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Ú vodní  zprá vá 

ČESKÁ ASOCIACE CHEERLEADERS 

Organizace Česká asociace cheerleaders (dále jen „ČACH“) se zaměřuje na systematickou podporu rozvoje 

cheerleadingu jako moderního sportovního odvětví. ČACH sdružuje kluby, které se specializují na sportovní 

a taneční cheerleading. Předmětem činnosti ČACH je organizování cheerleadingu a všech jeho forem 

na území České republiky. Činnost asociace je založena na demokratických zásadách a právní subjektivitě. 

Hlavními cíli ČACH jsou rozvoj, podpora a organizování cheerleadingu na území České republiky, sdružování 

a reprezentace českých klubů cheerleadingu v republikových a mezinárodních organizacích se sportovním 

zaměřením a rozvoj koordinačně estetických pohybových aktivit na rekreační úrovni s cílem motivovat 

k pohybové aktivitě formou seberealizace dětí a mládeže prostřednictvím hudby, pohybových a tanečních 

variací a gymnastických cvičení. Rozvíjet a podporovat kladný vztah k pohybové aktivitě, správné držení těla 

a pozitivní motivaci k rozvoji fyzické i psychické stránky osobnosti dětí a mládeže za účelem rozšíření členské 

základny ČACH a zajištění všestranné pohybové výchovy dětí a mládeže prostřednictvím cheerleadingu jako 

dostupné a atraktivní sportovní disciplíny se záměrem upevnit zdraví dětí a mládeže a jejich všestranný 

pohybový rozvoj.  

Z činnosti a cílů vyplývají hlavní úkoly ČACH: 

 rozvoj, podpora a propagace cheerleadingu a ČACH; 

 vydávání soutěžních pravidel a metodických materiálů; 

 organizace soutěží na úrovni ČACH včetně soutěží celostátních a mezinárodních; 

 organizace a řízení účasti reprezentačních družstev na mezinárodních soutěžích; 

 pořádání školení a kempů pro cheerleaders, trenéry a porotce; 

 podpora při zajišťování materiálů a vybavení pro cheerleading; 

 ediční a nakladatelská činnost s tématikou cheerleadingu; 

 kontrolní činnost v rozsahu vymezeném stanovami a právním řádem ČR; 

 získávání prostředků na zajištění činnosti ČACH. 

 

Sportovní cheerleading je mezinárodně uznávaným sportovním odvětvím, ČACH jako národní sportovní 

autorita v tomto sportovním odvětví je členem České unie sportu, dále členem Evropské cheerleadingové 

unie, Světové cheerleadingové unie a členem světové uznávané organizace sdružující sportovní odvětví Sport 

Accord. 

Cheerleading je náročnou sportovní disciplínou, která vyžaduje pravidelnou a systematickou sportovní 

přípravu. Řadí se mezi koordinačně estetické sporty s důrazem na technické provedení stuntovacích technik, 

gymnastiky a akrobacie ve vzduchu.  

 Charakteristika cheerleadingu ve zkratce: 

 dynamické a atraktivní taneční choreografie 

 stunty - živé lidské pyramidy, skoky, výkopy, akrobacie 

 akrobacie a gymnastika ve vzduchu 

 radost z pohybu, adrenalin, vzrušení, důvěra a zodpovědnost 
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 gymnastika, správné držení těla 

  skvělá tréninková i soutěžní atmosféra, motivující prostředí pro udržení dlouhodobého zájmu o zařazení 

pohybu do denního režimu 

 

Česká asociace cheerleaders sdružuje členské týmy zabývající se sportovním a tanečním cheerleadingem. 

V roce 2014 bylo členem 29 týmů z celé ČR a celkem sdružovala 1 108 osob. 

 

ČACH zajišťuje soutěže a reprezentaci v těchto sportovních disciplínách a kategoriích:  

 Taneční cheerleading  

 Sportovní cheerleading  

 

Všechny kategorie, divize a výkonnostní a věkové levely, jsou  uvedeny v pravidlech vydávaných ČACH. 

