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ČESKÁ ASOCIACE CHEERLEADERS 
 
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. 

 

OBLAST ČINNOSTI 
 

ČACH se zaměřuje na podporu rozvoje cheerleadingu jako moderního sportovního odvětví. Spolek 

sdružuje kluby a sportovce specializující se na sportovní a taneční cheerleading. Předmětem hlavní 

činnosti je organizování všech forem cheerleadingu na území České republiky. Činnost spolku je 

založena na demokratických zásadách a právní subjektivitě. 
 

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, zajišťování finančních 

prostředků, osvěta, metodické vedení a v neposlední řadě také propagace cheerleadingu jako 

sportovního odvětví. 
 

Cílem činností je motivovat k pohybové aktivitě a seberealizaci zejména děti a mládež prostřednictvím 

hudby, pohybových a tanečních variací a gymnastických cvičení; rozvíjet a podporovat kladný vztah  

ke sportu, správnému držení těla a pozitivní motivaci k rozvoji fyzické i psychické stránky osobnosti dětí 

a mládeže; dále zajištění všestranné pohybové výchovy dětí a mládeže prostřednictvím cheerleadingu, 

jako dostupné a atraktivní sportovní disciplíny se záměrem prevence zdraví dětí a mládeže. 
 

Cheerleading je mezinárodně uznávaným sportovním odvětvím, který je navíc od roku 2016 uznán  

i Mezinárodním olympijským výborem (dále jen „MOV“ či „IOC“). 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. 

 

ČACH je národní sportovní autoritou, výlučný představitel cheerleadingu v České republice a členem: 

 European Cheer Union (dále jen „ECU“), 

 International Cheer Union (dále jen „ICU“) – Mezinárodní Unie Cheerleadingu, která je 

řádným členem zastřešující organizace mezinárodních federací GAIS, 

 České unie sportu (dále jen „ČUS“), 

 České unie kolektivních a individuálních sportů (dále jen „ČUKIS“), 

 Českého olympijského výboru (dále jen „ČOV“), složky neolympijských sportů a institucí,  

tzv. ČKSOI. 

 

Charakteristika sportovního cheerleadingu ve zkratce: 
 závodní sport, 

 tří minutové týmové choreografie předváděné na hudbu, 

 sportovní disciplína bodovaná odbornou porotou, 

 akrobacie a gymnastika předváděná skupinou ve vzduchu i na zemi,  

 divácky atraktivní, dynamický sport, 
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 radost z pohybu, adrenalin, vzrušení, důvěra a odpovědnost, 

 motivující prostředí pro udržení dlouhodobého zájmu dětí a mládeže  

o zařazení pohybu do denního režimu. 

 

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

 Performance cheer. 

 

Všechny kategorie, divize, věkové kategorie a výkonnostní levely stanovené na sezonu jsou uvedeny  

v soutěžním řádu a pravidlech vydávaných ČACH. 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
 

Členem ČACH se mohou stát právnické i fyzické osoby. Členství v ČACH rozlišujeme - Kolektivní, 

Evidované, Individuální, Přidružené a Čestné. Vrcholným orgánem ČACH je Valná hromada, statutárním 

orgánem Výkonný výbor a dohledovým orgánem Kontrolní komise. Dále, za účelem zkvalitnění služeb  

a zintenzivnění spolupráce organizace a jejích členů byly zřízeny Odborné komise, viz Obr. 1.  

 
Obr. 1: Organizační struktura ČACH. 

 

VALNÁ HROMADA 
 

Poslední zasedání Valné hromady ČACH (dále jen „VH“) proběhlo 10. listopadu 2019 v Praze.   

Své zastoupení zde mělo 21 Kolektivních členů s celkovým počtem 27 hlasů. VH byla usnášeníschopná a 

ze zasedání byl pořízen a zveřejněn Zápis. 
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VÝKONNÝ VÝBOR 
 

Výkonný výbor ČACH (dále jen „VV“) je pětičlenný. Jedná se o orgán výkonný a zároveň statutární. 

Výkonný výbor dle plánů a nastavených cílů předkládá svou činnost v této výroční zprávě. 

 

Struktura: 

Prezidentka:   Ing. Martina Marešová   
Viceprezidentka:  Bc. Jana Slavíková   
Viceprezidentka:  Ing. Marie Cerhová   
Člen VV:   Ing. Renata Štefanová   
Člen VV:   Ing. Michaela Bednářová  
 

Secretary General Výkonného výboru ČACH:   Barbora Schejbalová  

 

ZPRÁVA VÝKONNÉHO VÝBORU 
 

Stejně jako do života celé společnosti, i do naší cheerleadingové komunity, na jaře 2020 nezvaně vpadl 

koronavirus a zastavil veškeré dění uprostřed hlavní části soutěžní sezony 2019/2020. Mezinárodní soutěž 

Prague Cheer & Dance Open 2020 byla zrušena doslova pár dní před termínem jejího konání. O historicky 

největší soutěži v ČR, s účastí 10 evropských zemí, jsme si tak mohli nechat už jen zdát. Projekt 

ParaCheer, jehož spuštění bylo plánováno právě na PCO, byl odsunut. Naše reprezentační výprava na 

Mistrovství světa neodjela. Plánovaný let na Floridu byl zrušen a následně i celé Mistrovství. Doufali jsme, 

že se po pár týdnech situace opět uklidní a budeme se moci setkat v červnu na Mistrovství ČR, ale ani tato 

soutěž se kvůli mimořádným opatřením konat nemohla. Stejný scénář nakonec postihl i zbylé soutěže a 

akce, včetně červencového ME. 

Přesto všechno se nám podařilo dosáhnout většiny vytyčených sezonních cílů. Hrdí jsme především  

na přijetí České asociace cheerleaders za člena Českého olympijského výboru a spuštění projektu 

trenérských licencí „B“. Zároveň se pro český cheerleading podařilo získat hlas v Plénu ČOV a Martina 

Marešová byla zvolena členkou Revizní komise ČUS. Uspořádali jsme 9 školení, slavnostní Galavečer,  

na kterém byli vyhlášeni nejlepší sportovci a trenér uplynulé sezony a i přes výjimečnou situaci  

se podařilo zvýšit fanouškovskou základnu českého cheerleadingu na instagramu a facebooku. 

 

Náhlá situace nám stanovila i další nové priority. Například jsme začali neustále monitorovat situaci  

a informovat členskou základnu o aktuálních nařízeních vlády a výkladech pro sportovní cheerleading. 

Krizový štáb ČACH zasedal nad úpravami plánovaných akcí tak, aby odpovídali denně se měnícím 

nařízením. Své úsilí jsme zaměřili na online platformy – naše Online Cheer Cupy se staly základním 

stavebním kamenem virtuálních soutěží po celé Evropě. 

 

Sportovní prostředí se ocitlo v krizi. Vznikla potřeba přehodnotit plánované rozpočty a přizpůsobit 

čerpání obdržených dotací. Zvládli jsme se adaptovat na výjimečný stav a přeplánovali jsme cash-flow  

a finanční prostředky z dotací tak, abychom nemuseli obdržené dotace vracet, což by vedlo k ohrožení 

budoucího získávání dotací pro český cheerleading. Kvůli zrušeným soutěžím se snížil obrat asociace a 

poklesly vlastní zdroje příjmů. Z provozní dotace tak muselo být čerpáno i na ty mzdy, které by jinak byly 

pokryty z příjmů z pořádaných soutěží. Díky úspěšně podané dotaci Národní sportovní agentury (dále 

jen „NSA“) COVID-Sport se podařilo částečně uhradit již vynaložené náklady na PCO. I přes zmíněné 

překážky a komplikovanost situace se nám podařilo snížit původně plánovaný schodek rozpočtu o více 
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než polovinu a hospodářský rok jsme zakončili s bilancí -65 190 Kč. V této sezoně také proběhl finanční 

a procesní audit společností 22HLAV. Výstupem jsou auditorské zprávy, jež vyhodnotily procesy v rámci 

organizace za funkční a celkově označily asociaci za zdravě hospodařící.  

 

AGENDY ČLENŮ VV 
 

Martina Marešová se věnuje řízení a koordinaci celé organizace. Do její agendy dále patří plán 

otevíraných divizí, soutěžní pravidla a levelbooky, zajištění poroty a výsledků na soutěžích, komunikace 

s národními a mezinárodními organizacemi, PR, benefit program ČACH, provozní záležitosti a ad hoc 

řešení požadavků a vzniklých situací. V uplynulé sezoně se konkrétně zaměřila na přijetí ČACH do ČOV, 

adopci systému ECU levelů v ČR a ČACH COVID krizovému štábu. 

  

Jana Slavíková se věnuje řízení a koordinaci celé reprezentace včetně zajištění dostatečných prostředků 

prostřednictvím dotací (REPRE a TALENT), taktéž zajišťuje výpravu české reprezentace na ME a MS  

a komunikaci s příslušnými organizacemi (ECU a ICU) Je garantem a supervizorem a projektu Coaches 

University, dále zaštiťuje projekt České národní cheer ligy. V uplynulé sezoně se konkrétně zaměřila  

na spuštění nového projektu Licencí B, projektu reprezentace Dance a ParaCheer, novému zpracování 

podpory klubů v rámci projektu TALENT, komunikaci s NSA a zajišťování informovanosti klubů v rámci 

pandemie COVID a dalším aktivitám v rámci ČACH COVID krizovém štábu.  

 

Marie Cerhová je supervizor celé oblasti Soutěže a akce Galavečer, jako event manager se stará o jejich 

hladký průběh. Jedná s dodavateli, vybranými partnery, zajišťuje staff, PR, dohlíží na externisty, apod. 

Zabývá se také provozními záležitostmi, komunikaci s příslušnými organizacemi (ECU, ČUKIS), PR.  

V uplynulé sezoně byla součástí a podporou ČACH COVID krizovému štábu. Kromě obecného řešení, 

komunikovala zejména s dodavateli, řediteli hal a partnery, a vypracovala ve spolupráci s junior 

manažerkou Michaelou Rejzkovou dvě online soutěže a další aktivity jako rychlou odezvu na náhlý 

lockdown spojený s koronavirovou krizí. 

 

Renata Štefanová se věnuje řízení oblasti registrací členů organizace včetně soutěžních registrací.  

V rámci správy členství a registrací spoluzajišťuje fakturace a podklady. Dále do agendy spadá příprava 

a správa registračních a evidenčních soutěžních soupisek, zajištění statistických podkladů za organizaci, 

spolupráce na tvorbě dokumentů vydávaných spolkem a na provozních záležitostech organizace.  

V uplynulé sezoně spolupracovala v rámci ČACH COVID krizového štábu. 

 

Michaela Bednářová kromě provozních záležitostí zaštiťuje oblast financí ČACH a na bázi konzultací 

spolupracuje s Veronikou Veselou na veškeré finanční, účetní, či mzdové agendě.  

  

AGENDA SECRETARY GENERAL 
 

Barbora Schejbalová má z charakteru své pozice na starost zejména zajistit administrativní podporu 

Výkonnému výboru a chod celého sekretariátu. Mimoto do její působnosti spadá realizace veškerých 

vzdělávacích aktivit, administrativa spojená s Klubovými soutěžemi a je supervizor Ankety Sportovec  

a Trenér roku. V uplynulé sezoně byla součástí a podporou ČACH COVID krizovému štábu. 
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PŘEHLED PLNĚNÍ STANOVENÝCH CÍLŮ A PRIORIT 2019/2020 
 

Požádat o dotace MŠMT, Hlavní město Praha, městské části/města 

√ SPLNĚNO  

Bylo požádáno o dotace MŠMT PROVOZ, REPRE, TALENT. Ve všech případech byla dotace přidělena  

v maximální možné výši. Byla podána a následně přidělena dotace Prahy 7 na PCO. V dotačních výzvách 

Hlavního města Prahy bylo zažádáno, ale kvůli nastalé situaci byla žádost na pokyn magistrátu stažena.  

