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Č eska  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 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. Cílem je motivovat 

k pohybové aktivitě formou seberealizace děti a mládež prostřednictvím hudby, pohybových a tanečních variací 

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

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

základny ČACH. Dále 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:  

 Organizování a provozování cheerleadingu ve všech jeho formách na území České republiky. 

 Vytváření podmínek pro provozování cheerleadingu svými členy a podpora svých členů, zejména mládeže. 

 Rozvíjení a propagace cheerleadingu v České republice. 

 Zajišťování státní sportovní reprezentace v cheerleadingu. 

 Podílení se na přípravě a zajištění významných sportovních akcí světové i evropské úrovně. 

 Organizování a řízení soutěží regionálních, celostátních i mezinárodních. 

 Zajištění vzdělávání, organizování školení, soustředění a dalších aktivit pro trenéry, porotce, sportovce 

a další složky působící v oblasti cheerleadingu. 

 Vydávání metodických materiálů, odborných publikací, pravidel a vnitřních norem. 

 Získávání prostředků na zajištění činnosti ČACH. 

 Rozhodování sporů spadajících do působnosti ČACH. 

 Hájení zájmů svých členů. 

 Podílení se na vytváření potřebných ekonomických, finančních a materiálních podmínek, které směřují 

k podpoře sportovních a tělovýchovných aktivit v členských subjektech. 

 Dalšími formami své činnosti napomáhání rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod., zejména formou 

další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností. 
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KLASIFIKACE SPORTU 

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

autorita v tomto sportovním odvětví je členem České unie sportu (dále jen „ČUS“), Českého olympijského 

výboru (dále jen "ČOV"), dále je členem European Cheer Union (dále jen „ECU“), Internationa Cheer Union 

(dále jen „ICU“) a světové uznávané organizace sdružující sportovní odvětví Sport Accord. Nově byla také ČACH 

uznána Mezinárodním Olympijským výborem jako výlučný představitel cheerleaders v České republice 

a zároveň byl cheerleading přijat jako oficiální sportovní odvětví v sekci neolympijských sportů. 

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

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

gymnastiky a akrobacie ve vzduchu.  

 

 Charakteristika cheerleadingu ve zkratce: 

 dynamické a atraktivní taneční choreografie 

 stunty - živé lidské pyramidy, skoky, výkopy, akrobacie 

 akrobacie a gymnastika ve vzduchu 

 radost z pohybu, adrenalin, vzrušení, důvěra a zodpovědnost 

 gymnastika, správné držení těla 

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

pohybu do denního režimu 

 

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

 sportovní cheerleading  

 taneční cheerleading  

 

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

MILNÍKY ROKU 2016 

Mezi významné milníky roku 2016 Výkonný výbor ČACH řadí především tyto skutečnosti: 

 cheerleading byl uznán Mezinárodním Olympijským výborem 

 reprezentační tým CNCT Senior prvně reprezentoval ČR na Mistrovství světa (8. místo) 

 stříbrná a bronzová medaile z Mistrovství Evropy 2016 pro ČR (JNS Pulse, BDS Academy) 

 5 nových kolektivních členů (týmů) a téměř 900 nově registrovaných sportovců  

 ČACH podepsala smlouvu o pořádání Mistrovství Evropy 2017 v Praze 

 ČACH vydala nové stanovy organizace a stala se zapsaným spolkem 

 dohoda o vzájemné spolupráci mezi CCU, ICC a ČACH 

 ČACH se stala členem sdružení malých sportů ČUKIS  

 reportáž o cheerleadingu a Mistrovství ČR odvysílaná v České televizi  

 6 nových partnerů a výhod pro registrované cheerleaders v programu ČACH Benefit Plus 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Česká asociace cheerleaders sdružuje kolektivní členy (kluby či týmy) a jednotlivce zabývající se sportovním 

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

výbor. Vzhledem k rozšíření činnosti ČACH a zkvalitnění služeb a zintenzivnění spolupráce asociace a jejich 

členů byly zřízeny odborné komise. 

VÝKONNÝ VÝBOR 

Výkonný výbor ČACH se skládá z prezidentky, dvou víceprezidentek a dvou členek výkonného výboru. Výbor 

v tomce roce zasedal celkem 44krát především ve věcech provozní a soutěžní agendy, plánování a příprav akcí 

a workshopů, národní reprezentace, statistiky členů a projednávání problematických přestupů, ve věci dotací, 

externích partnerů a sponzorů či řešení nejrůznějších žádostí.  

Struktura Výkonného výboru ČACH 2016: 

Prezidentka: Ing. Martina Marešová 

Víceprezidentka: Bc. Jana Vozábová 

Víceprezidentka: Adéla Černohorská 

Člen VV: Ing. Renata Štefanová 

Člen VV: Ing. Marie Cerhová 

ODBORNÉ KOMISE 

Vzhledem k osvědčené spolupráci se zavedenými komisemi byly v roce 2016 vybrané komise rozšířeny o další 

kompetence a členy. Chod a obsah práce komisí určuje směrnice ČACH č. 3/2014. Zprávy o činnosti jednotlivých 

komisí jsou přílohou Výroční zprávy 2016.  

Struktura Odborných komisí ČACH 2016: 

Revizní komise  

Předseda komise: Mgr. Václav Velešík 

Člen: Mgr. Olga Kopřivová 

Člen: Monika Ryvolová 

 

Komise pro bezpečnost a Levelbook 

Předseda komise: Linda Kotvová 

Člen: Kristýna Beňová 

Člen: Mgr. Petra Žáková 

 

Komise porotců 

Předseda komise: Barbora Schejbalová 

Člen: Bc. Simona Míková 

Člen: Jana Markovičová 

 

Mediální komise 

Předseda komise: Kateřina Jelínková 

Člen: Markéta Formanová 

 

Trenérská komise 

Předseda komise: Ing. Veronika Prantlová 

Člen: Bc. Barbora Jedličková 

Člen: Lucie Vojtová 

 

Taneční komise 

Předseda komise: Mgr. Veronika Hrubá 

Člen: Lucie Štvánová 

Člen: Marta Pechová 
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

 

Za rok 2016 eviduje ČACH celkem 35 registrovaných týmů z celé ČR o celkovém počtu 1 652 osob. Pokračuje 

rostoucí meziroční trend nárůstu členské základny z posledních let s konkrétním navýšením o 3 zcela nové 

a 2 po pauze obnovené týmy. Současně oproti roku 2015 došlo k navýšení členské základny o více jak 500 osob. 

V posledním čtvrtletí roku 2016 byla zahájena komunikace o vzniku dalších 6 nových kolektivních členství. 

 

 

 

ČACH za rok 2016 eviduje zastoupení prostřednictvím svých kolektivních členů v 11 krajích ČR a hlavním městě 

Praze, kde je zastoupení nejpočetnější. V roce 2016 nebyl evidován kolektivní člen se sídlem a působením 

v kraji Zlínském a Karlovarském.  
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Více jak 81% členské základny bylo zastoupeno dětmi a mládeží do 18 let, přičemž 73% ve věku mladším než 15 

let. Nejvíce zastoupený je ročník 2004 (12 let) o absolutním počtu 141 členů. Věková kategorie 31 a více je 

zastoupena především trenéry a asistenty.  

 

                 

 

 

Ženy tvoří bezmála 93% členů. Absolutní počet členů mužského pohlaví mírně narůstá s nárůstem členské 

základny. V roce 2016 dosáhlo zastoupení mužů v rámci členské základny více jak 7%. Ve vztahu k soutěžním 

věkovým skupinám, je nejvíce zastoupena skupina Peewee a Senior.  

