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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 7. května 2016 v areálu SK Včelná . 
- Na VH byla schválena změna soutěže jednotlivců v hodech na cíl zvýšením počtu 
mistrovských kol. Po 4 kolech hraných ve 4 různých termínech je 4 kolo rozšířeno o 
finále pro 8 soutěžících s nejvyšším bodovým součtem. Důvod změny je posílení 
konkurenceschopnosti na ME nebo MS. 
- Další VH je naplánována na 8. května 2017 v areálu Blanice ve Vodňanech 
 

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: 
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Václav Pártl  - prezident ČSM a statutární zástupce 
 
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 ČSM 8. května 

2014 scházela ve  složení - Z. Meluš – jako předseda STK, Tomáš Mráz, Roman Kuděj, 

Pavel Klimeš a Jindřich Petrášek. Hlavní náplní práce je příprava a řízení mistrovských 

soutěží případně dalších akcí, které ČSM pořádá nebo se na nich podílí. STK také 

připravuje návrhy změn a úprav legislativních dokumentů k soutěžím ČSM. Připravuje 

také po mistrovských soutěžích zprávy pro sdělovací prostředky, které pravidelně posílá 

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. Vede statistiky mistrů 

ČR ve všech soutěžích i statistiky nejlepších výkonů. Při pořádání mistrovských soutěží 

spolupracuje s  okresními svazy (dále OS) a oddíly v jejichž regionech se soutěže konají. 
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Příprava hracích ploch, zejména ledových, je pak dle dohody záležitostí jednotlivých OS 

a oddílů.V prosinci 2016 byly oddíly seznámeny formou školení o změně pravidel.  

 
 
 

Činnost v roce 2016 
Výkonný výbor se v roce 2016 sešel sedmkrát na oficiálních jednáních. Přesně ve dnech 
2.1., 10.3., 14.4., 23.6., 28.9., 1.10. a 4.11. 2016. Zápisy z těchto jednání byly rozeslány 
všem zástupcům oddílů registrovaných v ČSM. 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, pokračoval VV v projektu „Ukázkové a náborové akce metané pro 
školy“, z které vykrystalizovala stálá spolupráce ZŠ Katovice, ZŠ Vodňany, ZŠ České 
Budějovice a ZŠ Štramberk. ZŠ České Budějovice vybudovala v areálu základní školy dvě 
hřiště na metanou. ČSM v rámci projektu podpořil ZŠ České Budějovice zapůjčením 16 
hracími kotouči, ručičkami a kluznými deskami. Podpořena byla i zvýšená aktivita 
Sokola Štramberk hracím náčiním.  
Mládežnická metaná není jen  starostí VV ČSM, ale i starostí samotných oddílů a hráčů, 

aby se mládež stala součástí aktivit oddílů, odkud vše začíná. Je i budoucností 

samotného oddílu, jeho dlouhodobějšího rozvoje, udržení tradic a postavení v české 

metané. Bez mládeže to prostě nepůjde. Financování sportovních svazů, tak jak se 

momentálně vyvíjí na jedné straně slibuje, ale už i praktiky dovoluje naplňovat větší 

podporu mládežnického sportu. Nastavené financování na 3 roky a případné pozvolné 

další navyšování částek, které do sportu budou plynout nám prozatím dává jistotu, že 

svou sportovní činnost  ufinancujeme. Poslední zápis z VV ČSM  mj. obsahoval některá 

rozhodnutí, které VV ČSM přijal na podporu sportovní činnosti oddílů, např. zrušení 

startovného, věcné ceny (desky) za účast. Uvidíme, zda tato rozhodnutí podpoří a zvýší 

aktivitu oddílů.  Administrativní náročnost chodu sportovního svazu stále narůstá, ale 

musíme se s tímto stavem vyrovnat, abychom obstáli i dalších letech.   

 
 

Sportovní činnost 
 
Výsledky z Mistrovství světa, Mistrovství Evropy mládeže, Evropských pohárů a z  
mistrovských soutěží ČR 
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11. Mistrovství světa v lední metané v Rittenu ( Itálie ) 
Soutěž družstev mužů ( 22 týmů ) – 5. místo 
Soutěž družstev žen ( 17 týmů ) – 4. místo 
Soutěž družstev mužů na cíl ( 22 týmů ) – 8. místo 
Soutěž družstev žen na cíl  ( 17 týmů ) – 4. místo 
Soutěž jednotlivců na cíl muži ( 48 účastníků ) – 15. místo 
Soutěž jednotlivců na cíl ženy ( 42 účastníků ) – 13. místo 