 

SVAZOVÁ STRUKTURA 

Rozvoj soutěžního odvětví přináší i změny ve svazové struktuře. Hlavním výkonným orgánem ČACH je Valná 

hromada a řídícím orgánem Výkonný výbor, jehož složení bylo rozšířeno na stav: předseda, dva 

místopředsedové a dva členové výkonného výboru. Vzhledem k rozšíření činnosti ČACH a zkvalitnění služeb 

a zintenzivnění spolupráce asociace a jejich členů byli zřízeny odborné pracovní komise. 

Výkonný výbor:  

Předseda: Mgr. Míková Nikoleta 

Místopředseda: Bc. Jana Vozábová 

Místopředseda: Ing. Martina Marešová 

Člen VV: Ing. Renata Štefanová 

Člen VV: Bc. Markéta Formanová 

 

Odborné pracovní komise: 

 

Revizní komise  

Nebyla v roce 2014 obsazena. Je vypsáno výběrové řízení na tuto pozici. 

 

Technická komise 

Linda Kotvová 

Andrea Lavrinčíková 

 

Komise porotců 

Barbora Schejbalová 

Jana Markovičová 



VÝROČNÍ ZPRÁVA, ČACH 2014  

Strá nká 4 

Kristýna Beňová 

Simona Míková 

 

Trenérská komise 

Ing. Veronika Rašková 

 

Komise pro média 

Kateřina Jelínková 
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Dů lez ite  ůdá losti á áktivity roků 2014 

GENERAL ASSEMBLY EUROPEN CHEER UNION 2014 

Zasedání představitelů evropských asociací a federací. Českou republiku zastupuje vždy předseda ČACH nebo 

člen výkonného výboru ČACH. V roce 2014 se GA ECU konalo v Bonnu dne 27. 6. 2014, při příležitosti konání 

Mistrovství Evropy 2014. Za ČACH se zúčastnila předsedkyně Nikol Míková a místopředsedkyně Martina 

Marešová, které prezentovaly činnost ČACH a aktivity českého cheerleadingu a obdržely pochvalné ohlasy 

k vývoji cheerleadingu v ČR od vedení ECU i zástupců řady evropských asociací a federací sdružených v ECU.  

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR 

Česká asociace cheerleaders byla již v roce 2013 předběžně uznána Českým olympijským výborem a v roce 

2014 byla zařazena do dotačního programu ČOV a po finalizaci nových podkladů pro členství v ČOV zažádala 

ČACH o  oficiální přijetí mezi členy ČOV v sekci neolympijských sportů. V rámci přiznaného dotačního 

programu ČACH vytvořila program AKRO GYM a AKRO GYM Plus na podporu rozvoje akrobacie u dětí 

a mládeže ve sportovním cheerleadingu, který je plně financován ČOV. 

REGISTR POROTCŮ 

Evropský registr porotců. Porotci, kteří využili možnost školení ECU pro porotce zprostředkované ČACH byli 

zařazeni do evropského registru porotců. Mimo možnosti porotcování v ČR, jim ECU zasílá možnosti 

porotcování v Evropě a na Mistrovství světa, což umožňuje jejich průběžné získávání praxe, prohlubování 

znalostí, možnost seberealizace, cestování a propagace českého cheerleadingu zejména v evropských vodách. 

Česká asociace cheerleaders vyslala 11 českých porotců, kteří prošli proškolením a úspěšně vykonali 

porotcovské zkoušky v levelu 2.  Díky spolupráci s ECU bude zajištěno další vzdělávání porotců a získání 

vyšších porotcovských levelů. V roce 2014 se čeští porotci cheerleadingu mimo soutěží v ČR, účastnili 

i  mezinárodních soutěží v Polsku, Německu, Itálii a dále oficiálního Mistrovství Evropy. Na práci českých 

porotců máme velmi pozitivní zpětnou vazbu, organizátoři soutěží si pochvalují velmi odborný, rychlý a 

efektivní přístup porotců z ČR. 

