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O NÁS

Česká asociace cheerleaders, z. s. (dále jen „ČACH“) je neziskovou 
organizací, založenou v roce 2001, právní formou zapsaný spolek. Spolek 
je veden pod spisovou značkou L12223 u Městského soudu v Praze.
 
ČACH 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, 
pořádání dvoustupňových postupových soutěží a mistrovských soutěží  
v cheerleadingu, zajišťování finančních prostředků, osvěta, metodické 
vedení a v neposlední řadě také propagace cheerleadingu jako 
sportovního odvětví.
 
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 2021 řádně 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.

Česká asociace cheerleaders soustavně pracuje s talentovanou mládeží 
již od roku 2018 a to za účelem úspěšné sportovní reprezentace. V roce 
2022 byla systematická práce s talentovanou mládeží oceněna zlatou  
a stříbrnou medaili z Mistrovství Světa. V roce 2020 byla upravena 
koncepce práce s talentovanou mládeží a po uvolnění restrikcí v důsledku 
COVID-19 prvně realizováno v roce 2022.
 
Charakteristika sportovního cheerleadingu ve zkratce:

•	 závodní sport, divácky atraktivní, dynamický sport
•	 tří minutové týmové choreografie předváděné na hudbu
•	 sportovní disciplína bodovaná odbornou porotou
•	 akrobacie a gymnastika předváděná skupinou ve vzduchu i na zemi
•	 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.

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

JSME ČLENOVÉ

SPOLUPRACUJEME S

•	 International Cheer Union (dále jen „ICU“) – Mezinárodní Unie Cheerleadingu, která je řádným členem zastřešující organizace mezinárodních 
federací GAIS

•	 European Cheer Union (dále jen „ECU“)
•	 Českého olympijského výboru (dále jen „ČOV“)
•	 Český klub sportovních svazů, organizací a institucí (dále jen „ČKSOI“)
•	 České unie sportu (dále jen „ČUS“)
•	 České unie kolektivních a individuálních sportů (dále jen „ČUKIS“)
•	 Naše mezinírodní organizace (ICU) je členem GAISF

ZÁSTUPCI ČACH V NÁRODNÍCH A NADNÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH

Martina Marešová
•	

•	 Členka ECU Board region střední Evropa
•	 Členka komise neolympijských sportů ČOV 
•	 Členka revizní komise ČUS

Jana Slavíková

•	 Členka komise ECU Championships 
Committee

Petra Žáková 

•	 Členka komise ECU Rule Committee
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ČACH region Praha západní – Praha 1-10, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha 17, Troja, Suchdol, Lysolaje, Nebušice, Pření Kopanina, Zličín, Řeporyje, Slivenec, Velká Chuchle, Lochkov, 
Lipence, Zbraslav, Libuš, Kunratice
ČACH region Praha východní – Praha 11, Praha 14, Praha 15, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Dolní Chabry, Březiněves, Ďáblice, Čakovice, Vinoř, Satalice, Dolní 
Počernice, Klánovice, Běchovice, Štěrboholy, Dolní Měcholupy, Dubeč, Koloděje, Petrovice, Újezd u Průhonic, Křeslice, Královice, Benice, Kolovraty, Nedvězí, Šeberov
ČACH region Střed (Středočeský) -  Středočeský kraj
ČACH region Severozápad - Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj a Karlovarský kraj
ČACH region Jihozápad – Plzeňský kraj a Jihočeský kraj
ČACH region Jihovýchod – Jihomoravský kraj, Zlínský kraj
ČACH region Severovýchod – Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj

Zařazení klubů do ČACH regionů 
 
ČACH region Praha západní - Prague Eagles, Cheer Academy, Cheerleaders Bees, Wild Cheerleaders, Fighters
ČACH region Praha východní - JNS
ČACH region Střed - Black Tigers Cheerleaders, POWER, Bobcats
ČACH region Severozápad - Basta, A-STYL Dragons, 
ČACH region Jihozápad - ACT, Sharks, Dark Foxes, Pilsen Jaguars, Blue Wings
ČACH region Jihovýchod - VSK Univerzita Brno Tigers, Glitter Stars
ČACH region Severovýchod - PM STARS, JCA LEgends, SK Opava, FunTime Athl. NJ
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Česká asociace cheerleaders vykonává svou hlavní činnost a účel v 9 krajích České republiky. Jednotlivé kraje jsou rozděleny do jednotlivých ČACH regionů, 
ve kterých působí regionální ambasadoři. Ti prostřednictvím členských klubů v daném regionu zajišťují rozvoj, podporu a propagaci cheerleadingu  
ve všech jeho úrovních v souladu se Stanovami ČACH, a zároveň je zajištěna dvoustupňovost soutěží v regionech. Regionální ambasadoři řídí a organizují 
mimojiné i rozvoj talentované mládeže vedoucí ke sportovní reprezentaci. Tímto ČACH vytváří podmínky pro rozvoj cheerleadingu nejen pro členské spolky 
působící na daném území.
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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 Prezidium a kontrolním orgánem Kontrolní komise. Dále, za účelem zkvalitnění služeb a zintenzivnění 
spolupráce organizace a jejích členů byly zřízeny Odborné komise a pracovní skupiny, viz Obr. 1. Organizační struktura ČACH upravuje vzájemné vztahy mezi 
jednotlivými odděleními, komisemi a pracovními skupinami. Specifikuje odpovědnosti a pravomoce jednotlivých pracovníků.

VALNÁ HROMADA
 
Poslední zasedání Valné hromady ČACH (dále jen „VH“) proběhlo 14. listopadu 2021 od 14:00 hod. Své zastoupení zde mělo 14 Kolektivních členů  
z 23 možných. VH byla usnášeníschopná. Ze zasedání byl vytvořen Zápis.

Obr. 1: Organizační struktura ČACH.

Prezidium ČACH je pětičlenné. Jedná se o orgán výkonný  
a zároveň statutární.  
Prezidium dle plánů a nastavených cílů předkládá svou  
činnost v této výroční zprávě.

Prezidentka:        Ing. Martina Marešová                

Viceprezidentka:             Bc. Jana Slavíková 

Viceprezidentka:             Ing. Marie Cerhová                        

Členka prezidia:              Ing. Renata Štefanová 

Členka prezidia:              Michaela Rom Tisarová
 
Secretary General:            Barbora Schejbalová 

PREZIDIUM ČACH

O NÁS O NÁS 11

TRENÉŘI

REGISTR TRENÉRŮ 
(A, B,C, As., Perf.)
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  
ČESKÁ ASOCIACE CHEERLEADERS, a.s.
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REPREZENTACE REGIONY PRACOVNÍ SKUPINY  
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ZPRÁVA PREZIDIA 
O ČINNOSTI

ZPRÁVA PREZIDIA O ČINNOSTI

Sezona 2021/22 byla obdobím  obrovských vzestupů, ale i pádů, změn  
a nečekaných zvratů. Český cheerleading se dočkal úžasného úspěchu  
a radosti, když čeští reprezentanti stanuli na Mistrovství Světa hned dvakrát 
na stupních vítězů. Byla to ale i sezona omezená covidem a ovlivněná velkým 
dotačním propadem, který nás poznamená na několik dalších let.

Začátek sezony 2021/22 byl poznamenán pandemií COVID-19. V zimních  
a jarních měsících byly zrušeny veškeré fyzické soutěžní aktivity kvůli zákazu 
shromažďování vyššího počtu osob. Krizový management ČACH monitoroval 
situaci Covid-19 a o relevantních výstupech členské kluby neprodleně 
informoval. Za účelem sdílení informací byla realizována pravidelná online 
setkávání, tzv. Posezení s trenéry. 

Prezidium ČACH uspořádalo všech 11 plánovaných vzdělávacích akcí  
pro téměř 250 trenérů, sportovců či porotců, a to i přes obtížné pandemické 
podmínky. Významným úspěchem tohoto období ve vzdělávací oblasti bylo 
získání vlastní akreditace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
pro Licenci B, tzv. II. třídy pro pracovní činnost Trenér/ka cheerleadingu. Do 
Síně slávy byla uvedena Linda Myers za úspěchy s mezinárodním dosahem 
a za svůj osobní přínos a dlouholeté působení na poli českého cheerleadingu.

Na jaře se covidové podmínky uvolnily a bylo umožněno prezenční pořádání 
soutěží. Poprvé tak mohl být uskutečněn plán nominace na Mistrovství 
Evropy z jarní soutěže Prague Cheer Open. Kvalifikované týmy tak získaly 
dostatečný čas na organizaci své výpravy. Další uskutečněnou akcí, která byla 
kvůli pandemii dříve odložena, byla realizace dvoustupňovosti soutěží ČACH, 
kde se prostřednictvím České Národní Cheer Ligy kvalifikovaly soutěžní 
skupiny na Mistrovství České republiky.  

Velkým milníkem v historii českého cheerleadingu byla výhra vůbec prvních 
medailí pro Českou republiku z ICU Mistrovství světa, a to hned zlaté  
a stříbrné, které získaly týmy Team Czech Republic Cheer Junior a Team 
Czech Republic Coed! Tento úspěch uchvátil média. Dočíst o jejich úspěchu 
jsme se mohli v Deníku Metro, na sport.aktualne.cz, sociálních sítích 
Národní sportovní agentury a Českého olympijského výboru, vidět jste 
mohli reprezentanty v reportáži pořadu Nova Víkend, spotu v Nova zprávy  
či Zprávičkách na ČT :D, pořadu Snídaně s Novou, aj. O úspěchu Teams Czech 
Republic bylo vydáno nespočet článků a vlna gratulací a sdílení výrazně zvýšila 
počet sledujících na sociálních sítích ČACH. Děkujeme všem, kteří se na tomto 
úspěchu podíleli! 
Dalším mezníkem byl historicky první výjezd Team Czech Republic 
Performance na ICU Mistrovství Evropy! Děkujeme za krásnou reprezentaci! 

Na ICU Mistrovství Evropy nás také reprezentoval tým Lady Eagles z klubu 
Prague Eagles Cheerleaders, který se umístil v top 10 evropských zemí 
v hlavní kategorii AllGirl Premier (L6) a dvojice tanečnic z klubu Bees 
Cheerleaders, která se umístila se dvěma vystoupeními na úžasném 5. místě 
z  53, resp. 32 účastníků!

