiky. Českou 
republiku reprezentovali sportovci a sportovkyně z oddílů TM Vodňany Karolína 
Pártlová a Markéta Pártlová, ZKM Vodňany Martin Hoffman a Jan Strnad, Sokol Pražák 
Nikola Krausová a Tomáš Petrus a z TJ Sokol Katovice Jindřich Kubeš a Pavel 
Matašovský.  Hrálo se za velkého vedra v plechové hale na osmi drahách  na povrchu z 
hlazeného betonu. Tento druh povrchu se v České republice nikde nevyskytuje. Mnozí 
závodníci na něm hráli poprvé a podle toho vypadaly výsledky. Nejlépe pro nás se z  
netradičním povrchem  dokázal  vypořádat Jindřich Kubeš, který se umístil na 20. 
místě. V soutěži družstev v hodech na cíl chybělo našemu výběru na 4. místo 14 
bodů.Mezinárodní federace metané pořádáním letních mládežnických mezinárodních 
turnajů se snaží o častější měření sil a přátelská setkání sportovců stejných kategorií 
mimo tradiční Mistrovství Evropy na ledě. 

 
 
Přátelské turnaje – Zejména letní sezóna je pokryta přátelskými turnaji. Které pořádají 
oddíly, což se zatím daří. Řada z nich vyjíždí na přátelské turnaje do zahraničí a snaží se 
udržovat sportovní kontakty za hranicemi ČR. Pořádání turnajů se už před řadou let 
přesunulo z ekonomických důvodů z ledových ploch na asfalty. Až na výjimky není 
možné ekonomicky zvládnout pronájem ledových ploch, takže se oddílům komplikuje 
možnost pořádání ledových turnajů. Prozatím stále drží svůj kredit Jihočeský pohár, 
kdy se letos pořádal už 47. ročník ale za tímto faktem je velká aktivita pořádajícího 
oddílu a řada výjezdů na turnaje do zahraničí.  Letošní primát získalo znovu družstvo 
Unionu Katsdorf z Rakouska. Další dlouhodobě a tradičně pořádanou akcí je stále 
Vodňanský kapr, nicméně i ten se i přes velkou aktivitu ZKM také potýká s problémem 
účasti zahraničních družstev.   
 
Prezentace metané a jejích výsledků se každoročně pravidelně zajišťuje přes tisk –  
Mladá fronta dnes a Deník. Jednou ročně se výsledky posílají do sportovní ročenky. 
Někdy se podaří prosadit informace do regionálního tisku případně do místních 
zpravodajů. Kontakt s oddíly je dnes už realizován jak vedením ČSM, tak i STK převážně 
přes e-mailové zprávy, takže je komunikace rychlejší a efektivnější a je běžně používán 
i na korespondenci mezi oddíly případně mezi členy orgánů ČSM a oddílů. 
Od letošního roku, resp. Od letní sezony je potřeba pořadatelům turnaje spolu 
s úhradou za startovné na turnaji dát i vypsanou soupisku oddílu, která se bude 
přepisovat do evidenčního systému ČUS. 
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Reprezentace a Mistrovství republiky 2015 
Kompletní započitatelné výsledky reprezentace všech jsou nedílnou přílohou této 
zprávy (viz na konci zprávy). Jsou zde zmíněny hlavně výsledky zohledňované MŠMT. 

 
Mistrovství Evropy v lední metané v Písku 
Soutěž družstev mužů ( 13 týmů ) – 5. místo 
Soutěž družstev žen ( 9 týmů ) – 5. místo 
Soutěž družstev mužů na cíl ( 13 týmů ) – 5. místo 
Soutěž družstev žen na cíl  ( 9 týmů ) – 4. místo 
Soutěž jednotlivců na cíl muži ( 40 účastníků ) – 10. místo 
Soutěž jednotlivců na cíl ženy ( 27 účastníků ) – 9. místo 

 
Mistrovství Evropy v lední metané U – 16, U – 19   Amstetten ( Rakousko ) 
Soutěž družstev U – 16 ( 9 týmů ) – 4. místo 
Soutěž družstev U – 19 ( 8 týmů ) – 4. místo 