 
52. Mistrovství Evropy v lední metané U – 16, U – 19 a 4. Mistrovství světa U - 23 
 Ritten ( Itálie ) 
Soutěž družstev U – 16 ( 9 týmů ) – 7. místo 
Soutěž družstev U – 19 ( 7 týmů ) – 4. místo 
Soutěž družstev U – 23 ( 8 týmů ) – 5. místo 

                       Soutěž družstev U – 16  na cíl ( 9 týmů )  - 6. místo 
                  Soutěž družstev U – 19  na cíl ( 8 týmů ) – 4. místo 
                  Soutěž družstev U – 23  na cíl ( 8 týmů ) – 4. místo 
                  Soutěž jednotlivců na cíl  U – 16 ( 40 účastníků ) – 25. místo 
                  Soutěž jednotlivců na cí l U – 19 ( 34 účastníků ) – 14. místo   
                  Soutěž jednotlivců na cí l U – 19 ( 27 účastníků ) – 14. místo   

 
 
MČR na ledě 
Jednotlivci - hody na cíl 
Muži                          Zdeněk Meluš (MC Včelná) 
Ženy                     Šárka Růžičková (Sokol Pražák) 
Mládež „19“   Pártlová Karolína  (Slavoj Stožice) 
Mládež „16“   Martin Hoffman (ZKM Vodňany) 
Družstva – hody na cíl 
Muži    KM Lenora 
Ženy     Slavoj Stožice 
Soutěže družstev  
Muži                                      Slavoj Stožice 
Ženy                                    Slavoj Stožice 
Mládež do „19“  ZKM Vodňany II. 
II. liga                                      Sokol Katovice III. 
III. liga                                     Sokol Vodňany III. 
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MČR na asfaltu 
Jednotlivci – hody na cíl  
Muži     Zdeněk Meluš (|MC Včelná) 
Ženy                        Karolína Pártlová  (Slavoj Stožice) 
Mládež „19“   Karolína Pártlová  (Slavoj Stožice) 
Mládež „16“   Jan Strnad (ZKM Vodňany) 
Družstva – hody na cíl 
Muži    MC Včelná 
Ženy     Slavoj Stožice 
Soutěže družstev 
Muži    ZKM Vodňany 
Ženy     Sokol Pražák 
Mixů    Slavoj Stožice 
Mládež do „19“  Sokol Katovice II. 
II. liga                                      SK Včelná I. 
III. liga                                     Sokol Katovice  II. 

 
Evropa Cup 2016  – Peiting (GER) – umístění nejlepšího 
 
Ženy – družstva    13. místo (Sokol Pražák) 
Muži - družstva      12. místo (MC Včelná) 
 

 

                   Mezinárodní mistrovské soutěže: 
 

IFI - 52. Mistrovství Evropy v lední metané U – 16, U – 19 a 4. Mistrovství světa U - 23 
 Ritten ( Itálie ) 2016 
             

ME mládeže –  se konalo v únoru 2016 v italském Rittenu. ČSM vyslal na ME 
reprezentaci všech kategorií, U16, U19 i U23. Zisk medaile se letos nepodařil, ale 
vystoupení naší reprezentace bylo dobré a určitě se v konkurenci 9 států neztratila. 
Čtvrtá místa v družstvech v kategorii U19 mají svou cenu a 14. místo v jednotlivcích 
z 34 startujících Miroslava Potužníka z Katovic také. Družstvo U23 skončilo také na 4. 
místě v hodech na cíl a na 5. místě v soutěži družstev. 14. místo Josefa Čecha ze ZKM 
Vodňany a 15. místo Karolíny Pártlové v hodech na cíl ve své kategorii je také dobré.  V  
U16  jsme ve všech disciplínách byli o malinko horší než starší kolegové, ale určitě jsme 
nepropadli. Důležité je, aby mladí sbírali postupně zkušenosti, zdokonalovali své hrací 
návyky a příští mistrovství Evropy je zúročili. Podle hodnocení vedoucích družstev na 
ME podali mládežníci v soutěžích solidní výkony a celkově reprezentovali českou 
metanou dobře.  
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IFI –11. Mistrovství světa v lední metané v Rittenu ( Itálie ) 
 
 
Letošní MS se konalo začátkem března a jeho pořadatelem a hostitelem byl Italský svaz 
metané. Výborně zvládnutá organizace šampionátu, pohostinnost a pěkné prostředí 
vytvořilo příjemnou kulisu, ve které se soutěže odehrály.  
 

Soutěže jednotlivců  na cíl se zúčastnilo 48 hráčů a 42 hráček.  Z českých zástupců 

v soutěži se nejlépe umístila Šárka Růžičková a to na 13 místě s 228 body a Zdeněk 

Meluš na 15. místě s 286 body a odstupem 30 bodů za postupovým výkonem pro  

finálovou osmičku. Stále se nedaří zopakovat výkony z domácího šampionátu , aby 

jsme dokázali proniknout mezi posledních 8 finalistů nějak pravidelněji.  

