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Anotace 

Hlavním cílem této bakalářské práce je deskripce komunikačních aktivit, které využívá 

Česká asociace cheerleaders k propagaci cheerleadingu v České republice. V teoretické 

části práce se zaměřuji na vymezení základních pojmů, konkrétně uvádím definice 

marketingové komunikace, sportovního marketingu a public relations. Dále se pak věnuji 

představení cheerleadingu jako sportu a vysvětlení jeho podstaty, jeho historii a vývoji. 

Následně také přibližuji situaci cheerleadingu v České republice. V praktické části práce se 

zabývám samotnou deskripcí komunikace České asociace cheerleaders. Nejprve se věnuji 

komunikaci od vzniku ČACH (tj. 2001) do roku 2014 a posléze detailněji rozebírám 

jednotlivé nástroje komunikace z období let 2015–2019. Deskriptivní metodu kombinuji se 

zjištěními získanými z provedených rozhovorů. V závěru shrnuji své poznatky a hodnotím 

dosavadní komunikaci České asociace cheerleaders.  

 

Annotation 

The main aim of this bachelor thesis is to describe the communication activities used by 

the Czech Cheerleading Association to promote cheerleading in the Czech Republic. 

In the theoretical part, I focus on the definition of basic concepts, specifically the 

definitions of marketing communication, sports marketing and public relations. I also 

introduce cheerleading as a sport, its history and development.  

Subsequently, I also present the situation of cheerleading in the Czech Republic. 

In the practical part, I focus on the description of the communication of the Czech 

Cheerleading Association. First, I briefly describe the communication from 2001 to 2014 

and after that I analyze in more detail the various communication tools between years 

2015–2019. I combine the descriptive method with the findings obtained from the 

interviews. In the end, I summarize my findings and evaluate the current communication of 

the Czech Cheerleading Association. 
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Seznam zkratek 
ČACH – Česká asociace cheerleaders  

ČGF – Česká gymnastická federace 

ČOV – Český olympijský výbor 

ČUS – Česká unie sportu  

ECU – European Cheer Union 

ESPN – The Entertainment and Sports Programming Network 

FISU – Fédération Internationale du Sport Universitaire (International University Sport 

Federation)  

GAISF – Global Association of International Sports Federations 

IASF – International All Star Federation 

ICU – International Cheer Union 

MČR – Mistrovství České republiky 

MOV – Mezinárodní olympijský výbor 

NCA – National Cheerleading Association 

UCA – Universal Cheerleaders Association 

USASF – United States All Star Federation 

WADA – World Anti-Doping Agency 
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Použitá terminologie 
Allgirl = pouze ženský. 

Base = osoba, která drží, zvedá nebo vyhazuje topa ve/do stuntu.1 

Basket toss = druh stuntu, při kterém je top vyhozen a chycen, více vysvětleno v kapitole 

Charakteristika cheerleadingu.  

Coed = složený z mužů i žen.  

Elevator = konkrétní typ stuntu, při kterém top stojí na obou nohách a je držen v úrovni 

ramen baseů ve vzpřímené pozici.2  

Level = stupeň obtížnosti v cheerleadingu, jeden z aspektů, podle kterých jsou rozděleny 

soutěžní kategorie. 

Liberty = konkrétní typ stuntu, ve kterém base(ové) drží jedno chodidlo topa, zatímco druhá 

noha topa je pokrčená a její chodidlo je umístěno vedle kolena stojné nohy.3 

Pyramida = vzniká spojením dvou a více stuntů.4 

Stunt = zvedačka, typická pro cheerleading, při které je top (sportovec) držen nad soutěžním 

povrchem jednou nebo více osobami.5 Detailněji vysvětleno v kapitole Charakteristika 

cheerleadingu. 

Top = sportovec, většinou dívka, která je držena/zvedána/vyhazována zbývajícími členy 

stuntu, kteří mají označení base. 

Tryout = výběr do týmu, při kterém musí sportovci předvést své dovednosti. 