                       Soutěž družstev U – 16  na cíl ( 9 týmů )  - 6. místo 
                  Soutěž družstev U – 19  na cíl ( 8 týmů ) – 5. místo 
                  Soutěž jednotlivců na cíl ( 37 účastníků ) – 8. místo 
                  Soutěž jednotlivců na cíl ( 34 účastníků ) – 9. místo   
 
                  Evropský pohár na ledu muži -  Brest ( Bělorusko ) 
                  TJ Sokol Katovice – 13. až 16. místo 
 
                  Mistrovství republiky na ledu 2014 – 2015 

Soutěž družstev mužů – Slavoj Stožice 
Soutěž družstev žen  – TM Vodňany 
Soutěž družstev mužů na cíl – Slavoj Stožice 
Soutěž družstev žen na cíl   – TM Vodňany 
Soutěž jednotlivců na cíl muži  - Richter Jiří (ZKM Vodňany) 

                  Soutěž jednotlivců na cíl ženy – Růžičková Šárka (Sokol Pražák) 
 
                   Mistrovství republiky na ledu U – 16 a U -19 
                   Soutěž družstev – ZKM Vodňany 
                        Soutěž družstev na cíl – ZKM Vodňany 
                   Soutěž jednotlivců na cíl U - 16 – Pártlová Karolína ( TM Vodňany ) 
                   Soutěž jednotlivců na cíl U – 19 – Čech Josef  ( ZKM Vodňany ) 

                  Mistrovství republiky na asfaltu 2015 
Soutěž družstev mužů – MC Včelná 
Soutěž družstev žen  – Sokol Pražák 
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Soutěž družstev mužů na cíl – Slavoj Stožice 
Soutěž družstev žen na cíl  – MC Včelná 
Soutěž jednotlivců na cíl muži  - Kuděj Roman ( Sokol Katovice ) 

                  Soutěž jednotlivců na cíl ženy – Růžičková Šárka (Sokol Pražák) 
                  Soutěž družstev mix ( 2 muži a 2 ženy ) – Slavoj Stožice 
 
                  Mistrovství republiky na asfaltu U – 16 a U -19  
                  Soutěž družstev – TM Vodňany 
                       Soutěž družstev na cíl – ZKM Vodňany 
                  Soutěž jednotlivců na cíl U - 16 – Pártlová Karolína ( TM Vodňany ) 
                  Soutěž jednotlivců na cíl U – 19 – Čech Josef  ( ZKM Vodňany ) 

 

                 Finanční zpráva 
                Zprávu o hospodaření, neboli též finanční zprávu, je potřeba začít popisem situace 

příjmu dotací od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT), které 
jsou zásadním zdrojem financování našeho svazu. Český svaz metané nesplňuje kritéria 
pro zařazení do TOP 80 sportovních svazů a organizací, které jsou přímo dotovány 
státem. V roce 2015 dostal ČSM ve dvou splátkách dohromady od MŠMT 650 000,- Kč 
na činnost svazu z Programu V., z kterého se hradí i výdaje na reprezentaci. 
Mimořádně ČSM dostal dotaci z MŠMT  z Programu VI. na pořádání mimořádné 
sportovní akce „Mistrovství Evropy na ledu“ částku 200 000,- Kč., od Jihočeského 
kraje 138 000,- Kč, Grantu města Písek 20 000,- Kč a záštitu hejtmana Jihočeského kraje 
5 000,- Kč. V roce 2015 se podařilo získat od ČOV dar na mládež v celkové výši 
253 000,- tedy o 53 000,- Kč více než v roce 2014. V roce 2015 nastartoval VV ČSM 
projekt „Ukázkové a náborové akce metané pro školy“,a část peněz použil na 
Mistrovství Evropy U-16 a U-19 v Amstettenu. Z daru ČOV bylo utraceno v roce 2015  
celkem 127 681,- Kč. Dotaci obdrženou z MŠMT musíme celou použít na náklady ČSM 
v daném roce. Na rozdíl od daru ČOV můžeme obdržené peníze používat 3 roky. To 
znamená, peníze obdržené v roce 2014, kdy přišlo 200 000,- Kč, můžeme využívat až do 
roku 2016, peníze obdržené v roce 2015 až do roku 2017. Tomu odpovídají výnosy na 
účtu 68200 - dary a dotace, které jsou nižší o nespotřebovanou částku „nevyčerpaný 
dar od ČOV“ 289 367,90 Kč, který se převedl interním dokladem INT-48/2015 do roku 
2016. Z grantu Jihočeského kraje 138 000,- Kč nebyla spotřebována celá částka. Rozdíl 
14 117,- Kč byl vrácen bankovním příkazem.   
V roce 2015 hospodařil náš svaz s historicky největším objemem finančních prostředků, 
když při příjmech ve výši 1 512 355,89 Kč a celkových nákladech 1 563 355,89 Kč 
zakončil rok se ztrátou 51 081,03Kč Kč. Ztráta byla hrazena z vlastních zdrojů. 
Závěrem je třeba říci, že hospodaření ČSM v roce 2015 bylo stabilizované.                     
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                 Kontrolní a revizní komise 