Soutěže družstev na cíl – Letošní mistrovství snad jen s výjimkou rakouských mužů se 

neslo ve znamení nižších výkonů v této soutěži. Led byl rychlejší než jsme měli na ME 

v Písku. Ženy průměrným výkonem uhrály 4 místo a na medaili chybělo pouhých 15 

bodů. Muži pak také průměrným výsledkem uhráli 8 místo z 23 startujících týmů a 

podařilo se zachránit pro příští MS 3 místa ve startovní listině. Prvních osm zemí má 

právo startu pro 3 hráče/hráčky, takže pro příští MS máme plné počty.  

Soutěž družstev -  V družstvech tentokrát ženy po napínavé koncovce druhého kola 

turnaje do semifinále postoupily  a nový klíč pro play-off přisoudil do semifinále 

družstvo Rakouska, které ve druhém kole turnaje česká reprezentace porazila.  Sobotní 

semifinálový dvojzápas ale rakouské družstvo zvládlo bezchybně a příliš šancí na 

úspěch neposkytlo. Český tým se z útlumu nedostal po celé utkání a poměrně hladce 

prohrál a sen o medaili se rozplynul. V roce 2012 se podařilo v semifinále vyřadit 

Německo a v roce 2013 se totéž podařilo v zápase o 3 místo. Tentokrát se to 

nepodařilo, ale rakouské družstvo si na to dává pozor a výhodu větší vyhranosti  a 

odolnosti hráček proměnilo v postup. Titul světových šampiónek vybojovalo hodně 

dobře hrající družstvo Itálie, které zdolalo favorizované Rakousko 28:22 a navázalo na 

loňský triumf z ME v Písku.    

Mužské družstvo hrálo první část turnaje trochu nevyrovnaně a nezačalo dobře. Druhý 

turnaj zafinišovalo a nakonec to bylo velmi pěkné 5 místo. Ztráta z první části se už 

nedala dostihnout a tak ze 4. místa postoupilo družstvo USA. Finále se nakonec 
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odehrálo mezi dvěma největšími favority tedy Rakouskem a domácí Itálií. Finále mělo 

tentokrát velmi vysokou úroveň a o titul se hrálo do poslední otáčky. Po naprosto 

vyrovnaném průběhu a vynikajících výkonech finalistů se nakonec podařilo vyhrát 

Rakousku v poměru 22:19 a po dlouhém čekání na zlato z MS po 29 letech odvezlo titul 

Rakousko.  

Hody do dálky -  česká reprezentace se MS v hodech do dálky nezúčastnila. Titul 
v družstvech – získalo Rakousko a v jednotlivcích zvítězil také dálkař z Rakouska – René 
Genser (138,90 m), který porazil fenomenálního reprezentačního kolegu, Bernharda 
Patschge o pouhé 4 cm. 
 

Evropský pohár se v roce 2016 hrál ve dvou termínech tj. samostatně pro ženy a o 
týden později pro muže v Německém Peitingu. Zúčastnily se ženy ze Slavoje Stožice 
Sokola Pražák a MC Včelná a u mužů ZKM Vodňany, Slavoj Stožice a MC Včelná. Zde je 
výkonnost řady družstev nad naše síly a téměř pravidelně končí nejlepší české 
družstvo ve skupině o 13 – 16 místo. V roce 2016 to bylo družstvo MC Včelná v 
mužích a 13 místo obsadilo i družstvo žen Sokola Pražák.  Prvních 12 míst tradičně 
patřilo klubům z Rakouska, Německa a Itálie. 
 

Reprezentace 2016 
Kompletní započitatelné výsledky reprezentace všech jsou nedílnou přílohou této 
zprávy (viz na konci zprávy). Jsou zde zmíněny hlavně výsledky zohledňované MŠMT. 

 
                         

Nemistrovské soutěže. 
 

Turnaj „O pohár ČSM“ proběhl říjnu 2016 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 7 
družstev, u žen  4 družstva.  Vítězem v kategorii žen se stalo družstvo Sokola Pražák a 
mezi muži zvítězilo družstvo Slavoje Stožice. Nominace na EP se určovala podle součtu 
umístění na třech soutěžích, a Pohár ČSM byl jen jedním z nich.  
 