WORKSHOP PRO PRAVIDLA 

Ve spolupráci s evropskou technickou komisí pro pravidla proběhl pravidelný pracovní workshop 

s proškolením trenérů v oblasti soutěžních pravidel, aktuálních levelů pro rok 2014, slovníku pojmů a novinek 

chystajících se pro rok 2015. Workshop vedli porotci a zkušení trenéři, kteří absolvovali odborné školení ECU. 

Workshop proběhl formou přednášky a video ukázek. 

PUBLIC RELATIONS A SOCIÁLNÍ SÍŤ FACEBOOK 

V roce 2014 se ČACH cíleně zaměřila na komunikaci i prostřednictvím sociální sítě Facebook a tak napřímo 

oslovovala danou cílovou skupinu. Díky této strategii došlo k navýšení základny fanoušků CACH na Facebooku 

na 1 462. Výborně hodnotíme spolupráci s mediální komisí a externími kolegy zajišťujícími provoz webových 
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stránek. Stránky prošly v tomto roce také řadou změn a aktualizací, převážně zpřehlednění obsahové části 

a doplnění sekcí potřebných pro dokonalou informovanost členské základny.  

ELEKTRONICKÝ REGISTRAČNÍ SYSTÉM 

V lednu 2014 byl spuštěn elektronický registrační systém ČACH /ERS/ a po ročním fungování slouží nejen 

k obnovám a registraci členů, ale i k elektronickému přihlašování na soutěže organizované ČACH. ERS velmi 

zefektivnil evidenci členské základny a zjednodušil administraci v daných oblastech. Exporty ze systému navíc 

slouží nejen organizaci ČACH, ale i jednotlivým týmům k rychlému zajištění statistik a přehledů svých členů. 

CZECH NATIONAL CHEER TEAM 

Český reprezentační tým v roce 2014 vedli američtí trenéři Blake Myers, James Matsinger a manažerka týmu 

Bc. Jana Vozábová, místopředsedkyně ČACH.  Na Mistrovství Evropy v Bonnu obsadil český národní tým 

9. místo v kategorii Coed Cheer Team.  Celkem měl v soutěžní sezoně 2013/14 21 členů. V soutěžní sezoně 

2014/15 pokračuje v tréninku v počtu 25 členů. V průběhu roku vyhlašuje otevřené tréninky pro veřejnost.  

Zajišťuje mimo jiné přesun informací, technik a postupů do členských tymů prostřednictvím zkušeností 

získaných spoluprací se zahraničními trenéry. V roce 2014 byl pod CNCT vytvořen nově program National 

Cheer Talent Academy /NCTA/ na podporu rozvoje talentované mládeže v juniorské kategorii. Společné 

soustředění vybraných talentovaných juniorů z celé ČR a členů národního týmu vyústilo ve skvělou exhibici na 

soutěži Spirit Cheer Cup. V programu NCTA vzhledem k velmi pozitivní zpětné vazbě ze stran trenérů a 

samotných juniorů bude CNCT pokračovat i v následujícím období.  

MEGA CHEER SHOW 

Spojení tradic amerického fotbalu a cheerleadingu vyústilo ve velkou společnou show českých cheerleaders 

na finále amerického fotbalu Czech Bowl. Akce se zúčastnilo 131 cheerleaders z 11 týmů, kteří pod vedením 

Mgr. Nikolety Míkové, předsedkyně ČACH, nastudovali společné vystoupení. Show na vyprodaném stadionu 

v Edenu rozproudila dav. Akce s nezapomenutelnou atmosférou byla společným dílem České asociace 

cheerleaders a České asociace amerického fotbalu.  