 

ROK 
2015

ROK 
2016

Počet členů

ROK 
2015

ROK 
2016

Děti a mládež do 18 let
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Členský tým ČACH v průměru tvoří 47 registrovaných členů. Nejpočetnějším týmem byl v roce 2016 tým Join 

New Spirit AllStars s počtem téměř 200 registrovaných členů. Dalšími týmy s počtem členů nad 100 jsou týmy: 

Cheer Academy, Prague Eagles Cheerleaders a A-STYL Dragons. 
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Č lenství  Č AČH v nadr azeny ch institucí ch a spolupra ce 
s dals í mi organizacemi 

INTERNATIONAL CHEER UNION 

International Cheer Union je světovou organizací zaštiťující cheerleading, pořádá Mistrovství světa a zasloužila 

se o uznání cheerleadingu nejen Mezinárodním Olympijským výborem. Mimo jiné vede školení pro porotce 

i trenéry, kterých se členové ČACH účastní. 

General Assembly ICU - zasedání představitelů světových asociací a federací. V roce 2016 se GA ICU konala dne 

27. 4. 2016 v Orlandu ve státě Florida, USA, v souběhu konání Mistrovství Světa 2016. Za ČACH se účastnila 

víceprezidentka ČACH Jana Vozábová. Zhodnocení činnosti ICU za rok 2015 a průběhu Mistrovství světa přineslo 

několik zásadních informací. Zejména, že Mistrovství světa Juniorů se bude konat stejně jako seniorské 

Mistrovství světa v Orlandu na Floridě.  

Počet členů v ICU má vzrůstající tendenci. V roce 2015 měla ICU 109 členů, 2 čekající členy, z toho 49 členů 

uznáno národními sportovními autoritami ve své zemi, 10 členů uznáno (národním) olympijským výborem: 

Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Francie, Kazachstán, Korea, Norsko, Slovinsko, Jižní Afrika, Čína. Česká 

republika získala plaketu jako ocenění za uznání národním olympijským výborem. 

ICU představilo nový Coaches medailon training program. První trenéři se tohoto kurzu zúčastnili pod záštitou 

ČACH již v červenci na Mistrovství Evropy v roce 2016 a získali tak modrou licenci. 

V návaznosti na informace z GA ICU VV ČACH pokračoval v roce 2016 s přípravou juniorské i seniorské 

reprezentace pro World Championship v roce 2017. 

EUROPEAN CHEER UNION 

Další z organizací, jež je ČACH členem, je European Cheer Union. V roce 2016 již 6. rokem. ECU pravidelně 

organizuje Mistrovství Evropy, zprostředkovává školení pro porotce i trenéry, vede registr evropských porotců, 

jednotný kalendář akcí aj. 

Na zasedání valné hromady ECU a představitelů členských zemí, které se konalo začátkem července 2017 

ve Vídni, v souběhu s Mistrovstvím Evropy, se za ČACH zúčastnila prezidentka Martina Marešová, 

víceprezidentka Jana Vozábová a členka výboru ČACH Marie Cerhová. Kladně bylo zhodnoceno ME 2015 

uskutečněné ve Slovinsku. Byl přednesen postoj k otevíraným divizím na ME – v budoucích letech již na ME 

nebudou otevírány malé divize, taneční styl Jazz bude nahrazen stylem High Kicks, minimální počet účastníků 

v týmových divizích vzroste na 16. V horizontu několika let bude moci na ME soutěžit pouze jeden tým 

reprezentující národní federaci v týmových divizích podobně, jako tomu je u jiných sportů. Dále výbor ECU 

zkonstatoval skutečnost, že rozsah administrativní agendy spojené se členstvím federací a jejich dotazy 

je exponenciálně rostoucí a bude nutné do budoucna přijít s novým koncepčním řešením této oblasti. Na závěr 

proběhly prezentace žadatelů o pořádání ME 2018, kde po tajné volbě přítomných členů valné hromady, těsně 

zvítězilo Finsko nad Norskem a Ruskem – ME 2018 tak budou hostit Helsinky! 
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ECU též zaštiťuje a spolupodílí se na zajištění ECU Europeans 2017, které se bude konat v Praze. Organizátorem 

akce je ČACH. ECU a ČACH vytvořily za tímto účelem úzkou pracovní skupinu. 

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR 

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

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

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

a prezentace a propagace tohoto sportu na území ČR.  

V rámci přiznaného dotačního programu ČACH vytvořila v roce 2014 program AKRO GYM na podporu rozvoje 

akrobacie u dětí a mládeže ve sportovním cheerleadingu, který je plně financován ČOV a pokračoval i v roce 

2016. Tento program ČOV rokem 2016 ukončil. Členové ČACH z něj však budou moci čerpat ještě po dobu roku 

následujícího, a to díky vytvořeným úsporám v navazujícím programu AKRO GYM Plus. Prvně tak bude možné 

čerpat finanční prostředky přímo na registrované členy. 

V současné době ČACH spolupracuje se zástupci ČOV také na propagaci cheerleadingu v ČR, v návaznosti 

na přijetí cheerleadingu Mezinárodním Olympijským výborem a dále na financování a propagaci významné 

mezinárodní sportovní akce tj. ECU Europeans. 

ČESKÁ UNIE SPORTU 

Česká unie sportu je největší střešní a servisní sportovní organizací v ČR, sdružuje 74 národních sportovních 

svazů, 8 240 sportovních klubů a tělovýchovných jednot a tím i 1,2 milionů sportovců. ČACH je členem coby 

národní sportovní svaz za oblast „cheerleading“. Prostřednictvím pravidelných schůzí a zasedání monitoruje 

výbor ČACH dění na české sportovní scéně. ČUS jako zastřešující organizace pomáhá zajistit podmínky 

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

a organizací a přispívá na jejich činnost. 

Zástupce ČACH se každoročně účastní valné hromady ČUS. V roce 2016 se valné hromady ČUS, která 

se uskutečnila dne 23. 4. 2016 v Nymburku, zúčastnila Marie Cerhová.  Na programu VH bylo mj. bilancování, 

priority spolku na další čtyřleté období zaměřené na zlepšení a podporu sportovního prostředí v ČR a podmínek 

pro sport obecně. ČUS je nyní opět vnímán důvěryhodným partnerem pro stát, parlament, kraje a obce. Byl 

schválen 4letý plán činnosti ČUS, zaměřený na zlepšení podmínek a podpory sportovního prostředí v České 

republice. 

Mimořádná byla účast premiéra vlády ČR Bohuslava Sobotky a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

Kateřiny Valachové. Představili nový program státní podpory sportu, vyšší podpory sportu dětí a mládeže a také 

větší pomoci handicapovaným sportovcům. Pro rok 2016 bylo přislíbeno navýšení finanční dotace pro sport o 

750 milionů korun na celkových 3,7 miliard. V plánu na rok 2017 je další finanční zvýšení podpory sportu ze 

strany státu a to na 6 miliard korun. Z této částky by měla jít více než 1 miliarda korun na podporu sportování 

dětí a mládeže v klubech. MŠMT také připravuje zcela nový zákon o sportu, který bude definitivně řešit 

systémové nastavení podpory sportu v ČR, včetně jeho financování v přímé návaznosti na státní rozpočet. 

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

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

klubů. 
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ČESKÁ UNIE KOLEKTIVNÍCH A INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ 

ČACH se na podzim 2016 stala řádným členem České unie kolektivních a individuálních sportů (dále jen 

„ČUKIS“), dříve vystupujícím 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. 

ČUKIS se v roce 2016 významně zasadila o profinancování dlouhodobě poškozovaných malých a středních 

sportů v klíči pro rozdělování dotací MŠMT a ČACH tak v roce 2016 částečně získala nárokované finanční 

prostředky.  