EURO Grand Prix pro U16.  IFI každoročně pořádá pro reprezentační výběry mládeže 
do 16. let dvoudenní soutěž Grand Prix. Hraje se většinou v srpnu a v roce 2016 
uspořádal GP německý Regen, který leží v blízkosti našich hranic. Každý stát mohl 
delegovat až dvě družstva a řada států také tuto možnost využila.Letní Euro Grand 
Prix U 16 se zúčastnilo 13 družstev a 59 jednotlivců z 9 států. Výbornou účast  
podpořil další přírůstek a to mládežnický tým do 16 let  z Finska.  Hrálo se  na 
hlazeném betonu v regenské hale.  V soutěži družstev ČR skončila celkově na 10. 
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místě a v soutěži družstev na cíl   vybojovala 8. místo. Nejúspěšnější jednotlivec – 
Vladimír Sodomka byl na 41. místě v hodech na cíl.  
 
Přátelské turnaje – Letní sezóna je pokryta řadou přátelských turnajů a aktivita 
oddílů, které pořádají  turnaje, je hlavně na asfaltech. Zatím se tak nějak daří je 
naplňovat letní sezonu. Řada oddílů mj. ještě také vyjíždí na přátelské turnaje do 
zahraničí (zejména Rakousko a Německo) a snaží se udržovat sportovní kontakty za 
hranicemi ČR. Pořádání turnajů na ledě až na výjimky není možné ekonomicky 
zvládnout, takže se oddílům komplikuje možnost pořádání ledových turnajů. 
Nicméně, prozatím stále drží kredit Jihočeský pohár, kdy se letos v únoru pořádal už 
48. ročník. Dalším dlouhodobě a tradičně pořádaným turnajem je  Vodňanský kapr. 
Poprvé uspořádal Sokol Katovice lední Pootavský pohár na ledu ve Vimperku. 

 

                   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 2016 dostal ČSM dotaci  od MŠMT 650 000,- Kč na činnost svazu 
z Programu V., z kterého se hradí i výdaje na reprezentaci. Od České unie sportu jsme 
koncem roku obdrželi 45 500,- Kč. V roce 2016 nám zaslal ČOV dar na mládež v celkové 
výši 313 000,- tedy o 60 000,- Kč více než v roce 2015. V roce 2016 pokračoval VV ČSM 
v projektu „Ukázkové a náborové akce metané pro školy“,a část peněz použil na 
Mistrovství Evropy U-16 a U-19 v Rittenu ( Itálie ). Z daru ČOV bylo uhrazeno v roce 
2016  celkem 149 023,- 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“ 453 345,- Kč, který se převedl interním dokladem INT-
42/2016 do roku 2017.  
V roce 2016 hospodařil náš svaz s objemem finančních prostředků, když při příjmech ve 
výši 1 069 086,- Kč a celkových nákladech 976 904,- Kč  zakončil rok s přebytkem 
92 182,- Kč .  
Závěrem je třeba říci, že hospodaření ČSM v roce 2016 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 2017 schválit výsledek hospodaření za rok 2016. Na základě 
rozšířených pravomocí Kontrolní a revizní komise konstatuje, že úkoly zadané 
Výkonným výborem ČSM 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/  
Zprávu zpracoval ing. Miroslav Hrúz 
Schválil Václav Pártl a ing. Miroslav Hrúz    

                                                                                             

http://www.metana.cz/
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     Výkaz výsledků MS, ME, MSJ, MEJ, kvalifikace, seriály za rok:       2 0 1 6 

 

Sportovní 
svaz 

Český svaz metané  - ČSM 

            

soutěž země datum počet zemí   

MEJ Itálie 17.2.-21.2.2016 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 Pártlová Markéta 4 7 

 Pártlová Karolína   

 Kubeš Jindřich   

 Potužník Miroslav   

     

Družstvo na cíl U 19 Pártlová Markéta 4 8 

 Pártlová Karolína   

 Kubeš Jindřich   

 Potužník Miroslav   
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soutěž země datum počet zemí 2 0 1 6  

MS  Itálie 23.2.-28.2. 22  Strana 2 

Disciplína 

(zkr. dle oponentur) 

Příjmení * Jméno Umístění Počet na 

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

Družstvo žen Davidová Daniela 4 17 

postup do play-off Melušová Andrea   

mezi poslední čtyři Růžičková Šárka   

 Komzáková Zdena   

 Schachingerová Michaela   

Družstvo žen na cíl Davidová Daniela 4 17 

 Růžičková Šárka   

 Melušová Andrea   

 Komzáková Zdena   

Jednotlivci na cíl Růžičková Šárka 13 42 

 Davidová Daniela 16 42 

Družstvo mužů Mach  Jiří 5 22 

 Mráz Tomáš   

 Svoboda  Vlastimil   

 Daněk Jakub   

 Madar Michal   

Družstvo mužů na cíl Meluš Zdeněk 8 22 

 Mach  Jiří   

 Svoboda  Vlastimil   

 Daněk Jakub   

Jednotlivci na cíl Meluš Zdeněk 15 48 

 Mach  Jiří 20 48 

     

 