 

Podat daňové přiznání v řádném termínu 

√ SPLNĚNO  

  

Hospodařit efektivně, hospodárně a účelně se svěřenými prostředky 

√ SPLNĚNO  

Všechny přijaté finanční prostředky byly použity a čerpány dle plánu.  

  

Maximalizovat příjmovou stránku a přizpůsobit ekonomickou činnost dosažení vyrovnaného 

rozpočtu 

√ SPLNĚNO  

Ačkoli jsme kvůli rušení akcí nedosáhli cíleného obratu, ztráty se nám podařilo minimalizovat a ty,  

které nuceně vznikly, byly pokryty z peněz poskytnutých MŠMT a NSA. 

  

Řádné členství v ČOV 

√ SPLNĚNO 

Po dlouholetém snažení a nemalé řadě jednání ČACH a ČOV, administrativních úkonů a zejména 

prezentací cheerleadingu jako plnohodnotného a stabilního sportovního odvětví, byla v květnu 2020 

ČACH Plénem Českého olympijského výboru většinově přijata do Olympijské rodiny a zařazena do složky 

neolympijských sportů a institucí, tzv. ČKSOI. Jsme nesmírně hrdí na tento významný krok v historii 

českého cheerleadingu! 

 

Příprava brandingu 20 let ČACH v roce 2021 + koncept oslav 

√ SPLNĚNO  

Na sezonu 2020/2021 je připravena kampaň 20 let ČACH. Součástí je představení historie organizace  

v podobě článků, videí, představení členských klubů, osobností českého cheerleadingu, různé podpůrné 

a zábavné aktivity, vizuál, merchandising a zejména pak slavnostní ples k oslavám 20 let ČACH.  

 

Meziroční nárůst členské základny o 10 % 

X NEDOSAŽENO 

Členská základna meziroční nárůst vykazuje, avšak pod 10 %. 

  

Registrace 2 nových klubů 

√ SPLNĚNO  

O členství v ČACH, v sezoně 2019/2020 požádali tři nové kluby Tleskačky (Tleskačky z.s.), FC SLOVAN 

CHEERLEADERS (FC SLOVAN Liberec) a Dark Foxes Cheerleaders (Dům dětí a mládeže a ZpDVPP). 

Žádosti těchto kolektivních členů byly akceptovány. 
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Sjednotit systém cenové i organizační politiky soutěží organizovaných ČACH i kluby 

√ PŘIPRAVENO, ČEKÁ NA REALIZACI 

Vzhledem koronavirové situaci bylo sjednocení odloženo na další sezonu. 

  

Zajištění partnerů a dalších zdrojů na pokrytí rostoucí nákladovosti české reprezentace Team Czech 

Republic 

√ SPLNĚNO  

Pro sezonu 2019/2020 byly zajištěny nové uniformy pro TCR díky spolupráci s partnerem Sparrow zcela 

zdarma, formou daru. Na podpoře TCR se dále podíleli partneři CEWE Fotolab.cz, jenž poskytl tisk 

kalendářů a tréninková trička TCR, a Spirit Cheer Shop, jenž daroval nové mašle. Byla udržena spolupráce 

s dalšími partnery v rámci slev či bartrů (FitGear, JoJoGym), pokračovala i podpora v rámci GIVT. 

  

Rozvoj podpory reprezentace českých klubů na mezinárodních soutěžích (ME Teams, ME Doubles 

aj.) 

√ PŘIPRAVENO, ČEKÁ NA REALIZACI 

Byly připraveny finanční prostředky pro kluby mířící na ICU Mistrovství Evropy. Bohužel kvůli korona krizi 

bylo ME zrušeno. 

  

Umístění Team Czech Republic na MS v první pětce 

√ PŘIPRAVENO, ČEKÁ NA REALIZACI 

TCR byl připravený zabojovat na ICU Mistrovství světa na Floridě. Bohužel kvůli korona krizi bylo MS 

zrušeno. 

  

Spuštění projektu ParaCheer v ČR 

√ PŘIPRAVENO, ČEKÁ NA REALIZACI 

Start projektu, který byl plánován na březen 2020, byl z důvodu pandemie COVID odložen na rok 2021. 

  

Příprava konceptu rozvoje Performance Cheer 

√ SPLNĚNO  

Byl připraven projekt české reprezentace v taneční sekci, proběhl Dance kemp 2020. 

  

Příprava konceptu tanečního reprezentačního týmu 

√ SPLNĚNO  

Byl připraven koncept TCR Performance Cheer s vidinou reprezentace na ICU Mistrovství Evropy 2020. 

  

Příprava konceptu reprezentace na MS v dalších divizích 

√ SPLNĚNO  

Byl připraven systém kvalifikace na MS. 

  

Příprava adopce doporučených věkových skupin a levelů ECU v ČR 

√ REALIZOVÁNO 

Na Trenérské schůzce v únoru 2019 byly znovu prodiskutovány a objasněny nové termíny, věkové skupiny 

a levely. Český cheerleading se jimi bude řídit od sezony 2020/2021. 
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Realizace dalších funkcionalit ERS systému 

√ REALIZOVÁNO 

Do ERS2 byla přidána řada nových funkcionalit: přehlednější, intuitivnější prostředí pro trenéry, možnost 

nahrání soutěžní hudby, nástěnka, administrace organizátorů klubových soutěží. 

  

Ustanovení nových Pracovních skupin (CNCL, Rozvoj a strategické plánování, Performance Cheer) 

√ REALIZOVÁNO 

Pracovní skupiny byly ustanoveny, avšak pracovní skupina CNCL nebyla kvůli výjimečné situaci činná.  

 

Nad rámec běžného provozu a výše uvedených priorit se VV zabýval těmito rozsáhlejšími projekty: 

 

Trenérské licence “B”   

√ REALIZOVÁNO 

Nastavena a dokončena spolupráce s Institutem sportovního vzdělávání. Trenérské licence “B” jsou 

spuštěny od podzimu 2020.                                                                                                              

 

Setkání s trenéry 

√ REALIZOVÁNO                                                                                                                 

I v letošní sezoně jsme uspořádali a potkali se s trenéry na Schůzi trenérů a 5 Regionálních setkáních. 

 

Další zaměstnanec ČACH                                                                                                                        

√ REALIZOVÁNO                                                                                                                   

Začátkem sezony 2019/2020 se zapojily do spolupráce s ČACH nové kolegyně. Do finančního úseku 

nastoupila Veronika Veselá a jako PR specialist Michaela Rejzková. 

  

Navýšení fanouškovské základny                                                               

√ SPLNĚNO 

Díky novým pracovním posilám v oblasti PR se podařilo i přes korona krizi zvýšit sledující na facebooku i 

instagramu ČACH a Team Czech Republic.  

  

Revize a úprava interních finančních procesů a směrnice  

√ REALIZOVÁNO 

Byla aktualizována interní Vnitropodniková směrnice Vedení účetnictví a daňové povinnosti účetní 

jednotky České asociace cheerleaders, z.s. (2019/2020). 

  

Nominace na ME z březnové soutěže 

√ PŘIPRAVENO, ČEKÁ NA REALIZACI 

České týmy se měly z PCO v březnu 2020 nominovat na ICU Mistrovství Evropy v Itálii. Bohužel kvůli 

korona krizi neproběhlo ani PCO ani ME. 

 

Finanční a procesní audit 

√ REALIZOVÁNO 

Oba uskutečněné audity vyhodnotily procesy v rámci organizace za funkční a celkově označily asociaci 

za zdravě hospodařící.  
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HOSPODAŘENÍ 
 

Sezona 2019/2020 nebyla typická ani pro hospodaření asociace. Vlivem situace týkající se postupných 

vládních opatření spojených s pandemií Covid-19 nebylo možné konání několika významných soutěží  

v první polovině roku 2020. To mělo samozřejmě vliv nejen na obrat asociace, ale zejména na dosažení 

výnosů z těchto akcí. Organizace vykázala v sezoně 2019/2020 obrat ve výši 5 038 990 Kč, dochází tedy  

k poklesu o 27,5 % vzhledem k minulé sezoně. Finanční rok jsme zakončili oproti plánované bilanci  

-150 991 Kč hospodářským výsledkem ve výši -65 190 Kč, což navzdory celkové společenské situaci 

představuje snížení plánovaného schodku na polovinu.  

 

Vedle toho jsme byli velmi úspěšní v rámci jednotlivých dotačních výzev, viz Tab. 1 a také kap. Programy 

na podporu členů ČACH. Pokud bychom se na bilanci žádostí o dotace chtěli podívat z hlediska 

meziročního srovnání, dostáváme se u dvou hlavních titulů k získání vyšších finančních částek (MŠMT 

ORGANIZACE SPORTU 2020 – navýšení o 3 %, MŠMT REPRE – navýšení o 10 %). V jednom případě 

zachování dotace ve stejné výši (Praha 7 - Sport). U dotačního titulu MŠMT TALENT došlo k plošnému 

snižování poskytované podpory o 10 %. Jako asociace jsme se zvládli adaptovat na výjimečný stav a 

přeplánovali jsme cash-flow a finanční prostředky z dotací tak, abychom nemuseli obdrženou finanční 

podporu vracet, což by vedlo k ohrožení budoucího získávání dotací pro český cheerleading. 

  

V rámci uskutečněné sezony jsme obdrželi nefinanční dary v hodnotě 130 000 Kč. Jednalo se především 

o podporu na potisk tréninkových trik, kalendářů, mašle, slevy od našich partnerů na jejich produkty, 

věcné ceny na Galavečer. 

 

Zrušené MS v Orlandu s sebou přineslo i nutnost navrácení všech přijatých záloh od jednotlivých 

sportovců, které sloužily na úhradu nákladů spojených s cestou na MS. Toto se nám podařilo bez výhrady 

realizovat. Přijaté finanční dary sloužící na úhradu nákladů spojených s cestou na MS jsou dle vzájemných 

dohod převedeny na následující sezonu. Všechny položky plánovaného rozpočtu odpovídají 

schválenému plánu. 

 

Důležitou událostí této sezony byl bezpochyby finanční a procesní audit, jehož zhotovitelem se v obou 

případech stal výherce výběrového řízení, společnost 22HLAV. Finanční audit se týkal zejména účetní 

závěrky, příloh účetní závěrky, rozvahy a výkazu zisku a ztrát za posuzované období, tedy od 1. 9. 2018 - 

31. 8. 2019. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky i hlavní výrok nezávislého auditora jsou 

uvedeny v příloze. První část procesního auditu probíhala ve dnech 21. - 23. 7. 2020 v sídle ČACH.  

Pro účely procesního auditu bylo naším úkolem dopředu doložit soubor dokumentů z řady oblastí,  

které pokrývají fungování asociace. Druhé fázi auditu – zpracování a vydání auditorské zprávy – se 

věnujeme taktéž v příloze. Máme upřímnou radost z toho, že oba uskutečněné audity vyhodnotily 

procesy v organizaci za funkční a celkově označily asociaci za zdravě hospodařící. V průběhu obou 

auditů probíhala velmi plodná diskuze, na kterou rádi navážeme implementací některých bodů do praxe. 

