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Č eska  asociace cheerleaders 

OBLAST ČINNOSTI 

Organizace Česká asociace cheerleaders (dále jen „ČACH“) je neziskovou organizací, založenou v roce 2001,  

právní formou  spolek, veden pod spisovou značkou L12223 u Městského soudu v Praze. 

  
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, správnému 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. 

KLASIFIKACE SPORTU 

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.  
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 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 

 gymnastika, správné držení těla 

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

pohybu do denního režimu 

 

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 

Česká asociace cheerleaders sdružuje členské týmy a jednotlivce zabývající se sportovním a tanečním 

cheerleadingem.  Hlavním výkonným orgánem ČACH je Valná hromada a řídícím orgánem Výkonný výbor. 

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: Adéla Černohorská 

 

Odborné pracovní komise  

 

Revizní komise  

Předseda komise: Mgr. Václav Velešík 

Člen: Mgr. Olga Kopřivová 

 

Technická komise pro pravidla 

Předseda komise: Pavla Poláková 

Člen: Linda Kotvová 

Člen: Andrea Lavrinčíková 

 

 

Komise porotců 

Předseda komise: Barbora Schejbalová 

Člen: Jana Markovičová 

Člen: Bc. Kristýna Beňová 

Člen: Bc. Simona Míková 

 

Mediální komise 

Předseda komise: Kateřina Jelínková 

Člen: Markéta Formanová 
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Trenérská komise 

Předseda komise: Ing. Veronika Prantlová 

Člen: Bc. Barbora jedličková 

Člen: Lucie Vojtová 

 

Taneční komise 

Předseda komise: Andrea Nováčková 

Člen: Mgr. Veronika Hrubá 

Člen: Marta Pechová 

 

 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

V roce 2015 ČACH sdružovala celkem 31 týmů z ČR o celkovém počtu 1 123 osob. Oproti roku 2014 evidujeme 

navýšení o 2 týmy a mírný meziroční nárůst členské základny. 

Ženy tvoří v dlouhodobém průměru 90 % členů. Absolutní počet členů mužského pohlaví mírně narůstá 

s nárůstem členské základny. 

 

 

 

Více jak 70 % členské základny je tvořeno dětmi a mládeží do 18ti let, přičemž 56 % je ve věku mladším než 

15 let. Nejvíce zastoupený je ročník 2002 o absolutním počtu 86 členů.  

Ve vztahu k soutěžním věkovým skupinám, je především díky nejširšímu věkovému rozpětí skupiny, nejvíce 

zastoupena skupina Senior.  
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Členský tým ČACH v průměru tvoří 37 registrovaných členů. Nejpočetnějším týmem byl v roce 2015 tým Join 

New Spirit Allstars o celkovém počtu 167 registrovaných členů. 
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Elektronický registrační systém 

Pro evidenci členské základny byl v lednu 2014 spuštěn elektronický registrační systém ČACH „ERS“. 

Po dvouletém 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. V roce 2015 VV ČACH pokračoval ve zlepšování funkcí  systému za 

účelem jeho efektivního využití. 
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Č lenství  Č AČH v nadr azený ch institucí ch a spolupra ce 
s dals í mi organizacemi 

EUROPEN CHEER UNION 

General Assembly ECU - zasedání představitelů evropských asociací a federací. Českou republiku zastupuje vždy 

předseda ČACH nebo člen výkonného výboru ČACH. V roce 2015 se GA ECU konala v Lublani dne 27. 6. 2015, 

při příležitosti konání Mistrovství Evropy 2015. Za ČACH se zúčastnila předsedkyně Nikol Míková 

a místopředsedkyně Martina Marešová, které připravily komplexní návrh změny stanov ECU, který byl Valnou 

hromadou ECU schválen a tímto se jako zástupci České republiky zasadili o úpravu důležitých právních norem 

organizace.  

VV ČACH každoročně ve spolupráci s ECU zajišťuje organizaci a účast české reprezentace na Mistrovství Evropy. 

Zajištění formou organizace akce a pohybu české výpravy na akci a způsobu prezentace ČR (tradiční český kroj 

při nástupu sportovců, propagační materiály ČR, národní barvy, společné tréninkové oblečení pro české 

sportovce) za účelem vytváření image českého cheerleadingu a prezentaci ČR v Evropě. 

VV ČACH koordinuje činnost evropského registru porotců, zajišťuje prezentaci českých porotců v Evropě a nabízí 

služby českých porotců v rámci soutěžních aktivit v Evropě i ve světě. Poskytuje informace a koordinuje 

vzdělávací aktivity pro porotce technické (Safety) i odborné (Scoring). Ti se se letos zúčastnili ECU Rulles 

konference ve Vídni, určené pro národní zastoupení pro tvorbu pravidel, trenérského kurzu ve Slovinsku 

zakončeného certifikací ICU Bronze Levelu a porotcovského (Scoring) kurzu ve Slovisku, které rozšířilo řady 

českých porotců o tři certifikace Levelu 2 jak v oblasti cheer, tak i dance. 

Ve spolupráci s výbory ECU spolupracuje při  systému globalizace soutěžních pravidel a norem,  spolupracuje 

s komisí atletů, porotců,  komisí  technickou a komisí Evropské cheer ligy. V roce 2015 se české týmy umístily 

na pěkném 6. místě v kategorii federací a tým Fighters obsadil v kategorii Team Cheer Coed Senior krásné 

4. místo. 

V roce 2015 se VV ČACH zúčastnila výběrového řízení na pořádání Mistrovství Evropy v roce 2017 a po 6 letech 

opět zvítězila v tendru. Mistrovství Evropy 2017 se bude konat v Praze ve dnech 24.-25. 6. 2017. VV ČACH vidí 

velký přínos pro český cheerleading při realizaci této akce v ČR, mimo ekonomický přínos se jedná hlavně o 

prezentaci činnosti asociace u státních orgánů, propagaci a medializaci sportovního odvětví v ČR, motivaci 

českých sportovců a zprostředkování dostupnosti vynikajících výkonů všem českým cheerleaders. 