CZECH DANCE ORGANIZATION 

Na základě dohody o spolupráci  ČACH a Czech Dance Organization (dále jen „CDO“) v oblasti pom dance 

upravila organizace CDO pravidla kategorie Pom Dance tak, aby se členské týmy ČACH mohly účastnit dalších 

soutěží v těchto kategoriích, rozšířit si soutěžní možnosti s cílem zvýšit výkonnost a výsledky v oblasti tanečního 

cheerleadingu. Dále bude ČACH spolupracovat s organizací CDO na projektech vzdělávání v taneční oblasti. 

Cílem je rozvoj a podpora tanečního cheerleadingu v ČR. 
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Reprezentace Č R 

ČR je v zahraničí na cheerleadingových soutěžích reprezentována především českým národním cheer týmem, 

který se účastnil Mistrovství světa, nominovanými kluby na Mistrovství Evropy a jednotlivými kluby, které 

se účastní otevřených soutěží. 

ČESKÝ NÁRODNÍ TÝM 

Český národní reprezentační tým (Czech National Cheer Team, či zkráceně CN/CT) je výběr nejlepších 

cheerleaders z celé České republiky a spadá pod Českou asociaci cheerleaders. Základní úlohou tohoto týmu 

je podpora rozvoje cheerleadingu, jako zatím stále se vyvíjejícího sportu. 

Reprezentační tým pravidelně jezdí reprezentovat Českou republiku na mezinárodní soutěže, jezdí školit 

ostatní české týmy, exhibičně vystupuje na českých soutěžích a na různých kulturních, sportovních 

či charitativních akcích. 

Členové národního týmu udávají směr ostatním cheerleaders, nejen svými úspěchy ale i svým chováním mezi 

sebou a k ostatním cheerleaders. CN/CT je ideální formou reprezentace daného partnera, neboť jsou vzorem 

pro ostatní a jejich záběr je nejen po celé České republice ale i v zahraničí. 

CN/CT je v sezóně 2016/2017 nově složen ze tří složek: 

 CN/CT Junior 

 CN/CT Masters 

 CN/CT Senior 

 

CN/CT Junior  

 

Nově vzniklá složka, která má za cíl účast na oficiálním ICU mistrovství světa junior Worlds 2017.  Historicky 

první juniorský reprezentační tým vycestuje v dubnu na Floridu, kde se bude mistrovství světa konat. Mimo 

Mistrovství světa v dubnu, juniorský tým exhibičně vystoupí v roce 2017 na soutěži pořádané ČACH Roller 

coaster cupu. Juniorský tým má taktéž motivovat další mladé sportovce k pozitivnímu vztahu k tomuto sportu. 

 

Konkurzu na sezonu 2016/2017 se zúčastnilo 31 dětí z 8 týmů. Konkurz probíhal 1. - 2. 10. 2016 u našeho 

partnera v Jojo Gym. Během nabitého víkendového konkurzu bylo vybráno 24 dětí, 2 náhradníci jako součást 

týmu a 1 externí náhradník. 

 

Členové národního týmu pro sezónu 2016/2017: 

Beranová Ester, Bradlerová Veronika, Broszová Sára, Čepeláková Veronika, Fleischhansová Klára, Francová 

Anežka, Guntherová Natálie, Hajná Eva, Hasmanová Barbora, Horynová Eliška, Jankovská Alena, Janteková 

Veronika, Kniplová Denisa, Kutišová Kateřina, Melichárková Míša, Pačesová Tereza, Plesarová Kristýna, Sabó 

Adéla, Scheiberová Natalie, Staňková Radka, Štofiková Nikol, Tokolyová Karolína, Vašková Magdalena, Veiglová 

Adéla, Voltová Tereza, Hartová Nikol, Děmjaňuková Anna. 

Hlavní trenérkou týmu je Andrea Lavrinčiková. 
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CN/CT Masters  

Tým proškolených instruktorů, který má za cíl školit nové ale i stávající týmy a předávat zkušenosti a rozvíjet tak 

cheerleading. Masters exhibičně vystoupil na soutěži pořádané ČACH Spirit cheer cupu 2016. 

Na základě přihlášek bylo během víkendu 22. - 23. 10. 2016 přijato 9 instruktorů z 5 týmů. Ti se v roce 2016 

zúčastnili: Summer cheer camp 2016, Tumble camp 2016, UCA camp 2016, školení týmu v Mohelnici, 

soustředění a tréninky CNCT junior. 

Členové národního týmu pro sezónu 2016/2017: 

Česká Jana, Filípková Michaela, Lavička Milan,  Přibilík Jakub, Slavík Radovan, Tilgner Michal, Vandělíková Petra, 

Winterová Magda, Záveská Anna. 

 

CN/CT Senior  

Reprezentační tým, který v dubnu roku 2016 reprezentoval Českou republiku na oficiálním ICU mistrovství světa 

v Orlandu na Floridě. V roce 2016 se jednalo o historicky první oficiálně vyslaný tým na vrcholnou soutěž 

v Orlandu na Floridě, odkud si dovezli cenné umístění - 8. místo a nechali za sebou mnoho dalších států. Mezi 

evropskými státy skončila Česká republika druhá. 

Konkurzu se ve dnech 15. - 16. 10. 2016 zúčastnilo 21 sportovců ze 7 týmů. Konkurz probíhal u našeho partnera 

v Jojo Gym. 

Členové národního týmu pro sezónu 2016/2017: 

Cihlová Tereza, Čiháková Veronika, Doležalová Linda, Hlásenská Veronika, Jína Marek,  Lavička Milan,  Linha 

Ondřej,  Lomičková Tereza,  Menclová Hana,  Mošová Amalie,  Nechvátalová Lucie,  Polanský Ondřej,  Stibůrková 

Petra,  Stibůrková Veronika,  Stolpovsky Alexandr,  Svitáková Dominika,  Šťastná Kateřina,  Šťastná Lenka,  

Šulcová Aneta,  Těšínský Tomáš,  Vandělíková Petra,  Zajíc Vladislav.   

Hlavní trenérkou týmu je Verena Hommer. 

 

MISTROVSTVÍ SVĚTA 

V roce 2016 historicky poprvé vyslala Česká asociace cheerleaders český reprezentační tým CN/CT Senior 

na mistrovství světa v cheerleadingu - ICU Worlds 2016, které se konalo 21. 4. – 22. 4. v Disney parku v Orlandu 

na Floridě. Celá reprezentace se skládala ze 17 sportovců z různých týmů/klubů z celé České republiky 

a zúčastnila se smíšené týmové kategorie Coed Elite. Dne 22. 4. své síly poměřil CN/CT ve své kategorii s dalšími 

14 státy a nechal jich za sebou v konečném výsledku úctyhodných 7, skončil tak přesně uprostřed výsledkové 

listiny, tedy na 8. místě z 15 týmů. Mezi evropskými týmy skončila Česká republika druhá. Pro naprosté nováčky 

na této prestižní světové soutěži to je obrovský úspěch, za který jim můžeme po právu gratulovat. 