Nemožnost konání plánovaných akcí, konkrétně dvoudenní soutěže Prague Cheer & Dance Open 2020  

a Mistrovství ČR ve sportovním cheerleadingu 2020, mělo vliv i na podporu od Magistrátu hlavního 

města Prahy (MHMP), který k situaci přistoupil jednoznačně, pokynem směrem k žadatelům o stažení 

podaných žádostí. V našem případě se jednalo o žádost ve výši 100 000 Kč na MČR 2020 a částku 50.000 

Kč v žádosti o podporu na PCO 2020. 
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Městská část Praha 7 se rozhodla žadatele podpořit ve smyslu vynaložených nákladů na přípravu akcí. 

Nám se podařilo konkrétně získat finanční podporu na náklady vynaložené na přípravu 

neuskutečněného MČR 2020 a to ve výši 10 000 Kč.  Tzn., byla nám poskytnuta dotace v plné výši  

z původně přiznané podpory. 

15. 6. 2020 vyhlásila Národní sportovní agentura předem avizovanou výzvu COVID-SPORT, jejímž cílem 

bylo zmírnění negativních dopadů celosvětové pandemie COVID-19 na činnost sportovních organizací, 

které byly zasaženy důsledky vyhlášení nouzového stavu na území ČR a vydání mimořádných opatření. 

16. 6. 2020 jsme podali v rámci této výzvy žádost, která byla úspěšná v maximální možné výši (50%) 

způsobilých nákladů. 

Na přelomu roku jsme zpracovali a podali vyúčtování všech přidělených dotací za rok 2019. 

 

Název dotace Poskytovatel Účel Připsání 
na 

bankovní 
účet 

Dotace 

ORGANIZACE SPORTU 2020 - 
Sportovní svazy 

MŠMT provoz asociace 7. 4. 2020 1 871 840 Kč 

TALENT MŠMT podpora 
talentované 

mládeže 

25. 2. 2020 421 000 Kč 

REPRE MŠMT reprezentační tým 
na ME a MS 

25. 3. 2020 894 190 Kč 

PROGRAMOVÉ DOTACE 2020 - 
SPORT 

Praha 7 Mistrovství ČR ve 
sportovním 

cheerleadingu 

22. 5. 2020 10 000 Kč 

PROGRAMOVÉ DOTACE 2020 - 
SPORT 

Praha 7 Prague Cheer Open - - 

Program podpory sportu a 
tělovýchovy v hlavním městě 
Praze - Opatření IV. Sportovní 
akce 

MHMP Prague Cheer Open - Stažení žádosti na 
pokyn MHMP 

Program podpory sportu a 
tělovýchovy v hlavním městě 
Praze - Opatření IV. Sportovní 
akce 

MHMP Mistrovství ČR ve 
sportovním 

cheerleadingu 

- Stažení žádosti na 
pokyn MHMP 

NSA – program Covid SPORT NSA Prague Cheer Open 25. 9. 2020 39 558 Kč 

 

Tab. 1: Přehled žádostí o dotace v sezoně 2019/2020. 
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Obr. 2: Čerpání dotací za jednotlivé sezony. 

 

Organizace vykázala v sezoně 2019/2020 obrat ve výši 5 038 990 Kč, viz Obr. 2. Snížení oproti minulému 

období je způsobeno nemožností realizovat plánované soutěže v první polovině roku 2020. 

 
Obr. 3: Obrat vývoj v čase. 
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KONTROLNÍ KOMISE 
 

Kontrolní komise je vymezena v čl. VIII Stanov spolku. Chod a obsah práce komisí upravuje Směrnice 

ČACH č. 3/2014. Kontrolní komisi byly v letošní sezoně kvartálně zasílány účetní závěrky a zprávy  

o činnosti výkonného výboru. Úplná zpráva Kontrolní komise bude doplněna po provedení kontroly 

všech podkladů. 
  

Struktura: 

Předseda:   Mgr. Václav Velešík 
Členky:    Mgr. Olga Kopřivová 
    Michaela Rom Tisarová 

 
 Cíle a priority: 

 Hlavním cílem komise je revize hospodaření ČACH jako celku.  

 Zaměření na přehledné vedení účetnictví podle jednotlivých kapitol rozpočtu  

 
Činnost: 

 Kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního 

rozpočtu či jiných veřejných rozpočtů. Předmětem kontroly může být i člen ČACH v 

případě, kdy byly dotace tomuto členovi poskytnuty prostřednictvím ČACH.  

 Kontrola souladu činnosti ČACH s právními předpisy, stanovami a jinými normami 

ČACH.  

 Kontrolní činnost na základě plánu, respektive dle aktuálních požadavků.  

 Kontrola vybraných kapitol rozpočtu samostatně, výsledky pak projednané v celé 

komisi.  

 Vyjádření k podnětům členů ČACH.  

 Rozšířená kompetence KK může zahrnovat např. i vedení disciplinárních řízení do doby 

sjednání samostatné komise  

 
Termíny jednání: 
Jednání byla vedena prostřednictvím e-mailů a telefonicky průběžně v rámci celého sledovaného období, 
a to vždy při kontrole listin předložených VV ČACH nebo při vyjádření k podnětům ze strany členů ČACH.  
 
Zpráva kontrolní komise pro valnou hromadu ČACH: 

V první řadě si jako kontrolní komise dovolíme nezávisle posoudit, že způsob, kterým VV ČACH 
zareagoval na nestandardní sezónu v důsledku COVID, považujeme za velmi dobrý a ukazuje vysokou 
míru cílevědomosti a kvalitně odvedenou práci.  

Kontrolní komise provedla důkladnou kontrolu všech zaslaných dokumentů a nezávisle 
posoudila, že během této sezóny došlo ke splnění plánovaných cílů, které byly v souladu s možnostmi 
aktuální situace. KK oceňuje grantovou politiku VV a jejich úspěšnost při získávání finančních prostředků 
i to, že s ohledem na pandemii, ČACH nevracela žádné finanční prostředky. Kladně hodnotíme nezávislé 
ověření účetní závěrky, který potvrdilo, že provedené účetnictví je v souladu se skutečností a provedení 
finančního auditu, který ověřil úsudek finančního plánování ČACH, jeho transparentnosti a cashflow. 
Výsledkem finančního auditu je prokázání, že ČACH nakládá se svěřenými prostředky poctivě a účelně. 
Doporučení auditorů je podobné, na které již několik let jako KK upozorňujeme, tím je snahao získání 
finanční nezávislosti na státní podpoře, která je nejistá a nelze na ni spoléhat.  

Dalším úkolem, který vyplynul z předchozí VH, bylo provedení procesního auditu. Externí auditní 
společnost posuzovala aktuální nastavení procesů a postupů v organizaci ČACH a doporučila jejich 
optimalizaci. Organizační strukturu můžete vidět graficky zpracovanou ve Výroční zprávě 2019/2020, 
optimalizace proběhla i u jednotlivých pracovních pozic, jejich pravomocí a pracovních náplní.  
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Dalším posunem v řízení a zlepšení procesů v organizaci jsou online zápisy z jednání VV, které umožní 
všem členům "pohled za oponu" a umožní jim být více v obraze. Obdobně pravidelné měsíční 
Newslettery,.  

Dle předložených dokumentů a výstupů VV ČACH se nastavení procesů a vytvoření vnitřních 
předpisů a směrnic bude nadále v průběhu činnosti vyvíjet a pevně věříme, že to přinese jistotu a 
transparentnost v celém řízení organizace. KK oceňuje i nové Stanovy, které si organizace našeho 
rozsahu určitě zasloužila. Kladně hodnotíme i zvyšující se aktivitu v oblasti sociálních médií, která přináší 
rozšíření povědomí o cheerleadingu, což v posledních měsících bylo to jediné, jak cheerleading 
prezentovat. Věříme, že to společně zvládneme.  
 
Cíle a úkoly na 2020/2021: 

 Revize hospodaření ČACH jako celku.  

 Kontrola složek a komisí ČACH.  

 Kontrola vybraných akcí či projektů.  

 

ODBORNÉ KOMISE A PRACOVNÍ SKUPINY 
 

TRENÉRSKÁ KOMISE 
 

Předsedkyně:   Mgr. Nikoleta Míková 

Místopředseda:  Bc. Magda Winterová 

Členky:   MUDr. Veronika Dobiášová 

Ing. Veronika Prantlová 

Mgr. Veronika Tlapáková 

Linda Myers 

Nicole Kolářová 

Lucie Vojtová 

Ing. Jitka Šedivá 

Bc. Barbora Jedličková 

Bc. Šárka Javůrková 

  

Cíle a priority: 

 Podporovat rozvoj sportovního a tanečního cheerleadingu v ČR a být poradním orgánem ČACH 

s hlavními úkoly: 

 Sledovat trendy v oblasti cheerleading, navrhovat a doporučovat novinky a změny pro 

aplikaci v ČR. 

 Navrhovat témata a obsah školení, workshopů a dalších akcí v oblasti vzdělání trenérů 

a členské základny. Podílet se na jejich koncepci a organizaci. 

 Navrhovat a revidovat koncepci soutěžního řádu ČACH, zejména pak obecných 

soutěžních pravidel a portfolio otevíraných soutěžních divizí v nadcházející soutěžní 

sezoně, v souladu s pravidly ECU, ICU a světovými trendy. 

 Podílet se na tvoření Ankety Sportovec a trenér roku a nastavení systému hodnotících 

kritérií. 

 Zajišťovat výběr finalistů z nominovaných v Anketě Sportovec a trenér roku a podílet se 

na rozhodování o udělení titulů Sportovec a trenér roku. Má poradní hlas v rozhodování 

o udělení či zamítnutí žádostí o výjimky. 

 Zajišťovat chod zápůjček Tréninkové sady ČACH. 
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 Ve spolupráci s VV ČACH formálně zhodnotit obdržené žádosti o pořádání KS a připravit 

doporučení pro hlasování Kolektivními členy. 

 Připravit návrhy a podklady pro Schůzi trenérů (únor) a účast na této schůzi. 

 Účast členů komise na VH ČACH jako host bez volebního práva. Prezentovat zprávy o 

činnost komise. 

 Podílet se na dalších projektech, oblastech a úkolech spojených s trenérskou tématikou. 

Činnost: 

 Volba předsedy Trenérské Komise. 

 Návrh k jednání o nominaci ČR na juniorskou reprezentaci na ME po změně pravidel 

ECU. 

 Hlasování v anketě trenér a sportovec roku dle zaslaných podkladů.  

 Návrh k dořešení pravidel Česká národní cheer liga. 

 Zhodnocení a schválení žádostí o organizaci klubových soutěží v sezoně 2020/2021. 
 Rozhodování ve věci žádostí o výjimky. 

 Účast na Schůzi trenérů (únor 2020). 

 zapojení ČACH do programu #sportemprotiviru. 

 Návrh směrnice o hostování. 

 

Cíle a úkoly na 2020/2021: 

 Zavedení problematiky covid-19. 

 Schvalování výjimek. 

 Hodnoceni ankety sportovec a trenér roku v případě jejího konání. 

 Online tréninky a jejich metodika a zpracování. 

 

PRACOVNÍ SKUPINA POROTCŮ 
 

Předsedkyně:   Barbora Schejbalová 

Členka:   Ing. Simona Míková 

  

Cíle a priority: 

 Sdružování všech registrovaných porotců v České republice. 

 Zprostředkování prostřednictvím ČACH kompletní metodiky vzdělávání porotců ECU  

a ICU za zvýhodněné členské ceny. 

 Školení a stabilní vzdělávací programy na českém poli s cílem výchovy porotců s platnou 

českou certifikací. 

 Vedení evidence porotců a zprostředkování nabídek práce porotců v zemích sdružených 

v ECU a ICU na zahraničních soutěžích. 

 Rozvíjení porotcovské základny v ČR. 

