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Dlouhodobým cílem České asociace cheerleaders, z.s. (dále jen „ČACH“) je zajištění péče o  talentované 
děti a mládež v členských spolcích tak, aby všechny členské spolky (kluby) měly  stejné podmínky pro práci 
s talentovanou mládeží a byla tak zabezpečena stabilita a rozvoj národní reprezentace včetně vzestupné 
tendence umístění na mezinárodních soutěžích (ME, MS)

Rozvoj talentovaných dětí a mládeže je jedním z nejdůležitějších strategických bodů statutárního orgánu 
ČACH. A to nejen pro úspěchy reprezentačních týmů, ale i pro rozšíření povědomí o tom, že  cheerleading 
je sport, který svou náročností vyžaduje dlouhodobou kontinuální přípravu. Reprezentanti  následně 
motivují a rozvíjejí další sportovce ve svých domovských, členských spolcích (klubech) a tím se úroveň 
cheerleadingu se zvyšuje v celé ČR.

Podporou talentované skupiny sportovců je zajištěno plnohodnotné vyplnění volného času  sportovní 
činností, kde právě cheerleading spojuje zásady správného životního stylu,  fyzického vyžití a týmového 
ducha. Cheerleading jako koordinačně estetický a divácky  atraktivní sport usnadňuje dětem a mládeži 
získání nových sociálních vazeb a zdravého  sebevědomí. 

KONCEPCE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY TALENTOVANÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE

Koncepční projekt přípravy sportovně talentované mládeže České asociace cheerleaders z.s. (dále jen 
“ČACH”) je plnění úkolů souvisejících s podporou sportovní přípravy mladých talentovaných sportovců,  
ve věku od 11 let do 23 let (youth, juniorská a hlavní/seniorská věková kategorie), směřující ke státní 
sportovní reprezentaci a to ve všech odvětvích cheerleadingu (cheerleadingové i performance divize).

Součástí systému je navazující základní a sportovní výkonnostní činnost dětí a mládeže, ve věku 5 až 13 let 
(věková kategorie tiny, mini). 

Cílem je vytvořit v rámci České republiky kontinuální strukturu organizačních jednotek s přípravou talentů  
s účelovým zaměřením na zabezpečení organizace a řízení sportovní přípravy. 
ČACH zřizuje organizační jednotky pro sportovní přípravu talentované mládeže v místě, kde jsou vytvořeny 
nezbytné předpoklady, zahrnující: 

•	 vhodné sportovní zázemí, umožňujících sportovní přípravu, 
•	 vedení sportovní přípravy kvalifikovaným trenérem podle požadavků ČACH, 
•	 zabezpečení ekonomicko-organizačních podmínek pro sportovní přípravu, případně vzdělávání, 
•	 další kritéria stanovená ČACH. 

Další podrobnosti upravuje dokument Koncepce sportovní přípravy talentovaných dětí a mládeže a 
Prováděcí  pokyn ČACH k činnosti sportovních center mládeže.

PROJEKT ČACH TALENT 2018 

V roce 2018 bylo prostřednictvím dotace MŠMT Talent bylo podpořeno celkem 22 klubů registrovaných  
u ČACH, kteří evidovali mládež do 23 let dle podmínek dotace. 

Podpora proběhla formou dlouhodobého pronájmu gymnastického vybavení – dopadové žíněnky k zajištění 
vhodného a bezpečného tréninku cheerleadingu.

Realizováno na základě smluv o  dlouhodobém pronájmu schválených statutárním orgánem ČACH. 

http://www.cach.cz/perch/resources/koncepce-talent-final-202223docx-1-2.pdf
https://www.cach.cz/perch/resources/koncepce-talent-final-202223docx-1-2.pdf
https://www.cach.cz/perch/resources/talentovana-mladez-provadeci-pokyn-scmdocx-1-2.pdf
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Celková přímá podpora pro registrované členské 
kluby dosáhla 130 000 Kč. 