ŠKOLENÍ 3V1 

V rámci vzdělávání trenérů se dne 4. 10. 2014 uskutečnila série tří školení. Oblast fyziotapingu (prevence 

zranění, ovlivnění poúrazových stavů, regenerace), přednášela fyzioterapeutka Mgr. Hana Pálková, přednášku 

na téma Doping vedl lektor Michal Polák z Antidopingového výboru ČR a školení na téma Porotce versus 

choreografie (video rozbory choreografií, jak postavit soutěžní choreografii) vedli zástupci odborných komisí 

ČACH.  

CHRISTMAS CHEER SPARKLE 

Dobrovolný a charitativní projekt, jehož cílem je podpora dětských domovů a vykouzlení dětských úsměvů 

prostřednictvím tanečních workshopů a dílniček na výrobu pomů, zábavných pohybových aktivit ve stylu 

cheerleadingového tréninku pod vedením jednotlivými členských týmů ČACH. Po pořízení fotodokumentace 

této aktivity měla probíhat fotosoutěž o nejzajímavější fotografii a vítězný tým by získal pro “svůj“ dětský 
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domov vánoční nadílku od partnera akce. Tato aktivita nakonec nebyla realizovaná, vzhledem k tomu, že se 

do vyhlášeného projektu nezapojil žádný členský tým. Věříme však, že v roce 2015 se tato aktivita více ujme 

už jen díky plánovanému většímu PR a úpravě termínu akce pro celé období od září do prosince, aby byl 

dostatečně velký prostor k organizaci aktivit. 

HELL DAY 

Zábavná alternativa zvýšení fyzické kondice prostřednictvím programu Hell day a osobního trenéra. 

Pravidelné testování kondice, porovnání výsledků mezi jednotlivými účastníky, společný workout pro 

cheerleaders se zaměřením na specifika sportovního odvětví cheerleading. Aktivita nebyla uskutečněna pro 

velmi malý zájem z řad členské základny. 
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Soůte z e 

STRUKTURA SVAZOVÝCH SOUTĚŽÍ  ČACH 

Cheerleading jako koordinačně estetický sport s náročností technického provedení akrobatických prvků 

směřuje své sportovce k dlouhodobému systematickému tréninku. V soutěžní sezoně se sportovci účastní 

pravidelných tréninkových jednotek min. 2x týdně, kempů, seminářů, soustředění a jejich celoroční 

tréninkové úsilí se soustředí na měření sil na Mistrovství republiky. Sportovci sdružení v ČACH se dále 

pravidelně účastní národních, mezinárodních a zahraničních soutěží.  

Vzhledem k vývoji ve sportovním odvětví, nárůstu členské základny, zlepšení výkonosti sportovců a změnám 

v legislativě a postavení ČACH v souvislosti se státními orgány, upravuje ČACH soutěžní strukturu a přidává 

pro další roky soutěže a rozšiřuje tak možnosti soutěžení ve sportovním odvětví cheerleading.  

 

Rok 2001-2006 

Mistrovství České republiky v cheerleadingu – celonárodní účast 

 

Rok 2006-2013 

Mistrovství České republiky v cheerleadingu – celonárodní účast (květen) 

Spirit Cheer Cup – celonárodní účast (listopad) 

Mistrovství Evropy (od roku 2011) 

 

Rok 2014 

Kvalifikační kolo Mistrovství České republiky v cheerleadingu  – pouze pro vybrané malé kategorie 

Mistrovství České republiky v cheerleadingu – celonárodní účast (květen) 

Safari Cheer Cup – ukázkový první ročník originální soutěže pod otevřeným nebem s menší účastí 

Mistrovství Evropy (červenec) – přímý postup z Mistrovství ČR + účast národního CNCT týmu 

Spirit Cheer Cup – mezinárodní účast, zařazení do Evropské ligy (listopad) 

  

Plán pro rok 2015 

Roller Coaster Cup – celonárodní účast (březen) 

Kvalifikační kolo Mistrovství České republiky v cheerleadingu – malé kategorie 

Mistrovství České republiky v cheerleadingu – celonárodní účast (květen) 

