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Ú vodní  zprá vá 

ČESKÁ ASOCIACE CHEERLEADERS 

 

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

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

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

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

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

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

rozvoj koordinačně estetických pohybových aktivit na rekreační úrovni s cílem motivovat k pohybové aktivitě 

formou seberealizace dětí a mládeže prostřednictvím hudby, pohybových a tanečních variací a gymnastických 

cvičení. Rozvíjet a podporovat kladný vztah k pohybové aktivitě, správné držení těla a pozitivní motivaci 

k rozvoji fyzické i psychické stránky osobnosti dětí a mládeže za účelem rozšíření členské základny ČACH a 

zajištění všestranné pohybové výchovy dětí a mládeže prostřednictvím cheerleadingu jako dostupné a 

atraktivní sportovní disciplíny se záměrem upevnit zdraví dětí a mládeže a jejich všestranný pohybový rozvoj.  

Z činnosti a cílů vyplývají hlavní úkoly ČACH: 

 rozvoj, podpora a propagace cheerleadingu a ČACH; 

 vydávání jednotných 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 rozhodčí; 

 podpora při zabezpečování materiálů a vybavení pro cheerleading; 

 ediční a nakladatelská činnost s tématikou cheerleadingu; 

 kontrolní činnost v rozsahu vymezeném stanovami a právním řádem ČR; 

 získávání prostředků na zajištění činnosti ČACH. 

 

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

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

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

Accord. 

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

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

gymnastiky a akrobacie ve vzduchu.  

 Charakteristika cheerleadingu ve zkratce: 

 Dynamické a atraktivní taneční choreografie 

 stunty - živé lidské pyramidy, skoky, výkopy, akrobacie 

 akrobacie a gymnastika ve vzduchu 
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 radost z pohybu, adrenalin, vzrušení, důvěra a zodpovědnost 

 gymnastika, správní držení těla 

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

pohybu do denního režimu 

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

V roce 2013 bylo členem 31 členských týmů z celé ČR. Celkem sdružuje 1252 členů. 

ČACH zajišťuje soutěže a reprezentaci v těchto disciplínách a kategoriích:  

Taneční cheerleading  

Sportovní cheerleading  

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

 

SVAZOVÁ STRUKTURA 

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

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

místopředsedové a 2 členové výkonného výboru.   

Předseda: Míková Nikoleta 

Místopředseda: Renata Štefanová 

Místopředseda: Petra Žáková 

Člen VV: Martina Myšková 

Člen VV: Jana Vozábová 

 

Vzhledem k rozšíření činnosti ČACH a zkvalitnění služeb a zintenzivnění spolupráce asociace a jejich členů byl 

předložen návrh na zřízení pracovních komisí ve vybraných oblastech. Tyto komise budou v úzké spolupráci 

s VV ČACH od roku 2014. Každá komise bude mít vybraného garanta z členů VV ČACH. 

 

Členství v těchto komisích je čestné a dobrovolné, členové komise budou voleny ze zástupců členů na VH. 

Tato práce bude mít v prvních dvou letech dobrovolnický charakter. Po testovacím období dvou let bude 

určena výše odměn pro členy těchto komisí. Optimální navrhovaný počet osob v komisi jsou 3 zástupci. 

Návrhy na členy do jednotlivých komisí můžou členové zasílat společně s vyplněným dotazníkem. Jeden člen 

může být součástí vícero komisí zároveň. Každá komise volí svého předsedu, který bude kontaktní osobou 

s VV ČACH. Nominovaný členové budou pozváni na VH jako hosté. 

 

Budou zřízeny tyto  komise: 

 

Revizní komise  

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

kontrolu správnosti statistických dat ekonomické a členské povahy, které jsou členové povinni podle stanov 

poskytovat. 
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Technická komise 

Provádí kontrolu, úpravy a aktualizace soutěžních pravidel v souvislosti se změnami v evropské asociaci, 

v symbióze se stavem výkonnosti v České republice s ohledem na rozvoj sportovního odvětví cheerleadingu 

v ČR a zejména s ohledem na bezpečnost sportovního tréninku a soutěže v cheerleadingu. 

 

Komise porotců 

Slučuje a sdružuje všechny registrované porotce. Zajišťuje evidenci odporotcovaných hodin, zprostředkovává 

tuto evidenci nadřízené instituci ECU a ICU, které vedou evidenci porotcovské základny ve světě a Evropě. 

Zprostředkovává prostřednictvím ČACH kompletní metodiku vzdělávání porotců za zvýhodněné členské ceny 

v souvislosti s členstvím ČACH v těchto organizacích. Vede evidenci porotců a zprostředkovává nabídku 

porotcování v zemích sdružených v ECU a ICU na soutěžích v zahraničí. Pomáhá rozvíjet porotcovskou 

základnu v ČR a zajišťuje podmínky k osobnímu rozvoji porotců a získání nejvyšších kvalifikačních stupňů. 