 

 
1 CHEERLEADING SLOVNÍK POJMŮ A LEVEL BOOK 2019/2020 [online]. Praha: Česká asociace 

cheerleaders, z.s, c2019 [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: http://www.cach.cz/perch/resources/cach-levelbook-

2019-2020-2019-11-01pz-brozura.pdf 
2 Tamtéž. 
3 Tamtéž. 
4 Tamtéž. 
5 Tamtéž. 
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Úvod 
Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla zaměřit na komunikační aktivity v oblasti 

sportovního odvětví cheerleading [čírlídynk]. Cheerleading je sport, který kombinuje prvky 

akrobacie gymnastiky a tance a má svůj původ v USA. Do České republiky se dostal teprve 

na počátku devadesátých let, tudíž lze konstatovat, že jde stále o poměrně mladé sportovní 

odvětví, které mezi českou veřejností není příliš známé.  

V roce 2001 došlo k založení neziskové organizace pod názvem Česká asociace cheerleaders 

[čírlídrs] (ČACH), jejímž hlavním záměrem bylo a stále je zajišťovat rozvoj cheerleadingu 

v České republice. Tato organizace sdružuje týmy zabývající se sportovním a tanečním 

cheerleadingem na území ČR a snaží se napomáhat rozšiřování členské základny i povědomí 

veřejnosti o tomto sportu. Teprve se vznikem ČACH započal určitý systematický a 

koordinovaný vývoj tohoto sportu v ČR.  

Cheerleading jako takový je mi velice blízký, jelikož se mu sama již šestým rokem aktivně 

věnuji v jednom z nejlepších českých týmů Prague Eagles Cheerleaders, se kterým máme na 

kontě řadu úspěchů na české i mezinárodní scéně. Ráda bych se v tomto sportovním odvětví 

pohybovala i nadále po ukončení své aktivní sportovní kariéry a napomáhala jakýmkoliv 

způsobem jeho rozvoji v České republice. 

Během svého působení v cheerleadingu jsem mnohokrát zažila situaci, že lidé, se kterými 

jsem se setkala, vůbec nevěděli, co si pod pojmem sportovní cheerleading mají představit. 

Někteří si to spojili s klasickým roztleskáváním, které znali z hokejových zápasů nebo 

z amerických filmů a seriálů, jiní to zaměňovali za mažoretky nebo tancování. V posledních 

pár letech jsem však zaznamenala určitý posun, především mezi mladšími generacemi a jsem 

ráda, že se sportovní cheerleading pomalu začíná dostávat do povědomí veřejnosti.  

V této práci bych se chtěla zaměřit na to, jakým způsobem tomu napomáhá Česká asociace 

cheerleaders. Původním cílem této práce bylo zmapovat komunikaci a propagaci 

cheerleadingu v České republice od vzniku ČACH až po současnost a případně identifikovat 

slabá místa komunikace. Při shromažďování dostupných materiálů jsem narazila na problém 

s dohledatelností informací z dřívějších let. Následně jsem tuto situaci konzultovala 

s prezidentkou ČACH a ta mi potvrdila mou domněnku, že zpočátku nebyl na komunikaci 

kladen žádný specifický důraz a šlo spíše o rozvoj samotného sportu. Tudíž z tohoto období 

není mnoho výstupů, které by se daly do práce zahrnout. Větší systematičnost se začala 
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objevovat až v posledních několika letech a z toho důvodu jsem se rozhodla odklonit se 

od teze.  

Ve své práci tedy shrnu celou etapu od roku 2001 do roku 2014 do jedné kapitoly a více se 

zaměřím až na období let 2015–2019, kdy deskripci komunikace rozdělím podle 

jednotlivých používaných nástrojů. Oproti tezi jsem navíc zahrnula i rok 2019, k čemuž 

mohlo dojít z důvodu pozdějšího odevzdání bakalářské práce, než bylo původně v plánu. 

Celkový koncept této práce by tím neměl být narušen. Z důvodu epidemie koronaviru jsem 

bohužel také nemohla provést výzkum na cílových skupinách, který je zmíněný v tezi.  

V teoretické části práce nejdříve definuji základní pojmy z oblasti marketingu, sportovního 

marketingu a public relations. Následně představím sportovní cheerleading jako takový, 

vysvětlím rozdíl mezi sportovním cheerleadingem a roztleskáváním a přiblížím jeho historii. 