INTERNATIONAL CHEER UNION 

General Assembly ICU - zasedání představitelů světových asociací a federací. Českou republiku zastupuje vždy 

předseda ČACH nebo člen výkonného výboru ČACH. V roce 2015 se GA ICU konala v Orlandu ve dnech  28.-29. 

4. 2015, v souběhu konání Mistrovství Světa 2015. Za ČACH se účastnila předsedkyně ČACH Míková Nikoleta. 

Zhodnocení činnosti ICU za minulý rok a průběhu Mistrovství světa přineslo několik zásadních informací, 

zejména přípravy na konání Mistrovství světa Juniorů, které by se mělo konat v Evropě, zařazení „nové“ taneční 

kategorie do programu MS – High Kick, dále pozitivní zprávy o vývoji žádosti ICU o vstup do Mezinárodního 

Olympijského výboru a dalších světových organizací zaštiťujících sportovní prostředí. Cheerleading je 

celosvětově chápán jako moderní a atraktivní sportovní odvětví, průběh MS sledovalo na sociálních sítích 300 



VÝROČNÍ ZPRÁVA, ČACH 2015  

9 

miliónů osob. Poslední mistrovství světa se účastnilo 14 000 sportovců. Charakter sportovního odvětví a zájem 

zejména mladé generace je důležitým  faktem při dalším prosazování postavení cheerleadingu do světové 

sportovní struktury. 

Na základě výborných statistik rozvoje cheerleadingu, zájmu mladé generace o toto sportovní odvětví, se stal 

prezident ICU Jeff Webb předsedou komise pro rozvoj ve SportAccord (SportAccord Development Committee), 

což plně dokazuje podporu cheerleadingu světových organizací zaštiťujících sportovní prostředí a je další 

známkou jeho budoucího rozvoje. 

V návaznosti na informace z GA ICU VV ČACH připravil program rozvoje juniorské kategorie, který obsahuje 

přípravu juniorské reprezentace na MSJ 2017, kliniky pro spolupráci juniorské a seniorské kategorie, buddy 

instruktory z řad CNCT Masters, jako motivátory rozvoje talentované mládeže v ČR. Dále do struktury českých 

soutěží zařadil v předstihu staronovou kategorii Kick dance (High kick), tak aby zajistil rozvoj této kategorie 

a  zajistil kvalitnější reprezentaci na dalších ročnících ICU Worlds v budoucnu. 

VV ČACH spolupracoval v průběhu roku na přípravě dokumentů o spolupráci s dalšími složkami a  aktivitami, 

v rámci  FISU World University Cheerleading Championship, uznání cheerleadingu jako podporovaného 

sportovního odvětví u České asociace univerzitního sportu, dále aktivity v oblasti spolupráce s IFAF (americký 

fotbal), jako historicky tradičního spojení těchto dvou sportů a spolupráce při IFAF World Championship 

ve Švédsku. 

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR 

Významným milníkem v historii českého cheerleadingu je přijetí ČACH do Českého olympijského výboru jako 

řádného člena a tím spojená podpora a uznání tohoto sportovního odvětví v ČR. Dlouholetá práce ČACH 

vyústila ve velký úspěch, členství v ČOV zajistí cheerleadingu podporu státních orgánů a rozšíří možnosti 

rozvoje a prezentace a propagace tohoto sportu na území ČR.  

V průběhu roku členové VV ČACH zúčastnili mnoha konferencí a školení, které se dotýkají problematiky  

činnosti národního sportovního svazu a jeho aktivit.  

Dne 17. 12. 2015 se historicky poprvé zúčastnila předsedkyně ČACH Míková Nikoleta Valné hromady ČOV, 

složky ČKSOI - Český klub sportovních svazů, organizací a institucí, který  reprezentuje v rámci ČOV 

neolympijské sporty. 

V rámci spolupráce na projektu Olympijského parku na Lipně v průběhu konání Olympiády v Riu a prezentace 

cheerleadingu v tomto projektu bylo členským klubům nabídnuta možnost prezentace činnosti a propagace 

klubů a sportovního odvětví, na této velké sportovní události, která ale nebyla kluby akceptována v dostatečné 

míře a nebude tedy realizována. 

V rámci společenského setkání  při příležitosti vyhlašování Trenérky, cvičitelky roku 2014 byla Trenérka roku 

2014 Nikol Míková z týmu JNS Cheerleaders oceněná jako Trenérka roku 2014 středočeského kraje,  

v celorepublikové anketě vyhlašované komisí rovných příležitostí ve sportu ČOV.  

V rámci přiznaného dotačního programu ČACH vytvořila v roce 2014 program AKRO GYM a AKRO GYM Plus na 

podporu rozvoje akrobacie u dětí a mládeže ve sportovním cheerleadingu, který je plně financován ČOV a který 

pokračoval v roce 2015. 
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ČESKÁ UNIE SPORTU 

Prostřednictvím pravidelných schůzí a zasedání monitoruje VV ČACH činnost České unie sportu a dění ve světě 

sportu na české scéně. Pravidelný kontakt, spolupráce v oblasti statistik, vykazování a monitoringu činnosti 

umožňuje získání přehledu činnosti ČUS, jako zastřešující organizace, která pomáhá zajistit podmínky pro 

rozvoj sportu v ČR. V posledních letech se nemalou mírou zasadila o podporu menších sportovních svazů 

a organizací a přispívá na jejich činnost. 

Důležitou oblastí činnosti ČUS bylo monitorování hlavní koncepce a strategie sportu do roku 2020 a koncepce 

státní podpory sportu v ČR. Koncepční a strategické otázky sportu a jeho financování jsou dlouhodobou 

slabinou českého sportu a ČUS intenzivně přispívá k úpravě a zlepšení situace v ČR. 