Zastupuje ČACH a zajišťuje účast porotců za ČR na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa. Certifikáty, které 

ČACH obdržela od ECU, jako mateřská zastřešující organizace zajišťující kontakt a evidenci porotců s ECU a   

ICU,  budou slavnostně předány na VH. 

 

Trenérská komise 

Navrhuje a schvaluje školení a celkově formuje koncepci vzdělávání trenérské základny ve spolupráci s ECU, 

Ministerstvem školství a sportu v souladu s doporučeními vyplývajícími s členství ve Sport Accord. 

Rozhoduje o výběrovém řízení na tituly trenér roku, cheerleaders roku apod. v souvislosti s novým formátem 

ohodnocování výkonů v oblasti trenérství a výkonnostního sportovce v oblasti cheerleading. Vybraný 

jednotlivci budou oceněni jednou ročně na slavnostním galavečeru České asociace cheerleaders, a dále 

budou kandidovat na tituly Sportovec roku a Trenér roku pod záštitou Českého Olympijského výboru.  

 

Komise pro média 

Vzhledem k novému formátu spolupráce ČACH s médii zajišťuje zprostředkování zajímavostí, informací a 

aktualit o dění v oblasti cheerleadingu ve všech regionech ČR. Synchronizuje kalendář akcí a zajišťuje přesun 

informací na webové stránky, zajišťuje podklady pro komunikaci s médii a je významným prostředkem 

k propagaci cheerleadingu pro odbornou i neodbornou veřejnost. 

 

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI A AKTIVITY ROKU 2013 

 

Zasedání představitelů evropských asociací na General Assembly. Českou republiku zastupuje vždy předseda 

ČACH nebo člen výkonného výboru ČACH. V roce 2013 se konalo v Glasgow první týden v červenci, při 

příležitosti konání Mistrovství Evropy 2013. 

Česká asociace cheerleaders spolupracuje se skupinou malých neolympijských sportů -  Iniciativa SPORT 

2012. Cílem je zviditelnění menších neolympijských sportů, které jsou v ČR potlačovány i když významnou 

mírou podporují všestrannou pohybovou přípravu dětí a mládeže a zajišťují jejich zdravý rozvoj ve stejné míře 

jako sporty v TOP 80. 



ÚVODNÍ ZPRÁVA  

Strá nká 4 

Založení evropského registrů porotců. Nově vznikl ECU judges registry, který zajišťuje systém proškolování 

odborných porotců a nabízí možnosti porotcování v systému spolupráce evropských asociací sdružených 

v ECU.  Proškolovaní probíhá pod vedením Evropské komise porotců, která úzce spolupráce s International 

Cheer Union – světovou zastřešující organizací.   Česká asociace cheerleaders vyslala 11 českých porotců, kteří 

prošli proškolením a úspěšně vykonali porotcovské zkoušky v levelu 2.  Díky spolupráci s ECU bude zajištěno 

další vzdělávání porotců a získání vyšších porotcovských levelů.  

Workshop Pravidla - Pravidelně ve spolupráci s evropskou technickou komisí pro pravidla proběhl pracovní 

workshop s proškolením pravidel na rok 2013 a novinkami roku 2014.  Detailně formou přednášky a video 

ukázek proběhlo školení v oblasti pravidel, level booku a slovníku pojmů. Workshop vedla Ursula Hann, 

Rakousko předseda evropské komise pro pravidla. 

PR – zaměření se na FB ČACH, cílová skupina, zvýšení aktivity 1111 fanoušků. 

Příprava elektronického registračního systému ČACH, za účelem ulehčení administrativního procesu, zajištění 

rychlých exportů a statistik pro účely ČACH i členských týmů. Realizace ERS systému proběhne v roce 2014. 

CNCT 

Český národní reprezentační tým byl  v roce 2013 veden americkými trenéry Blake Myers , James Matsinger.  

Na mistrovství í Evropy v Glasgow obsadil 8. Místo kategorii All Girl Cheer Team.  Celkem měl v této sezoně 21 

členů.  V průběhu roku vyhlašuje otevřené tréninky pro veřejnost.  Zajišťuje mimo jiné přesun informací, 

technik a postupů do členských tymů prostřednictvím zkušeností získaných spoluprací se zahraničními 

trenéry.  

SOÚŤ EZ  
 

Struktura svazových soutěží  - Česká asociace cheerleaders 

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 asociaci se dále 

pravidelně účastní mezinárodních 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 budeme upravovat soutěžní strukturu a 

přidáváme pro další roky další soutěže a rozšiřujeme  tak možnosti soutěžení v našem sportovním odvětví.  