Na Valné hromadě ECU v červenci 2022 byla oznámena změna systému 
věků pro další sezonu a my se musíme připravit na postupnou transformaci  
a ostaršení věkových skupin ze stávajícího systému na věky odpovídající 
Olympijským standardům (sjednocení po celém světě).

A nyní uvádíme stručný přehled k finanční situaci ČACH a celého sportovního 
prostředí. Sezona 2021/22 byla silně ovlivněna státním rozpočtovým 
provizoriem, v jehož důsledku bylo odloženo možné uveřejnění výzvy pro 
získání finančních prostředků pro chod organizace, podporu talentované 
mládeže a zajištění reprezentace. Proto se v průběhu sezony 2021/22 na 
základě nejistého výhledu na termín obdržení státní podpory Prezidium 
ČACH rozhodlo o využití nabídky od ČUS pro půjčku sportovním svazům  
a to ve výši 1 500 000 Kč. Tyto finanční prostředky spolu s dalšími procesními 
změnami zajistily řádný chod organizace a finanční krize tak ovlivnila sezonu 
2021/22 jen zčásti. Větší vliv měly personální změny, které v klíčových 
termínech ovlivnily chod jednotlivých oddělení financí a TCR a způsobily tak 
nestabilitu procesů a zpoždění běžných reakčních dob těchto pracovníků.  
I díky správně nastaveným pracovním procesům a sledování dílčí efektivity  
u jednotlivých projektů, ČACH dosáhla úspory na výše uvedených projektech, 
kterými se podařilo minimalizovat výslednou ztrátu celého hospodářského 
roku, zapříčiněnou nečekaným snížením dotace pro sezonu 2021/22. 
Přidělená výše finančních prostředků pro rok 2022 odpovídá 66% 
dotace z roku 2021, tedy pro rok 2022 chybí v příjmové položce rozpočtu 
ČACH 1,6 mil Kč oproti rozpočtu, který byl schválen VH. Finanční oddělení 
sleduje cashflow a reaguje pružně na aktuální potřeby tak, aby byl finanční 
krizí český cheerleading ovlivněn minimálně. Díky kvalitnímu sledování 
hospodaření, aktivního řízení toku financí a nutnému snížení úvazků, 
končí sezona 2021/22 ve ztrátě pouze -571 320 Kč a to se s ohledem  
na aktuální vývoj sezony 2021/22 jeví jako nejlepší možný dosažený výsledek. 

Jednání Prezidia proběhla 26x, převážně v prezenční formě každý druhý 
čtvrtek v měsíci v čase 18:00-24:00. Zápisy jednání jsou zveřejněny na webu 
ČACH.

I přes výše popsané výzvy se Prezidiu ČACH podařilo splnit či částečně 
realizovat 85% cílů pro sezonu 2021/22. 
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PLNěNÍ CÍLŮ PRO SEZONU 2021/22

A) Realizace dříve připravených a stanovených cílů, které nebylo možné uvést v platnost v sezoně 2020/21 vzhledem k tehdy probíhající pandemii  
COVID-19

1. Nominace na ME z březnové soutěže.
    SPLNěNO
Nominace na ICU Mistrovství Evropy 2022 bylo realizováno z březnové 
soutěže Prague Cheer Open.

2. Revitalizace soutěží. 
ČÁSTEČNě SPLNěNO
V této sezoně byl zpracován a aplikován nový systém projektového řízení  
a finančního vyhodnocení eventů. Proběhla revitalizace soutěže PCO,  
viz níže. Byl připraven koncept revitalizace Mistrovských soutěží (vizuál, stage, 
lité medaile, e-scoring, digitalizace procesu hodnocení a technické zajištění 
porotců) a požádáno o dotaci NSA v programu MTZ, který bude realizován  
po přidělení dotace a obdržení finančních prostředků.

3. Spuštění projektu ParaCheer v ČR. 
    ODLOŽENO 
Start projektu musel být odložen kvůli pandemickým omezením ze začátku 
sezony 2022/23.

4. Investice do vzdělání managementu, zvýšení odbornosti. 
    ODLOŽENO
Tato investice nebyla v sezoně 2021/22 realizována z důvodu prioritizace 
realizovaných projektů a směřování finančních prostředků v souladu s péčí 
řádného hospodáře. 

5. Zajištění kvalitního prostředí a vybavení prostřednictvím SC. 
ČÁSTEČNě SPLNěNO
Koncept byl připraven a bude realizován v příští sezoně. 

6. Příprava projektu na realizaci Mistrovství Evropy 2024, 2025 v ČR. 
     SPLNěNO
Příprava organizace ME na možné pořádání již v roce 2023.

7. Sjednotit systém cenové i organizační politiky soutěží organizovaných 
ČACH i kluby.
     SPLNěNO
Proběhla příprava systému, který bude dále rozvíjet Pracovní skupina 
Klubové soutěže. 

8. Rozvoj podpory reprezentace českých klubů na mezinárodních soutěžích 
(ME Teams, ME Doubles aj.). 
     SPLNěNO
V této sezoně byly české kluby podpořeny prostřednictvím finanční 
podpory na startovné na ICU Mistrovství Evropy 2022. ČACH podpořil kluby  
ve výši 35€/os. 

9. Umístění Team Czech Republic na MS v první pětce mezinárodního 
žebříčku.
     SPLNěNO
Oba české cheer týmy TCR se díky práci trenérů, organizace, pomoci svých 
blízkých a nezměrnou pílí sportovců staly mistry a vicemistry světa.

10. Sportovní centra talentované mládeže dle Koncepce sportovní přípravy 
talentovaných dětí a mládeže z roku 2020, který nebyl dosud realizován z 
důvodu pandemických omezení COVID-19.
    SPLNěNO
Příprava projektu k realizaci.

B) Pokračovat v realizaci a plnění cílů Akčního plánu ČACH 2020-2025

1. Zajištění financí prostřednictvím dotací a partnerů. Udržení stávajících 
programů dotací NSA, vyhledávání nových příležitostí.
      REALIZOVÁNO 
V sezoně 2021/22 byl aplikován nový systém řízení cashflow s ohledem 
na sledování hospodaření organizace za účelem minimalizace ztrát  
a maximalizaci úspor. S ohledem na všeobecnou finanční situaci ve sportu, 
udělal ČACH maximum k získání státní podpory. Osloveno bylo několik 
potenciálních sponzorů (např. Mattoni, Rohlík, Zásilkovna, Dáme jídlo, 
Nutrend, CheerTwirl a pod.), jednání s těmito potenciálními partnery stále 
probíhají. Podařilo se také zachovat smluvené slevy u stávajících dodavatelů. 
V rámci vícezdrojového financování byl realizován prodej ERS systému ECU  
a Rakousku.

2. Projekt TCR Performance cheer: Podporovat úspěchy sportovní národní 
reprezentace ČR na mezinárodních soutěžích a šíření dobrého jména ČR. 
      SPLNěNO
Pro tuto sezonu byla zřízen tým TCR Performance, který reprezentoval ČR  
na ME 2022. 

3. Opakovaně pořádat významné mezinárodní sportovní události.  
      SPLNěNO
V letošní sezoně byla uspořádána soutěž Prague Cheer Open s mezinárodní 
účastí (účastníci z Maďarska, Chorvatska, Estonska, Slovenska a Polska), 
která byla zařazena do European Cheer League. Vítězové získali originální 
custom lité medaile s logem PCO a designovou stuhou.

4. Rozvíjet výkonnostní sport mládeže - opětovná realizace ligy. 
      SPLNěNO
V letošním roce byl opět aplikován systém zajišťující konkurenceschopnost  
a porovnání výkonnosti jednotlivých sportovců prostřednictvím České 
Národní Cheer Ligy (CNCL) pro malé a týmové divize. Díky CNCL je zajištěna 
dvoustupňovost soutěží, systémem CNCL se týmy kvalifikovaly na mistrovské 
soutěže.

5. Zajistit dostatečné množství soutěžních příležitostí v regionech: Koncept 
putovních soutěží; podpora klubů v regionech. 
- ZMěNA KONCEPTU
S ohledem na zkušenosti získané díky pandemii COVID-19 a dlouhodobou 
snahou o změnu tréninkových návyků klubů, proběhla transformace 
konceptu zimní soutěže pořádané Prezidiem ČACH na virtuální model, 
který přináší nesporné výhody.  Virtuální forma soutěže slouží zejména  
pro kvalitní zpětnou vazba od odborníků světové úrovně pro sportovce  
a trenéry a možnost úpravy soutěžní choreografie na začátku sezony.  
Tato forma soutěže umožní sportovcům předvést a natočit soutěžní sestavu 
flexibilně v místě jejich působení bez nutnosti vynaložení dalších nákladů na 
cestování apod. Týmy mají navíc možnost zasoutěžit si proti zahraničním 
sportovcům. Zároveň lze při této formě soutěže nastavit nižší startovné.

6. Podpora rozvoje Performance Cheer: Participace na mezinárodním 
projektu rozvoje sekce Performance Cheer. 
ČÁSTEČNě SPLNěNO
Realizovány byly performance školení a kemp. Průzkum zaměřený  
na zájem o Trenérskou Licenci Performance poukázal na nezájem ze strany 
členské základny. Projekt byl dále částečně realizován prostřednictvím TCR 
Performance. Společné mezinárodní aktivity nebyly v této oblasti prozatím 
realizovány.

x

x
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7. Rozvoj odborné vzdělanosti trenérů: Zvyšování kvalifikace trenérů 
cheerleadingu. 
      SPLNěNO
Proběhlo zhodnocení projektu Licence B, zřídili jsme vlastní akreditaci MŠMT 
trenér cheerleadingu a přípravu nových školení (Trenér Asistent Cheer, 
Management Klubu). V této sezoně dokončilo Licenci B celkem 12 trenérů.

8. Rozvoj všeobecné sportovní vzdělanosti u sportovců všech věkových 
skupin. 
      SPLNěNO
V této sezoně proběhlo zhodnocení stávajících školení, jejich revitalizace  
a aktualizace.

9. Rozvoj odborné vzdělanosti porotců: Rozšiřování základny českých 
porotců. 
      SPLNěNO
Proběhlo rozšíření konceptu projektu porotců zaměřené na české porotce, 
kdy v této sezoně úspěšně dokončili program a obdrželi licenci 3 noví porotci. 