 Zajištění podmínek k osobnímu rozvoji porotců a získání nejvyšších kvalifikačních 

stupňů. 

 Zastupování ČACH a účast porotců za ČR na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa. 

  

Činnost: 

 Projekt výchovy a vzdělání českých porotců. 

 Školení Judges Scoring Clinic. 

 Workshopy. 
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 Aktualizování směrnice vymezující obecné podmínky spolupráce s certifikovanými 

porotci. 

 

Zpracované a předložené dokumenty: 
 Směrnice č. 1/2020. 

 Etický kodex. 

 

Cíle a úkoly na 2020/2021: 

 Komplexní rozvoj a výchova českých porotců. 

 Detailní zpracování přehledu a evidence všech spolupracujících českých i zahraničních 

porotců, které přehledně a statisticky dokládají informace k jednotlivým zkušenostem 

daných osob. 

 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO BEZPEČNOST A LEVELBOOK 
 

Předsedkyně:  Linda Myers 

Členka:    Mgr. Petra Žáková 

 

Cíle a priority: 
 Aktualizace pravidel obecných. 

 Aktualizace LevelBook. 

 Školení a vzdělávání v oblasti cheer i dance pravidel a levelbook. 

 Hodnocení legality prvků. 

 Zajištění odborné technické poroty na soutěžích hodnotící legalitu. 

 

Činnost: 
 Aktualizace českých pravidel Cheerleadingu. 

 Hodnocení legality dotazů a videoukázek. 

 Plánované porotcování na soutěžích. 

 Školení na Levely v cheerleadingu. 

 Účast na odborných školení. 

 

Zpracované a předložené dokumenty: 
 Obecná pravidla. 

 Levelbook. 

 Zpráva o činnosti za rok 2020. 

 

Cíle a úkoly na 2020/2021: 
 Aktualizace pravidel obecných. 

 Aktualizace LevelBook. 

 Zohlednění Covid problematiky do pravidel. 

 Rozšíření komise o Dance specialistu. 

 Školení a vzdělávání v oblasti cheer i dance pravidel a levelbook. 

 Zajištění odborné technické poroty na soutěžích hodnotící legalitu. 

 Hodnocení legalizace prvků z video záznamů z tréninků. 

 „První“ pomoc s legalitou prvků na warm up na soutěžích. 

 Motivace trenérů že bezpečnost je vždy na prvním místě. 
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PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROZVOJ A STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ 
 

Členové:   Ing. Martina Marešová 
   Alexandr Stolpovskych 
    Mgr. Petra Žáková 
 
Cíle a priority: 

 Realizace aplikace mezinárodních věkových skupin a výkonnostních levelů v ČR s cílem 

účinnosti od sezony 2020/2021. 

 Mapování prostředí a sledování trendů na mezinárodním poli v této oblasti s cílem 

rozvoje výkonnostního cheerleadingu v ČR. 

 
Činnost: 

 Zpracování struktury věkových skupin a levelů pro fungování v ČR. 

 Aplikace nové struktury pro sezonu 2020/2021. 

 Zapracování nového systému do soutěžního řádu, včetně problematiky Performance, 

Parents, Hobby a systému vyhlášení výsledků soutěží. 

 Účast na mezinárodních konferencích a zasedání komisí s touto problematikou  

např. ECU Extended Board  Meeting, zasedání ECU Rules Committee a ECU Cheer 

League Steering Committee. 

 Poradní hlas Výkonného výboru ČACH při rozhodování o levelu reprezentace, úpravy 

věkových skupin vzniklých vynecháním sezony z důvodu pandemie COVID-19 atd. 

 
Termíny jednání: 
Osobní jednání proběhla v termínech 20. 9., 4.11., 16.12., 7.2., 2.3. a dále formou online konferencí. 
Pracovní skupina také jedná dle aktuálních potřeb operativně prostřednictvím sociálních sítí. 
 
Zpracované a předložené dokumenty: 

 Struktura Věkových skupin a Levelů pro sezonu 2020/2021. 
 
Cíle a úkoly na 2020/2021: 

 Aplikace nově připravené struktury Věkových skupin a Levelů do praxe.  

 Zhodnocení a případná další úprava systému Věkových skupin a Levelů pro sezonu 

2021/2022. 

 

PRACOVNÍ SKUPINA PERFORMANCE  
 

Skupina nebyla v této sezoně činná. 
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA 
 

V sezoně 2019/2020 spolek evidoval celkem 31 Kolektivních členů (klubů) o celkovém počtu 1 978 osob 

(sportovců, trenérů; údaj ani následující grafická zobrazení nezahrnuje zaměstnance spolku, porotce  

a další externí spolupracovníky spolku). Spolek evidoval v uplynulé sezoně také individuální členy  

bez klubové příslušnosti v počtu 2 osob. V porovnání k minulému období můžeme konstatovat 7 % 

nárůst počtu sportovců registrovaných pod kluby ČACH při stejném počtu evidovaných klubů. Celkem 

tři kluby neprodloužily své členství a tři nové kluby o členství zažádaly. 

 

Obr. 3 zachycuje členskou klubovou základnu sezony 2019/2020. Kolmá osa uvádí počet osob a sloupec 

počet osob evidovaných u ČACH pod klubem uvedeným pod příslušným sloupcem. 

 

 
Obr. 4: Členské kluby 2019/2020. 

 

 
Obr. 5: Vývoj členské základny - kluby. 
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Na Obr. 5 je mj. zobrazeno zastoupení mužů v poměru k celkovému počtu členů klubů členské základny 

spolku. V sezoně 2019/2020 můžeme hovořit o 5 %.  

 

 
Obr. 6: Vývoj členské základny - počet členů. 

ČACH v sezoně 2019/2020 sdružovala a zastupovala kluby z 9 krajů ČR a hlavního města Prahy, kde je 

zastoupení členů nejpočetnější (9 klubů - 716 členů), viz Obr. 6. Za sledované období nebyl evidován 

kolektivní člen se sídlem a působením v kraji Karlovarském, Královéhradeckém, Olomouckém 

a Zlínském. 

 

 
Obr. 7: Zastoupení klubů ČACH v krajích ČR. 
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Největší podíl na celku členské základny měly kluby z Prahy, Ústeckého a Plzeňského kraje.  

Mezi nejpočetnější kluby se v sezoně 2019/2020 řadí kluby: Join New Spirit AllStars, BASTA 

cheerleaders, Pilsen Jaguars Cheerleaders, Prague Eagles Cheerleaders, A-Styl Dragons a Cheer 

Academy, viz Obr. 7. 

 

 
Obr. 8: Kluby s více než 100 členy. 

 

 
Obr. 9: Kluby se 40 - 100 členy. 
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Obr. 10: Kluby s počtem členů do 39 osob. 

 

Z Obr. 10 Demografické rozložení členů (sportovec, trenér) je zřejmá nejpočetnější věková skupina  

9 - 16 let. Věková skupina nad 40 let zahrnuje zpravidla trenéry klubů, ale je třeba konstatovat, že mnozí 

jsou zároveň také aktivními sportovci v rámci daného sportovního odvětví.  

 

 
Obr. 11: Demografické rozložení členů dle dosaženého věku v roce 2020. 
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ČLENSTVÍ ČACH V ZASTŘEŠUJÍCÍCH ORGANIZACÍCH 

A SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI INSTITUCEMI  

 

INTERNATIONAL CHEER UNION 
 

Mezinárodní cheerleadingová unie byla založena v roce 2004 a jejím hlavním posláním je zastřešovat 

cheerleading na světové úrovni. Sdružuje 116 národních federací a 7,5 milionu sportovců. ICU je taktéž 

organizátorem Mistrovství světa - ICU Worlds, kterého se pravidelně účastní přes 70 zemí.  

 

Kvůli celosvětové pandemii COVID-19 se nemohlo každoroční zasedání Valné hromady ani MS  

v cheerleadingu 2020 uskutečnit (viz kapitola Reprezentace) a jejich konání se odložilo na rok 2021. 

 

EUROPEAN CHEER UNION 
 

Evropská cheerleadingová unie zastřešuje cheerleading na evropské úrovni a sdružuje 34 členů ze 32 

členských zemí.  

 
V rámci vedení ECU má nyní ČR tři zástupce: 

 Martina Marešová, prezidentka ČACH, je členkou ECU Board a zastupuje střední 

Evropu. 

 Jana Slavíková, viceprezidentka ČACH, zasedá v evropské komisi pro pořádání 

Mistrovství Evropy. 

 Petra Žáková, členka pracovních skupin ČACH a lektorka v oblasti porotcovství, zasedá 

ve dvou evropských komisích - ECU Rule Committee a ECU Steering committee. 

 

Jednání ECU Boardu a Komisí stihlo ještě proběhnout začátkem února 2020 ve Vídni. Byl zde diskutován 
budoucí vývoj cheerleadingu v Evrope, potenciální scénáře a situace kolem ME. Jedním z výstupů byl  
i nový ECU Congress naplánovaný na únor 2021 v Praze.  
 

ECU je zastřešující organizace při pořádání ICU Mistrovství Evropy, které v roce 2020 mělo proběhnout 

ve Veroně, Itálie, avšak kvůli vzniklé situaci COVID-19 se akce nekonala.  

 

Valná hromada ECU 2020 proběhla distančně, hlasování per rollam. Hlasovalo se především o 

formálních záležitostech spojených se samotnou VH, o vyloučení 3 stávajících členů ECU, kteří neplní své 

povinnosti a o operativních záležitostech spojených s corona krizí a jejím dopadu na cheerleading v 

Evropě. Byl schválen návrh o výjimce: atleti narození v roce 2004 mohou soutěžit v juniorských 

divizicích na ME 2021. Oficiální zápis naleznete na stránkách ECU http://www.cheerunion.eu/. 

 

ČESKÁ UNIE SPORTU 
 

ČACH je členem České unie sportu (dříve označované jako ČSTV). Cílem ČUS je sdružování sportovních 

svazů a zajištění podmínek pro jejich fungování.  ČACH má v rámci prostor ČUS své sídlo, kancelář a sklad, 

dále využívá zejména poradenských a právních služeb členským svazům a jednacích místností  

pro realizaci vlastních školících aktivit aj. Barbora Schejbalová, Secretary general ČACH, se pravidelně 

každý měsíc účastní jednání sekretářů svazů sdružených v ČUS. Tato setkání slouží převážně  

http://www.cheerunion.eu/
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k informování vedení svazů o aktuální situaci v českém sportu. Dvakrát ročně jsou s podobným cílem 

konaná setkání předsedů svazů. 

 

24. června 2020 se uskutečnila ve Sportovním středisku Nymburk 38. Valná hromada České unie sportu. 

VH ČUS se za Českou asociaci cheerleaders zúčastnila viceprezidentka Jana Slavíková. Prostřednictvím 

M. Jansty byla přednesena zpráva o činnosti ČUS, zprávu o hospodaření přednesl P. Benda. Důležitým 

bodem jednání byla volna orgánů ČUS: VH ČUS zvolila předsedu a členy VV a revizní komise. Předsedou 

VV byl zvolen JUDr. Miroslav Jansta, místopředsedy Ing. Ivo Kaderka, CSc. a Ing. Marek Hájek. Členkou 

revizní komise bylo zvolena také Martina Marešová. Zástupcům ČUS v Plénu ČOV bylo uloženo 

podpořit návrh stanov ČOV tak, aby prioritním hlavním posláním a úlohou ČOV bylo - organizačně zajistit 

účast sportovců národních svazů v soutěžích MOV a EOV; - prostřednictvím národních svazů podporovat 

přípravu sportovců ve sportech zařazených do programu olympijských soutěží.  