Mistrovství Evropy ( červen) - přímý postup z Mistrovství ČR + účast národního CNCT týmu 

Safari Cheer Cup – celonárodní účast (červen) 

Spirit Cheer Cup – celonárodní účast, zařazení do Evropské ligy (listopad) 
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Česká Národní Cheer Liga 

V rámci propojení jednotlivých soutěží, zvýšení soutěžní motivace a podpoře systémového zvyšování 

výkonnosti vznikl projekt České národní cheer ligy /CNCL/, do které budou zapojeny soutěže Roller Coaster 

Cup, Safari Cheer Cup a Spirit Cheer Cup. Pravidla, podmínky, bodové skóre a výhry v rámci CNCL jsou 

uvedeny v pravidlech CNCL. 

 

Mistrovství ČR v cheerleadingu 2014 

Mistrovství ČR je každoroční vrcholnou a nejprestižnější cheerleadingovou soutěží sezóny v České republice. 

Akce se účastní týmy a sportovci z celé ČR. Nejlepší choreografie v této sportovní disciplíně jsou automaticky 

nominovány k reprezentaci ČR na Mistrovství Evropy. Akce se účastní i mezinárodní porotci a zástupci 

Evropské cheerleadingové unie a hosté ze zahraničí. Celoroční snažení a trénování týmů ČACH vyústí 

v atraktivní přehlídku náročných sportovních výkonů, skvělých choreografií a show plné energie a spiritu. 

Jinými slovy je to nejdůležitější a nejnáročnější vrcholná akce pro český cheerleading. Účast na této soutěži 

otevírá našim sportovcům cestu k účasti na zahraničních soutěžích a pro mnohé je vrcholem jejich sportovní 

sezony. Přínos vidíme též ve vedení členské základny k dodržování etických a mravních pravidel ve sportovním 

procesu, podpory zdravého životního stylu mládeže. Akce je místem kde se děti a mládež potkají, vyměňují si 

vzájemné zkušenosti, získávají další motivaci k plnohodnotnému trávení volného času, kde mimo sportovní 

přípravy získávají i psychologicko-sociální zázemí s cílem komplexního rozvoje osobnosti.  

Kvalifikační kolo Mistrovství ČR v malých kategoriích se uskutečnilo dne 3. 5. 2014 v hale TJ Spoje, odkud 

se do finálového klání nominovalo vždy pouze 5 nejlepších soutěžních vystoupeních z každé kategorie. 

Finále Mistrovství ČR, které se konalo dne 10. 5. 2014, se historicky poprvé uskutečnilo mino sportovní halu 

v elegantních prostorách Kongresového centra Praha. Akce se účastnilo 905 soutěžících a 1120 diváků. Viděli 

jsme 247 soutěžních vystoupení. Novinkou byli trofeje s otočným emblémem, týmové video vizitky, které 

týmy mohou v průběhu roku používat k vlastní prezentaci, vítěz každé kategorie obdržel mistrovský banner 

do tělocvičny, trofeje a medaile.   

Sportovní výkony na třináctém ročníku Mistrovství ČR hodnotila mezinárodní porota z Anglie, Irska, USA, 

Slovinska a ČR. 

 

Safari Cheer Cup 2014 

První soutěží pod širým nebem v ČR se stal Safari Cheer Cup, který se konal dne 21. 6. 2014 v ZOO Safari Dvůr 

Králové. Safari Cheer Cup je více než soutěž, je to místo pro společný teambuilding, rodinný výlet, spojení 

sportu, vzdělávání a přírody v pohodové atmosféře prostředí ZOO a Safari. Soutěžní plocha byla umístěna 

v amfiteátru vedle plameňáků. K vidění bylo 60 soutěžních vystoupení, soutěžilo 197 sportovců a potleskem 

akci podpořilo přes 200 diváků a další zvědaví návštěvníci Safari. Všichni soutěžící obdrželi medaile, tematické 

butony a ceny jako krmení žiraf, adopce surikaty nebo noční Safari. Soutěžící děti absolvovali hru Detektivem 

v ZOO, vítěz vyhrál plyšovou surikatu. Cheerleaders ne jen sportovali, ale i pomáhali zvířátkům. 
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Spirit Cheer Cup 2014 