10. Podporovat rozvoj členských klubů. Program Můj ČACH.
X ODLOŽENO 
Vzhledem k výraznému snížení finanční podpory ze stranu státu a provoz 
organizace, který byl polovinu sezonu v systému krizového řízení, byla  
s ohledem na prioritizaci realizovaných projektů podpora rozvoje členských 
klubů a příprava projektu Můj ČACH odložena na příznivější období. 

11. Pokračovat v programech podpory talentované mládeže ve spolupráci s 
kluby: Rozšíření podpory na trenéry mládeže s Licencí B. 
ČÁSTEČNě REALIZOVÁNO 
V první části sezony (9-12/2021) byly členské kluby podpořeny celkovou 
částkou 145 250,- Kč. V další části sezony nebylo možné v projektu 
pokračovat z důvodu změny podmínek NSA a následného neobdržení dotace 
pro oblast Talent 2022. 

12. Vytvářet podmínky pro zvyšování členské základny - Oslovování a podpora 
nových klubů (skupin zabývajících se cheerleadingem na úrovni kroužku, či 
pod aerobikem a mažoretkami) 
ČÁSTEČNě SPLNěNO 
V sezoně 2021/22 byl připraven základní koncept pro navyšování členské 
základny, jehož pilotním projektem je cheerleading do škol, který je realizován 
na základních školách v Příbrami ve šk. roce 2022/23.

C) Další plány a cíle pro sezonu 2021/22 rozšiřující Akční plán ČACH 
2020-2025

1. Zvýšit náborovou podporu členů s cílem zamezit meziročnímu poklesu  
a dostat se minimálně na úroveň stavu před covidovou pandemií.
      SPLNěNO
Pokračovala kampaň cheerleading je sport, zvyšování povědomí o českém 
cheerleadingu, zejména u veřejných institucí, a oslovování nových klubů. 

2. Připravit aktualizaci modelu (struktury) členských poplatků. 
      SPLNěNO
Model byl připraven a aktualizován v návaznosti na nové skutečnosti  
ve sportovním prostředí na sezonu 2022/23.

3. Příprava dlouhodobé strategie pro udržení motivace sportovců nad 15 let.
X ODLOŽENO
Odloženo v důsledku prioritizace dílčích úkolů pracovní skupiny  
a upřednostnění řešení změn věkových skupin, levelů, nominace na ME aj.

4. Příprava projektového záměru k financování klubů v rámci dotací.
      SPLNěNO
Byla nastudována dotace od Magistrátu Hl. m. Prahy pro sezonu 2022/23. 

5. Pokračovat v rozvoji ERS2. Modernizace modulu ERS2 pro odesílání 
hromadných Newsletterů. Realizace modulů a exportů pro CNCL a Anketu 
sportovec a trenér roku.
ČÁSTEČNě SPLNěNO
Zapracovány nové exporty pro účely statistik včetně Ankety trenér a sportovec 
roku. Nedostatek financí neumožnil realizaci nového modulu pro newslettery. 
Realizován prodej ERS systému ECU, Rakousku a příprava projektu na vývoj 
e-scoringu.

6. Rozvoj zdrojů samofinancování.
ČÁSTEČNě SPLNěNO 
Jak již bylo uvedeno výše, sezona 2021/22 byla s ohledem na financování 
dosti netypická. Státní podpora pro rok 2022 nehrála v sezoně 2021/22 
žádnou roli, financování organizace probíhalo díky půjčce od ČUS, podpory 
partnerů a efektivního hospodaření. Zároveň se podařilo realizovat první  
z plánovaných podnikatelských aktivit, které by v dalších sezonách mohly být 
příjmem pro budoucí finanční stabilitu organizace. Projekt samofinacování 
ČACH byl připraven ve formě konceptu a bude dále rozvíjen v sezoně 2022/23. 

Plán CÍLŮ PRO SEZONU 2021/22, schválený VH dne 14.11.2021 byl s ohledem na aktuální vývoj situace v českém sportu upraven v průběhu sezony. 
Prezidium ČACH v rámci krizového řízení posoudilo priority jednotlivých projektů a jejich účinnost s ohledem na řádné a efektivní hospodaření 
a následující projekty byly upřednostněny nad výše uvedenými, které nebyly realizovány či byli realizovány částečně. 

•	 Rozšíření členské základny - projekt cheerleading do škol 
•	 Profesionalizace trenérů cheerleadingu - odměňování prostřednictvím klubu a programu trenéři do škol
•	 NSA - snaha o přesun do skupiny 4 - týmové neolympijské sporty
•	 Správní žaloba - neoprávněnost vyřazení ČACH ze skupiny oprávněných žadatelů
•	 Boj o dotace, schůzky s NSA
•	 Procesní řízení, efektivita projektů a činností pracovníků ČACH
•	 Aktualizace organizační struktury a další administrativní úkony dle požadavků NSA
•	 Sportovní centrum talentované mládeže Praha, Brno (realizace koncepce 2020)
•	 Správní žaloba
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ZPRÁVA PŘEDSEDY  
KONTROLNÍ KOMISE

ZPRÁVA PŘEDSEDY KONTROLNÍ KOMISE

Kontrolní komise (dále jen "KK") 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 prezidia.

Cíle a priority komise:

•	 Hlavním cílem komise je revize hospodaření ČACH jako celku.
•	 Zaměření na přehledné vedení účetnictví podle jednotlivých kapitol 

rozpočtu.
•	 Kontrola nakládání s dotacemi.
•	 Kontrola souladu činnosti ČACH s předpisy.

Činnost komise v sezóně 2021/2022:

•	 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.
•	 Průběžný dohled a sledování vývoje spojeného s jednotlivými projekty.
•	 Vyjádření k podnětům členů ČACH.
•	
Termíny a jednání komise v roce 2021/2022:

Jednání byla vedena prostřednictvím e-mailů, telefonicky a on-line schůzemi 
průběžně v rámci celého sledovaného období, a to vždy při kontrole listin 
předložených Prezidiem ČACH nebo při vyjádření k podnětům ze strany členů 
ČACH.

Zpracované a předložené dokumenty komise:

Zpráva kontrolní komise pro valnou hromadu ČACH:
Členka kontrolní komise Adéla Černohorská uspěla ve výběrovém řízení na 
pozici pracovník ekonomického úseku ČACH. Tedy ke dni 22.11.2021 odstoupila  
z funkce člena kontrolní komise tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů.  
V letošním roce tedy kontrolní komise pracovala pouze ve dvoučlenném složení, 
což však nijak neovlivnilo její činnost. S politováním je nutné uvést, že i přes
vypsané výběrové řízení nebyl v prvním kole odhlasován žádný kandidát na tuto 
uvolněnou funkci.
Kontrolní komise prováděla průběžnou 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. Po útlumu 
problémů spojených s pandemií Covid 19 bohužel vyvstaly další komplikace  
s energetickou krizí v Evropě. Bez jakéhokoliv hodnocení politické situace  
je zjevné, že nejsou dostatečné prostředky pro sport, a to jak ze strany sponzorů, 
tak z dotací od prakticky všech možných subjektů. Kontrolní komise oceňuje 
aktivní konání ČACH při zajišťování prostředků z dotací a aktivní komunikaci  
s týmy dle aktuálního vývoje situace. KK nabádá Prezidum ČACH k dalšímu
aktivnímu postupu, když v souvislosti s nadcházející zimou a zvýšenými náklady 
na energie bude možná pro některé týmy toto období „bojem o členy a o přežití“.
Kontrolní komise doporučuje sledování průběžného čerpání rozpočtu  
s ohledem na jednotlivé výkony a vybrané kapitoly, a to s ohledem na aktuální 
velmi nepředvídatelnou situaci.
Jako negativum v předcházejících letech KK vytýkala několik faktur po splatnosti, 
kdy Prezidum ČACH aktivněji a rychleji nepracoval s vymáháním dlužných částek 
a pohledávek. Dle názoru kontrolní komise v tomto směru došlo k posunu  
k lepšímu.

Cíle a úkoly pro rok 2023:
•	 Revize hospodaření ČACH jako celku.
•	 Kontrola složek a komisí ČACH.
•	 Kontrola vybraných akcí či projektů.

Předseda:    Mgr. Václav Velešík
Členky:   Mgr. Olga Kopřivová
    Adéla Černohorská (do 10/2021)
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ZPRÁVA PŘEDSEDY  
TRENÉRSKÉ KOMISE

AKTIVITY TK 

SETKÁNÍ TK
TK se v sezóně 2021/2022 setkávala pravidelně jednou měsíčně online za využití platformy 
Google Meets. V rámci setkání řešila aktuální agendu, tj. průběžné projekty i nová zadání 
vycházející z požadavků ČACH či vlastní iniciativy TK.

SMěRNICE TK
Po pandemii COVID-19 se nejen TK, ale i celý český cheerleading ocitli v situaci, kdy bylo třeba 
přehodnotit statut quo. Pro TK tak vyvstala zejména otázka (re)definování vlastního smyslu 
a potřeba jasného ukotvení v rámci organizační struktury ČACH jako poradního orgánu  
s určitou mírou vlastní autonomie. Za tím účelem zpracovala TK návrh revize směrnice TK. 
Revize byla v podobě, v jaké ji TK předložila prezidiu, podpořena, nicméně v návaznosti na 
další problematiku (např. dohoda o mlčenlivosti a odměňování) TK iniciovala zakomponování 
nějaké formy pracovně-právního vztahu mezi členy TK a ČACH. Možnost mimořádných 
odměn byla prezidiem zakomponována do směrnice s tím i návaznost na vytvoření pracovně-
právního vztahu.

VZDěLÁVÁNÍ
TK se jakožto entita zastupující zájmy trenérů, aktivně zajímá o vzdělávání, které ČACH 
poskytuje a nabízí svým členům – ať už jde o workshopy, semináře, školení či obsah výuky 
v rámci trenérských licencí. TK má ambice v této oblasti působit jako zdroj inspirace pro 
realizační tým ČACH i jako zprostředkovatel zpětné vazby účastníků takového vzdělávání.
Na základě poptávky členské základny ČACH i vlastní iniciativy proto hodlá TK prezidiu nadále 
předkládat komplexní návrhy na realizované vzdělávání včetně konkrétního obsahu, formy  
či rozsahu.