Vzhledem ke změně občanského zákoníku a povinností po svazy z toho vyplývajících pozitivně hodnotíme 

legislativní pomoc prostřednictvím servisních center sportu. 

V roce 2015 byl poprvé vytvořen dotační program pro základní články, Program VIII u MŠMT, který by měl 

do budoucna zajistit další možnost vícezdrojového financování základních článků ve sportovní hierarchii. 

Předseda ČACH se každoročně účastní Valné hromady ČUS. 

V rámci spolupráce na portálu „Sport v okolí“ zařadil VV ČACH všechny členské kluby do databáze, za účelem 

informovanosti o sportovní aktivitě v regionech, propagaci těchto klubů v regionu a zvýšení členské základny 

klubů. 

CZECH DANCE ORGANIZATION 

Na základě dohody o spolupráci  ČACH a CDO v oblasti pom dance upravila organizace CDO pravidla kategorie 

Pom Dance tak, aby se členské týmy ČACH mohli účastnit dalších soutěží v těchto kategoriích, rozšířit si 

soutěžní možnosti s cílem zvýšit výkonnost a výsledky v oblasti tanečního cheerleadingu. Dále bude ČACH 

spolupracovat s organizací CDO na projektech vzdělávání v taneční oblasti. Cílem je rozvoj a podpora 

tanečného cheerleadingu v ČR. 
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Reprezentace - strategický  pla n rozvoje 2015-2020 

V roce 2015 se reprezentační tým CNCT Senior účastnil Mistrovství Evropy 2015 v Lublani. Celou sezonu 

se připravoval pod vedením trenérů Blake Mayerse a Jamese Matsingera.  Na ME se umístil na 11. místě 

v kategorii Team Cheer Coed Level 6. 

V souvislosti se srovnáváním a analýzou výsledků české reprezentace v minulém období zahájila ČACH 

po ukončení soutěžní sezony v červnu 2015  strategický plán zvyšování výkonnosti českého cheerleadingu. 

Cílem je zvýšení počtu medailových umístění, nebo umístění do první poloviny startovního pole v případě silně 

obsazených kategorií na evropských a světových soutěžích.  

 

Za hlavní úkoly k dosažení tohoto cíle byly vytyčeny: 

 Komplexní odborné vzdělávání trenérů 

 Včasná příprava juniorské reprezentace na připravované MSJ a vznik složky juniorské reprezentace 

 Revize a zhodnocení dosavadní činnosti CNCT a na základě výsledků předešlé činnosti 

 Rozdělení národní reprezentace do tří složek:   CNCT Masters 

        CNCT Senior 

        CNCT Junior 

 

Každá z nově zavedených složek CNCT má samostatný cíl činnosti a spolupracuje s rozdílnou skupinou trenérů 

a choreografů, jak ze zahraničí, tak s využitím spolupráce s talentovanými českými sportovci.  

CNCT MASTERS 

Jedná se o skupinu instruktorů ČACH, která je součástí vzdělávacího systému ČACH. Instruktoři budou předávat 

své zkušenosti formou školení, kempů a privátních tréninků dle zájmu cheer veřejnosti.  Výběr do této složky 

probíhal na základě dotazníků, životopisů a tryouts (konkurzu) pod vedením hlavního garanta programu Blake 

Myerse. Tato složka také intenzivně spolupracovala se složkou CNCT Junior, jednak jako BUDDY instruktoři, 

osobní instruktoři členů juniorské reprezentace, a jako staff na tryouts do CNCT Junior a dalších trénincích 

juniorské reprezentace. Spolupráce bude probíhat i v roce 2016. Na tryouts dne  10. a 11. 10. 2015 bylo vybráno 

14 instruktorů. Prošli instruktážním programem, jak správně vést tréninkové jednotky, jak komunikovat a řídit 

tréninkový proces. Mimo jiné připravili atraktivní cheer show na podzimní soutěži Spirit Cheer Cup, která sklidila 

velký úspěch a byla motivačním činitelem pro talentovanou mládež a děti. 

CNCT SENIOR 

V sezoně 2015/16 se rozhodlo vedení ČACH změnit cíl výkonnostní složky CNCT a soustředit se na první 

reprezentační výpravu na Mistrovství světa v cheerleadingu v Orlandu v dubnu 2016. Na základě motivačního 

programu TEAM CZECH WORLDS 2016, i přes finanční náročnost účasti v programu, se tryout ve dnech 24. a 25. 

10. 2015 zúčastnili velký počet zájemců. Během tryout, který vedl Jonathan Baran (trenér rakouské 

reprezentace) a Blake Myers (trenér CNCT), prošlo náročným sítem 18 členů, kteří budou reprezentovat Českou 

republiku na WORLDS 2016 v kategorii Team Coed Level 5. Trenérem  CNCT Senior se stala Verena Hommer 

(UCA staff, účast na Worlds jako sportovec, jako trenér, osobní zkušenosti s tímto typem soutěže). 
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Choreografem soutěžní sestavy se stal talentovaný český cheerleader, trenér a choreograf Alexandr 

Stolpovskych.  Za účelem finanční podpory reprezentace zahájila ČACH v roce 2015 několik  podpůrných aktivit, 

crowfundingových projektů a propagačních aktivit.  Cílem CNCT Senior je propagace českého cheerleadingu ve 

světovém měřítku, motivace českých cheerleaders, kontakt a spolupráce v rámci nejvýznamnější sportovní akci 

ve sportovním odvětví cheerleading na světě, zapojení se do komplexního  celosvětového soutěžního systému. 

