
Výsledky státní reprezentace a jejich vyhodnocení za rok 2022 
 

I. Státní reprezentace 
1. Seznam: 

 Ženy Pártlová Karolína 
 Mikešová Marcela 
 Růžičková Šárka 
 Lederhoferová Markéta 
 Schachingerová Michaela 
 Růžičková Andrea 
Muži Mráz Tomáš 
 Mach Jiří 
 Mach Zdeněk  
 Svoboda Vlastimil 
 Čech Josef 
 Daněk Jakub 
 Madar Michal  
 Meluš Zdeněk 
U23  Pártlová Markéta   
 Kudějová Barbora  
 Vlasáková Alena 
U23 Matašovský Pavel 
 Strnad Jan 
U19  nezúčastnila se – VV ČSM nenominoval 
U16 Matašovská Tereza 
 Lafatová Marie 
U16 Matašovský Václav 
 Samec Damián 
 Zach Jakub 
 

2. Plán účasti 
ME mládeže U16 – smíšené družstvo i soutěže jednotlivců 
MS mládeže U23 – smíšené družstvo i soutěže jednotlivců 
MS seniorů – ženy 
MS seniorů – muži 
Grand-prix – vypisuje IFI pro  U16 
Poznámka: IFI povoluje smíšené reprezentace mládeže a řada států i ČR využívá 
 

3. Skutečnost 
ME mládeže U16 – smíšené družstvo i soutěže jednotlivců 
MS mládeže U23 – smíšené družstvo i soutěže jednotlivců 
MS seniorů – ženy 
MS seniorů – muži 
Grand-prix U16 – nezúčastnili 



4. Výsledky 
Na NSA zaslány kompletní výsledkové listiny ME a MS dle kategorií.  
Mezinárodní federace IFI nevede žebříček výkonnosti členských zemí. 
Vede jen tabulku (historickou) Top výkonů v soutěži jednotlivců pro 20 nejlepších.   
Výsledky a cíle: U16 i U23 – cíl: družstva - umístit se na 4 místě, za silnou trojkou. 
V obou případech se podařilo 5. Místo. V současné době odpovídá možnostem a 
výkonnosti jednotlivých hráčů/ek.  
Cíl: soutěž v hodech na cíl družstev, zde jsme měli stejný cíl, umístění do 4 místa. 1-3 
místo je mimo naše možnosti, ale 4. místo by bylo reálné uhrát.  Podařilo se jen 
v kategorii U23. U16 skončila až na 6. místě, což je trochu za očekáváním. Předstihla 
nás stále se lepšící družstva ze Slovinska a Litvy.  
Cíl: soutěž jednotlivců na cíl – v této soutěži je vždy úspěchem dostat se mezi 12 
nejlepších tedy do finále soutěže a odehrát ještě jedno dvoukolo.  U této soutěže 
musíme konstatovat úspěch, protože se dvěma talentům z SCM mládeže podařilo 
dostat se do finále a nakonec obsadili 8. a 9. místo a to je určitě dobrá a příjemná 
zpráva.  
Výsledky a cíle: ženy – cíl: pokusit se dostat do semifinálové čtyřky v družstvech, 
obhájit v družstvech na cíl do 8. Místa a v jednotlivcích se pokusit o finálovou účast 
tj. mezi 12 nejlepších.  Družstvo nakonec 5. místo, což je hodně dobrý výsledek, 
družstvo na cíl 8. místo, finálová účast v jednotlivcích se nepodařila, ale to je složitý 
cíl a podaří se jen někdy tj. za 1x za několik let.  
Výsledky a cíle: muži – cíl: pokusit se dostat do semifinálové čtyřky v družstvech, 
jedná se nadstandardní cíl. Většinou muži hrají o 5 až 7 místo. Výsledkem  bylo 5. 
místo a to je hodně dobré umístění. 
V družstvech na cíl být také do 8. místa, ale je v našich silách hrát i o vyšší příčky. 
V roce 2022 se bohužel nedařilo (nemoc jednoho člena družstva) a výsledkem bylo 9. 
místo a to je propad oproti předpokladům. 
V jednotlivcích se pokusit o finálovou účast, stejně jako u žen, podaří se také jen 
někdy ale tento cíl se podařil, tj. účast ve finále mezi 12 nejlepšími byla. 12. místo.    
Výsledky určitě splnily očekávání a zatím se daří výkonnost a tím i postavení naší 
metané ve světovém soupeření držet.  Zatím …. 
Obecné: 
Covid dočasně zlikvidoval soutěže na ledě, část se přesunula na jiné termíny, takže se 
některé zimní soutěže odehrály až na podzim (už po MS). Valná část letní sezony se 
odehrála. Zde nás bohužel pronásledovalo počasí a soutěž jednotlivců se např. 
odehrála až na 4 pokus. Zimní sezonu komplikovala také silná nejistota 
s financováním nájmů ledových ploch a dalších nákladů spojených s pořádáním 
mistrovských soutěží.  Krácení soutěží, menší počet kol, menší účast sportovců. 
Problém s financováním vedl také ke zrušení tréninků na ledě, jak pro mládež, tak i 
dospělé (byly společné).  
To vše se odráží na výkonnosti a vyhranosti, bohužel nám i několik i mladých hráčů 
od metané odešlo za jiným sportem (možná zábavou), a stejný problém řeší i 
samotné oddíly. Na pozadí těchto událostí a problémů se velmi těžko plánují cíle a 
pak se i těžko hodnotí, protože jsme nemohli udělat vše potřebné, co jsme 
potřebovali, a hlavně před ME a MS. Jen dodáváme, že řada věcí je pro ČSM 