SETKÁNÍ TRENÉRŮ
TK se doposud na každoročním setkání trenérů, které organizuje ČACH podílela převážně v roli 
externího účastníka, přísedícího, případně komentátora či poradce. Nadále je však připravena 
v této oblasti zaujmout s prezidiem ČACH roli plnohodnotného spoluorganizátora.
Směrnice o hostování

Směrnice o hostování je dlouhodobý projekt TK, který vzešel z poptávky členské základny 
ČACH. TK se  této problematice důkladně věnovala, a vypracovala návrh směrnice, který 
předložila prezidiu ČACH k posouzení. Tento návrh byl prezidiem připomínkovaný a dochází  
k jeho finálním úpravám tak, aby mohla směrnice být co nejdříve uvedena v platnost.

VYJÁDŘENÍ KE KLUBOVÝM SOUTěŽÍM
TK také posuzuje žádosti o zařazení klubových soutěží pod záštitu ČACH. V rámci tohoto 
procesu hodnotí žádosti po formální i obsahové stránce. Po zvážení všech podaných žádostí 
v sezóně 2021/22 (a vyžádání doplnění či úpravu některých údajů) doporučila TK zařazení 
všech žadatelů (Basta Cheer Cup, Evolution Cheer Battle, NJ Cheer Open, Pardubice Cheer 
Open, United Cheer Cup) do série ligových soutěží ČACH. Oblastmi, na které by se dle TK 
měli žadatelé v budoucnu hlouběji zaměřit (zejména je lépe specifikovat v rámci podaných 
žádostí) je (1) oblast zdravotnického zabezpečení a (2) rozpočtu.

ŽÁDOSTI O VÝJIMKY
Žádosti o výjimky patří mezi nefrekventovanější agendu TK. V sezóně 2021/22  
se TK vyjadřovala k 23 žádostem o výjimku, přičemž se jednalo převážně o (1) věkové 
výjimky; (2) věkové výjimky dle pravidel (tyto TK pouze brala na vědomí) a (3) výjimky 
stran počtu soutěžících. TK vzhledem k uvedeným zdůvodněním žadatelů předpokládá, 
že byla v sezóně 2021/22 skladba žádostí ovlivněna mj. negativním dopadem 
pandemie COVID-19 na členskou základnu zejména menších klubů. I z těchto důvodů 
posuzovala TK jednotlivé žádosti poměrně benevolentně. Hranice benevolence pak byly 
vytyčeny zejména možnostmi klubu organizovat si skladbu dílčích věkových kategorií. 

VYHODNOCENÍ NASTAVENÍ ČESNÉ NÁRODNÍ CHEER LIGY (CNCL)
TK provedla na základě komplexních výsledků ze všech soutěží zařazených do CNCL v sezóně 
2021/2022 rozbor, aby vyhodnotila, zda jsou aktuální podmínky pro kvalifikaci na Mistrovství 
ČR malých divizí vhodně nastavené a zda je na obdobném principu možné aplikovat nutnost 
kvalifikace na Mistrovství ČR také v týmových kategoriích. Své závěry předala prezidiu ČACH.

ÚPRAVA VěKOVÝCH KATEGORIÍ
Vzhledem k plánované úpravě věkových kategorií v rámci ECU, které vstoupí v platnost od 
ME 2023, se TK podílela spolu se skupinou pro strategie, bezpečnosti na analýze možností 
implementace těchto změn do systému věkových kategorií v rámci ČR.

ORGANIZACE SOUTěŽNÍ SEZóNY
Nutnost zefektivnění organizace soutěžní sezóny v ČR je zřejmá již dlouhodobě. TK se této 
problematice věnuje a svůj návrh předala prezidiu ČACH.

VIZE
Aktuálně se TK potýká zejména s pocity, že se nedaří jednotlivé projekty dotáhnout  
do úspěšného konce, což souvisí jednak s výše uvedenou oblastí vlastního sebeurčení, jednak 
s časovými prodlevami mezi dílčími kroky. V rámci dalšího fungování TK je tedy nezbytné 
zaměřit se na tuto problematiku tak, aby došlo k optimalizaci celého procesu.

Předseda:    Radovan Slavík
Místopředsedkyně:  Šárka Javůrková
Členky:    Veronika Dobiášová, Linda Myers, Nikoleta Míková, Nikola Kolářová, Lucie Skálová, Veronika Tlapáková, Magda Winterová

ZPRÁVA PŘEDSEDY TRENÉRSKÉ KOMISE
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Předsedkyně:   Barbora Schejbalová
Členky:    Ing. Simona Míková, Mgr. Petra Žáková

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 základny porotců 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 V SEZONě 2021/22:

•	 Projekt výchovy a vzdělání českých porotců.
•	 Školení Judges Scoring Clinic.
•	 Workshopy pro nové porotce.Judges Conference.
•	 Přípravné postupy v rámci nové směrnice vymezující rekvalifikační 

podmínky pro porotce a obecné podmínky spolupráce s certifikovanými 
porotci.

•	 Přípravná práce na nový koncept Judges Conference, zároveň první 
ročník rekvalifikačního programu v ČR.

CÍLE A ÚKOLY NA 2022/23:

•	 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.

•	 Vydání nové směrnice vymezující rekvalifikační podmínky pro porotce  
a obecné podmínky spolupráce s certifikovanými porotci.

•	 Realizace nového konceptu Judges Conference, zároveň první ročník 
rekvalifikačního programu v ČR.

•	 Rozvoj spolupráce s ICU programem pro porotce.

ZPRÁVA PŘEDSEDY  
PRACOVNÍ SKUPINY  

POROTCŮ

ZPRÁVA PŘEDSEDY PRACOVNÍ SKUPINY POROTCŮ
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Cíle a priority:

•	 Aplikace mezinárodních věkových skupin a výkonnostních levelů v ČR.
•	 Mapování prostředí a sledování trendů na mezinárodním poli v této oblasti s cílem rozvoje výkonnostního cheerleadingu v ČR.

Činnost v sezoně 2021/22:

•	 Monitorování aplikované struktury věkových skupin a levelů v praxi.
•	 Účast a diskuse problematiky věkových skupin, levelů a divizí na únorovém setkání trenérů ČACH 2022.
•	 Příprava projektu 15+ a grafiky.
•	 Průzkum obsazenosti výkonnostních levelů napříč českými kluby (srpen-září 2022).
•	 Zapracování nového systému ECU/ICU věkových skupin a nominačních kategorií na ME do již zaběhnuté struktury a soutěžního řádu v ČR v průběhu 

sezony vytvořením tzv. hybridního modelu pro sezonu 2022/23 a příprava prostředí pro aplikaci ECU/ICU věkových skupin v ČR od sezony 2023/24. 
Zohlednění návazností spojených s novou strukturou věkových skupin pro kvalifikací klubů na ME 2023. Zevrubný průzkum v této problematiky a 
nastudování modelů jiných evropských zemích.

•	 Poradní hlas Prezidia ČACH při rozhodování o levelu reprezentace (kluby na ME).
•	 Účast na konferencích a mezinárodních diskusích v oblasti věkových skupin a výkonnostních levelů.
•	 Spolupráce s PS Bezpečnost a Pravidla, Trenérskou komisí apod.
•	 Připomínkování Soutěžního řádu ČACH 2022/23.

Zpracované a předložené dokumenty:

•	 Návrh hybridního modelu věkových skupin a výkonnostních levelů 2022/23.
•	 Návrh rozšířeného modelu věkových skupin pro sezonu 2023/24.

Cíle a úkoly na 2022/23:

•	 Plynulý přechod na ECU/ICU věkové skupiny a výkonnostní levely.

Členové:   Ing. Martina Marešová
   Alexandr Stolpovskych
   Mgr. Petra Žáková

ZPRÁVA PŘEDSEDY  
PRACOVNÍ SKUPINY  

PRO ROZVOJ  
A STRATEGICKÉ  

PLÁNOVÁNÍ
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Cíle a priority:
•	 Aktualizace Obecných pravidel soutěží ČACH
•	 Aktualizace Pravidel bezpečnosti ČACH (Cheerleading, Performance Cheer, Hobby Cheer)
•	 Školení a vzdělávání v oblasti pravidel Cheerleading i Performance Cheer
•	 Posuzování legality prvků
•	 Zajištění odborné technické poroty na soutěžích
•	 Konzultace přidružených témat (porota, hodnotící kritéria, věkové skupiny a levely atd.)

Činnost v sezoně 2021/22:
•	 Aktualizace a překlad Obecných pravidel soutěží ČACH
•	 Aktualizace a překlad Pravidel bezpečnosti ČACH
•	 Školení Cheer Levels Clinic
•	 Účast na odborných školeních a setkáních porotců
•	 Konzultace legality prvků z dotazů a videoukázek
•	 Spolupráce na implementaci nových věkových skupin
•	 Porotcování na soutěžích ČACH i ICU
•	 Příprava a realizace vzdělávací rubriky Safety Check

Zpracované a předložené dokumenty:
•	 Obecná pravidla soutěží ČACH 2021/22
•	 Pravidla bezpečnosti ČACH 2021/22 (Cheerleading, Performance Cheer, Hobby Cheer)
•	 Zpráva o činnosti za sezonu 2021/2022

Cíle a úkoly na 2022/23:
•	 Aktualizace Obecných pravidel soutěží ČACH
•	 Aktualizace Pravidel bezpečnosti ČACH
•	 Rozšíření komise o specialistu na Performance Cheer
•	 Nový formát školení Cheer Levels Clinic
•	 Nové školení pro Performance Cheer
•	 Pokračování v rubrice Safety Check
•	 Zajištění odborné technické poroty na soutěžích k posouzení legality
•	 Konzultace legality prvků ze zaslaných videozáznamů
•	 Kontrola a poradenství ohledně legality prvků na warm upech na soutěžích
•	 Motivace trenérů k dodržování zásad bezpečnosti (vždy na prvním místě)

Předsedkyně:  Mgr. Petra Žáková
Členky:  Linda Myers, Ing. Martina Marešová, Bc. Šárka Javůrková

ZPRÁVA PŘEDSEDY  
PRACOVNÍ SKUPINY  

PRO BEZPEČNOST
A LEVELBOOK
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EKONOMIKA ČACH

Návrh rozpočtu pro sezonu 2021/22 byl schválen VH dne 14.11.2021  
se zápornou bilancí ve výši -183 321 Kč, která byla částečně krytá ziskem 
z předchozí sezony ve výši 135 957 Kč. Hospodaření sezony 2021/22 bylo 
ovlivněno nečekanými okolnostmi, které měly výrazný vliv na její průběh. 