 

Jan Boháč, generální sekretář ČUS, přijal pozvání a zúčastnil se slavnostního Galavečer ČACH & ČAAF. 

 

ČESKÁ UNIE KOLEKTIVNÍCH A INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ 
 

ČACH je od roku 2016 řádným členem České unie kolektivních a individuálních sportů, dříve hnutím 

známým jako Iniciativa Sport 2012. Základním cílem ČUKIS je vytváření podmínek pro provozování 

sportovní činnosti, která se realizuje v členských subjektech. ČUKIS pomáhá zabezpečovat financování 

sportovní činnosti na všech výkonnostních, rekreačních, věkových či územních úrovních. Zejména  

se jedná o vytváření podmínek směřujících k zajištění finančních prostředků pro sportovní činnost a pro 

jejich efektivní využití a to především ve vztahu k veřejným finančním zdrojům na všech úrovních. 

Neméně důležitá a využívaná je spolupráce v rámci marketingu a sdílení odběrů u médií, partnerů  

a dodavatelů, jejímž výsledkem jsou výrazně výhodnější nabídky a kalkulace. ČACH v letošní sezoně 

využil mimo poradenství a služeb také konkrétní výhodnou nabídku monitoringu médií u společnosti 

Monitora Media, s.r.o., a obdržel ve spolupráci s Českou asociací amerického fotbalu jako dar 

energetické nápoje Paddock na Galavečer. 

 

Valná hromada ČUKIS se konala 20. 9. 2019 v Dobřichovicích. Celkem 11 svazů jednalo o problematice 

dotací, MŠMT, sportovních licencí, členských benefitech, sdílelo informace a zkušenosti jednotlivých 

členských svazů. ČUKIS vyjádřil důvěru nově vzniklé Národní sportovní agentuře a jejímu předsedovi 

Milanu Hniličkovi, který očekává zásadní objektivizaci a systemizaci státní podpory, vč. zvýšené 

kontrolní činnosti, aby nedocházelo k upřednostňování nepoctivých před poctivými. Ocenil také jeho 

zájem o setkání s členskými svazy. Za ČACH se zúčastnily Martina Marešová, Marie Cerhová a Barbora 

Schejbalová. 

 

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR 
 

Český olympijský výbor má rozvíjet a šířit olympijské ideály a zastupovat a zabezpečovat účast České 

republiky na olympijských hrách. ČOV má za cíl zlepšení postavení sportu ve společnosti a jeho 

zpřístupnění nejširší veřejnosti. Usiluje o zlepšení financování sportu, a to zejména v oblasti mládeže. 

Výkonný výbor ČOV doporučil na jaře 2020 Plénu ČOV přijmou Českou asociaci cheerleaders a Českou 

lakrosovou unii za členy ČOV. V květnu 2020 byla ČACH Plénem českého Olympijského výboru 

většinově přijata do Olympijské rodiny a zařazena do složky neolympijských sportů a institucí,  

tzv. ČKSOI. Návrh byl nejprve schválen Komisí neolympijských sportů ČOV i Výkonným výborem ČOV. 
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Předcházela tak nemalá řada jednání ČACH a ČOV, administrativních úkonů a zejména prezentací 

cheerleadingu jako plnohodnotného a stabilního sportovního odvětví. Jsme nesmírně hrdí na tento 

významný krok v historii českého cheerleadingu! 

 

Organizační struktura ČOV je komplikovaná. Plénum ČOV disponuje téměř 80-ti hlasy, 35 hlasů připadá 

olympijským sportům, neolympijská složka ČKSOI, jíž jsme členem, disponuje pouze 14ti hlasy. České 

asociaci cheerleaders, jako nově přijaté organizaci, se podařilo obsadit tuto cennou metu a v rámci 

voleb složky ČKSOI získat hlas na Plénu ČOV. 

 

Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru udělila paní Barboře Schejbalové 

ocenění v kategorii Dobrovolná celoživotní činnost trenérky/cvičitelky v anketě Trenérka, cvičitelka 

roku 2019 za nejen dlouholetou práci, ale též za významný přínos a úspěchy v oblasti cheerleadingu  

na českém i mezinárodním poli. Bára stála u zrodu českého cheerleadingu, je zakladatelkou České 

asociace cheerleaders. Dosud se stále věnuje chodu organizace zejména vzdělávací oblasti a rozvoji 

tohoto sportu v ČR. Aktivně trénuje několik týmů v klubu Cheer Academy.   

 

V souvislosti s možností čerpat finanční prostředky v rámci programu ČACH AKRO GYM Plus byl v letošní 

sezoně členským klubům ČACH proplacen příspěvek v celkové výši 711 000 Kč. Tento program je 

financován z finančních prostředků poskytnutých ČACH Českým olympijským výborem z prostředků 

darovaných Českému olympijskému výboru ze strany loterijních společností v letech 2014-2018. 

 

 
 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) coby vyhlašovatel dotačních programů 

v oblasti sportu je zakládající správce informačního systému veřejné správy, Rejstříku sportovních 

organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení (dále jen „Rejstřík“). Postupně přechází na převod 

obou těchto agend pod správu Národní sportovní agentury.  
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Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jsme na rok 2020 žádali o dotace v následujících 

programech: 

 Program REPRE 

 Program TALENT 

  Program ORGANIZACE SPORTU 

  

ČACH též spolupracuje s Magistrátem Hl. m. Prahy a městskými částmi v oblasti organizace, zajištění  

a financování sportovních akcí v místě konání. 

 

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA 
 

Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) jako ústřední správní orgán státní správy České republiky 

postupně přejímá od MŠMT oblast poskytování podpory ve sportu v ČR. Cílem je dosáhnout 

harmonického sportovního prostředí, které bude vychovávat úspěšné vrcholové sportovce 

reprezentující naši zemi v zahraničí, ale i podporovat rekreační sportovce, pro které je pohyb relaxační 

aktivitou ke škole či zaměstnání. Úkol plní prostřednictvím správného nastavení dotačních programů  

a zprostředkování spolupráce mezi sportovními kluby a místní samosprávou. 

 

NSA v červnu 2020 zveřejnila Výzvu 1/2020 - Program podpory sportovních organizací postižených 

celosvětovou pandemií COVID-19 „COVID-SPORT“. ČACH v této Výzvě žádal o náhradu nevratných 

nákladů v souvislosti s pandemií. 

 

ČACH se v období první vlny COVID-19 zapojila do video projektu NSA #sportemprotiviru. Tréninková 

videa od Team Czech Republic a klubů A-Styl Dargons, Join New Spirit Allstars a Prague Eagles 

Cheerleaders byla zveřejněna prostřednictvím sítí NSA a tím i podpořena prezentace a propagace 

sportovního odvětví cheerleading u české odborné veřejnosti. V průběhu letních měsíců proběhla řada 

hromadných i osobních setkání VV ČACH se zástupci NSA, hlavním tématem byly podmínky dotačních 

titulů pro malé sporty. 

 

VEŘEJNÁ SAMOSPRÁVA A DALŠÍ 
 

ČACH též spolupracuje s Magistrátem Hl. m. Prahy a městskými částmi v oblasti organizace, zajištění a 

financování sportovních akcí v místě konání či na společných projektech v rámci propagace sportu. 

Pravidelně jsou monitorovány dotační výzvy a projekty i od soukromých a dalších subjektů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cach.intercore.cz/enl.php?a=l&n=59&e=2470&i=214&crc=92ea0507c377910cbd648eeac680eb7ebe3edcc5
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REPREZENTACE 

 
ČR je v zahraničí na cheerleadingových soutěžích reprezentována především Českým reprezentačním 

týmem a dále pak nominovanými kluby na Mistrovství Evropy a jednotlivými kluby, které se účastní 

otevřených soutěží. 

 

ČESKÝ REPREZENTAČNÍ TÝM  
 

Zřizovatelem Českého reprezentačního týmu je Česká asociace cheerleaders. Český reprezentační tým 

je tvořen výběrem nejlepších cheerleaders z celé České republiky. Základní úlohou tohoto týmu je 

podpora rozvoje cheerleadingu, jako zatím stále se vyvíjejícího sportu. Český reprezentační tým 

pravidelně reprezentuje Českou republiku na mezinárodních i světových soutěžích, členové školí ostatní 

české týmy, exhibičně vystupují na různých kulturních, sportovních či charitativních akcích. Členové 

reprezentačního týmu udávají směr ostatním cheerleaders, nejen svými úspěchy, ale i svým chováním 

mezi sebou a k ostatním cheerleaders. Reprezentační cheerleadingový tým tak může být ideálním 

marketingovým nástrojem propagace partnerů a sponzorů, neboť je vzorem pro ostatní a jeho záběr je 

nejen po ČR, ale i v zahraničí. 

 

Cheer Team Czech Republic 
 

Během zářijového víkendu (14. - 15. 9. 2019) v Dobřichovickém Jojo Gym byly vybrány ty nejlepší 

sportovkyně pro reprezentaci v juniorské (Junior All girl Advanced) i seniorské (Senior All Girl Elite) 

reprezentaci na Mistrovství světa v dubnu 2020 na Floridě. V návaznosti na pandemii COVID-19 bylo 

Mistrovství světa zrušeno takřka před samotným výjezdem naší reprezentace a odloženo na rok 2021. 

 

Trenéři českého reprezentačního týmu junior 2019/2020 

Nikola Dohnalová, Alexandr Stolpovskych 

 

Členky českého reprezentačního týmu junior 2019/2020 

Bučilová Aneta, Doležalová Nela, Fišerová Karin, Grusová Barbora, Grusová Lucie, Hasmanová Anna, 

Hušáková Kateřina (N), Jírů Kateřina, Kačerovská Magdaléna (N), Korolevyčová Viktorie, Kovařík 

Lenka,Kováčová Nela, Marešová Diana, Matoušková Aneta, Melichárková Michaela, Pátková Petra, 

Sbriliová Jana, Skálová Klára, Slaninová Kristína, Staňková Radka, Šimáková Natálie, Šípková Blanka (N), 

Vanderková Nikol, Vejvodová Viktorie, Vydrová Daniela, Výborná Kristýna (N), Wolfanová Klára. 

 

Trenéři českého reprezentačního týmu senior 2019/2020 

Ingrid Sever, Vanja Potocnik 

 

Členky českého reprezentačního týmu senior 2019/2020 

Brzobohatá Anežka, Bulatová Alena, Burešová Alena, Filípková Michaela, Hajná Alena, Horáčková Nikola 

(N), Hynková Radka, Jankovská Alena, Karasová Štěpánka, Karásková Linda, Kohoutková Kristýna, 

Kutišová Kateřina, Macharová Sabina, Maksimova Anastasia, Martinková Denisa, Pošová Kamila, 

Přibylová Anna (N), Regálová Petra, Šidlová Kateřina (N), Šilerová Monika, Šťastová Michaela, Švaňová 

Adéla, Uhlířová Eliška, Vacurová Zuzana, Vandělíková Petra, Veselá Kateřina. 
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V rámci propagace bylo vytvořeno Promo video, které bylo využito ke komunikaci s partnery a propagaci 

cheerleadingu. Po předčasně ukončené sezoně byla vytvořena krátká videa, která měla za úkol podpořit 

sportovce a udržet jejich motivaci do další sportovní přípravy. Všechna videa jsou ke shlédnutí na webu 

vimeo. 

 
Performance Cheer Team Czech Republic 
 

Byl připraven projekt české reprezentace v taneční sekci, který byl představen na VH 2019. Cílem 

projektu je rozvoj taneční sekce a vytvoření konkurenceschopné reprezentace. Byli vybráni trenéři, kteří 

navázali spolupráci na letním Dance kempu 2020. 