Velmi oblíbenou je mezinárodní otevřená soutěž Spirit Cheer Cup, která je zapojena do systému Evropské 

cheerleadingové ligy. Devátý ročník soutěže se konal dne 22. 11. 2014 v hale TJ Lokomotiva v Plzni a byl 

v tematicky laděném duchu Space world. Mohli jsme shlédnout 154 soutěžních vystoupení, soutěžilo 724 

sportovců a atmosféru vytvářelo 677 diváků. Soutěže se zúčastnily i zahraniční týmy z Ruska.  Nové netradiční 

kategorie ozvláštnily průběh soutěže. V průběhu soutěžního dne bylo sportovcům rozdáno 1 045 medailí, 154 

diplomů, 84 trofejí, sada gymnastického náčiní na nácvik akrobacie v hodnotě 27 000 Kč a 800 světlených 

náramků, které soutěžící použili při závěrečné laser & cheer show. Vesmírná atmosféra, rekvizity, tribuna pro 

trenéry, coaches room s občerstvením, vstup pro trenéry zdarma a prostorná  soutěžní a rozehřívací hala 

nabídla příjemné podmínky pro trenéry a soutěžící. Produkčně spolupracovala ČACH se ZL Production. Z akce 

probíhal přímý přenos na TVCOM.cz a z akce byl vytvořen motivační video sestřih na podporu image 

soutěžního odvětví cheerleading. 

 

Mistrovství Evropy Bonn 2014 

 

Vrcholná evropská soutěž se konala o víkendu 27. a 28. 6. 2014 v německém Bonnu. Jako každoročně 

reprezentoval ČR  národní reprezentační tým CNCT a kvalifikovaní sportovci z 10 českých týmů.  Česká výprava 

předvedla na evropském šampionátu 40 soutěžních choreografií. Povedlo se dosáhnout cíle z minulého roku a 

česká reprezentační výprava přivezla dvě bronzové medaile v kategoriích Coed group stunt senior (JNS Pulse) 

a Coed group stunt junior (Glitter stars).  

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ A SOUTĚŽÍ ČACH 

V roce 2014 spolupracovali s Českou asociací cheerleaders tito partneři: Adidas, Andel‘s, Beran Catering, 

Briliantina,  ELITE Brands, Diony, Etam, Fotozamoment, Lion sport, Love Cheer, Milka, Nutrilite, Preciosa, 

Rauch, Red Hawk, Salon Profesional, Sosan, Sport wear Brabcová, Thor Tactical, Varsity, Wiky, World Class 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI AKCÍ A SOUTĚŽÍ ČACH  

ČT4 SPORT, ČT D, e-sport.cz, HIT rádio, iSport.cz, QAP, SPORT – Ringier, TVCom.cz, TV Metropol 
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Finánč ní  vy kázy 
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DOTACE PRO ROK 2014 

Č esky  olympijsky  vy bor   143 000 Kč  
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MŠMT 250 000 Kč 
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ZÁ VĚ R  

Výkonný výbor České asociace cheerleaders, se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, IČO 26546612, 

přednesl v souladu se stanovami sdružení ČACH veškeré závěry a uzávěrky roku 2014 na valné hromadě 

ČACH, která se konala v neděli dne 8. února 2015 v Praze – v budově ČUS Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - 

Břevnov od 9:00 hod. Valná hromada schválila veškerá usnesení, viz zápis z VH za rok 2014. 

 

Česká asociace cheerleaders 

Zátopkova 100/2 
160 17 Praha 6 

Telefon +420605113311 

www.cach.cz 

 