V první řadě to byly personální změny, které v nejdůležitějších chvílích 
poznamenaly chod jednotlivých oddělení. V září 2021 podal administrativní 
pracovník výpověď a oslabil tak výkon oddělení v jeho nejnáročnějším období 
účetní závěrky a příprav na VH, nehledě na fakt, že s hledáním a zaučováním 
nového pracovníka výrazně zatížil již takto oslabený chod oddělení financí.   
V průběhu sezony to pak byla zcela nečekaná žádost manažerky TCR o zvýšení 
mzdy, kterou ze strany ČACH nebylo možné v požadované výši akceptovat, což 
vedlo k ukončení spolupráce před výjezdem TCR performance a dokončení 
smluvených činností.

Hospodaření bylo zcela pochopitelně ovlivněno i státním rozpočtovým 
provizoriem, které posunulo termín možnosti podání žádosti o dotaci pro rok 
2022, a tím se i prodlužoval termín obdržení státních prostředků. Od ledna 
2021 došlo k meziročnímu nárůstu  spotřebitelských cen o 9,9% ve srovnáním 
s lednem 2020, nyní se hovoří o 18%. Nárůst spotřebitelských cen ale nebylo 
to jediné co ovlivnilo výsledek hospodaření ČACH. V důsledku ekonomických 
predikcí o stále rostoucí inflaci, ruské agrese na Ukrajině a navyšování cen 
ropy a zemního plynu se většina subjektů připravovala na ekonomickou krizi 
a došlo k navyšování subdodavatelský cen. Jednání s novými partnery byly  
v důsledku změn jejich priorit posunuty na období konce roku 2022  
a získávání finančních prostředků pro sport obecně, bylo situací ve světě 
značně zkomplikováno.

Vzhledem k tomu, že Česká asociace cheerleaders, z.s. téměř nemá žádné 
jiné vlastní zdroje než je státní dotace, příjem z členských poplatků a podpora 
ze strany partnerů, pak je právě nejistota výše zmiňovaných příjmů kritickým 
faktorem pro výsledek hospodaření. Rozhodnutí o přidělené výši dotace je 
důležitý dokument, na jehož základě se rozhoduje o výši dohadné položky 

do jednotlivých účetních výkonů tak, aby účetní deníky mimo jiné odpovídaly 
pravidlům pro finální účtování celé dotace. Tedy obdržení takto strategického 
dokumentu na konci září, zpozdilo všechny dílčí úkoly, které jsou stěžejní  
pro řádné uzavření sezony k 31.8.2022. Po ukončení dílčích kroků účetní 
závěrky se přistupuje k finálnímu uzavření účetnictví a zpracování dokumentů 
pro řádné podání účetní závěrky a podání daňového přiznání. Aby došlo  
k naplnění zákonných povinností neziskové organizace, musí být účetní 
závěrka zveřejněna do 12 měsíců od rozvahového dne dané účetní závěrky  
a zároveň musí organizace podat daňové přiznání nejpozději do 3 měsíců  
po uplynutí zdaňovacího období.

V průběhu sezony 2021/22 probíhal řádný dohled nad řízením finančního 
toku a zajištění stabilního cashflow organizace, zároveň probíhalo jednání  
s dodavateli o odložení splatností faktur tak, abychom nebyli nuceni zastavit 
chod organizace a tím i rozvoj cheerleadingu. Na rozhodnutí o přidělení 
finančních prostředků ve výši 2 026 028 Kč ve formě bazální podpory pro 
organizace svazového charakteru v září 2022 reagovalo Prezidium ČACH 
okamžitým spuštěním krizového managementu a množstvím navržených 
řešení, které ovšem znamenají přerozdělení finančních prostředků směrem 
k méně finančně náročným projektům a to i s ohledem na dotazníky, kterými 
Prezidium ČACH zjišťovalo názor členské základny.  

Prezidium ČACH věnovalo v sezoně 2021/22 nemalé úsilí k propagaci 
cheerleadingu jakožto profesionálního sportovního odvětví s úspěchy  
z nejvyšších soutěží a velké množství času nad rámec svých úvazků snaze 
o získání alespoň bazální podpory od NSA tak, aby maximalizovala šance 
cheerleadingu na oprávněnost žadatele v roce 2023.

Rozpočet sezony 2021/22 jen díky krokům provedených v sezoně 2021/22 
dosáhl hospodářského výsledku - 571 320 Kč, který s ohledem na chybějící 
příjmy ze schváleného rozpočtu ukazuje na hospodárné nakládání  
s prostředky vzhledem k  situaci, ve které se český sport objektivně nachází.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČACH V SEZONě 2021/22
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Výsledovka
Česká asociace cheerleaders, z.s.
Všechny záznamy
Období 1.9.2021 až 31.8.2022 (OdDo)

Účet Název V období Konečný stav

Náklady
501 Spotřeba materiálu 421 224,02421 224,02
502 Spotřeba energie 29 448,0029 448,00
512 Cestovné 97 398,7697 398,76
513 Náklady na reprezentaci 106 184,64106 184,64
518 Ostatní služby 4 029 314,784 029 314,78
521 Mzdové náklady 1 630 455,001 630 455,00
524 Zákonné sociální pojištění 248 515,00248 515,00
538 Ostatní daně a poplatky 250,00250,00
543 Odpis nedobytné pohledávky 12 530,5312 530,53
545 Kurzové ztráty 20 730,4020 730,40
549 Jiné ostatní náklady 62 422,4362 422,43
551 Odpisy dlouhodobého majetku 12 420,0012 420,00
582 Poskytnuté členské příspěvky 59 460,8859 460,88

6 730 354,44 6 730 354,44 **Celkem (Náklady)

Výnosy

601 Tržby za vlastní výrobky 265 053,12265 053,12
602 Tržby z prodeje služeb 2 154 757,982 154 757,98
645 Kursové zisky 3 290,373 290,37
649 Jiné ostatní výnosy 36 300,8336 300,83
682 Přijaté příspěvky (dary) 271 883,86271 883,86
684 Přijaté členské příspěvky 477 250,00477 250,00
691 Provozní dotace 2 950 498,372 950 498,37

6 159 034,53 6 159 034,53 **Celkem (Výnosy)

-571 319,91Celkem ZISK (-ztráta)
RENTABILITA (zisk / náklady)

-571 319,91
-8,49 -8,49 %

***

Vytvořeno v programu Stereo - www.kastnersw.cz/stereo
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Rozvaha
Česká asociace cheerleaders, z.s.
Všechny záznamy
Období 1.9.2021 až 31.8.2022 (OdDo)

Účet Název Počáteční Obrat MD Obrat Dal
stav

Konečný stav

Aktiva
241 816,57022 Hmotné movité věci a jejich soubory 0,00 0,00 241 816,57

81 218,73211 Peněžní prostředky v pokladně 462 363,96 458 927,93 84 654,76
2 219 434,02221 Účty v bankách 6 697 199,20 8 643 314,35 273 318,87

0,00261 Peníze na cestě 554 203,33 554 203,33 0,00
30 335,90311 Odběratelé 2 045 450,15 1 946 733,51 129 052,54
31 453,00314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na 656 922,21 657 425,66 30 949,55
4 000,00315 Ostatní pohledávky 880 811,83 659 442,48 225 369,35

0,00335 Pohledávky za zaměstnanci 13 523,41 13 523,41 0,00
-5 849,00342 Ostatní přímé daně 156 976,00 150 851,00 276,00

125,00345 Ostatní daně a poplatky 0,00 0,00 125,00
1 714,53378 Jiné pohledávky 15 000,00 16 714,53 0,00

13 269,67381 Náklady příštích období 20 777,79 16 252,67 17 794,79
0,00385 Příjmy příštích období 1 675 311,51 0,00 1 675 311,51
0,00395 Vnitřní zúčtování 292 359,05 292 359,05 0,00

2 617 518,42 13 470 898,44 13 409 747,92 2 678 668,94

Pasiva

213 875,04082 Oprávky k samostatným movitým věcem a 0,00 12 420,00 226 295,04
53 322,72321 Dodavatelé 5 969 182,70 6 449 744,88 533 884,90
7 000,00324 Přijaté zálohy 2 782 826,62 2 931 877,11 156 050,49

0,00325 Ostatní závazky 26 659,60 61 154,30 34 494,70
135 001,00331 Zaměstnanci 1 708 825,00 1 638 211,00 64 387,00

0,00333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 53 499,13 96 286,13 42 787,00
36 351,00336 Zúčtování s institucemi sociál. zabezbepčení 350 138,00 333 774,00 19 987,00

0,00343 Daň z přidané hodnoty 11 686,53 19 285,49 7 598,96
114 546,00383 Výdaje příštích období 114 546,00 0,00 0,00

1 321 166,86384 Výnosy příštích období 1 321 166,86 0,00 0,00
138 920,79389 Dohadné účty pasívní 138 920,79 67 168,75 67 168,75
296 141,01901 Vlastní jmění 0,00 0,00 296 141,01
106 783,14911 Fondy 0,00 0,00 106 783,14

58 454,15932 Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta min. let 0,00 135 956,71 194 410,86
0,00959 Ostatní dlouhodobé závazky 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

135 956,71963 Účet výsledku hospodaření 135 956,71 0,00 0,00
2 617 518,42 12 613 407,94 13 245 878,37 3 249 988,85

2 617 518,42 13 470 898,44 13 409 747,92 2 678 668,94

Rozdíl
2 617 518,42 12 613 407,94 13 245 878,37 3 249 988,85

0,00 857 490,50 163 869,55 -571 319,91

Aktiva
Pasiva

Vytvořeno v programu Stereo - www.kastnersw.cz/stereo
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ČLENSKÁ  
ZÁKLADNA

ČLENSKÁ ZÁKLADA

V sezoně 2021/2022 evidovala ČACH 25 Kolektivních členů (klubů)  
o celkovém počtu 1 680 osob (sportovců, trenérů) a dalších 7 osob registrova-
ných jako individuální člen bez klubové příslušnosti. V porovnání k minulému 
období lze konstatovat až nulovou změnu v počtu členů při poklesu o dva kluby,  
kteří neprodloužily svá členství do sezony 2021/22 . 

Členskou klubovou základnu sezony 2021/22 zachycuje obr. 1. Kolmá 
osa zobrazuje počet a každý sloupec počet členů evidovaných u ČACH  
pod konkrétním Kolektivním členem, tj. klubem (název uveden pod příslušným 
sloupcem).