CNCT JUNIOR 

Hlavním cílem této složky je příprava na historicky první Mistrovství světa juniorů v roce 2017. Na tryouts 

ve dnech 5. a 6. 12. 2015 bylo vybráno 29 dětí z řad talentované mládeže. Hlavní trenérkou se stala Andrea 

Lavrinčíková, úspěšná  a zkušená cheerleder z  týmu JNS, instruktorka mezinárodní školící organizace CCA. Tým 

CNCT junior se představí na exhibičním vystoupení na soutěži Rollercoaster Cheer Cup v březnu 2016. Dále se 

zúčastní letního přípravného kempu ve spolupráci se CNCT Masters. Členky juniorského AllGirl týmu obdrželi 

také individuální tréninkové plány na podporu rozvoje v průběhu sezony. 
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Soute 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) 

Česká Národní Cheer Liga – virtuální soutěž se započtením výsledků ze soutěží v sezoně  

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) 

Česká Národní Cheer Liga – virtuální soutěž se započtením výsledků ze soutěží v sezoně 

 

Soutěže jsou nejen místem, kde si sportovci poměřují své výkony, ale i místem, kde se děti a mládež z různých 

koutů ČR i zahraničí potkávají, 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. Účast na soutěžích ČACH otevírá našim sportovcům i  cestu k účasti na zahraničních 
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soutěžích. Přínos vidíme též ve vedení členské základny k dodržování etických a mravních pravidel ve 

sportovním procesu, podpory zdravého životního stylu mládeže.  

SOUTĚŽE V ROCE 2015 

V roce 2015 ČACH zorganizovala celkem 5 soutěží v ČR a vyslala reprezentaci na Mistrovství Evropy ve slovinské 

Lublani. První ročník soutěže Rollercoaster Cheer Cup proběhl na jaře, koncem sezony následovala Kvalifikace 

Mistrovství ČR a Finále Mistrovství ČR v Praze. V červnu jsme navštívili Safari Dvůr Králové, kde se konal druhý 

ročník soutěže pod širým nebem – Safari Cheer Cup. Sezona 2015/16 byla již tradičně zahájena tematickým 

Spirit Cheer Cup v Plzni. 

V roce 2015 byl na soutěžích ČACH zaveden Level 1 pro kategorie ve věku Peewee a následně byl dosavadní 

Level 4CZ nahrazený mezinárodním Levelem 3. Každá věková skupina, tak již měla na vývěr soutěžit ve dvou 

výkonnostních levelech. 

Přihlašování na soutěže probíhalo již pouze prostřednictvím elektronického systému “ERS”, který usnadnil 

administrativní procesy nejen na straně klubů, tak i na straně organizátora. Hudební podklady byly zasílány 

výhradně elektronický prostřednictvím e-mailu.  

V halových soutěží je již standardem TVCOM on-line internetový přenos TV, zpětná projekce a streaming 

na facebook ČACH. Stejně tak jako kvalitně technicky i esteticky vybavená scéna partnerem akcí ZL Production. 
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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 jsou zapojeny soutěže Roller Coaster Cup, 

Safari Cheer Cup a Spirit Cheer Cup. Vítězové malých divizí automaticky postupují do finále Mistrovství ČR. 

Pravidla, podmínky, bodové skóre a výhry v rámci CNCL jsou uvedeny v pravidlech CNCL. Absolutní vítěz ligy 

získá věcné dary. 

Absolutním vítězem prvního ročníku se stala soutěžní skupina Sparks z týmu A-STYL Dragons s celkovým počtem 

760 bodů.  

ROLLERCOASTER CHEER CUP 

První ročník otevřené soutěže Rollercoaster Cheer Cup proběhl 21. 3 2015 ve zbrusu nově zrekonstruované 

hale TJ Královka na pražské Letné. Akce se zúčastnilo celkem 624 soutěžících z 18ti českých týmů a předvedlo 

155 soutěžních vstupů. Na tribuně zasedlo celkem 578 diváků. Porota byla tvořena celkem 8 certifikovanými 

mezinárodními porotci. Otevřeny byly standartní a malé cheer i dance divize pro všechny věkové kategorie. 

Zajímavostí soutěže bylo zavedení nového Levelu 1 pro nejmladší věkovou kategorii Peewee a jistě i služba 

shoutle busu, který kyvadlově převážel soutěžící mezi halou a Matějskou poutí, kam měli všichni účastníci 

soutěže zajištěný vstup zdarma a mohli si tak zkrátit čekání mezi soutěžními vstupy.  

První ročník soutěže byl velmi pozitivně hodnocené, stejně tak i nové prostory a doplňující služby. 

KVALIFIKAČNÍ KOLO MALÝCH DIVIZÍ 

Kvalifikační kolo malých divizí s postupem do finále Mistrovství ČR proběhlo 18. 4. 2015 v Praze v hale TJ Tatran 

Střešovice. Kvalifikace se zúčastnilo celkem 254 soutěžících z 20ti českých týmů a předvedlo 237 soutěžních 

vstupů. Kvalifikace probíhala pro kategorie Individual, Partner Stunt, Group Stunt a Double dance. Do 

finálového klání Mistrovství ČR se nominovalo vždy pouze 5 nejlepších soutěžních skupin z každé kategorie. Na 

tribuně zasedlo celkem 108 diváků. Porota byla tvořena celkem 6ti odbornými porotci v oblasti cheer i dance.  

Prostorové dispozice pro kvalifikaci byly vyhovující. Pro příští ročníky však doporučujeme přesun kvalifikace 

do novějších prostor s jednolitým pozadím za soutěžní plochou vhodnější pro video a foto záznamy z akce. 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CHEERLEADINGU 

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

Nejlepší choreografie v této sportovní disciplíně jsou automaticky nominovány k reprezentaci ČR na Mistrovství 

Evropy. Již 14tý ročník Mistrovství ČR se uskutečnil 15. 5. 2015 v nově zrekonstruovaných, a předchozí soutěží 

ověřených prostorách, TJ Královka na pražské Letné. Mistrovství se zúčastnilo celkem 1 172 soutěžících z 25 

týmů z celé ČR a předvedlo celkem 137 choreografií. Otevřeny byly standartní a malé cheer i dance divize pro 

všechny věkové kategorie. Na tribunách svým fanděním podporovalo soutěžící 773 diváků. V porotě zasedlo 9 

certifikovaných porotců z USA, Slovinska, Ruska, Slovenska a ČR. 