 

MISTROVSTVÍ EVROPY  

Vrcholnou evropskou soutěží je ECU Mistrovství Evropy, které se letos konalo o víkendu 2. – 3. 7. 2016 ve Vídni, 

Rakousko. Českou republiku reprezentovali kvalifikovaní sportovci ve věku junior a senior, kteří se nominovali 

z Mistrovství ČR. Česká výprava byla letos tvořena celkem 205 sportovci z 12 týmů.  
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V tomto roce vybojovali 2. místo v kategorii Senior Coed Group Stunt JNS Pulse z týmu Join New Spirit AllStars 

a 3. místo v kategorii Junior Hip Hop Teams uskupení Jam z týmu BDS Academy. Je nutno podotknout, 

že vzhledem ke sportovním výsledkům se musí čeští sportovci, a zejména trenéři, zasadit o zvýšení výkonnostní 

úrovně a dosažení lepších, v Evropě, srovnatelných výsledků. Prostředkem k dosažení tohoto cíle bylo zvýšení 

počtu stunt kempů a školení v průběhu roku a pokračování licence trenérů s důrazem na odborné vzdělávání 

pracovníků a dále příprava juniorské reprezentace. 

 

ELITE CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 

Jedna z největších a nejpopulárnějších otevřených cheerleadingových soutěží v Evropě, je též cílem řady 

členských týmů ČACH a zdrojem dobrých umístění a reprezentace českého cheerleadingu na evropské soutěžní 

scéně. V roce 2016 pro ČR vybojovali umístění 1. místo Group Stunt Coed Senior - JNS Pulse, 1. místo Cheer 

team Coed junior L4 - FTA Fierce, 1. místo Junior Coed Group Stunt L5 - FTA Flexi, 3. místo Partner Stunt Senior 

- Veronika Váchová a Jakub Přibilík z ACT a 3. místo Cheer Team Peewee L1 - FTA Funky. 
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Soute z e 

STRUKTURA SOUTĚŽÍ ČACH 

Cheerleading jako koordinačně estetický sport s náročností technického provedení akrobatických prvků 

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

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

úsilí se soustředí na měření sil na Mistrovství ČR v cheerleadingu. Sportovci sdružení v ČACH se dále pravidelně 

účastní národních, mezinárodních a zahraničních soutěží.  

 

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

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

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

 

Rok 2001-2006  
Mistrovství České republiky v cheerleadingu – celonárodní účast  
 
Rok 2006-2013  
Mistrovství České republiky v cheerleadingu – celonárodní účast (květen)  
Spirit Cheer Cup – celonárodní účast (listopad)  
Mistrovství Evropy (od roku 2011)  
 
Rok 2014  
Kvalifikační kolo Mistrovství České republiky v cheerleadingu – pouze pro vybrané malé kategorie  
Mistrovství České republiky v cheerleadingu – celonárodní účast (květen)  
Safari Cheer Cup – ukázkový první ročník originální soutěže pod otevřeným nebem s menší účastí  
Mistrovství Evropy – přímý postup z Mistrovství ČR + účast národního CNCT týmu (červenec) 
Spirit Cheer Cup – mezinárodní účast, zařazení do Evropské ligy (listopad)  
Česká Národní Cheer Liga – virtuální soutěž se započtením výsledků ze soutěží v sezóně  
 
Rok 2015  
Roller Coaster Cup – celonárodní účast (březen)  
Kvalifikační kolo Mistrovství České republiky v cheerleadingu – malé kategorie  
Mistrovství České republiky v cheerleadingu – celonárodní účast (květen)  
Mistrovství Evropy - přímý postup z Mistrovství ČR + účast národního CNCT týmu (červen) 
Safari Cheer Cup – celonárodní účast (červen)  
Spirit Cheer Cup – celonárodní účast, zařazení do Evropské ligy (listopad)  
Česká Národní Cheer Liga – virtuální soutěž se započtením výsledků ze soutěží v sezoně 
 
Rok 2016 
Roller Coaster Cup – celonárodní účast (březen)  
Národní soutěž malých divizí – kvalifikační kolo malých kategorií pro Mistrovství ČR v cheerleadingu (duben) 
Mistrovství světa ICU – historicky první účast Českého národního týmu CNCT Senior, 8. místo (USA; duben) 
Mistrovství České republiky v cheerleadingu – celonárodní účast (duben)  
Safari Cheer Cup – celonárodní účast (červen)  
Mistrovství Evropy - přímý postup z Mistrovství ČR (červenec) 
Spirit Cheer Cup – celonárodní účast, zařazení do Evropské ligy (listopad)  
Česká Národní Cheer Liga – virtuální soutěž se započtením výsledků ze soutěží v sezoně 
Klubové soutěže se záštitou ČACH – rozšiřují soutěžní možnosti pro sportovce a Českou Národní Cheer Ligu 
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Soutěže jsou nejen místem, kde si sportovci poměřují své výkony, ale i místem, kde se děti a mládež z různých 

koutů ČR i zahraničí potkávají, vyměňují si vzájemně zkušenosti, získávají další motivaci k plnohodnotnému 

trávení volného času, kde mimo sportovní přípravy získávají i psychologicko-sociální zázemí s cílem komplexního 

rozvoje osobnosti. Účast na soutěžích ČACH otevírá našim sportovcům i cestu k účasti na zahraničních 

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

sportovním procesu, podpory zdravého životního stylu mládeže. 

 

SOUTĚŽE V ROCE 2016 

V roce 2016 ČACH zorganizovala celkem 5 soutěží v ČR. Druhý ročník soutěže Roller Coaster Cup proběhl na jaře, 

koncem sezony následovala Národní soutěž malých divizí s kvalifikací na Mistrovství ČR (dříve realizovaná 

soutěž pod názvem Kvalifikační kolo Mistrovství ČR) a finále Mistrovství ČR v cheerleadingu, které bylo 

nominační soutěží na ME ve Vídni, Rakousko. V červnu jsme navštívili Safari Dvůr Králové, kde se konal třetí 

ročník soutěže pod širým nebem – Safari Cheer Cup. Sezona 2016/17 byla zahájena Spirit Cheer Cupem v Plzni, 

tentokráte s pirátskou tématikou. 

  

ČACH poprvé vyslala reprezentační tým CNCT Senior na ICU Mistrovství světa na Floridě, USA. CNCT Senior 

poprvé v historii reprezentoval Českou republiku na světové soutěži a vybojoval nádherné 8. místo! V červenci 

se české týmy zúčastnily Mistrovství Evropy ve Vídni, Rakousko. Krásné 2. místo získalo vystoupení JNS Pulse 

z týmu JNS Allstars a 3. místo taneční uskupení JAM z týmu BDS Academy. 

 

Novinkou v roce 2016 bylo zařazení klubových soutěží do soutěžního systému ČACH, kdy se organizátory soutěží 

staly na základě konkurzu vybrané týmy (kluby) ČACH a obdržely záštitu ČACH pro realizaci akce. Tyto klubové 

soutěže byly také zařazeny do České Národní Cheer Ligy (dále jen“CNCL“). 

 

Kvůli kalkulaci CNCL musí být všichni účastníci soutěží registrovanými členy ČACH. Nově zavedená úroveň 

obtížnosti „Level 3“ pro věkové skupiny Peewee a Junior se osvědčila 

 

Novinkou v roce 2016 byla kolekce sběratelských náramků. Na každé ze soutěží ČACH si soutěžící mohli zakoupit 

náramek s unikátním designem akce. Přihlašování na soutěže probíhalo pouze prostřednictvím elektronického 

systému “ERS”, který usnadnil administrativní procesy nejen na straně klubů, ale i na straně organizátora. 

Hudební podklady byly zasílány výhradně elektronicky prostřednictvím e-mailu. V halových soutěží je již 

standardem TVCOM on-line internetový přenos TV, zpětná projekce a streaming na facebook ČACH. Stejně tak 

jako kvalitně technicky i esteticky vybavená scéna partnerem akcí ZL Production. 
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ČESKÁ NÁRODNÍ CHEER LIGA  

Propojením jednotlivých soutěží, za účelem zvýšení soutěžní motivace a podpory systémového zvyšování 

výkonnosti vznikl projekt České Národní Cheer Ligy (dále jen "CNCL“). Do projektu byly v sezóně 

2015/2016 zapojeny soutěže Roller Coaster Cup, Safari Cheer Cup a Spirit Cheer Cup. Pravidla, podmínky, 

bodové skóre a výhry v rámci CNCL jsou uvedeny v pravidlech CNCL.  