Členské Kluby 2021/22 - počet členů

Obr. 1: Členské kluby 2021/2022 – počet členů
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Vývoj členské základny - kluby

Obr. 2: Vývoj členské základny - kluby

Vývoj členské základny – počet členů

Obr. 3: Vývoj členské základny – počet členů
Na obr. 3 je mimo jiné zobrazeno zastoupení mužů v poměru k celkovému počtu členů 

klubů spolku. V sezoně 2021/2022 můžeme hovořit o 5 %

Zastoupení klubů ČACH v krajích (počet)

Obr. 4: Zastoupení klubů ČACH v krajích (počet)

Zastoupení klubů ČACH v krajích (procenta)

Obr. 5: Zastoupení klubů ČACH v krajích (procenta)

ČACH v sezoně 2021/22 sdružovala a zastupovala kluby z 10 krajů ČR včetně hlavního města Prahy, ve kterém je zastoupení členů nejpočetnější; jedná  
se o 39 % členské základny (7 klubů – 663 členů), viz obr. X. Největší podíl na celku členské základny měly kluby z Prahy, Ústeckého, Plzeňského a Libereckého 
kraje. 

ČLENSKÁ ZÁKLADAČLENSKÁ ZÁKLADAČLENSKÁ ZÁKLADNA
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Mezi kluby s nejpočetnější členskou základnou se v sezoně 
2021/22 zařadily kluby: 

Join New Spirit AllStars,
Cheer Academy, 
BASTA cheerleaders, 
Prague Eagles Cheerleaders, 
Pilsen Jaguars Cheerleaders 
a GLITTER STARS Slavkov u Brna, 
viz obr. 6.

Kluby se 101 a více členy v sezoně 2021/22

Obr. 6: Kluby se 101 a více členy 
v sezoně 2021/22

Kluby do 24 členů v sezoně 2021/22

Obr. 8: Kluby do 24 členů v sezoně 2021/2022

Kluby s 25  - 100 členy v sezoně 2021/22

Obr. 7: Kluby s 25  - 100 členy v sezoně 2021/22

Z grafu zobrazujícího demografické rozložení členů je zřejmá nejpočetnější věková skupina dětí a mládež ve věku 10 – 16 let, která čítá 54 % všech členů 
ČACH. Věková skupina 40 a více let zahrnuje zpravidla trenéry klubů a management, nicméně je třeba konstatovat, že mnozí z nich jsou i aktivními sportovci 
v rámci cheerleadingového sportu.

Demografické rozložení členů dle dosaženého věku v roce 2022

Obr. 9: Demografické rozložení členů dle dosaženého věku v roce 2022

ČLENSKÁ ZÁKLADNAČLENSKÁ ZÁKLADNA
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REPREZENTACE

ČESKÝ NÁRODNÍ REPREZENTAČNÍ TÝM 

Český národní reprezentační tým (Team Czech republic, TCR) je výběr 
nejlepších cheerleaders z celé České republiky a zřizovatelem je Česká 
asociace cheerleaders. Základní úlohou tohoto týmu je rozvoj cheerleadingu 
v ČR a jeho reprezentace v zahraničí a tím budování povědomí o České 
republice. Reprezentační týmy trénují vždy od začátku sezony (září)  
až do soutěže, na kterou jsou vyslány.

V sezoně 2021/22 TCR se zúčastnilo celkem 70 cheerleaders z klubů z celé 
České republiky.

Mistrovství světa se každoročně koná na území USA odkud tento sport pochází. 
Team Czech Republic, který od roku 2016 pravidelně reprezentuje Českou 
republiku na této soutěži, v letošním roce ukázal, že patří mezi světové 
špičky. V první soutěžní den vybojoval juniorský AllGirl tým zlatou medaili  
a tým Coed si po úspěšném postupu do finále odnesl stříbrnou medaili.

Česká asociace cheerleaders, z.s. jako každý rok vyslala nejlepší týmy Česka 
na Mistrovství Evropy (ICU Europeans) 2022 v řeckých Athénách, které  
se konalo 1. – 3. 7. 2022. Na soutěži měl premiéru náš národní reprezentační 
Tým Czech Republic Performance v divizi Cheer Team Pom, který vznikl již  
na podzim 2021. Z této své první mistrovské soutěže si tým odnesl 15. místo.

V sezoně 2021/22 byla díky dotaci NSA REPRE podpořena Česká 
reprezentace celkovou částkou 986 410 Kč, z které byly pokryty náklady 
trenérů a pronájem vybavené tělocvičny, výjezd reprezentantů na Mistrovství 
Světa (částkou 251 471 Kč) a Mistrovství Evropy (69 468 Kč).
 
Děkujeme všem reprezentantům a trenérům a dalším osobám  
se podílejících na reprezentaci za skvělou práci!

ČESKÉ KLUBY NA ZAHRANIČNÍCH SOUTěŽÍCH

ČR je v zahraničí na cheerleadingových soutěžích reprezentována nejen 
Českým národním reprezentačním týmem, ale i nominovanými kluby  
na Mistrovství Evropy a jednotlivými kluby, které se účastní otevřených 
soutěží. 

Podpořili jsme také kluby při reprezentaci na Mistrovství Evropy 2022  
celkovou částkou 20 000 Kč. Na Mistrovství Evropy 2022 vyjely zabojovat 
dívky z klubu Prague Eagles Cheerleaders v divizi Team Cheer AllGirl Premiere, 
které se umístily v TOP 10 ze 16 týmů a v malých divizích nás reprezentoval 
klub Bees Cheerleaders se dvěma sestavami v divizích Doubles Cheer Pom 
a Doubles Hip Hop, které se umístily na úžasných 5. místech z z  53, resp. 
32 účastníků! 

V uplynulé sezoně reprezentovaly Českou republiku také 3 kluby -  
VSK Univerzita Brno, Join New Spirit Allstar, Prague Eagles Cheerleaders, 
z.s. na zahraniční soutěži ELITE CHEERLEADING CHAMPIONSHIP v německém 
Bottropu a obsadily několik medailových příček. I díky tomu vzrůstá povědomí 
o českém cheerleadingu v zahraničí.

Děkujeme!

Více o TCR 2021/22, seznam organizačního týmu, trenérů, doborovníků a soutěžících se dozvíte v samostatné příloze  
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CHEERLEADINGOVÉ REPREZENTACE ZA SEZONU 2021/22 “. 

REPREZENTACE
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SOUTěŽE

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 a rozvoj v průběhu celé sezóny na cyklu postupových soutěží zařazených  
do soutěžní sezóny České asociace cheerleaders, z.s.. 

V sezoně 2021/22 probíhala Česká národní cheer liga prostřednictvím 7 soutěží,  
z čehož bylo 5 soutěží pořádaných v regionech kolektivními kluby, 2 soutěže 
pořádalo prezidium ČACH. Celkově se v sezóně 2021/22 zapojilo do soutěží 3874 
účastníků v 783 vystoupeních, z čehož 109 skupin splnilo podmínky ligy a bojovalo  
o postup a tituly. 83 skupin se zapojilo do malých divizí a bojovalo o kvalifikaci  
na Mistrovství malých divizí, 26 skupin se zúčastnilo v týmových divizích. Vítězové 
CNCL malých divizí navíc obdrželi medaili vítěze ligy a pozvánku na Mistrovství 
malých divizí zdarma a vítězové CNCL týmových divizí obdrželi plaketu vítěz ligy  
a slevu 200 Kč/os. pro účast na Mistrovství ČR.

Vítězové CNCL malých divizí navíc obdrželi medaili vítěze ligy a pozvánku na Mistrovství 
malých divizí zdarma a vítězové CNCL týmových divizí obdrželi plaketu vítěz ligy a slevu 
200 Kč/os. pro účast na Mistrovství ČR.  

Systémem CNCL se díky kvalifikačnímu postupu na mistrovské soutěže naplnila 
dvoustupňovost soutěžní sezony České asociace cheerleaders, čímž pravidelně 
dochází ke zvyšování výkonnostní úrovně dětí a mládeže a zároveň díky regionálním 
soutěžím proběhl rozvoj v jednotlivých regionech.

SOUTĚŽE

ČESKÁ NÁRODNÍ CHEER LIGA 2021/22 - výsledky

http://www.cach.cz/perch/resources/cncl-20212022-vysledky.pdf
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SPARKLING CHEER CUP 2021 VIRTUAL

Soutěž Sparkling Cheer Cup je vánoční soutěž pořádaná Prezidiem České 
asociace cheerleaders, z.s s dlouhou historií, koná se již od roku 2006!  
Vzhledem ke stále se zhoršující situaci, vysokému nárůstu pozitivně 
testovaných na Covid-19, tvrdším podmínkám testování a komplikacím  
v tréninkovém procesu kvůli nařízeným karanténám byla soutěž Sparkling 
Cheer Cup uspořádána v letošním roce ve virtuální formě. 

Úkolem týmů bylo natočit svou sestavu v tělocvičně a následně zaslat  
do 27. 11. 2021 video organizátorovi. Soutěžní sestavy byly hodnoceny online 
týmem porotců složeným z českých i zahraničních zkušených odborníků 
a zároveň nových českých porotkyň. Vyhlášení probělo v 18:00 ve dnech 
6. 12. (malé divize) a 7. 12. 2021 (týmové divize) a to přes kanál Youtube 
ČACH - playlist Sparkling Cheer Cup 2021 - Virtual. Během vyhlášení se 
zároveň promítaly všechny soutěžní sestavy a vyjádření a komentáře 

porotců k zaslaným videím. V rámci vyhlášení umístění týmů byly vyhlášeny 
také speciální ceny poroty 5 kategorií (Cheer Team, Group a Partner Stunts, 
Individual, Performance Cheer Team, Performance Doubles) s vlastním 
komentářem porotců dané kategorie, proč zrovna tato sestava porotu 
oslovila. Soutěžící tak mohli sledovat vyhlášení a vystoupení společně  
se svými týmy, či v pohodlí domova. I přes všechna karanténní opatření, 
která týmy doprovází, se soutěže zúčastnilo na 300 sportovců  
v 61 soutěžních sestavách! 

Děkujeme všem za účast v této nelehké době, všichni jste bojovali  
ze všech sil a věříme, že jste si vystoupení i virtuální sledování výsledků užili 
i ve svých tělocvičnách s "domácí" soutěžní atmosférou. 