Rok 2001-2006 

Mistrovství České republiky – celonárodní účast 

 

Rok 2006-2013 

Mistrovství České republiky v cheerleadingu – celonárodní účast (květen) 
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Spirit Cheer Cup – celonárodní účast (listopad) 

Mistrovství Evropy (od roku 2011) 

Rok 2014 

Předkolo Mistrovství ČR – pouze vybrané malé kategorie 

Mistrovství České republiky v cheerleadingu – celonárodní účast (květen) 

Safari Cheer Cup – pouze ukázkový první ročník s malou účastí 

Mistrovství Evropy (červenec) 

Spirit Cheer Cup – celonárodní účast (listopad) 

  

Rok 2015 

Předkolo Mistrovství ČR – pouze vybrané malé kategorie 

Roler Coaster Cup – celonárodní účast (březen) 

Mistrovství České republiky v cheerleadingu – celonárodní účast (květen) 

Mistrovství Evropy ( červen) 

Safari Cheer Cup – celonárodní účast (červen) 

Spirit Cheer Cup – celonárodní účast (listopad) 

 

 

Mistrovství ČR v cheerleadingu 2013 

Jedná se o nejprestižnější soutěž tohoto sportu – cheerleadingu v České republice. Akce se účastní sportovci 

z celé ČR, z akce se nominují nejlepší sportovci v ČR v této sportovní disciplíně na reprezentaci ČR na 

Mistrovství Evropy.  Akce se účastní zástupci Evropské cheerleadingové unie a hosté ze zahraničí. Celoroční 

snažení a trénování týmů ČACH vyústí v atraktivní přehlídku náročných sportovních výkonů, skvělých 

choreografií a show, energie a spiritu. Jinými slovy je to nejdůležitější a nejnáročnější vrcholná akce pro český 

cheerleading. Účast na této soutěži otevírá našim sportovcům cestu k účasti na zahraničních soutěžích a pro 

mnohé je vrcholem jejich sportovní sezony. Přínos vidíme též ve vedení členské základny k dodržování 

etických a mravních pravidel ve sportovním procesu, podpory zdravého životního stylu mládeže a dále pak ve 

vedení dětí a mládeže k vhodnému využití volného času a věříme, že určité opodstatnění zde má i 

protidrogový efekt. Akce je místem kde se děti a mládež potkají, vyměňují si vzájemné zkušenosti, získávají 

další motivaci k plnohodnotnému trávení volného času, kde mimo sportovní přípravy získávají i 

psychologicko-sociální zázemí s cílem komplexního rozvoje osobnosti. Cheerleading je kolektivním sportem s 

velice pozitivně a optimisticky tvarovaným zázemím, kde děti získávají základy pravidel komunikace a 

vlastností jako zodpovědnost, systematičnost, spolupráce, důvěra, které jistě zúročí při studiu na VŠ nebo v 

pracovním procesu. 

MCHCŘ v roce 2013 bylo dvoudenní událostí, konalo se ve dnech 1.a2.6. 2013. Akce se účastnilo 895 

soutěžících a 1120 diváků. V prvním soutěžním dnů jsme mohli vidět 174 soutěžních vystoupení. Ve druhém 

soutěžním dnu 107 soutěžních vystoupení.   
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Spirit cheer cup 2013 

 

Velmi oblíbenou je mezinárodní soutěž SPIRIT CHEER CUP, která je zapojená do systému Evropské 

cheerleadingové ligy. Osmý ročník soutěže byl v tematicky laděném duchu Beach party. Mohli jsme shlédnout 

147 soutěžních vystoupení, soutěžilo 920 sportovců a atmosféru vytvářelo 835 diváků. Soutěže se účastnili i 

zahraniční týmy z Polska, Ruska , Ukrajiny a Běloruska.  Nové netradiční kategorie ozvláštnili průběh soutěže.  

 

Mistrovství Evropy Glasgow 2013 

 

Vrcholná evropská soutěž se konala první červencový víkend v Glasgow. Vysoká finanční náročnost a 

dostupnost akce snížila počet reprezentantů z České republiky.  Jako každoročně reprezentoval ČR  národní 

reprezentační tým CNCT.  Bohužel se nepovedlo  získat žádné medailové umístění, ani umístění do 6. Místa . 

C9lem do budoucna je zvýšit počet reprezentantů na této vrcholné evropské akci a zvýšení výkonnosti za 

účelem získání medailových pozic.  

 

 

PARTNEŘI AKCÍ ČACH 

V roce 2013 spolupracovali s Českou asociací cheerleaders tito partneři: Milka, Nutrilite, Fotozamoment, 

Beran Catering, Red Hawk, World Class, Salon Profesional, Rauch, Synergy, České dráhy, Mood up. 
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Finánc ní  vý kázý 
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DOTACE PRO ROK 2013 

Ministerstvo financí 210 000 Kč 

MŠMT 227 580 Kč 

 

 

 

 

ZÁVĚR  
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ZÁVĚR 

Výkonný výbor občanského sdružení 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 2013 na valné hromadě ČACH, která se konala v sobotu dne 1. března 2014 v Praze – v budově ČUS 

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Břevnov od 9:00 hod. Valná hromada schválila veškerá usnesení, viz zápis 

z VH za rok 2013. 

 

Č eská  ásociáce cheerleáders  

Zá topková 100/2 
160 17 Práhá 6 

Telefon +420605113311 

www.cách.cz 

 