Absolutní vítěz ligy získal věcný dar. Vítězové malých divizí automaticky postoupili do finále Mistrovství ČR. 

Absolutním vítězem druhého ročníku CNCL v týmových divizích se stala soutěžní skupina Eagles Peewee Black 

z týmu Prague Eagles Cheerleaders s celkovým počtem 630 bodů a obdržela jako svou výhru Taneční workshop. 

Nejlépe umístěnými mezi malými divizemi a s nejvyšším počtem získaných bodů byla dvojice z týmu Glitter Star 

Slavkov - Amálka + Kika s celkovým počtem bodů 935 bodů. 

Počínaje startem soutěžní sezony 2016/17 byly do CNCL pilotně zařazeny i vybrané klubové soutěže. 

 

ROLLER COASTER CUP  

Druhý ročník otevřené soutěže Roller Coaster Cup proběhl 19. 3. 2016 ve zrekonstruované hale TJ Královka 

na pražské Letné. Akce se zúčastnilo celkem 923 soutěžících z 29 týmů (včetně rakouské účasti), a předvedlo 

225 soutěžních vstupů. Na tribuně zasedlo celkem 792 diváků. Porota byla tvořena 10 certifikovanými 

mezinárodními porotci. Otevřeny byly standardní týmové a malé cheer i dance divize pro všechny věkové 

kategorie. Zajímavostí soutěže byla služba shuttle busu, který kyvadlově převážel soutěžící mezi halou 
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a Matějskou poutí, a mohli si tak zkrátit čekání mezi soutěžními vstupy. Na ČT:D (Zprávičky) jste mohli zhlédnout 

reportáž z RCC o CNCT Junior. 

NÁRODNÍ SOUTĚŽ MALÝCH DIVIZÍ S KVALIFIKACÍ NA MISTROVSTVÍ ČR 

Národní soutěž malých divizí s postupem do finále Mistrovství ČR v cheerleadingu proběhla dne 16. 4. 2016 

v Praze v hale TJ Tatran Střešovice. Kvalifikace se zúčastnilo celkem 315 soutěžících z 18 českých týmů 

a předvedlo 159 soutěžních vstupů. Kvalifikace probíhala pro kategorie Individual, Partner Stunt, Group Stunt 

a Double Dance. Do finálového klání Mistrovství ČR se nominovalo vždy pouze 5 nejlepších soutěžních skupin 

z každé kategorie. Na tribuně zasedlo celkem 127 diváků. Porota byla tvořena celkem 8 odbornými porotci 

v oblasti cheer i dance. Prostorové dispozice pro kvalifikaci byly vyhovující.  

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CHEERLEADINGU  

Mistrovství ČR v cheerleadingu je každoroční vrcholnou a nejprestižnější cheerleadingovou soutěží sezóny 

v České republice. Nejlepší choreografie v této sportovní disciplíně jsou nominovány k reprezentaci ČR 

na Mistrovství Evropy. Jubilejní 15. ročník Mistrovství ČR se uskutečnil dne 30. 4. 2016 ve sportovní hale 

TJ Královka na pražské Letné. Mistrovství se zúčastnilo celkem 943 soutěžících z 26 týmů z celé ČR a předvedlo 

celkem 149 choreografií. Otevřeny byly standardní a malé cheer i dance divize pro všechny věkové kategorie. 

Přičemž malé divize musely nejprve projít kvalifikací na Národní soutěži malých divizí, a postoupit do finále 

Mistrovství ČR mohlo vždy maximálně 5 soutěžních skupin z dané divize. Na tribunách svým fanděním 

podporovalo soutěžící 970 diváků. V porotě zasedlo 13 certifikovaných porotců z USA, Slovinska, Velké Británie, 

Rakouska, Německa a ČR.  

Každý soutěžící obdržel jako dárek sběratelský náramek s designem 15 let výročí ČACH a brandovanou vodu 

Isoline s logem ČACH. Vítěz každé kategorie obdržel mistrovský banner do tělocvičny, trofej, medaile a diplom. 

Vylepšený byl přenos na velkoplošné obrazovce o grafické prvky a zajímavosti z historie cheerleadingu. 

Překvapením k 15. letému výročí Mistrovství ČR bylo vystoupení Pyroterra Light Show se zakomponovanými 

prvky cheerleadingu ve svém unikátním vystoupení. 

 

Titul Mistr ČR 2016 v hlavních týmových kategoriích obdrželi:  

Team AllGirl Senior - Level 6 PREMIER – Eagles Senior (Prague Eagles Senior)  

Team Coed Senior - Level 6 PREMIER – ACT Pandas (ACT)  

Team Dance Freestyle Pom Senior – Wild Cheerleaders (Wild Cheerleaders) 

SAFARI CHEER CUP  

Jedinou soutěží pod širým nebem v ČR je Safari Cheer Cup, který se v tomto roce konal dne 11. 6. 2016 v ZOO 

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

spojení sportu, vzdělávání a přírody v pohodové atmosféře prostředí ZOO a Safari. Otevřeny byly standardní 

týmové i malé divize a další jejich mutace převážně menšího charakteru. Díky ladění celé soutěže v rodinném 

duchu jsme mohli též spatřit originální vystoupení tvořené skupinami rodičů. Soutěže se zúčastnilo celkem 424 

sportovců ze 14 týmů, kteří předvedli 131 choreografií a soutěž tak oproti předchozímu ročníku opět znatelně 

narostla na své velikosti. Svým potleskem akci podpořilo 263 diváků a další zvědaví návštěvníci Safari. Porota 

byla tvořena celkem 6 odbornými porotci z Polska, Slovenska a ČR. Medailisté kromě běžných ocenění obdrželi 
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i tematické ceny jako krmení žiraf nebo Safari. Specialitou této soutěže jsou i balíčky v kombinaci 

startovného/vstupného s možností ubytování/přespání přímo v areálu Safari, které využívali hlavně dětští 

účastníci. Vzhledem k odpolednímu dešti, byla soutěž organizátory přesunuta do blízké školní tělocvičny. Akce 

pokračovala zde a s cca hodinovým zpožděním byla úspěšně dokončena.  

SPIRIT CHEER CUP  

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

cheerleadingové ligy. Již jedenáctý ročník soutěže se konal 26. 11. 2016 v hale TJ Lokomotiva v Plzni a byl 

tematicky laděn v pirátském duchu. Soutěže se zúčastnilo celkem 660 soutěžících z 23 týmů, kteří předvedli 

150 choreografií. Atmosféru vytvořilo 518 diváků. Porota byla tvořena celkem 10 certifikovanými porotci z USA, 

Velké Británie, Slovinska a ČR. Otevřeny byly standardní a malé cheer i dance divize pro všechny věkové 

kategorie. Hala díky prostorné warm up zóně a zákulisním prostorům poskytuje příjemné prostředí 

pro soutěžící. Prvně bylo aplikováno pravidlo s omezením zastoupení týmů v malých divizích, díky kterému 

se soutěž zkrátila a vešla opět do přiměřené doby. Pro děti byla připravena pirátská hra o poklad. Diváci měli 

možnost soutěžit o dva lístky na ME 2017 v Praze. 