Gratulujeme medailistům k umístění a divákům děkujeme za přízeň!!

5 speciálních cen poroty  

Cheer Team, Performance Cheer Team 
získávají mašle od https://cheer-shop.pl/  

Group a Partner Stunts:  
trička s vlastním potiskem od FitGEAR  

Individual: pronájem airblocku na rok  

Performance Doubles: unikátní balíček REPRE 

SOUTĚŽE SOUTĚŽE

278 
účastníků

61 
soutěžních 

vstupů

14 
klubů 

včetně hostů  
ze Slovenska a Polska

310 
medailí

61 
diplomů

42
soutěžních

divizí

Vítěze soutěže a celkové výsledky naleznete ZDE.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8H1Wy9t_luI%26list%3DPL7RUsnLVncyEjMG8rIEBAwAKML-6t8OWW
http://www.cach.cz/perch/resources/comp_files/sparklingvl.pdf
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Prague Cheer&Dance Open 2022 (PCO) je mezinárodní soutěž ve sportovním 
cheerleadingu pořádaná Českou asociací cheerleaders, z.s. Již šestý ročník 
se konal v sobotu 26. 3. 2022 v hale Královka na Letné. Soutěž byla určena 
pro členské kluby ČACH a zahraniční hosty a je součástí seriálu České národní 
cheer ligy (CNCL) a Evropské cheerleadingové ligy (ECL). České týmy zde 
svedly boj o nominaci na ICU Mistrovství Evropy 2022 v Athénách v Řecku. 

Během celého dne jsme mohli spatřit celkem 185 soutěžních vystoupení 
sportovců z ČR, ale i z Maďarska, Chorvatska, Estonska, Slovenska  
a Polska. Letošního ročníku se zúčastnilo na 1000 sportovců z 23 klubů.  
Soutěž sledovalo téměř 1000 diváků, kteří společně s ostatními účastníky 
soutěže vytvořili v hale neuvěřitelnou atmosféru. 

Všechny týmy obdržely certifikát, první tři umístěné týmy získaly originální 
lité medaile s logem soutěže a týmovou trofej. Během celého dne si každý 
mohl užít i Shop&Fun Zone s cheer shopy, obchůdky, dílničkami pro děti, 
bohatou nabídkou občerstvení a vyrobit si vlastní placku v designu soutěže 
jako vzpomínku na tuto událost! Trenéři a cheerleaders si mohli objednat 
event tričko s logem soutěže a seznamem všech soutěžních skupin. 

Na konci dne proběhla show Team Czech Republic, kteří se chystali na konec 
dubna na Mistrovství světa v USA (cheer týmy) a v červenci na Mistrovství 
Evropy v Řecku (performance týmy). 

1 027 
účastníků

950 
diváků

185 
soutěžních 

vstupů

23 
klubů

38 
soutěžních

divizí

901 
medailí

37 
trofejí

185 
diplomů

EUROPEAN CHEER LEAGUE 2022 
ČESKÁ NÁRODNÍ CHEER LIGA 2021/2022
KVALITNÍ ONLINE PŘENOS NA KANÁLU YOUTUBE ČACH
CUSTOM MEDAILE S ORIGINÁLNÍ STUHOU
ČACH ZPĚTNÁ PROJEKCE
MOMENTKY ZE SOUTĚŽNÍ PLOCHY
- MOMENTKY OD OFICIÁLNÍHO FOTOGRAFA AKCE
ZDARMA ZVEŘEJNĚNY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

SOUTĚŽE SOUTĚŽE

Vítěze soutěže a celkové výsledky naleznete ZDE.

DOPROVODNý PROGRAM:
DÁREK PRO VŠECHNY SOUTĚŽÍCÍ
- SAMOLEPKA S LOGEM SOUTĚŽE
EVENT  TRIČKO
SHOW TEAM CZECH REPUBLIC
CEWE FOTOKOUTEK
ČACH CHEER SHOES SHOP

SPIRIT CHEER SHOP 
SPARROW CHEER SHOP
COQUI - POHODLNÁ ČESKÁ OBUV
DÍLNIČKA
MONASTERY BISTRO
DENNÍ OBĚDOVÉ MENU

Součástí Evropské cheerleadingové ligy

http://www.cach.cz/perch/resources/comp_files/vysledovka-pco-2022.pdf
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Mistrovství ČR ve sportovním cheerleadingu 2022 je vrcholnou soutěží sezony, 
jejíž doménou jsou výhradně týmové Cheer a Performance divize. Mistrovství 
ČR proběhlo v sobotu 11. 6. 2022 v prostorách oblíbené haly Královka.

Na soutěži byli vyhlášeni vítězové a Mistři ČR týmových Cheer&Performance 
divizí, navíc i vítězové České Národní Cheer Ligy a postupující na MČR malých 
divizí. Vítězové CNCL týmových divizí získali od ČACH slevu 200 Kč/os.  
na startovné MČR.

Během celého dne jsme mohli spatřit celkem 64 soutěžních vystoupení, téměř 
1 000 sportovců ze 17 klubů. Soutěž sledovalo 1 107 diváků, kteří společně  

s ostatními účastníky soutěže vytvořili v hale neuvěřitelnou atmosféru. 
Vítězné soutěžní skupiny na prvních třech místech obdrželi medaili pro 
každého člena skupiny včetně trenéra, rozdali jsme tak na 735 medailí! 
Týmové divize na prvních třech místech obdrželi trofej pro soutěžní skupinu. 
Mistři ČR ve své divizi obdrželi BANNER MISTR ČR. Pamětní diplomy obdržely 
všechny soutěžní skupiny. 

Před samotným vyhlášením proběhlo vystoupení Team Czech Republic Cheer 
Team Pom před svým odjezdem na Mistrovství Evropy a také slavnostní 
přivítání Team Czech Republic Junior AllGirl Advanced a Coed Elite z Mistrovství 
světa v USA, odkud si přivezli titul Mistrů a Vicemistrů světa.

1 109 
účastníků

1 107 
diváků

64 
soutěžních 

vstupů

17 
klubů

8 
bannerů 

MISTR ČR

64 
diplomů

35
pohárů 

pro týmové kategrie  
na 1.-3. mstě

17 
soutěžních

divizí

KVALITNÍ ONLINE PŘENOS NA KANÁLU YOUTUBE ČACH
DÁREK PRO VŠECHNY SOUTĚŽÍCÍ – ZDRAVÁ TYČINKA 
MOMENTKY ZE SOUTĚŽNÍ PLOCHY  
- MOMENTKY OD OFICIÁLNÍHO FOTOGRAFA AKCE 
ZDARMA ZVEŘEJNĚNY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 

SHOW TEAM CZECH REPUBLIC 
CEWE FOTOKOUTEK 
ČACH ZPĚTNÁ PROJEKCE 
ČACH CHEER SHOES SHOP 
SPIRIT CHEER SHOP 

SPARROW CHEER SHOP
COQUI 
DENNÍ OBĚDOVÉ MENU
MONASTERY BISTRO se zdravým občerstvením 

735 
medailíSOUTĚŽE SOUTĚŽE

Mistry ČR, vítěze a celkové výsledky naleznete ZDE.

http://www.cach.cz/perch/resources/comp_files/vysledkove-listiny-mcr-2022-2.pdf
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180 
účastníků

110 
diváků

62 
soutěžních 

vstupů

11 
klubů

62 
diplomů

169
medailí

17 
soutěžních

divizí

Soutěž ve sportovním cheerleadingu pořádaná Prezidiem České asociace 
cheerleaders, z. s. konaná 18. 6. 2022 v Praze v hale Slavia. Soutěž je určena 
pro registrované členy ČACH za daný Klub. Jedná se o vrcholnou soutěž 
českého cheerleadingu pro malé divize, na které byli vyhlášeni Mistři ČR 
malých Cheer&Performance divizí. 

Účastníci se na pro tento ročník kvalifikovali prostřednictvím České Národní 
Cheer Ligy. Pozvánku na Mistrovství ČR malých divizí získalo vždy prvních  

5 soutěžních skupin v jednotlivých ČACH divizích. DIváci se tak mohli těšit  
na 180 sportovců v 62 vystoupení. 

Členové - sportovci vítězných skupin malých divizí CNCL navíc obdrželi  
na Mistrovství ČR ve sportovním cheerleadingu (11. 6. 2022) medaili vítěze 
ligy a měli startovné na Mistrovství ČR malých divizí 2022 plně hrazené ČACH.

CEWE FOTOKOUTEK 
FOTOGRAFIE Z PLOCHY 
ČACH CHEER SHOES SHOP 

SPARROW CHEER SHOP 
KOLEKCE CUSTOM BUTTONŮ 
ONLINE PŘENOS Na kanálu Youtube ČACH - PLAYLIST MMD 2022

SOUTĚŽE SOUTĚŽE

Mistry ČR a celkové výsledky naleznete ZDE.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Duj1V3Nuxl44%26list%3DPL7RUsnLVncyEuskyyOXg3mYZ6p-GpLd75
http://www.cach.cz/perch/resources/comp_files/vysledovka.pdf
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REGIONÁLNÍ SOUTěŽE POD ZÁšTITOU ČACH, SOUČÁSTÍ CNCL

BASTA CHEER CUP 2021

8. ročník soutěže BASTA CHEER CUP 2021 se z důvodu horšící se situace spojené s šířením covidu-19  
a následnými karanténami konal ve virtuální podobě. Uzávěrka zaslaných videí byla v sobotu  
11. 12. 2021. Následně odborná porota hodnotila 73 soutěžních vystoupení. 
Virtuální soutěže se účastnilo 11 klubů s více než 400 soutěžícími. Největší účast měl pořádající tým 
Basta cheerleaders. Vyhlášení výsledků bylo zveřejněno formou videa v neděli 19. 12. 2021. Ocenění 
byla úspěšným klubům předána nebo zaslána poštou. 

Počet účastníků: 400 | Počet soutěžních vystoupení: 73 | Počet klubů: 11

EVOLUTION CHEER BATTLE  2022

5. ročník soutěže EVOLUTION CHEER BATTLE 2022 pořádaný klubem JNS Cheerleaders proběhl 
vzhledem k epidemiologické situaci formou online streamu na sociálních sítích 29. 1. 2022. Diváci 
viděli celý průběh soutěže, práci poroty, jak hodnotí jejich vystoupení při sledování na plátně  
v kinosále, živé vstupy moderátorů, vyhlašování výsledků. Soutěžícím bylo zasláno  534 custom 
akrylátových medailí s logem soutěže a popisem kategorií, diplomy každému soutěžnímu vystoupení.  