Týmům byly opět vytvořeny jako dárek video vizitky, které týmy mohou v průběhu roku používat k vlastní 

propagaci. Vítěz každé kategorie obdržel mistrovský banner do tělocvičny, trofeje a medaile. Vylepšený byl 
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přenos na velkoplošné obrazovce o grafické prvky a zajímavosti z historie cheerleadingu. Novinkou byl slib 

sportovců při slavnostním zahájení.  

Titul Mistr ČR 2015 v hlavních týmových kategoriích obdrželi:  

Team AllGirl Senior - Level 6 PREMIER - BSA Sparkles (BASTA cheerleaders) 
Team Coed Senior - Level 6 PREMIER - JNS Thunderbirds (JNS Cheerleaders) 
Team Dance Freestyle Pom Senior - Let´s be bad! (Wild Cheerleaders) 

SAFARI CHEER CUP 

Jedinou soutěží pod širým nebem v ČR se je Safari Cheer Cup, který se konal dne 13. 6. 2015 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. Soutěže se zúčastnilo celkem 441 

sportovců z 13ti týmů, kteří předvedli 129 choreografií. Svým potleskem akci podpořilo 210 diváků a další 

zvědaví návštěvníci Safari. Medailisté kromě běžných ocenění obdrželi i tematické ceny jako krmení žiraf, 

adopce surikaty nebo noční Safari. Pro děti byla připravena doplňková vzdělávací soutěž Detektivem v ZOO. 

Specialitou této soutěže jsou i balíčky v kombinaci startovného/vstupného s možností ubytování/přespání 

přímo v areálu Safari, které využívali hlavně dětští účastníci.  

Vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám, které byly nebezpečné pro předvádění 

cheerleadingových choreografií, byla soutěž organizátory přerušena a následně ukončena hodinu před 

plánovaným zakončením. Soutěžícím, kteří tak nemohli předvést své vystoupení, byly zaslány upomínkové 

medaile a vrácena poměrná část startovních poplatků. Vzhledem k více než dvojnásobnému nárůstu počtu 

účastníků oproti předchozímu prvnímu ročníku a prodloužení akce, navrhujeme pro další rok přítomnost již 

dvou panelů porotců jako na ostatních soutěží ČACH, které povedou ke zkrácení harmonogramu dne. 

SPIRIT CHEER CUP 

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

cheerleadingové ligy. Desátý ročník soutěže se konal  21. 11. 2015 v hale TJ Lokomotiva v Plzni a byl tematicky 

laděn v duchu starověkého Egypta. Soutěže se zúčastnilo celkem 804 soutěžících z 25 týmů, kteří předvedli 200 

choreografií. Atmosféru vytvořilo 741 diváků. Soutěže se zúčastnil i zahraniční tým z Polska.  Porota byla tvořena 

celkem 9 certifikovanými porotci z USA, Německa, Slovinska a ČR. Otevřeny byly standartní a malé cheer i dance 

divize pro všechny věkové kategorie. Hala díky prostorné warm up zóně a zákulisním prostorům poskytuje 

příjemné prostředí pro soutěžící.  

Díky vysoké kvalitě odborné poroty a dobré organizaci, byla akce zakončena s předstihem o více jak hodinu. 

 

MISTROVSTVÍ EVROPY 

Vrcholnou evropskou soutěží je ECU Mistrovství Evropy, které se letos konalo o víkendu 27. – 28. 7. 2015 

ve slovinské Lublani. Jako každoročně reprezentoval ČR český národní reprezentační tým „CNCT“ a kvalifikovaní 

sportovci ve věku junior a senior, kteří se nominovali z Mistrovství ČR. Česká výprava byla letos tvořena celkem 

208 sportovci ze 13 týmů.  

V tomto roce jedinou získanou medailí bylo třetí místo v kategorii Partner Stunt Junior za tým Glitter Stars. 

Je nutno podotknout, že vzhledem ke sportovním výsledků se musí český sportovci a zejména trenéři zasadit 
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o zvýšení výkonnostní úrovně a dosažení lepších v Evropě srovnatelných výsledků. Prostředkem VV ČACH 

k dosažení tohoto cíle bylo zvýšení počtu stunt kempů a školení v průběhu roku a zavedení licence trenérů 

s důrazem na odborné vzdělávání pracovníků. Dále zahájila příprava juniorské reprezentace, investice do této 

složky by měla pomoct ke zvýšení výkonnosti kategorií, která je budoucností českého cheerleadingu a podpoře 

motivace mladých sportovců v ČR.  
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Čampý, semina r e, workshopý 

V průběhu roku ČACH pořádá dle poptávky členské základny vzdělávací aktivity, praktické workshopy a kempy. 

V roce 2015 jsme pro cheerleaders zařadili vždy jeden praktický workshop se zaměřením na jednu z oblastí 

cheerleadingu - tedy na stunty, akrobacii a tanec. Pro trenéry a choreografy byl zorganizován seminář první 

pomoci ve sportu a seminář na pravidla. Byl zahájen program Coach University vedoucí k systematickému 

vzdělání a certifikacím trenérů cheerleadingu v ČR. 

TANEČNÍ WORKSHOP S KATARINOU KERN PIRNAT 

Praktický workshop vedený slovinskou tanečnicí a porotkyní Katarinou Kern Pirnat se konal 31. 1. 2015. 

Workshop byl zaměřený na taneční styl Freestyle Pom, Jazz a Hip Hop. Kromě praktické části si trenéři 

a choreografové odnesli řadu poznatků ke tvorbě choreografie, pravidlům, bodovacím listinám a pohledu 

porotce při hodnocení choreografií na soutěžích. Akce se zúčastnilo 12  trenérů. 