KLUBOVÉ SOUTĚŽE 

V roce 2016 byly do soutěžního řádu ČACH prvně zařazeny i Klubové soutěže. Jejich hlavním cílem 

je rozšířit soutěžní možnosti pro sportovce, především pro realizaci v oblasti malých divizí. Zároveň také rozšířit 

povědomí o cheerleadingu v různých regionech, díky aktivnímu zapojení pořádajícího týmu. Vybrané přihlášené 

soutěže obdržely záštitu ČACH či byly zařazeny do České Národní Cheer Ligy. V roce 2016 se jednalo o soutěže 

Basta Cheer Cup a Evolution Cheer Battle. Obě soutěže se konaly koncem kalendářního roku 2016. 
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Čampy, semina r e, workshopy 

V průběhu roku ČACH pořádá, dle poptávky členské základny a na základě doporučení odborných komisí ČACH, 

vzdělávací aktivity, praktické workshopy a kempy. V roce 2016 jsme pro cheerleaders zařadili vždy jeden 

praktický workshop se zaměřením na jednu z oblastí cheerleadingu - tedy na stunty, akrobacii a tanec. Byl 

zahájen program Coach University vedoucí k systematickému vzdělání a certifikacím trenérů cheerleadingu 

v ČR. ČACH a instruktoři z řad CNCT Masters se po několikaleté pauze opět účastnili na spolurealizaci letního 

Czech Summer Cheer Campu. 

COACH UNIVERSITY 

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

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

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

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

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

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

s rozvojem sportovního odvětví cheerleading.  

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

v rozsahu 50 vyučovacích hodin a skládalo se z 12 okruhů odbornosti. 

CZECH SUMMER CHEER CAMP 

Pětidenní letní kemp uspořádaný ve spolupráci s Institute of Czech Cheerleading proběhl v termínu  

4. - 7. 8. 2016 na osvědčeném místě ve Sportcentru v Brandýse nad Labem. Vedením kempu byl pověřen Blake 

Myers. Instruktoři, členové CN/CT Masters a Senior, Jana Česká, Han Menclová, Petra, Vandělíková, Milan 

Lavička, Radovan Slavík, Michal Tilgner a James Matsinger. 

Novinkou v programu kempu s patnáctiletou historií v ČR byla výuka Partner Stunts a Double Stunts, trénink 

přechodů, vzestupů a sestupů u stunty. 

Akce se uskutečnila s pozitivním ohlasem za přítomnosti bezmála 70 účastníků na kempu. 

TUMBLE CAMP 

Již několikátý ročník oblíbeného školení zaměřeného pouze na akrobacii a gymnastickou přípravu cheerleaders 

proběhl hned na začátku nové sezony v neděle 25. 9. 2016. Letošní ročník se konal ve specializované tělocvičně 

na akrobacii - TJ Sokol Žižkov II.  Camp byl rozšířen i o okénko pro trenéry, kde byli instruováni ve správných 

technikách spottrování a návaznosti výuky jednotlivých prvků. 

Campu se zúčastnilo celkem 107 akrobatů, kteří byli rozděleni do dvou samostatných worskhopů dle úrovně 

dovedností tak, aby se mohli co nejlépe zaměřit na potřeby jednotlivců. Školiteli byli zástupci gymnastické 

federace a členové CNCT Masters. 
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DANCE WORKSHOP S TONYM HODGESEM – NEREALIZOVÁNO 

V souběhu s Tumble campem byl naplánovaný i víkendový koncept tanečního workshopu, který byl pro malou 

účast tanečních cheerleaders zrušen a o měsíc později byl nahrazen jednodenním workshopem se stejným 

lektorem. 

TANEČNÍ WORKSHOP „ZATANČI SI S TONYM!“ 

Jednodenní workshop se konal v neděli 27. 11.2016 v Praze, den po soutěži Spirit Cheer Cup. Skládal 

se z několika samostatných lekcí – Pom dance pro peewees a junior kategorie, školení pro trenéry, praktické 

lekce pro věkovou skupinu senior a privátními konzultacemi double dances na závěr dne. 

Workshop se konal v prostorách partnerské organizace B.D.S Academy a byl plně naplněn obzvlášť dětskými 

kategoriemi. 

UCA CAMP 

Ve dnech 22. - 23. 10. 2016 navázala asociace na úspěšný první ročník UCA kempu ročníkem druhým. Praktický 

víkendový workshop byl letos zaměřen a specializován pouze na oblast cheer. Kempu se zúčastnilo 110 

cheerleaders z celé České republiky. Akce se uskutečnila ve Sportovniḿ areálu Trěbesǐń. Instruktory byli vybraní 

zástupci European UCA STAFF - Marion Gämperli (Švýcarsko), Julie Westvang (Norsko), Mark Deversi 

(Německo), Gemma Butterly (Švédsko) + 8 českých instruktorů CN/CT Masters. 
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Dals í  akce a aktivity 

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

odvětví a sportovců, ale mají zaměření sociálního a společenského charakteru. Dále sem spadají projekty, jež 

pořádali či se jich účastnili kolektivní členové ČACH. 

ANKETA SPORTOVEC A TRENÉR ROKU CACH 2016 

Kolektivní členové ČACH mohou každý rok nominovat své nejlepší sportovce v anketě Sportovec a trenér roku. 

Na základě stanovených kritérií vybírá odborná komise, tvořená zástupci z řad porotců, trenérské, mediální 

komise a dalších osobností českého cheerleadingové a sportovní scény, nejlepší 3 sportovce v kategorii. Ti jsou 

pak představeni na slavnostním Galavečeru, kde jsou i vyhlášeni vítězové daných kategorií. Sportovci roku 2015 

se stali Kristýna Slaninová, Sabina Macharová, Aneta Macharová a Jakub Přibilík. Trenérem roku se stala Linda 

Kotvová. 

SLAVNOSTNÍ GALAVEČER 

Druhý ročník slavnostního Galavečera se konal 23. 1. 2016 v Praze v historickém Paspově sále. Vrcholnou 

událostí celého večera bylo vyhlášení top sportovců a trenéra uplynulého roku. Do síně slávy vstoupila Veronika 

Ludvíková za rozvoj českého cheerleadingu Tento ročník byl spojen s vyhlášením nejlepších sportovců Českou 

asociací amerického fotbalu. Propojení akce obou těchto asociací bylo příjemným zpestřením celého večera a 

posílením vazeb mezi sportovními odvětvími. Večerem provázel komentátor ČT Sport Jiří Kalemba. Účastníci 

galavečera si užili vystoupení cheerleaders, soutěž o věcné ceny, raut v ceně vstupenky, vítězové obdrželi krásné 

skleněné trofeje od společnosti Preciosa a všichni společně příjemnou zábavu při hudbě a tanci. Hudební 

vystoupení: Pavel Callta. Vstupenky v předprodeji sítě Ticketportal. Galavečera se zúčastnilo 125 hostů a 30 

diváků.  

MEGA CHEER SHOW  

Spojení tradic amerického fotbalu a cheerleadingu vyústilo 23. 7. 2016 ve společnou show českých 

cheerleaders na finále amerického fotbalu Czech Bowl. Akce se letos zúčastnilo 30 cheerleaders z 5ti týmů, 

kteří předvedli svou show ve dvou vystoupení - před začátkem zápasu a v jeho poločase. V letošním roce byla 

tradice mega show upravena v nový formát - cheerleaders měli jednotný vzhled, v poločase bylo vytvořeno 

vystoupení s použitím pokřiků, které mělo za úkol více vtáhnout diváky.  

CHRISTMAS CHEER SPARKLE 

Dobrovolný a charitativní projekt, jehož cílem byl finanční dar organizaci Svetielko pomoci, která pomáhá 

onkologicky nemocným dětem (poskytuje mobilní hospic a zlepšuje životní podmínky dětí v období léčby). 