Počet účastníků: 532 | Počet soutěžních vystoupení: 111 | Počet klubů: 14

NJ CHEER VIRTUAL OPEN 2022

V dubnu proběhl 7. ročník klubové soutěže NJ CHEER OPEN 2022, ve virtuální verzi, které 
se zúčastnili sportovci z 12 klubů a předvedli téměř 90 vystoupení. Porotci online hodnotili 
vystoupení z celé České republiky, ale také soutěžní skupiny např. z Polska a dalekého Pakistánu!  
V porotě zasedli mezinárodní odborníci - Hinni Ollila z Finska, Everth Campo z Kolumbie, Michelle 
Tang ze Singapuru, Kate Ridge z Austrálie.  

Počet účastníků: 400 | Počet soutěžních vystoupení: 90 | Počet klubů: 12

UNITED CHEER CUP   2022

1. ročník klubové cheerleadingové soutěže United Cheer Cup 2022, který pořádá klub Cheer 
Academy, z.s., ve spolupráci s kluby Prague Eagles Cheerleaders a z.s. Fighters Cheerleaders, z.s. 
se konal 15. 5. 2022 ve sportovní hale Slavia-Eden v Praze 10. Na prvním ročníku se sešlo na 890 
sportovců a trenérů z 16 klubů z celé České republiky, kteří předvedli 156 skvělých soutěžních 
vystoupení. Rozdali jsme celkem 900 medailí ve 40 různých soutěžních divizích. Všechny soutěžní 
skupiny obdržely diplom. Vítězové na prvních třech místech pak získali originální lité medaile  
s logem soutěže a další ceny od sponzorů a partnerů akce.

Počet účastníků: 890 | Počet soutěžních vystoupení: 156 | Počet klubů: 16

PARDUBICE CHEER OPEN 2022

3. ročník soutěže PARDUBICE CHEER OPEN 2022 pořádaný klubem PM Stars Pardubice, z.s. 
proběhl dne 7. 5. 2022 v PVV Ideon se zahraniční účastí ze Slovenska. Umístění ve všech kategoriích 
získali diplom, medaili a perníkové srdce. První v kategoriích individuál také získali poukazy na slevu 
v obchodě Spirit Cheer Shop. Účastníci měli také možnost setkat se s VIP porotkyní Veronikou 
Lálovou či zajít zdarma do IQ parku. Proběhl slavnostní nástup týmů a poděkování trenérům, kteří 
získali za svoji práci keramické perníkové srdce a tašku s drobnostmi od sponzorů. V době soutěže 
probíhal také stream přes FB. 

Počet účastníků: 347 | Počet soutěžních vystoupení: 107 | Počet klubů: 14

SOUTĚŽE SOUTĚŽE
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STATISTIKY - MISTROVSTVÍ ČR V CHEERLEADINGU 2022
TE

AM
 C

H
EE

R

Klub, který nejvícekrát vyhrál 1. místo Klub, který se nejvícekrát umístil  
na 1., 2., 3. místě Nejvyšší účast klubů

STATISTIKY - MISTROVSTVÍ ČR V CHEERLEADINGU 2022

TE
AM

 P
ER

FO
RM

AN
CE

Klub, který nejvícekrát vyhrál 1. místo Klub, který se nejvícekrát umístil  
na 1., 2., 3. místě Nejvyšší účast klubů

4. místo
Cheer Academy - 1x

ACT - 1x
BASTA cheerleaders - 1x

Black Tigers Cheerleaders (B.T.C.) - 1x

4. místo
Fighters cheerleaders - 2x

Pilsen Jaguars Cheerleaders - 2x
VSK Univerzita Brno - Tigers - 2x

A-STYL Dragons - 2x
BASTA cheerleaders - 2x

5. místo
Black Tigers Cheerleaders (B.T.C.) - 1x 

FunTime Athletics Nový Jičín - 1x
GLITTER STARS SLAVKOV U BRNA - 1x 

Cheer Academy - 1x
SHARKS cheerleaders - 1x 

ACT - 1x 
JCA Legends - 1x

4. místo
Blue Wings - 4x

Cheer Academy - 4x
Pilsen Jaguars Cheerleaders - 4x
VSK Univerzita Brno - Tigers - 4x

5. místo
Black Tigers Cheerleaders (B.T.C.) - 3x 

Fighters cheerleaders - 3x
JCA Legends - 3x

1 1 1 1 1 12 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3

6x
4x

2x

8x
4x

3x

11x
7x

6x

2x
1x

2x1x 2x1x
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STATISTIKY - OBDOBÍ CELÉ SEZONY 2021/2022
TE

AM
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R

Klub, který nejvícekrát vyhrál 1. místo Klub, který se nejvícekrát umístil  
na 1., 2., 3. místě Nejvyšší účast klubů

STATISTIKY - OBDOBÍ CELÉ SEZONY 2021/2022

TE
AM

 P
ER

FO
RM

AN
CE

Klub, který nejvícekrát vyhrál 1. místo Klub, který se nejvícekrát umístil  
na 1., 2., 3. místě Nejvyšší účast klubů

4. místo
BASTA cheerleaders - 6x

4. místo
Blue Wings - 11x

A-Styl Dragons - 11x

5. místo
Pilsen Jaguars Cheerleaders - 9x

4. místo
Prague Eagles Cheerleaders - 20x

5. místo
A-Styl Dragons - 17x

1 1 1 1 1 12 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3

24x
10x

7x

33x
15x

13x
45x

25x
22x 8x

6x

8x

7x

8x

7x

5. místo
 Cheer Academy - 5x

1x

4x

5x

4. místo 4. místo

5. místo
Cheer Academy - 1x

Cheer Academy - 1x JCA Legends - 4x



56 57

VZDěLÁVÁNÍ



58 59

 Aktivní workshop gymnastické přípravy pro všechny cheerleaders jako nedílné 
součásti soutěžního cheerleadingu.

Školení vhodné  pro začínající porotce, porotce zkušené, ale i pro trenéry  
a choreografy

Školení určené pro trenéry věnující se performance cheer oblasti

Školení určené pro trenéry a choreografy sportovního cheerleadingu.
Obsahem je aktualizace pravidel, upřesnění pojmů v pravidlech cheerleadingu, 
zásady bezpečnosti a důležité detaily jednotlivých Levelů.

Účastníky seznamuje s detailními popisy jednotlivých stuntů a  pyramid dle 
dílčích levelů, obsahuje praktické video ukázky s rozborem daných prvků.

65  
účastníků 

 
6 

klubů

7  
účastníků 

 
3 

kluby

9  
účastníků 

 
4 

kluby

51  
účastníků 

 
12 

klubů

3  
účastníci 

 
3 

kluby

35  
účastníků 

 
17 

klubů

Obsahem jsou detailní popisy tréninkových příprav, nácviku jednotlivých prvků, 
správná progrese nácviku prvků, praktické rozdělení do jednotlivých cheer leve-
lů a další tipy na trénování akrobacie pro cheerleading.

Školení pro trenéry a asistenty trenérů je organizovano ve spolupráci s Červe-
ným křížem, za účelem zajištění bezpečnosti při trénincích a sportovních aktivi-
tách, zajištění podání odborné první pomoci v případě zranění či jiného poško-
zení zdraví a to se zaměřením na cheerleading.

24  
účastníků 

 
13 

klubů

19  
účastníků 

 
7 

klubů

Taneční kempy zaměřené na performance styly a techniky pro začátečníky (10 
účastníků) a pokročilé (22 účastníků).

32  
účastníků 

 
9 

klubů

V sezoně 2021/22 proběhl šestý ročník trenérského kurzu: Trenér licence Cheer 
C. V každém registrovaném klubu u ČACH je povinné (za podmínek v sezoně 
2021/22) mít minimálně jednoho trenéra s licencí pro odpovídající úroveň 
(Level), se kterým se účastní Mistrovství ČR ve sportovním cheerleadingu. 

19  
účastníků 

 
9 

klubů

AKCE POD ZÁšTITOU ČACH

PŘÍMĚSTSKý TÁBOR
 
organizátor United Cheer 
Team

PŘÍMĚSTSKý TÁBOR
 
organizátor agentura 
prostěTÁBOR

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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MÉDIA

2121 
sledujících

11,5
hodnocení

INSTAGRAM 
ČACH_LIFE

2627
sledujících

19,6
hodnocení

INSTAGRAM 
CZECHCHEERTEAM

FACEBOOK 
ČESKÁ ASOCIACE 
CHEERLEADERS

1946 
sledujících

FACEBOOK 
CZECH NATIONAL

CHEER TEAM

3149
sledujících

11,5 k

DOSAH  
CACH_LIFE

15 k

KAMPAň  
#CheerleadingJeSport

8
TISKOVÁ ZPRÁVA

6
TV

4 a 8
INZERCE

48
ČLÁNEK

10
NESLETTER

články a postů

MÉDIA
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https://www.facebook.com/olympijskytym/posts/5345642762126098
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Premiéra Nova Víkend 31. 5. 2022. Stopáž 8 min. Veřejně na Nova Plus.

Vstup v pořadu Prima nový den 13. 5. 2022
ČT:D Zprávičky - Team Czech Republic - Team Cheer Junior Advanced - 

ICU Worlds 2022 - ZLATÁ MEDAILE, 22. 4. 2022

Trenérka reprezentace v pořadu TV Prima Inkognito,
epizoda 18, 6. 10. 2022

PR

Vstup v pořadu Snídaně s novou 6. 5. 2022 Nova zprávy borec nakonec

https://tv.nova.cz/porad/vikend/videa/cele-dily
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9CzuZ0sHRXE%26list%3DPL7RUsnLVncyHwgFdTtuI5SNwYZFwXu1i2%26index%3D6
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9CzuZ0sHRXE%26list%3DPL7RUsnLVncyHwgFdTtuI5SNwYZFwXu1i2%26index%3D6
https://prima.iprima.cz/porady/inkognito
https://prima.iprima.cz/porady/inkognito
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DěKUJEME NAšIM PARTNERŮM

Česká asociace cheerleaders, z.s.
Zátopkova 100/2
 160 17 Praha 6 
Česká Republika

www.cach.cz
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