SEMINÁŘ NA PRAVIDLA 

Po valné hromadě ČACH, která se konala 8. 2. 2015, byl pro účastníky zorganizován krátký seminář na pravidla, 

kde byl trenérům a choreografům představený nově zaváděný Level 1. Účastníci měli možnost položit dotazy 

přítomným porotcům a zástupcům technické komise pro pravidla. 

PRVNÍ POMOC VE SPORTU 

O víkendu 28. - 29. 3. proběhl první termín kurzu první pomoci ve sportu se specializací na sportovní 

cheerleading. Druhý náhradní termín se konal 19. - 20. 9. 2015. Oba kurzy byly vedeny instruktorem Červeného 

kříže a specializovali se mimo běžné první pomoci a resuscitace, také na poranění opěrné soustavy. Absolvování 

kurzu je nedílnou součástí pro získání trenérské Licence C. 

UCA/UDA CAMP 

V ČR historicky první kemp vedený mezinárodní skupinou UCA/UDA instruktorů z Německa a Kostariky, včetně 

mistrů světa v cheerleadingu v kategorii partner stunts Fer Chacon a Martin Carmona, se konal poslední 

květnový víkend v pražských Strašnicích. Praktický víkendový workshop pro cheerleaders byl zaměřen 

na sportovní i taneční složku cheerleadingu. Během víkendu sportovci nacvičili choreografii ve které byly 

zařazeny trénované prvky, seznámili se s novými technikami stuntování u grup i partner stunts a vnikli do tajů 

techniky tance v oblasti pom dance, jazz i hip hop.. Během závěrečné přehlídky účastníci předvedli naučené 

choreografie a nové dovednosti. Campu se zúčastnilo celkem 108 sportovců ze 17 týmů.  

 

PULSE CAMP 

Jednodenní praktický workshop specializován pouze na group a partner stunts se konal 3. 10. 2015 v již 

ověřených prostorách tělocvičny v pražských Strašnicích. Instruktory byli členové nejúspěšnější coed group 

stuntové skupiny JNS Pulse. Zúčastnilo se celkem 30 sportovců ze 7mi týmů. 
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TUMBLE CAMP 

Den po Pulse Campu, 4. 10. 2015 ve stejných prostorách, navázal camp specializovaný na akrobacii. Kemp vedlo 

7 zkušených trenérů gymnastiky. Celkem 100 sportovců bylo rozděleno do skupin dle výkonosti a prostřídali se 

na stanovištích s nejrůznějšími pomůckami pro nácvik akrobatických prvků, včetně  stanoviště s air-trackem. 

Pro trenéry cheerleadingu byly v průběhu dne připraveny 3 hodinové semináře, ve kterých byly instruovány, 

jak pracovat s pomůckami pro nácvik gymnastiky se zaměřením na trénink dětí. Camp skončil s mírně kladnou 

bilancí.  

Vzhledem k velkému počtu účastníku a rostoucímu zájmu členské základny o akrobacii, budou příští campy 

rozděleny dle věku účastníku a zaměřeny na jejich potřeby. 

WORKSHOP PRO PRAVIDLA 

Semináře vedeného zkušenými porotkyněmi z Velké Británie – Rachel Pierson a Lindsey Maggs, se zúčastnilo 

celkem 35 trenérů a choreografů z 12ti členských týmů ČACH. Hlavním zaměřením byl nově zavedený Level 3. 

Účastníkům byly mimo jiné prezentovány i nejzáludnější pojmy a prvky z Levelů 1, 3, 5 i 6. Součástí semináře 

byli i praktické video ukázky. 

DANCE WORKSHOP 

Taneční workshop opět pod slovinským vedením, tentokrát porotkyní a choreografkou Lanou Gavrilov, byl 

zaměřený na styl Freestyle Pom dance. 51 tanečnic ze 6ti týmů se užilo nejrůznější technické prvky kterými 

mohou obohatit své choreografie, krátkou taneční sestavu a byly jim prezentovány bodovací listiny z pohledu 

porotce tak, aby postavené choreografie dosahovali konkurence schopné úrovně i na mezinárodních soutěžích. 

Workshop se konal 1. 11. v hale HC Sparta Praha a skončil s nulovou bilancí. 

Vzhledem k vyšším nákladům na lektora a potřebnému rozsahu školení, doporučujeme příští workshop 

realizovat dvoudenní. 

COACH UNIVERSITY 

ČACH po několikaletých přípravách a schvalování vzdělávacího programu zahájila provoz COACH UNIVERZITY, 

která bude ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, fakultou FTVS, poskytovat odborné vzdělání pro trenéry, 

asistenty trenérů a manažery ve sportovním odvětví cheerleading. Vzdělávací systém má za cíl plynulé 

zvyšování sportovní výkonnosti, profesionalizaci sportovního odvětví, odbornost pracovníků ve sportovním 

odvětví, snížení úrazovosti a zvýšení bezpečnosti tréninku. Coach university bude na základě potřeb českého 

cheerleadingu vytvářet a zajišťovat další hlavní a vedlejší studijní programy, kempy a semináře související 

s rozvojem sportovního odvětví cheerleading.  

Prvního ročníku Bronz levelu – trenérské licence C, se zúčastnilo 25 trenérů z 10ti týmů. Školení proběhlo 

v rozsahu 50 vyučovacích hodin a skládalo se z 12 okruhů odbornosti. 
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Dals í  akce a aktivitý 

Mezi další akce a aktivity pořádané ČACH spadají i projekty, jejichž cílem není pouze přímý rozvoj sportovního 

odvětví a sportovců, ale mají zaměření více sociálního a společenského charakteru. 