nerealizovatelná a je mimo naše možnosti, jak finanční, tak i z hlediska zajištění 
personálního. Je toho moc, co bychom chtěli, ale nemůžeme si to dovolit.  Jsme malý 
svaz s malým rozpočtem a musíme velmi rozvažovat, jak naložíme s finančními 
prostředky, které dostaneme. Samotné zpracovávání těchto požadavků je velkou 
zátěží pro neprofesionální úředníky a dobrovolné funkcionáře sportovního svazu. O 
zadání na vypracování potřebných zpráv a dokumentů profesionální agenturou 
můžeme jen snít. Jejich prudce rostoucí náročnost a rozsah, začíná být na hranici 
možností dobrovolníků, kteří se rozhodli, věnovat se nějakému sportu a pak zkusit 
vychovat své následovníky.  
 

II. Talentovaná mládež 
 
Rozhodnutím VV ČSM z října 2021 jsme založili sportovní centrum mládeže v Katovicích 
(okres Strakonice), kde dlouhodobě úspěšně pracují s mládeží a mají v současné době 
nejvíce registrovaných hráčů/ek v mládežnickém věku.  Systém – je popsán v koncepci 
Sportovního centra mládeže (dále jen SCM) 
 

1. Systém a koncepce talentované mládeže 
a) SCM řídí koordinátor a vedoucí trenér SCM, které jmenoval VV ČSM. SCM je jen 

jedno viz výše, v Katovicích. 
b) Jmenovaní trenéři SCM (2) zpravidla doprovázejí a vedou reprezentace mladých 

na ME nebo MS.  Zároveň komunikují s trenéry seniorů případné návrhy na 
zařazení některého absolventa do reprezentace dospělých. Konečnou nominaci 
pak schvaluje VV ČSM. 

c) Podpora SCM ze strany ČSM je velmi omezená a zaměřuje se zejména na 
vybavení hracím nářadím. Hrací plochu, metodickou činnost, sportovní přípravu, 
taktickou přípravu, případně doplnění hracího nářadí atd.  poskytují trenéři a 
mateřský oddíl Sokol Katovice bezplatně.   Zprávu o činnosti SCM podává 
koordinátor s vedoucím trenérem VV, který takto kontroluje činnost. 

d) Trenérskou činnost zajišťují dva trenéři s licencí „B“ s tím, že jeden je jmenován 
jako vedoucí trenér. Na svou činnost mají smlouvu. 

e) Viz příloha 
f) Viz příloha 
g) Zdravotní zajištění, fyzio, rehabilitace jsou mimo naše možnosti 
h) Viz příloha 

 
2. Vyhodnocení 
Vyhodnocení činnosti SCM bylo provedeno na VH  ČSM v září 2022 s ohledem na to, 
že reprezentační sezona i domácí soutěže na ledě pro mládež skončila. Je součástí 
zápisu z VH ČSM.   
 