Prodejem vánočních čepiček věnovaných Českou asociací amerického fotbalu na soutěži Spirit Cheer Cup a 

Klubové soutěži s podporou ČACH pořádanou klubem JNS Evolution cheer battle byl získán výtěžek, který byl 

předán organizaci. 
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SPOLEČNÉ VYSTOUPENÍ SVĚTLA NOCI 

Společným vystoupením a fanděním rozzářily pomy týmů Glitter Stars, JNS, ACT a Tigers zápas amerického 

fotbalu Světla noci ve Znojmě, které se konalo dne 29. 5. 2016. Akce se zúčastnilo celkem 47 vystupujících 

ze 4 týmů. Společnou 9 minutovou skladbou plnou akrobatických kousků, secvičenou pod taktovkou Renaty 

Macharové, učarovali cheerleaders diváky o poločase zápasu amerického fotbalu Znojmo Knights vs. Přerov 

Mammoths.  

DÍKY, TRENÉRE! 

Díky, trenére! je sportovně-společenská akce určená trenérům, kteří vedou pravidelně svěřence mladší 15 let. 
Pořádá ji spolek Díky, trenére. V druhém ročníku ankety „Díky, trenére“ se stala trenérka Prague Eagles 
cheerleaders, Nicole Kolářová, třetím nejlepším trenérem mládeže. Celá akce byla velmi medializovaná 
a posunula jméno českého cheerleadingu zase o kousek dále. 

JUNIORSKÝ SPORTOVEC ROKU 

Cílem soutěže České nadace sportovní reprezentace je posílit zájem mládeže o výkonnostní sport a motivovat 

juniorské reprezentanty a jejich trenéry k dosažení špičkových mezinárodních výsledků. Dále rozšířit okruh 

mecenášů sportu a přivést jejich zájem od úspěšných seniorských reprezentantů k podpoře méně známých 

juniorských reprezentantů, tvořících budoucnost českého sportu. 

Do 21. ročníku ankety „Juniorský sportovec roku 2016“ byla za cheerleading nominována Sabina Macharová 

z Glitter stars. 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA, ČACH 2016  

25 

Programy Č eske  asociace cheerleaders 

AKRO GYM, AKRO GYM PLUS 

Programy na podporu rozvoje gymnastických dovedností u dětí a mládeže v cheerleadingu, které jsou 

financovány z dotačního fondu z ČOV. Rokem 2015 byl Akro gym ukončen a nahradil ho program Akro gym Plus. 

Zde má kolektivní člen ČACH možnost získat finanční prostředky na základě splněných podmínek (zveřejněných 

u programu), za rok 2016. Účelové plnění poskytnutého finančního daru je na sportovní nářadí, náčiní, pomůcky 

a vybavení. Cílem programu je ulehčení a zefektivnění nácviku gymnastických a akrobatických prvků a tím 

zvýšení sportovní výkonnosti. Zajištění bezpečnosti tréninků u dětí a mládeže. Rovněž zajištění nezbytného 

vybavení pro činnost sportu. 

TRÉNINKOVÁ GYMNASTICKÁ SADA 

V rámci využití pomůcek zdarma je pro kolektivní členy ČACH poskytnuta Tréninková gymnastická sada. 

Výpůjčka trvá tři měsíce a řídí se dle Kalendáře zápůjček vyvěšeného na webových stránkách ČACH. Sada 

obsahuje švédskou bednu, žíněnku a kladinu. V roce 2016 této nabídky využily týmy Prague Eagles 

Cheerleaders, Power Cheerleaders, Takt Liberec a Cheer Academy. 

BENEFIT PLUS 

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

na rok 2016 prodloužena většina partnerských smlouva a dohody z předchozího období. Jedná se o slevy 

pro členy u společnosti Adidas, Diony Sports, Tejpy.cz, Thor Tactical, Varsity, ICC, AS Brand. 

K novým benefitům patří slevy na zápůjčky airtracků u společnosti Airgym, slevy na workshopy v BDS Academy, 

zvýhodněné ceny u výrobce týmových triček FitGear, na vybrané produkty od Spirit Cheer Shop, sleva na vstup 

do Exit Room Praha a zvýhodněné vstupné do Jump Park a Laser Game. 

 

 

http://cach.cz/index.php/asociace-informace-o-nas/program-benefit-plus/bds-opencard
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Public relations  

Pro komunikaci s členskou základnou a širokou veřejností byly v roce 2016 využívané osvědčené on-line kanály, 

především sociální síť Facebook a cílené Newslettery. Základním zdrojem informací pro členskou základnu 

i širokou veřejnost zůstává stále oficiální web organizace www.cach.cz.  

SOCIÁLNÍ SÍŤ FACEBOOK 

Pro přímou komunikaci s členskou základnou – sportovci, byla nadále používána stránka ČACH a další tematické 

skupiny a události na sociální síti Facebook. V roce 2016 jsme dosáhly vytyčeného cíle – 2 000 fan Likes. Díky 

této strategii dochází k přímému oslovení členské základny a možné obousměrné komunikace, bez nutnosti 

zprostředkování komunikace jednatelem týmu. Plánovaná komunikace a promování stěžejních příspěvků 

přispívá k informovanosti cílových cheerleaders a nárůstu osvěty o dění v českém cheerleadingu. 

WEBOVÉ STRÁNKY 

Webové stránky 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, kde se naše články 

automaticky zobrazují.  

ELEKTRONIČKY  REGISTRAČ NI  SYSTE M 

Elektronický registrační systém (dále jen „ERS“) je program připravený na míru ČACH. Slouží především pro 

evidenci členské základny – registrace kolektivních členů a jednotlivých cheerleaders. ERS obsahuje samostatný 

modul určený k přihlašování na soutěže a akce pořádané ČACH. Součástí systému je i modul pro rozesílání 

Newsletterů ČACH (direct mailing). V roce 2016 byl systém nově rozšířen o samostatný modul Akce a přihlášky 

na ECU Europeans. Nově systém najíždí i na evidenci a grafické zpracování výsledků ze soutěží ČACH.  

ERS velmi zefektivnil evidenci členské základny a zjednodušil administraci v daných oblastech. Exporty 

ze systému nevyužívá jen organizace ČACH (evidenční, statistické a podkladové účely), ale i jednotliví kolektivní 

členové mají možnost rychlého zajištění statistik a přehledů svých členů.  

DIRECT MAILING 

Od roku 2015 je intenzivně vyuzǐv́án nástroj pro hromadné rozesílky e-mailů. Ten umožňuje dodat informaci 

přímo členům ČACH či dalším cílovým skupinám, jako jsou zahraniční týmy a organizace zabývající 

se cheerleadingem a efektivně je tak a upozornit na zajímavé akce v oblasti cheerleadingu, které se konají v ČR 

a Evropě. Současně jsme schopni zadat selekci informace určenou jen některým subjektům a organizačním 

cľánkům (v prǐṕadě společných projektů s partnery, nebo jako využití pro obchodní sdělení od partnerů 

za výhodných podmínek pro cľeny ČACH v rámci programu Benefit Plus apod.). Největsǐḿ přínosem nástroje 

pro direct mailing je bezpochyby možnost rozesílaní informaci ́ ve formě graficky atraktivních Newslettrů. Ty 

jsou v jednotném layloutu, včetně odkazů, fotodokumentace a samozřejmě nabízí okamžité sledování statistik 

zobrazení a prokliků. 

http://www.cach.cz/
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DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ 

Pro zkvalitnění a rozšíření nabídky aktivit a služeb pro členy ČACH bylo distribuováno několik sérií krátkého 

dotazníku se zpětnou vazbou k jednotlivým soutěžím či sezóně 2015/16.  