Revizní komise vedená předsedou PhDr. Václavem Hanžlem při kontrole peněžního 
deníku, dokladů a bankovních výpisů neshledal žádné nedostatky ve vedení peněžního 
deníku, pokladny a bankovního účtu. Na základě výsledků kontroly doporučila KRK 
Valné hromadě 8. května schválit výsledek hospodaření za rok 2014. Na základě 
rozšířených pravomocí Kontrolní a revizní komise konstatuje, že úkoly zadané 
Výkonným výborem jsou plněny řádně a včas. 

 

 
 

Webové stránky a medializace na internetu 
Webové stránky potřebné pro chod svazu procházejí neustálou obnovou. Důležité je 
také vstup ČSM do sociálních sítí, které se stávají, hlavně pro mladé, fenoménem doby. 
http://www.metana.cz/  
 

http://www.metana.cz/
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Zprávu zpracoval ing. Miroslav Hrúz 
Schválil Václav Pártl a ing. Miroslav Hrúz    

                                                                                             
Český svaz metané – výsledky za rok 2015 

 

Sportovní svaz Český svaz metané  - ČSM 

                         

soutěž země datum počet zemí   

MEJ AUT 18.2.-21.2. 10  Strana 1 

Disciplína 

(zkr. dle oponentur) 

Příjmení * Jméno Umístění Počet na 

startu 
* (u týmových sportů  počet  hráčů dle zápisu k utkání) 

Družstvo U 19 Čech  Josef 4 8 

 Fousek Jan   

 Potužník Miroslav   

 Vokurka Jaroslav   

 Zdeněk Lukáš   

Družstvo na cíl U 19 Fousek Jan 5 8 

 Potužník Miroslav   

 Čech Josef   

 Vokurka Jaroslav   

Jednotlivci na cíl U19 Čech Josef 9 34 
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soutěž země datum počet zemí 2 0 1 5  

ME  ČR 4.3. – 7.3. 14  Strana 2 

Disciplína 

(zkr. dle oponentur) 

Příjmení * Jméno Umístění Počet na 

startu 
* (u týmových sportů  počet  hráčů dle zápisu k utkání) 

Družstvo mužů Richter Jiří 5 13 

 Madar Michal   

 Mráz Tomáš   

 Svoboda Vlastimil   

 Kohout Lukáš   

Družstvo mužů na cíl Mráz Tomáš 5 13 

 Madar Michal   

 Richter Jiří   

 Svoboda Vlastimil   

Jednotlivci na cíl Mráz Tomáš 10 40 

 Svoboda Vlastimil 17 40 

Družstvo žen Růžičková Šárka 5 9 

 Davidová Daniela   

 Komzáková Zdena   

 Melušová Andrea   

 Schachingerová Michaela   

Družstvo žen na cíl Davidová Daniela 4 9 

 Melušová Andrea   

 Růžičková Šárka   

 Bendlová Vladimíra   

Jednotlivci na cíl Davidová Daniela 9 27 


