
 

 

 

 
PŘEHLED SDRUŽENÝCH SPOLKŮ ČACH 
 
Česká asociace cheerleaders, z. s. (dále jen „ČACH“) je neziskovou organizací, založenou v roce 
2001, právní formou zapsaný spolek. Spolek je veden pod spisovou značkou L12223  
u Městského soudu v Praze. ČACH sdružuje další spolky za účelem společného zájmu, kterým 
je rozvoj cheerleadingu na území České republiky. 
Sdruženým členem ČACH je ten spolek, který se ztotožňuje s účelem a činností ČACH, chce se 
podílet na plnění úkolů ČACH a naplňování společných zájmů s ostatními členy ČACH a zaváže 
se dodržovat stanovy a jiné právně závazné dokumenty ČACH. 
Hlavními činnostmi ČACH jsou rozvoj, podpora a organizace cheerleadingu na území České 
republiky, zastupování českých klubů cheerleadingu v republikových a mezinárodních 
organizacích se sportovním zaměřením, zajišťování státní sportovní reprezentace  
v cheerleadingu, pořádání dvoustupňových postupových soutěží a mistrovských soutěží  
v cheerleadingu, zajišťování finančních prostředků, osvěta, metodické vedení a v neposlední 
řadě také propagace cheerleadingu jako sportovního odvětví. 
 
 

Zapsaný spolek IČO 
A-STYL z.s. 22754415 
Acrobatic Cheerleaders Tábor z.s. 02110733 
BASTA CHEERLEADERS z.s. 05422698 
TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, z.s. 42716403 
PŘÍBRAM BOBCATS z.s. 26551152 
Cheer Academy, z. s. 03430251 
Fighters Cheerleaders, z. s. 22849289 
FunTime Athletics Nový Jičín, z.s. 26559315 
Glitter Stars z.s. 22759964 
JCA Legends, z.s. 05681103 
JNS Cheerleaders 27025071 
PM Stars Pardubice z.s. 22747346 
TJ Tělovýchovná zařízení Rakovník z. s. 47013664 
Orel jednota České Budějovice 65010698 
Prague Eagles Cheerleaders, z.s. 22893296 
Středisko volného času RADOVÁNEK 69977836 
Sportovně gymnastický klub Opava, z.s. 09376097 
SHARKS Cheerleaders z.s. 05183375 
Stars Varnsdorf, spolek 22829474 
Tleskačky z.s. 07845294 
VSK Univerzita Brno 41605608 
WILD Cheerleaders 01171020 

 
 



 

 

 
Česká asociace cheerleaders vykonává svou hlavní činnost a účel v 9 krajích České republiky. 
Jednotlivé kraje jsou rozděleny do jednotlivých ČACH regionů, ve kterých působí regionální 
ambasadoři. Ti prostřednictvím členských klubů v daném regionu zajišťují rozvoj, podporu  
a propagaci cheerleadingu ve všech jeho úrovních v souladu se Stanovami ČACH, a zároveň je 
zajištěna dvoustupňovost soutěží v regionech. Regionální ambasadoři řídí a organizují 
mimojiné i rozvoj talentované mládeže vedoucí ke sportovní reprezentaci. Tímto ČACH vytváří 
podmínky pro rozvoj cheerleadingu nejen pro členské spolky působící na daném území. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Česká asociace cheerleaders vykonává svou činnost v 10 krajích České republiky v souladu se 
základním územně správním členěním – správní obvody krajů, dle § 3 zákona č. 51/2020 Sb., 
o územně správním členění státu, v platném znění. 
 

 Liberecký kraj 
 Jihočeský kraj 
 Ústecký kraj 
 Středočeský kraj 
 Hlavní město Praha 
 Moravskoslezský kraj  
 Jihomoravský kraj 
 Plzeňský kraj 
 Pardubický kraj 
 Vysočina 