TVCOM 

Jenda z největších sportovních on-line televizí pravidelně realizovala přímý přenos a záznam soutěží ČACH. 

YOUTUBE 

Záznamy z menších soutěží jsou nahrávány na Youtube kanál ČACH, který slouží zároveň i pro distribuci video 

highlights z důležitých soutěží a akcí. 

TELEVIZE 

ČT Sport natočila a odvysílala 15 minutovou reportáž z Mistrovství ČR v cheerleadingu a současně 

i zpropagovala úspěch reprezentačního CNCT týmu v Orlandu na Floridě. Záběry byly dále použity  

i ve sportovním zpravodajství a pořadu Lvíčata. V ČT jsme též mohli zhlédnout záběry ze soutěže Roller Coaster 

Cup či prezentace jednotlivých sportovních týmů v regionech. 

NOVINY 

Pro zveřejnění důležitých sdělení a událostí bylo i nadále publikováno z tištěných médií v Deníku sport. 

PROJEKT HIT HIT 

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

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

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

nebylo dosaženo cílové částky, nicméně významně napomohl propagaci české výpravy a přinesl finanční 

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

Vzhledem k osvědčení spolupráce se zavedenými komisemi byly v roce 2016 vybrané komise rozšířeny o další 

kompetence a členy. Chod a obsah práce komisí určuje směrnice ČACH č. 3/2014. 

KOMISE PRO BEZPEČNOST A LEVELBOOK  

Dříve „Technická komise pro pravidla“ byla přejmenována na obsahově lépe odpovídající „Komisi 

pro bezpečnost a levelbook“. Komise v průběhu roku 2016 odpovid́ala na nejrůznějsǐ ́ dotazy na pravidla 

v oblasti Cheer i Dance, prǐcěmz ̌ také posuzovala legalitu zaslanyćh video ukázek. Předsedkyně komise 

se v únoru 2016 zúcǎstnila ECU konference a sǩoleni ́na ECU pravidla konané ve Vid́ni. Na tomto sǩoleni ́byly 

probiŕány jednotlivé levely pravidel pro Cheerleading a Cheer Dance spolu s ukázkami a vysvětleniḿ novinek 

a úprav v pravidlech pro rok 2016. Členky technické komise provedly komplexní aktualizaci pravidel 

Cheerleadingu v oblasti Cheer i Dance a zapracovaly do české verze pravidel aktuální změny. Technická komise 

se také účastnila cheerleadingových soutěží, kde působila i jako technická porota. 

 

KOMISE POROTCŮ 

Během celého roku 2016 se členové Komise porotců věnovali v prvé řadě samotné činnosti porotcování 

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

klubových a na soutěžích v zahraničí. Členové Komise porotců a další spolupracující osoby, které se vzdělávají 

v této oblasti, zastávali činnost Score, Safety a nově také pozici Head judge, a to jak pro kategorii Cheer, 

tak i Dance. Pro získávání dalších zkušeností, odborných znalostí, informací, novinek v oboru atd. se vybraní 

členové komise porotců účastnili zahraničních školení pořádaných ICU, ECU a Varsity Europe.  

Zároveň v průběhu celého roku, zejména pak v čase před soutěžemi, zastávali konzultační poradenství pro 

trenéry a cheerleaders převážně co se týká legality prvků. Jednotliví porotci získávali během celého roku cenné 

zkušenosti porotcováním i na nejrůznějších evropských a světových soutěžích, tedy např. jako stínoví porotci na 

Mistrovství Evropy ve Vídni a na Mistrovství Světa v USA, dále také porotcovali na národních či otevřených 

soutěžích po celé Evropě, hlavně v Itálii, Polsku, Německu, Maďarsku, Bělorusku či Holandsku. Členové komise 

porotců konzultovali dotazy a lektorovali nové zájemce o práci porotce. Mimo jiné se členové účastnili 

i nominační komise ankety Sportovec a trenér roku 2016.  

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

 

TRENÉRSKÁ KOMISE 

Trenérská komise se tento rok soustředila zejména na plánované soutěže a v nich otevírané divize tak, aby bylo 

zajištěno vhodné konkurenční prostředí pro soutěžící týmy. Bylo doporučeno, aby se vybrané kategorie 

přesunuly na oblastní klubové soutěže, a hlavní soutěže ČACH tak mohly probíhat v přiměřeném časovém 

rozmezí. Další povinností komise byla kontrola nominačních listů na galavečer Trenér a sportovec roku 

a zároveň výběr nominovaných, kteří postoupili do užšího kola. 
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TANEČNÍ KOMISE 

Taneční komise konzultovala s vedením ČACH možné trendy a prognózy ve vývoji (Kick, Jazz, Doubles) 

a spolupodílela se na organizaci a obsahu školení v oblasti Cheer Dance. Plánovaný Dance Workshop s Tonym 

Hodgesem – 24. - 25. 9. 2016 byl bohužel zrušen pro malý zájem ze strany týmů. 26. 11. 2016 však proběhla 

náhrada v podobě méně časově náročného školení „Zatanči si s Tonym“, který i přes časové omezení pokryl 

potřebné oblasti - konzultace pravidel a scoresheets, ukázka techniky pro junior/senior a peewee věkové 

skupiny, individuální přístup k Doubles. Komise evidovala obsazenost tanečních divizí a zhodnotila výsledky 

české výpravy na ECU Europeans 2016: V seniorské kategorii výsledky pod evropským průměrem. V juniorské 

kategorii jsou patrné lepší výsledky, obzvlášť cenou trofejí je 3. místo v teamovém hiphopu. 

 

MEDIÁLNÍ KOMISE 

Členové mediální komise se zejména v první polovině roku 2016 aktivně podíleli na řadě projektů ČACH. 

Především na realizaci Facebookových soutěžích, revizi webu ČACH, úpravě informací o cheerleadingu na Wiki, 

aktualizaci a realizaci dotazníkových šetření o spokojenosti účastníků na soutěžích a obecném průzkumném 

šetření. Kompletace, evidence a aktivace odborných komisí. Účast v nominační komisi Sportovec a trenér roku - 

výběr nominovaných sportovců a trenérů ve všech kategoriích. 

 

 

REVIZNÍ KOMISE 

Kontrolu hospodaření ČACH prováděla v roce ustanovená kontrolní komise ČACH. Činnost byla realizována 

především kontrolou hlavní knihy, rozvahy, účetního deníku, výsledovky a dalších záznamů o hospodaření 

ČACH. 

Na základě kontroly výše uvedených listin došla kontrolní komise k závěru, že hospodaření ČACH probíhalo 

v souladu s potřebami a účelem ČACH, a není tedy nutné provádět jakékoliv revize dosavadního hospodaření. 

Nicméně komise doporučuje důsledněji řešit výběry částek související s členstvím v CN/CT a s tím souvisejícími 

aktivitami, aby nedocházelo k zbytečnému vytváření pohledávek za stávajícími nebo bývalými členy národního 

týmu. Existující závazky doporučuje komise utvrdit formou např. uznání dluhu., aby nedošlo k případnému 

promlčení nároků vůči ČACH. 
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Financ ní  vy kazy 

ROZVAHA 
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VÝSLEDOVKA 
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PŘIJATÉ DOTACE A DARY 

 

                                      Souhrn přijatých dotací a darů v roce 2016 
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Za ve r 

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 roku 2016 na valné hromadě ČACH, 

která se konala v sobotu dne 4. února 2016 v Praze – v budově ČUS Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Břevnov 

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

 

Česká asociace cheerleaders, z.s. 

Zátopkova 100/2 
160 17 Praha 6 

Telefon +420605113311 

www.cach.cz 

 