 
ParaCheer Czech Republic 
 

Start projektu, který byl plánován na březen 2020, byl z důvodu pandemie COVID-19 odložen na rok 

2021. 

 

REPREZENTACE ČESKÝCH KLUBŮ V ZAHRANIČÍ 
 

ECU European Performance Cheer Doubles 
 

Tým Cheerleaders Bees vyrazil soutěžit do řeckých Atén. 8. 12. 2019 úspěšně reprezentoval Českou 

republiku a vybojoval tři stříbrné medaile v soutěži Diamond cup, konkrétně 2. místo pom dance solo 

junior a 2. místo pom dance solo senior. 11. 1. 2020 se soutěže v italském Milánu ACQUAWORLD FICEC 

CHEER OPEN 2020 zúčastnily Lara s Kamčou (Cheerleaders Bees) a získaly 5. místo (duo pom dance). 

Tým Senior z klubu Dynamic Cheerleaders se zúčastnil soutěže Mia Festival v Drážďanech, 15. 12. 2019, 

a získal krásné 1. místo. 

 

ECU European cheerleading championship 
 

Klub Cheerleaders Bees se prostřednictvím Evropské ligy kvalifikoval na Mistrovství Evropy v Itálii, 

když se nominoval prostřednictvím Evropské cheerleadingové ligy, kde obsadil v divizi Senior Double 

Cheer Pom 5. místo s duem Nikola Horáčková a Natálie Pospíšilová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CheerleadersBees/?__tn__=K-R&eid=ARCugQDtg2u5xqikfayOCXp72EVMeUNiPFj29vkecYq1lcmam_Z09KIl5WdRumytlVhiSDeQ1JKECw5e&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDiHquvA_dJC3CQKKRRi-xJDB7Rd6SE_KPrUKgC1So-_JeHhB1fPa-_nQxuRtdA0lVBuahtnaG4T9RoewDaksDpj1rprTuhAnyuQs2Ou71SQEKJW37kslJPoX4cwv4fAuE7e5BDBGnGyclfxEW7Lz-Hs3CDfil65cx7PxoURNp8DtTQxvUWkrKlIveI5BLQeTjMzTsj-eHgcb3TIy7gqFCaktuVrMdjJ7nnfaH1QBC3En7QYJ4CbEaLJ1mTHl7z4LJlNAF1gvDapdMkgbJEJtmhJfR2I5CHhxne7EicZc87Ui8jBUydlbXQAayGsnJh06xIb-x3JYZIA6AXFn85vqL1DfKME1LW2WJ0dzh02I0y4CYubhshB3xUBnjr_lzdoDpKLTblx5bj0OQ3sxw6NtWdBpGtMBM65y2EKG03Ng-RdoG8kQIMhsU3jC7nNIIPwtefzzIcorn3lKPBG6AcmvNbEbj2ZjcRe4yIWzHwkRM-J4U
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SOUTĚŽE 
 

Výjimečná situace zásadně ovlivnila i soutěžní sezonu 2019/2020. Do vyhlášení nouzového stavu 

proběhly soutěže Sparkling Cheer Cup a klubové soutěže Basta Cheer Cup a Evolution Cheer Battle. 

České i zahraniční týmy z 10 zemí již byly připraveny na to ukázat, co v nich je, na březnovém 

dvoudenním Prague Cheer & Dance Open s nabitým programem. Čeští reprezentanti se těšili na svá 

vystoupení před odjezdem na MS a Rick Rodgers s Chantal Epp byli připraveni na první ParaCheer show 

v ČR. Přípravy akce byly v plném proudu, medaile nakoupeny, trička objednána, týmy měly zařízené 

odvozy, ubytování. Poprvé měla z této soutěže proběhnout nominace na ME v Itálii. Avšak nastal 

lockdown a do konce sezony již nemohla proběhnout ani jedna soutěž, na které bychom se fyzicky 

potkali. Soutěžní sezona byla předčasně ukončena a nemohla tedy proběhnout ani Česká národní 

cheer liga. Náklady spojené s pořádáním PCO se nám podařilo snížit na minimum, i díky úspěšně podané 

dotaci CIVD-SPORT, a zálohy stáhnout zpět. Namísto plánovaných soutěží jsme zařadili online akce. 

Cílem bylo podpořit sportovce v jejich aktivitě a úsilí sportovat a udržet dobrého ducha, i celé rodiny, 

dále též zapojení a zpropagování partnerů ČACH. Díky pořádání těchto akcí online se podařilo vyladit 

systém pro příp. virtuální soutěže. Virtuálně také proběhla klubová soutěž NJ Cheer Open. Doufejme, 

že hlavní část příští sezony již nebude ovlivněna výjimečnou situací a všichni se společně sejdeme ve 

sportovních halách na řádných soutěžích. 

 

STRUKTURA SOUTĚŽÍ ČACH 
 

Plánované soutěže v sezoně 2019/2020, členěny na vrcholné, hlavní a klubové: 

 

A)  Vrcholné soutěže 

Mezi tyto soutěže se řadí soutěže pořádané ČACH: 

 Mistrovství ČR ve Sportovním Cheerleadingu (dále jen „MČR“) - 6. 6. 2020 (zrušeno) 

 Mistrovství ČR Malých Divizí (dále jen „MČRMD“) - 20. 6. 2020 (zrušeno) 

 

C)  Mezinárodní soutěže 

Mezi mezinárodní soutěže se řadí soutěže pořádané ČACH zařazené do evropské ligy ECL s 

celorepublikovou účastí a účastí zahraničních hostů: 

 Prague Cheer Open (dále jen „PCO”) - 21. - 22 3. 2020 (zrušeno) 

 

B)  Hlavní soutěže 

Mezi Hlavní soutěže se řadí soutěže pořádané ČACH s celorepublikovou účastí a možností účasti 

zahraničních hostů: 

 Sparkling Cheer Cup (dále jen „SCC“) - 14. 12. 2019 

 

D)  Klubové soutěže 

Mezi Klubové soutěže (dále jen „KS“) se řadí soutěže pořádané členskými kluby ČACH, kde ČACH je 

spolupořadatelem a uděluje garanci a záštitu akce. V sezoně 2019/2020 záštitu ČACH obdržely tyto 

Klubové soutěže: 

 Basta Cheer Cup - pořádáno klubem Basta cheerleaders - 7. 12. 2019 

 Evolution Cheer Battle - pořádáno klubem Join New Spirit Allstars - 25. 1. 2020 

 NJ Cheer Open - pořádáno klubem FTA - FunTime Athletics Nový Jičín - 4. 4. 2020 (virtuálně) 
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 United Cheer Cup - pořádáno klubem Cheer Academy ve spolupráci s Prague Eagles 

Cheerleaders a Fighters Cheerleaders - 8. 5. 2020 (zrušeno) 

 Pardubice Cheer Open - pořádáno klubem PM Stars Pardubice - 20. 6. 2020 (zrušeno) 

 

SPARKLING CHEER CUP 
 

V sobotu, 14. 12. 2019, proběhla soutěž navazující na patnáctiletou historii oblíbeného Spirit Cheer Cupu. 

Soutěžilo se v týmových a malých cheer i performance cheer divizích. Své síly poměřilo 350 sportovců z 

19 členských klubů České asociace cheerleaders, z. s. Shlédli jsme celkem 109 soutěžních choreografií. 

Soutěž proběhla ve sportovní hale Třebeš v Hradci Králové. Poděkovali jsme trenérům, zazpívali jsme 

vánoční koledy, psali jsme Ježíškovi. Děkujeme všem sportovcům za skvělé výkony, gratulujeme 

medailistům k umístění a děkujeme divákům za přízeň! 

Tato soutěž byla plná podpory pro Team Czech Republic: 30 Kč z každé vstupenky pro Team Czech 

Republic, prodej mašlí (Spirit Cheer Shop) a objednávka kalendářů (Fotolab.cz).  

 

ONLINE CHEER CUP 
 

Vzhledem ke vzniklé situaci COVID-19 byla operativně na sociálních sítích ČACH vytvořena aktivita s 

názvem Online Cheer Cup. Cílem této akce bylo podpořit sportovce v jejich aktivitě a úsilí sportovat i přes 

nepříznivé podmínky nouzového stavu, omezení sdružování osob a pohybu, v neposlední řadě udržení 

dobrého ducha a společné zábavné aktivity pro celé rodiny, dále též zapojení a zpropagování partnerů 

ČACH, kteří by za běžných podmínek podpořili výherce na soutěžích. Online Cheer Cup byl realizován 

dvakrát. 

 

Tato akce byla uskutečněna prostřednictvím sociálních sítí Facebook a IG. Účastníci prostřednictvím 

emailů zasílali svá videa, která obsahovala 30-60 s dlouhé sestavy, které byly následně zveřejněny na IG 

na Instastories. 

 

V prvním ročníku, který se uskutečnil o Velikonocích 2020, poslalo 120 účastníků svých 60 sestav, které 

ohonotila porota složena jak z certifikovaných porotců, tak i trenérů z české cheer základny. Mezinárodně 

uznávaní certifikovaní porotci nechyběli ani v druhém ročníku, který dostal podtitul Summer. Kromě 

českých porotců, zde hodnotila 21 sestav i porota ze zahraničí. Velký vliv zde měli i diváci, kteří vybírali 

diváckého výherce na obou sociálních sítích. 

 

Při obou událostech se mohli účastníci představit v kromě tradičních cheer kategoriích, jako je 

performance, cheer individual či group, také v neotřelých hobby kategoriích family anebo sestava, kde 

mohla být zapojena do sestavy plyšová hračka nebo domácí mazlíček. 

 

Český Online Cheer Cup se stal inspirací pro připravované možné online soutěže a středoevropskou ligu 

v případě opakování pandemie. 

 

KLUBOVÉ SOUTĚŽE 
 

I do soutěžní sezony ČACH 2019/2020 byly zařazeny Klubové soutěže. Jejich hlavním cílem je rozšířit 

soutěžní možnosti pro sportovce, především pro realizaci v oblasti malých i týmových divizí a zúčastnit 

se též České národní cheer ligy. Zároveň také rozšířit povědomí o cheerleadingu v různých regionech ČR 
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díky aktivnímu zapojení pořádajícího klubu. Vybrané přihlášené soutěže obdržely záštitu ČACH. Do 

tohoto projektu byly ve sledované sezoně zařazeny tyto soutěže:  

 Basta Cheer Cup pořádaný klubem Basta Cheerleaders,  

 Evolution Cheer Battle pořádaný klubem Join New Spirit Allstars,  

 NJ Cheer Open pořádaný klubem FTA-FunTime Athletics Nový Jičín 

 United Cheer Cup pořádaný klubem Cheer Academy ve spolupráci s Prague Eagles Cheerleaders 

a Fighters Cheerleaders, a v neposlední řadě  

 Pardubice Cheer Open pořádaný klubem PM Stars Pardubice.  

Bohužel v rámci proběhlé koronavirové situace a vyhlášení nouzového stavu nebylo možné zrealizovat 

NJ Cheer Open, United Cheer Cup, ani Pardubice Cheer Open. Nicméně, situace dovolila pořádat NJ 

Cheer Open alespoň virtuálně, za což patří organizátorům velký dík. 

 

Děkujeme všem organizátorům klubových soutěží za spolupráci a odhodlanost k organizaci.  