Prostřednictvím dotace Talent byla dále podpořena 
juniorská reprezentace jako vrchol talentované 
mládeže celkovou částkou na výpravě na Mistrovství 
světa celkovou částkou 298 324,64 Kč. 
V přípravě byla juniorská reprezentace podpořena 
částkou 10 000 Kč.

PROJEKT ČACH TALENT 2019 

V roce 2019 byly díky programu TALENT podpořeny členské spolky (kluby) zajištěním potřebného vybavení 
pro trénink obzvláště akrobatické části cheerleadingu  - nafukovací pomůcky airblock, což bylo realizováno 
prostřednictvím dlouhodobého pronájmu na základě smlouvy o výpůjčce. Podpora nejvyššího článku 
talentované mládeže - reprezentace proběhla prostřednictvím úhrad za ubytování juniorských sportovců 
na MS a pronájmu tréninkového centra při jejich přípravě na MS. Podporu schválil statutární orgán ČACH 1. 
11. 2019. 

Zároveň byl na sklonku roku 2019 připraven nový koncept projektu talentované mládeže pro rok 2020, 
který byl schválen statutárním orgánem 1. 12. 2019. 

Jedná se o nové pojetí práce s talentovanými dětmi a mládeží, 
které zahrnuje primárně: 

•	 vyhledávání talentovaných sportovců,
•	 sledování rozvoje talentovaných sportovců,
•	 zajištění mládežnických reprezentačních výběrů, 
•	 podpora trenérů a trenérské spolupráce,
•	 metodická a vzdělávací podpora pro sportovce i trenéry, 
•	 vybudování sportovních center.

Celková přímá podpora pro 24 registrovaných 
členských klubů prostřednictvím poskytnutí 
vybavení dosáhla částky 138 590 Kč.  

Podpora nejvyššího článku talentované mládeže 
- juniorské reprezentace dosáhla částky  
311 250 Kč. Celkem bylo touto částkou podpořeno  
26 talentovaných reprezentantů.
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PROJEKT ČACH TALENT 2020 

Cílem ČACH bylo aplikovat nový koncept talentované mládeže programu TALENT, ale pandemie 
koronaviru bohužel neumožnila cheerleadingu, jakožto halovému, týmovému a kontaktnímu sportu 
aplikovat. Proto bylo rozhodnuto statutárním orgánem ČACH o podpoře talentovaných dětí a  mládeže 
dle původního programu na základě vnitřního předpisu schváleného statutárním orgánem v předchozím 
období t.j. ze dne 1. 6. 2020. 

Jednalo se o podporu zajištění přípravy mladých talentovaných sportovců dětské a juniorské  kategorie 
směřující ke státní reprezentaci (ve věku 15–23 let) a zajištění základní sportovní  výkonnostní činnosti 
talentované mládeže (zpravidla ve věku 6–15 let).

Oblastmi podpory byly v roce 2020: 

•	 úhrada nákladů za startovní poplatky dětí a mládeže do 23 let,
•	 úhrada nákladů za soustředění (pronájem prostor či ubytování) pro děti a mládež do 23 let věku  

(bez nákladů na stravování).

Podpora byla realizována prostřednictvím vyhlášení dvou kol.
 
V prvním kole vyhlášené podpory bylo vyplaceno napříč regiony celkem 130 800 Kč celkem 6 klubům, 
které splnily podmínku evidence talentované mládeže v odpovídajícím věku v celkovém počtu 654 
cheerleaders. 

V kole druhém bylo vyplaceno klubům napříč regiony celkem 118 485 Kč celkem 6 klubům, které splnily 
podmínku evidence talentované mládeže v odpovídajícím věku v celkovém počtu 654 cheerleaders.

Taktéž byly evidované kluby s registrovanou talentovanou mládeží podpořeny prostřednictvím poskytnutí 
důležité pomůcky pro nácvik akrobacie na základě smlouvy o dlouhodobém pronájmu a to v celkové hodnotě 
104 305,63 Kč. Na tuto podporu dosáhlo celkem 19 klubů. 