SLAVNOSTNÍ GALAVEČER 

ČACH zrealizovala první ročník vyhlášení ankety Sportovce roku a tím zahájila pravidelnou každoroční tradici 

oceňování nejlepších sportovců, trenérů a osobností ve sportovním odvětví cheerleading. Slavnostní galavečer 

sloužil i  jako setkání trenérů a cheerleaders mimo prostory sportovišť a jeho cílem bylo ocenit osobnosti, které 

se významnou mírou zasadili o rozvoj sportovního odvětví v ČR. Slavnostní galavečer se konal 24. 1. 2015 

v Praze na Starém městě v klubu Lávka. Galavečera se zúčastnilo 49 hostů a 72 diváků.  

MEGA CHEER SHOW 

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

na finále amerického fotbalu Czech Bowl. Akce se letos zúčastnilo 112 cheerleaders z 12 týmů, kteří pod 

vedením Jany Vozábové, nacvičili 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.  

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 domov 

vánoční nadílku od partnera akce. Tato aktivita nakonec nebyla realizovaná, vzhledem k tomu, že se do 

vyhlášeného projektu nezapojil žádný členský tým. 
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Programý Č eske  asociace cheerleaders 

AKRO GYM 

V rámci programu Akro gym vytvořenému VV ČACH v roce 2014 pro podporu a rozvoj akrobatických dovedností 

dětí a mládeže a rozvoje talentované mládeže a zvýšení bezpečnosti tréninku dětí a mládeže byli v roce 2015 

pro členské týmy zakoupeny gymnastické koberce „Flexi roll“ speciálně určené k nácviku akrobacie. Každý 

členský tým obdržel na přelomu roku 2015/16 gymnastický koberec k bezplatnému dlouhodobému užívání. 

BENEFIT PLUS 

V programu Benefit Plus, který přináší díky partnerství organizací slevy a jiné výhody pro členy ČACH, byly 

na rok 2015 prodlouženy všechny partnerské smlouvy a dohody z předchozího období. Jedná se o slevy 

pro  členy u společnosti Adidas, Diony Sports, Tejpy.cz, Thor Tactical a Varsity. 

K novým benefitům patří obnovení spolupráce se společností Institut of Czech cheerleading a zvýhodnění cen 

letních FCC kempů pro členy ČACH. Zcela novým partnerem programu se stala firma AS Brand, která nabízí 

členským týmům 20% slevu na výrobu grafických materiálů, jako jsou týmová trička, uniformy atd. a výrobu 

speciálních hudebních cheer mixů pro soutěžní potřeby klubů. 
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Public relations  

Pro komunikaci s členskou základnou a širokou veřejností byly v roce 2015 využívané osvědčené on-line kanály, 

především sociální síť Facebook. Pro přenos záznamů ze soutěží přenos prostřednictvím on-line televize TVCOM 

či záznam na Youtube kanálu. Základním zdrojem informací však je stále oficiální web organizace www.cach.cz. 

Nově byl založen profil asociace na Instragramu a zprovozněn direct mailing. Pro zveřejnění důležitých sdělení 

a událostí bylo i nadále publikováno v tištěných médiích v Deníku sport. 

SOCIÁLNÍ SÍŤ FACEBOOK 

V roce 2015 pokračovalo zaměření VV ČACH na komunikaci prostřednictvím sociální sítě Facebook a přímé 

komunikace s cílovou skupinou - sportovci. Díky této strategii dochází k přímému oslovení členské základny 

a možné obousměrné komunikace bez nutnosti prostředkování komunikace jednatelem týmu. Díky plánované 

komunikaci došlo k významnému růstu zobrazení příspěvků, reaktivity a navýšení počtu fanoušků ČACH 

na Facebooku na 1 900 osob. V této oblasti výborně hodnotíme spolupráci s mediální komisí.  

WEBOVÉ STRÁNKY 

Webove  stra nký jsou sta le nepostradatelnou studnicí  a zdrojem oficia lní ch a nejaktua lne js í ch informací  

pro c lenskou za kladnu. Stránky prošly v tomto roce také řadou aktualizací, převážně zpřehlednění obsahové 

části a doplnění sekcí potřebných pro dokonalou informovanost členské základny. Správa stránek je nově 

zajištována externími kolegy.  

SOCIÁLNÍ SÍŤ INSTAGRAM 

Nově byl založen profil ČACH i na sociální síti Instragram pod názvem CACH_Life, který je využíván v době 

soutěží a akcí pro streaming, hlavně zákulisních prostor soutěže. 

DIRECT MAILING 

Od roku 2015 je intenzivně vyuzǐv́án nástroj pro hromadné rozesílky e-mailů, jenž umožňuje dodat informaci 
přímo členům ČACH či dalším cílovým skupinám, jako jsou zahraniční týmy a organizace zabývající se 
cheerleadingem a efektivně je tak a upozornit na zajímavé akce v oblasti cheerleadingu, které se konají v ČR 
a Evropě. Současně jsme schopni zadat selekci informace určenou jen některým subjektům a organizačním 
cľánkům (v prǐṕadě společných projektů s partnery, nebo jako využití i obchodních sdělení od partnerů 
za výhodných podmínek pro cľeny ČACH v rámci programu Benefit Plus apod.). Největsǐḿ přínosem nově 
používaného nástroje pro direct mailing je bezpochyby možnost rozesílaní informaci ́ ve formě graficky 
atraktivních newslettrů v jednotném layloutu, včetně odkazů, fotodokumentace a samozřejmě okamžité 
sledování statistik zobrazení a prokliků. 

 

 

http://www.cach.cz/
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ROZHLASOVÁ REKLAMA 

V roce 2015 VV ČACH poprvé zařadila do systému propagace a PR spolupráci v oblasti rozhlasové reklamy 

se společností Radio House. Rozhlasová reklama cíleně zaměřená na propagaci soutěže Spirit Cheer Cup 

a sportovního odvětví cheerleading byla zaměřená na Plzeňský kraj. 