 

ČESKÁ NÁRODNÍ CHEER LIGA 
 

Česká národní cheer liga (dále jen “CNCL”) je virtuální soutěž se speciálními pravidly, která umožňuje 
jednotlivcům i týmům porovnat svoji dlouhodobou výkonnost v průběhu celé sezony na cyklu soutěží 
zařazených do soutěžní sezony ČACH. 
Mimo další ocenění vítězů měli vítězové CNCL malých divizí a pozvánku na Mistrovství malých divizí 
zdarma. 
 

Vzhledem k předčasnému ukončení sezony byla stejně tak ukončena i CNCL, kdy proběhly pouze 3 z 
plánovaných 6 soutěží: 

 Basta Cheer Cup 
 Sparkling Cheer Cup 
 Evolution Cheer Battle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36    
 

VZDĚLÁNÍ  
 

V uplynulé sezoně pod projektem COACH UNIVERSITY bylo uspořádáno celkem 9 vzdělávacích akcí. 3 

byly určené aktivním sportovcům, 5 dalších pak zejména trenérům, porotcům či sportovcům, kteří měli 

zájem se vzdělávat i v teoretických oblastech. Během těchto různých workshopů, campů a školení bylo 

vyškoleno téměř 400 trenérů či sportovců. 

 

STUNT CAMP 
 

V sobotu 5. 10. 2019 proběhl intenzivní praktický Stunt Camp, který vedli zkušení instruktoři ze 

Slovinska, a to Ingrid Sever (taktéž trenérka českého reprezentačního týmu) a Ambrož Remškar. Na 

campu spolupracovali ověření čeští instruktoři Masters. Campu se zúčastnilo téměř 120 cheerleaders z 

12 členských klubů a celý den byl rozdělen pro začátečníky, pokročilé, ta také těm, kteří se věnují partner 

stunts. 

 

TUMBLE CAMP 
 

6. 10. 2019 proběhl v Praze praktický akrobatický a gymnastický workshop s lektory Lenkou 

Vasilevovou, Petrou Vandělíkovou a dalšími zkušenými gymnastickými instruktory z TJ Sokol Žižkov. 

Proběhl ve dvou výkonnostních úrovních a do programu školení bylo též zakomponována část pro 

trenéry zaměřená na práci s dětmi a individuálními tipy na gymnastická a akrobatická cvičení. Zúčastnilo 

se 60 sportovců z 9 členských klubů. 

 

TUMBLE DAY for COACHES 
 

Novinkou v této sezoně bylo školení v oblasti gymnastiky a akrobacie zaměřené pro trenéry a jejich 

asistenty, které se konalo 13. 10. 2019 v Brně. Během celého dne se účastníkům věnovala velice zkušená 

lektorka gymnastiky Mgr. Tereza Krakovská, která je profesionální fyzioterapeutkou, původní 

trenérkou brněnského týmu TeamGym Moravská Slavie a současnou trenérkou české reprezentace 

TeamGym. Školení bylo rozděleno na dopolední teoretický a odpolední praktický blok. Lektorka se s 

účastníky podělila o své zkušenosti a díky svým zkušenostem byly v rámci školení zahrnuty i poznatky z 

fyzioterapeutické praxe. Školení se zúčastnilo 30 trenérů a asistentů z 10 členských klubů. 

 

DANCE CONFERENCE a PRIVATE CLINICS 
 

Letošní taneční školení mělo dvě fáze. V sobotu 9. 11. 2019 v Praze byla organizována konference 

zaměřená zejména na mnoho teoretických tipů pro trenéry v oblasti performance komplexně. V neděli 

10. 11. 2019 pak byly organizovány soukromé týmové tréninkové lekce zaměřené zejména na praktické 

ukázky. Obě školení vedl skvělý americký lektor Tony Hodges. Celkem se obou částí zúčastnilo přes 30 

trenérů a cheerleaders z 8 členských klubů. 

 

JUDGING SCORING CLINIC a WORKSHOP 
 

Vzhledem k rostoucímu zájmu o školení pro české scoring porotce se uskutečnilo 12. 10. 2019 v Praze. 

Lektorem byla Petra Žáková, členka Komise pro bezpečnost a pravidla ČACH, zkušená trenérka a 

ECU/ICU Safety porotkyně. Zúčastnilo se 15 účastníků z 5 členských klubů. Pro ty, kteří absolvovali 

úspěšně závěrečný test, následovalo několik aktivních či online workshopů, na kterých již prakticky 
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účastníci začali trénovat svou roli scoring porotce. Vyústěním těchto školení pak bylo praktické tzv. 

stínové porotcování některých z nejaktivnějších účastníků, a to zejména za účelem získání licence 

scoring porotce se záštitou ČACH. 

 

CHEER LEVELS CLINIC 
 

Do pravidelných školeních je již několikátý rok začleněno školení v oblasti cheerleadingových pravidel a 

bezpečnosti určené pro trenéry a choreografy. V této sezoně bylo uspořádáno nově ve dvoudenním 

rozloženém plánu, a to 16. a 17. 11. 2019 v Praze. Lektorem byla Petra Žáková, členka Komise pro 

bezpečnost a pravidla ČACH, zkušená trenérka a ECU/ICU Safety porotkyně. Zúčastnilo se téměř 80 

účastníků ze 17 členských klubů. 

 

COACH UNIVERSITY - LICENCE C 
 

Pátý ročník školení s možností získání certifikace trenéra licence “C” v cheerleadingu o rozsahu 50 

vyučovacích hodin se závěrečnou zkouškou a prací se konal ve dvou lednových víkendech 2020 v Praze v 

prostorách ČUS a tělocvičně TJ Sokol Hradčany. Tohoto ročníku se zúčastnilo 12 trenérů z 9 členských 

klubů ČACH. V tomto roce byly Stunt a Tumble lekce, které jsou součástí tohoto komplexního školení, 

otevřeny i pro ostatní zájemce, kterých bylo nakonec téměř dalších 30.  

V tuto chvíli ČACH eviduje více než 100 certifikovaných trenérů cheerleadingu licence “Cheer C“. 

 

PRVNÍ POMOC VE SPORTU 
 

Pravidelné školení První pomoci ve sportu se zaměřením na oblast cheerleading je nezbytnou součástí 

trenérské Licence Cheer C. Školení se konalo dne 2. 3. 2019 v Praze a zúčastnilo se 5 osob ze 4 členských 

klubů ČACH. 

 

DANCE SUMMER CAMP 
 

Novinkou léta 2020 byl taneční dvoudenní víkendový kemp zaměřený na performance styly a techniky. 

Kemp se konal o víkendu 15. a 16. 8. 2020 a hlavním obsahem byly základní a pokročilé taneční techniky 

toček a skoků. správné performance protahovací, kondiční a akrobatické prvky. Celý víkend byl věnován 

zejména na pom a jazz techniku soutěžní sestavy. Školení bylo skvělou přípravou před tryoutem do 

reprezentačního Dance Teamu Czech Republic. Školení se zúčastnilo 44 tanečnic, hlavní trenérkou 

Laura Slana, asistentkou Karmen Gerič. 

 

ČACH zaštítil též dvě další letní akce, a to Cheer Tábor v Cheznovicích a Czech Cheer Summer 
víkend v Nehvizdech. 
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AKCE 
 

ANKETA SPORTOVEC A TRENÉR ROKU ČACH 2018/2019 
 

Kolektivní členové ČACH mohli jako každý rok nominovat své nejlepší sportovce v anketě Sportovec a 

Trenér roku. Na základě stanovených kritérií vybírá odborná komise, která je tvořena zástupci z řad 

sportovců, trenérské, mediální komise a dalších osobností české cheerleadingové a sportovní scény, 

nejlepší 3 sportovce v dané kategorii. Nově v letošním roce byla v rámci cheerleadingu udělovaná cena v 

performance oblasti. Vítězové ankety byli oceněni na slavnostním Galavečeru a obdrželi krásné skleněné 

trofeje od společnosti Garko a věcné dary od partnerů akce a Benefit programu ČACH. 

 

Vítězové ankety roku 2019 (sezona 2018/2019) se stali: 

 

Trenér roku:    Nicole Kolářová, Prague Eagles Cheerleaders  

Performance roku:   Aneta Macharová, Glitter Stars Slavkov 

Junior roku:    Tereza Pištěková, Prague Eagles Cheerleaders  

Žena roku:     Kateřina Kutišová, ACT  

Muž roku:     Matěj Roch, Fighters Cheerleaders  

 

Do Síně slávy českého cheerleadingu v roce vstoupila Jana Slavíková, současná viceprezidentka České 

asociace cheerleadingu. Cheerleadingu se věnuje 25 let a stála u zrodu historicky prvního 

cheerleadingového týmu Lions. V roce 2012 založila klub Fighters Cheerleaders a dodnes aktivně 

soutěží. V letech 2006-2014 byla členkou českého národního týmu a v roce 2014 se stala jeho 

manažerkou. V rámci vedení ČACH se podílí se na formování českého cheerleadingu, je garantem 

odborné přípravy trenérů a vzdělávání, má i mezinárodně uznávanou porotcovskou licenci. 

 

SLAVNOSTNÍ GALAVEČER 
 

Slavnostní galavečer se konal 7. února 2020 v Orea Hotelu Pyramida v Praze a provázel jím moderátor ČT 

Jiří Kalemba. Kromě ocenění sportovců a trenérů, kteří věnovali celý rok cheerleadingu neskutečně 

mnoho energie, galavečer přispěl také ke zviditelnění cheerleadingu a amerického fotbalu. Všichni 

nominovaní obdrželi Paddock drink, voucher na únikovou hru Exitroom Prague, drinky pro sportovce 

Isoline a kalendář Team Czech Republic od CEWE/Fotolab. Vítězové ankety získali obuv Coqui, poukaz 

na cheer obuv od Cheertwirl a voucher na fotoslužby od CEWE/Fotolab, poukaz na služby v JoJoGym. 

 

Výsledky ankety a trofeje vítězům předávali významné osobnosti české cheerleadingu a partneři akce:  

 

člen a držitel ocenění Síň slávy ČAAF:   Zbyněk Zelinka  

prezidentka ČACH:     Martina Marešová 

viceprezidentka ČACH:     Marie Cerhová 

ředitel CEWE/Fotolab:     Pavel Schreiber 

provozní manažer CrossCafé:    Jakub Kříž  

manažerka Team Czech Republic:  Andrea Paňko 
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PROGRAMY NA PODPORU KLUBŮ A ČLENŮ ČACH 
 

V uplynulé sezoně ČACH podpořil členské kluby prostřednictvím prostředků ČOV z loterijní činnosti  

a dotace MŠMT Talent na podporu talentované mládeže, česká reprezentace byla podpořena dotací 

MŠMT Repre a partnery ČACH. Zároveň jsou udržována stálá partnerství a navazována nová. Díky 

spolupráci s našimi partnery z programu Benefit Plus, CEWE/Fotolab, Kompek, Coqui, CrossCafé, 

Sparrow Sportswear, Sosan, JoJoGym, Quickwash, Garko, Balonky Praha a Vinné lázně Svatá 

Anežka jsme získali dary pro členy ČACH o celkové hodnotě přes 130 000 Kč.  

 

 
 

Děkujeme všem partnerům za přízeň a velice si ceníme jejich spolupráce.   

 

PROGRAM AKRO GYM Plus 
 

Finanční prostředky poskytnuté ČACH Českým olympijským výborem jsou převedeny na členské kluby 

ČACH prostřednictvím programu ČACH "AKRO GYM Plus". V roce 2019 byl čerpán 

a poskytnut příspěvek v celkové výši 711 925 Kč. Tento program je financován z finančních prostředků 

poskytnutých ČACH Českým olympijským výborem z prostředků darovaných Českému olympijskému 

výboru ze strany loterijních společností.  Prostředky byly čerpány za účelem pořízení sportovního 

nářadí, náčiní, pomůcek a dalšího sportovního vybavení včetně uniforem a na podporu sportovní a 

soutěžní činnosti dětí a mládeže.   