Vybavením pro vhodný trénink byla podpořena i juniorská reprezentace jako vrcholný článek talentované 
mládeže v celkové hodnotě 67 409,37 Kč.
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PROJEKT ČACH TALENT 2021 

V souvislosti s přetrvávající pandemií koronaviru, se statutární orgán ČACH rozhodl rozdělit dotační 
prostředky dle předchozího systému, na základě předpisu schváleného statutárním orgánem ČACH 
1.7.2021. Mimo jiné byl podpořen i nábor nové talentované mládeže jako reakce na ubývající zájem o sport 
mezi dětmi a mládeží. 

Oblastmi podpory byly v roce 2021: 

•	 Úhrada nákladů za tréninky nebo soustředění (pronájem prostor či ubytování) pro  děti a mládež od 6  
do 23 let věku v období leden až srpen 2021 (bez nákladů na stravování).

•	 Úhrada nákladů na odměny trenérů 2. třídy (licence B v cheerleadingu) za období  leden až srpen 2021 
•	 Nábory mládeže (odměna náboráře, grafický návrh, tisk a reklama spojená s kampaní  náboru 

talentovaných dětí a mládeže).
•	 Část dotace TALENT byla vzhledem k pandemii využita na podporu klubů v době pandemie a to dodáním 

antigenních testů pro použití na trénincích v celkové hodnotě 78 000 Kč. 

Dále ČACH podpořil v prvním kole členské spolky (kluby) v oblastech: 

•	 Pronájmy tréninkových prostor v celkové hodnotě 108 600 Kč. 
•	 Odměny trenérům s Licencí B pracujících s talentovanou mládeží v celkové hodnotě 13 000 Kč. 
•	 Náborová kampaň mládeže v celkové hodnotě 16 646 Kč. 

Ve druhém kole ČACH podpořil členské spolky (kluby) v oblastech: 

•	 Pronájmy tréninkových prostor v celkové hodnotě 121 600 Kč. 
•	 Náborová kampaň mládeže v celkové hodnotě 23 650 Kč. 

Juniorští reprezentanti jako vrchol talentované mládeže byli podpořeni částkou 40 212,56 Kč.
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PROJEKT ČACH TALENT 2022 

V roce 2022 byl zrevidován připravený koncept programu 
TALENT a byl vytvořen dokument Koncepce sportovní 
přípravy talentovaných dětí a mládeže, jehož konečnou 
podobu schválil statutární orgán ČACH dne 28. 2. 2022. 
Současně s koncepcí byl předložen prováděcí pokyn ČACH  
k činnosti sportovních center mládeže. Oba dokumenty byly 
aktualizovány dne 15. 9. 2022 na základě věkových pravidel 
nové sezony v cheerleadingu.

V prosinci 2022 proběhly dva kempy talentované mládeže ve dvou regionech. Konkrétně 17. 12. 2022  
v Brně a 18. 12. 2022 v Praze. Kempů se zúčastnilo celkem 48 cheerleaders evidovaných 
členských klubů z několika regionů, kteří splnili kritéria talentované mládeže stanovené koncepcí  
a prováděcím pokynem.

Více v dokumentu Závěrečná zpráva SCM.

Dlouhodobá práce s talentovanou mládeží v roce 2022 vyústila v medailové úspěchy české reprezentace 
v cheerleadingu na Mistrovství světa 2022 a to Zlatou medailí juniorské reprezentace a Stříbrnou 
medailí hlavní věkové kategorii.

https://www.cach.cz/perch/resources/koncepce-talent-final-202223docx-1-2.pdf
https://www.cach.cz/perch/resources/koncepce-talent-final-202223docx-1-2.pdf
https://www.cach.cz/perch/resources/talentovana-mladez-provadeci-pokyn-scmdocx-1-2.pdf
https://www.cach.cz/perch/resources/talentovana-mladez-provadeci-pokyn-scmdocx-1-2.pdf
https://www.cach.cz/perch/resources/zaverecna-zprava-projektu-projektu-provozovani-sportovniho-centra-mladeze-v-cheereladingu-v-roce-2022.pdf