PROJEKT HIT HIT 

Tento crowfundingový projekt byl vytvořen k podpoře programu národní reprezentace v cheerleadingu.  Jeho 

cílem bylo zajistit finanční podporu pro sportovce, kteří se v roce 2016 jako historicky první reprezentační 

výprava  účastní Mistrovství světa v cheerleadingu v Orlandu. Tento projekt skončil neúspěšně, nebylo 

dosaženo cílové částky, nicméně významně napomohl zpropagovat českou výpravu a přinesl finanční podporu 

ze stran firem a organizací.  
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Zpra va za odborne  pracovní  komise 

Vzhledem k osvědčení spolupráce se zavedenými komisemi v roce 2014, byly v roce 2015 komise rozšířeny 

o další členy a zavedena nově taneční komise, jejímž cílem je podpora rozvoje tanečního cheerleadingu oblasti  

v ČR.   Chod a obsah práce komisí určuje směrnice ČACH č. 3/2014. 

TECHNICKÁ KOMISE PRO PRAVIDLA 

Technická komise v průběhu roku 2015 odpovídala na nejrůznější dotazy na pravidla v oblasti Cheer i Dance, 

při čemž také posuzovala legalitu zaslaných video ukázek. Dále představila na ČACH školení o pravidlech nově 

zavedený Level 1. Členky Technické komise se v únoru 2015 zúčastnili ECU konference a školení na ECU pravidla 

konané ve Vídni. Na tomto školení byly probírány jednotlivé levely pravidel pro Cheerleading a Cheer Dance 

spolu s ukázkami a vysvětlením novinek a úprav v pravidlech pro rok 2015. Technická komise vypracovala 

soubor nejčastějších dotazů a otázek na pravidla a legalitu jednotlivých prvků Cheerleadingu a tak zjednodušila 

práci trenérům a choreografům a objasnila tak často kladené nejasnosti. Dále Technická komise působila jako 

překlad a tlumočení ČACH workshopu na pravidla (říjen 2015). V neposlední řadě se také účastnila českých 

soutěží, kde působila jako technická porota. 

KOMISE POROTCŮ  

Během celého roku 2015 se členové Komise porotců věnovali v prvé řadě samotné činnosti porotcování 

na domácích ČACH soutěžích, nevyjímaje Mistrovství České republiky v Cheerleadingu, tak i na soutěžích 

v zahraničí. Členové Komise porotců a další spolupracující osoby, které se vzdělávají v této oblasti, zastávali 

činnost Score i Safety porotce a to jak pro kategorii Cheer tak i Dance. Pro získávání více zkušeností, odborných 

znalostí, informací, novinek v obou  a certifikací se členové komice porotců účastnili školení v ČR 

a porotcovského kurzu ve Slovinsku (září 2015) pořádaného ICU ve spolupráci s ECU. Zároveň v průběhu celého 

roku, zejména pak v čase před soutěžemi, zastávali konzultační poradenství pro trenéry a cheerleaders. 

Jednotliví porotci získávali během celého roku cenné zkušenosti porotcováním i na nejrůznějších evropských 

a světových soutěžích, tedy např. shadow judging na Mistrovství Evropy ve Slovinsku, také na Světovém 

Mistrovství v USA, dále pak na národních či otevřených soutěžích po celé Evropě, zejména pak v Itálii, Polsku, 

Maďarsku a v Německu. Mimo jiné se členové účastnili i nominační komise ankety Sportovec a trenér roku 

2015. Členové komise porotců jsou zároveň členy českého CACH a mezinárodního ECU registru porotců. 

MEDIÁLNÍ KOMISE  

Členové mediální komise se v roce 2015 zaměřili na obecné nastavení a zlepšení PR ČACHu, především 

na Facebooku a webu, zefektivnění komunikace a vylepšení webových stránek a to jak s cílením na členskou 

základnu, tak na širokou veřejnost. Členové komise připravili řadu podkladů pro komunikaci s týmy a členskou 

základnou, zejména nejrůznější on-line dotazníky a soutěže. Déle se věnovali kreativní práci v oblasti tvorby 

textů, voice overů, názvů a sloganů.  Konzultovali tvorbu radiospotu pro rozšíření povědomí o cheerleadingu 

v západních Čechách v období před soutěží Spirit Cheer Cup, který se konal na podzim v Plzni. V rámci 

prohloubení znalostí a čerpání další inspirace, se členové mediální komise účastnili kurzu nastavení online 

marketingové kampaně. Mimo jiné se členové účastnili i nominační komise ankety Sportovec a trenér 

roku  2015. 



VÝROČNÍ ZPRÁVA, ČACH 2015  

25 

TRENÉRSKÁ A TANEČNÍ KOMISE 

Hlavní náplní činnosti obou komisí byla v roce 2015 příprava a revize systému vzdělávání trenérů, která vyústila 

v zahájení programu systematického vzdělávání trenérů pod názvem „Coach Univerzity“. 

Nově založená taneční komise formovala své cíle. Vzhledem k mateřským povinnostem koncem roku 2015 

odstoupila z vedení taneční komise Andrea Nováčková a od roku 2016 bude komisi předsedat Veronika Hrubá. 

REVIZNÍ KOMISE 

Provádí kontrolu hospodaření Výkonného výboru ČACH. Je oprávněna provádět revize hospodaření a kontrolu 

správnosti statistických dat ekonomické a členské povahy, které jsou členové povinní podle stanov poskytovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA, ČACH 2015  

26 

Financ ní  vý kazý 

ROZVAHA 
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VÝSLEDOVKA 
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PŘIJATÉ DOTACE A DARY 
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Za ve 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 6. února 2015 v Praze – v budově ČUS Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Břevnov 

od 10:00 hod. Valná hromada schválila veškerá usnesení, viz zápis z VH za rok 2015. 

 

Česká asociace cheerleaders 

Zátopkova 100/2 
160 17 Praha 6 

Telefon +420605113311 

www.cach.cz 

 