 

PŘÍMÁ PODPORA: DOTACE MŠMT TALENT 
 

Díky obdržené dotaci TALENT jsme na konci roku 2019 podpořili naše kluby s registrovanou mládeží 

formou vybavení - Airblocků a to v celkové částce 138 590 Kč. V červnu 2020 byla potom vyhlášena přímá 

podpora klubům v programech A (zahraniční soutěže) a B (týmová soustředění), kdy bylo vyplaceno za 

soustředění mládeže v období od ledna až srpna 2020 celkem 130 000 Kč. 
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PODPORA REPREZENTANTŮM 
 

V sezoně 2019/2020 byla díky dotaci MŠMT Repre podpořena Česká reprezentace částkou 894 190 Kč. 

Dotace byla použita zejména na pokrytí nákladů trenérů a pronájem vybavené tělocvičny.  

Pro podporu reprezentace byly domluveny spolupráce s partnery CEWE/Fotolab, Spirit Cheer Shop, 

Sparrow a Isoline. CEWE/Fotolab zajistil potisk tréninkových triček a cedulí, tisk kalendářů reprezentace, 

jejichž výtěžek z prodeje šel na podporu reprezentace. Kvůli výjimečné situaci bude zbytek domluveného 

budgetu vyčerpán v příští sezoně. Spirit Cheer Shop poskytl mašle v národních barvách, část výtěžku 

z prodejů mašlí veřejnosti a slevu na další své produkty. Nevyčerpaný budget bude čerpán příští sezonu. 

Sparrow nabídl výrobu nových uniforem a teplákových souprav. Kvůli krizi se tato nabídka realizována v 

další sezoně. Isoline zajistil pitný režim na trénincích české reprezentace. Děkujeme těmto partnerům 

za jejich mimořádnou pomoc Teamu Czech Republic!  

 

BENEFIT PLUS 
 

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

byla na sezonu 2019/2020 prodloužena stávající partnerství a dohod z předchozího období.  Členové 

ČACH mohli čerpat slevy a výhody např. v prodejnách Adidas a LionSports, Diony Sports, Tejpy.cz, 

Spirit Cheer Shop, ExitRoom Prague, JumpPark, Cheer Twirl, na služby Fit Gear, AS Brands, Airtrack, 

BDS Opencard a Isoline. Nově byla domluvena spolupráce s pekárnou Kompek, firmou Sportes 

nabízející software pro sportovní kluby, čokoládovým zážitkovým centrem Chocotopia, muzeem 

čokolády ChocoStory Praha, muzeem voskových figurín Grévin. Během krize byly našim klubů 

nabídnuty roušky od partnerů Cheer Twirl a Sparrow. 
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PUBLIC RELATIONS 
 

Propagace sportovního cheerleadingu a budování povědomí o našem sportu u odborné i široké veřejnosti 

bylo i díky vpadnutí pandemie onemocnění COVID-19 přímo do hlavní soutěžní části sezony velice 

omezeno. Komunikace jako taková pozastavena nebyla, bylo však potřeba operativně a vcelku 

radikálně upravit nastavený PR plán, formu a nástroje. Namísto plánované masivní komunikace v 

médiích prostřednictvím mezinárodní soutěže Prague Cheer & Dance Open, Mistrovství ČR, Evropy a 

světa, jsme se uchýlili k online nástrojům a upravili cíl PR na navýšení fanouškovské základny a dosahu 

na sociálních sítích. 

 

Za účelem posílení PR českého cheerleadingu byly v této sezoně otevřeny dvě pracovní pozice (DPP). 

Jedna s cílem prezentace Team Czech Republic a druhá pro zajištění celé oblasti PR (březen) 
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INSTAGRAM 
 

V letošní sezoně byla posílena komunikace na Instagramu (dále jen “IG”) pro rozšíření povědomí o 

českém cheerleadingu a rozšíření členské základny o mladší ročníky, které sledují více IG než ostatní 

komunikační kanály. Díky větší podpoře a aktivitě na IG se zvýšil počet sledujících během šesti měsíců 

o 300 fanoušků bez placené reklamy a absolutně o 200 fanoušků (IG maže neaktivní sledující). Celkově 

je popularita IG profilu CACH_life pozitivně rostoucí, viz Obr. 11. K 31. 8. 2020 bylo na IG 1761 sledujících. 

 
Obr.12: Sledující IG @CACH_life 

 

Engagement profilu @cach_life je na velice dobré úrovni. Reakce uživatelů můžete vidět na Obr. 12. Ve 

všech sledovaných měsících byla reakce uživatelů v zeleném poli, což znamená, že profil IG je dostatečně 

aktivní, příspěvky jsou atraktivní pro jeho sledující a je rostoucí. Dubnová vysoká hodnota lze přičíst 

Online Cheer Cupu, kdy probíhalo hlasování diváků. Přes letní měsíce je obvykle aktivita fanoušků menší, 

i přesto neklesla hodnota pod 5 %. 

 
Obr. 13: Reakce uživatelů IG @CACH_life. 
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Vzhledem k výjimečné situaci byl profil Team Czech Republic @czechcheerteam obohacen i o výzvy a 

ankety, které dopomohly k navýšení fanouškovské základny na 1748 sledujících. Rating tohoto profilu 

je nadmíru uspokojivý, pohybuje se v průměru nad 10 %, což je ideální stav. 

 

FACEBOOK 
 

I tato sociální síť je využívána pro přímou komunikaci se sportovci a fanoušky. A stejně i zde jsou 

nastaveny strategie pro růst povědomí o českém cheerleadingu a informování o aktivitách ČACH.  

 

Vzhledem k fungování Facebooku je těžší rozšiřovat základnu prostřednictvím organického dosahu, i 

přesto na profilu České asociace cheerleaders můžeme sledovat rostoucí trend fanoušků a sledujících 

stránky. Momentálně je na Facebook profilu 2945 fanoušků a 3028 sledujících. 

 

Obdobně je na tom i profil Czech National Cheer Team, kde fanouškovská základna i počet sledujících 

je rostoucí. Aktuálně je počet sledujících 1769 a 1752 uživatelů, kterým se profil líbí.  

 

NEWSLETTER 
 

Začátkem sezony 2019/2020 byl spuštěn nový projekt na podporu informovanosti členské základny v 

podobě pravidelných měsíčních newsletterů. Ty jsou vždy na začátku měsíce rozeslány jak zástupcům 

klubů, certifikovaným trenérům, reprezentantům, tak přihlášeným sportovcům a fanouškům asociace a 

českého cheerleadingu. Kromě tradičních informací ohledně sezony, asociace, zpráv o proběhlých akcí a 

připomínek termínů jsou zde zahrnuty i zajímavosti, které se týkají cheerleadingu a aktivit kolem něj. 

 

Samozřejmostí v rámci komunikace s členy asociace je i direct mailing, který informuje zástupce klubů a 

trenéry o důležitých aktualitách. 

 

PR VÝSTUPY 
 

V sezoně 2019/2020 byly zveřejněny dvě tiskové zprávy informující širokou veřejnost a média o 

aktivitách asociace a jeden článek v online novinách Sportovní noviny. Kromě toho bylo vytvořeno a 

zveřejněno šest videí, které reflektovaly cheer události jako byla soutěž Sparkling Cheer Cup, Online 

Cheer Cup a Galavečer. Dvě videa byla vytvořena pro podporu Team Czech Republic k předčasnému 

ukončení sezony. U příležitosti Ankety sportovec a trenér roku byl také vydán Event report s fotografiemi 

a informacemi z akce.  

 

Byly také natočeny radio spoty pro propagaci PCO a CZCN, objednán prostor v tištěných médiích a 

vystoupení v ČT spojených se soutěží Prague Cheer Open, která se nakonec již nemohla kvůli 

nouzovému stavu realizovat. Náklady s tímto spojené se nám podařilo snížit na minimum a zálohy na 

objednané PR kampaně stáhnout zpět. 

 

Ke sdílení videí slouží přednostně platformy Vimeo a Youtube. Highlights videa a videa ze soutěží sleduje 

610 Youtube odběratelů (o 104 více než v loňské sezóně). Medailonky ze soutěží jsou k dispozici ke 

stažení v plné kvalitě na Vimeo kanálu ČACH. Fotografie z akcí jsou vyvěšena ke stažení v plné kvalitě v 

galerii Zonerama.  
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WEBOVÉ STRÁNKY ČACH 
  

Webové stránky cach.cz jsou stále nepostradatelnou studnicí a zdrojem oficiálních a nejaktuálnějších 

informací jak pro členskou základnu, tak i pro širokou veřejnost. Členská základna se dozví převážně 

informace k připravovaným soutěžím a akcím. Široké veřejnosti jsou určeny informace o sportovním 

odvětví, reprezentačním týmu aj.  Stránky jsou propojeny na další weby se sportovní tématikou, na 

kterých se naše články automaticky zobrazují. 

 

CHEERLEADING JE SPORT  
  

Na informativním webu CheerleadingJeSport.cz je široké veřejnosti představen cheerleading, jeho 

historie a jednotlivé prvky sportovního cheerleadingu. Součástí webu je i krátké demo video natočené se 

členy českého reprezentačního týmu. 

 

MONITORING MÉDIÍ 
 

Od jara 2019 sledujeme PR výstupy zahrnující klíčová slova spojená s cheerleadingem napříč všemi médii 

a zdroji publikací, včetně těch od jiných autorů. Díky těmto datům můžeme lépe cílit distribuované články 

a tiskové zprávy na konkrétní novináře tak, aby byly médii dál zpracovávány a šířeny. 
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ZÁVĚR 
 

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

26546612, přednesl v souladu se stanovami sdružení ČACH veškeré závěry a uzávěrky sezony 

2019/2020 na Valné hromadě ČACH, která se konala v neděli dne 15. listopadu 2020 od 14:00 hod. 
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SEZNAM PŘÍLOH 
 

Příloha 1: Finanční výkazy - Výsledovka 

Příloha2: Finanční výkazy - Rozvaha 

Příloha 3: Finanční audit 

Příloha 4: Procesní audit 

Příloha 5: Fotodokumentace 
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PŘÍLOHY 
 

Příloha 1: FINAČNÍ VÝKAZY- VÝSLEDOVKA 
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Příloha 2: FINAČNÍ VÝKAZY- VÝSLEDOVKA 
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Příloha 3: FINAČNÍ AUDIT 
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Příloha 4: PROCESNÍ AUDIT 
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Příloha 5: FOTODOKUMENTACE  

 

REPREZENTACE ČR 

Senior  

 
Junior 
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Hlavní 

 

Sparkling Cheer Cup 2019 
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Online Cheer Cup 2020 
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Summer Online Cheer Cup 2020 
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SOUTĚŽE ČACH 

Klubové 

 

Basta Cheer Cup 2019 

 
 

Evolution Cheer Battle 2020 
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AKCE  

 

Galavečer ČACH a ČAAF s vyhlášením ankety Sportovec a trenér roku 2018/2019 
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Vzdělávací školení 

 
Cheer Tábor 
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Valná hromada České unie sportu 2019
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SOUTĚŽE ČACH 

 

MÉDIA 

 

Sportovní noviny, online portály informuji.cz, kudyznudy.cz 
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PŘEHLED TERMÍNŮ SOUTĚŽÍ A AKCÍ ČACH 2019/2020
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Česká asociace cheerleaders, z. s. 

Zátopkova 100/2 

160 17 Praha 6  

Česká Republika 

 

www.cach.cz 

 

 