V praktické části práce se následně zaměřím na komunikační aktivity využívané Českou 

asociací cheerleaders a provedu jejich deskripci na základě volně dostupných informací a 

informací získaných z telefonických rozhovorů s prezidentkou ČACH paní Martinou 

Marešovou a z rozhovoru se slečnou Michaelou Rejzkovou, která se od počátku roku 2020 

stará o správu sociálních sítí ČACH. 
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1. Marketingová komunikace 
Pojem marketingová komunikace můžeme definovat jako „komplex metod a prostředků 

komerční, nekomerční a politické komunikace se širší veřejností, cílovými skupinami i 

jednotlivými recipienty“6, nebo také jako „řízené informování a přesvědčování cílových 

skupin, pomocí kterého naplňují firmy a další instituce své marketingové cíle“.7 

Komunikace s cílovými skupinami je pro firmy a další instituce důležitá nejen pro přímé 

dosažení marketingových cílů, ale také kvůli budování vzájemně prospěšných, 

dlouhodobých vztahů, které mohou následně tvořit důležitou konkurenční výhodu. 8 

Marketingová komunikace je jednou z hlavních funkcí marketingu a jedním z nástrojů tzv. 

marketingového mixu, který se skládá ze čtyř proměnných označovaných jako 4P:  

Product (produkt) 

Price (cena) 

Place (místo) 

Promotion (propagace) 

Marketingová komunikace v rámci tohoto mixu spadá pod čtvrté P, tedy propagaci 

(promotion).9  

Základem marketingové komunikace je tzv. komunikační mix, který je tvořený různými 

osobními i neosobními formami komunikace. Spadá sem reklama, podpora prodeje, public 

relations, sponzoring, osobní prodej a direct marketing.10 

Určitá specifika můžeme spatřovat v komunikaci neziskových organizací a vládních 

institucí. Výše zmíněné subjekty často spoléhají více na public relations než na klasickou 

reklamu.11 

 
6 HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 9788024630755. 
7 KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. Praha: Grada, 2013. ISBN 9788024742083. 
8 SOUKUP, Tomáš. Komunikační aktivity sportovního klubu AC Sparta Praha fotbal, a.s. v letech 2009–

2011. Praha, 2013. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistky. Katedra mediálních studií. Vedoucí práce doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 
9 FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 3., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 

9788025134320. 
10 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010. 

Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3622-8. 
11 KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 9788024757698. 
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1.1. Sportovní marketing 

Sportovní marketing je stále poměrně mladým oborem, který však v posledních letech 

prožívá velký rozvoj. 12 Podle odborníků lze rozlišit dva rozdílné směry, ve kterých se 

sportovní marketing vyvíjí a to: 

Marketing ve sportu, někdy taky nazývaný jako marketing sportu, jehož primárním cílem je 

propagace sportovních subjektů, soutěží a akcí. K tomuto směru bývají řazeny i 

marketingové aktivity týkající se sportovního zboží. 

Druhým směrem je sport v marketingu, kdy je sport používán organizacemi podnikajícími 

v jiných oblastech. Nejčastěji k propagaci jejich vlastních produktů a vylepšení image 

firmy.13 

Ve své bakalářské práci se budu zaměřovat na první zmíněnou oblast, konkrétně na 

propagaci sportovního odvětví. 

  

 
12 KUNZ, Vilém. Sportovní marketing: CSR a sponzoring. Praha: Grada Publishing, 2018. Expert (Grada). 

ISBN 9788027105601. 
13 KUNZ, Vilém. Sportovní marketing: CSR a sponzoring. Praha: Grada Publishing, 2018. Expert (Grada). 

ISBN 9788027105601. 
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1.2. Public relations 

Jak jsem již uvedla v kapitole o marketingové komunikaci, neziskové organizace, mezi které 

spadá i Česká asociace cheerleaders, jejíž komunikací se v této práci budu zabývat, využívají 

kromě klasické reklamy často více nástroje public relations.  

Public relations, do češtiny často překládané jako vztahy s veřejností, však není snadné 

jednoznačně definovat a zařadit. PR lze chápat jako „soustavnou a cílenou práci s veřejností, 

jejímž účelem je prosazování komunikačních cílů a vytváření dialogu mezi institucí a 

zainteresovanými osobami“.14 „Prostřednictvím PR firma či jiná instituce cíleně a 

dlouhodobě prezentuje své záměry, informuje o svých cílech a výsledcích a snaží se přispívat 

k dobrému jménu organizace.“15 

PR můžeme dále také rozdělit na komunikaci interní, která je směřována dovnitř dané 

organizace, například k zaměstnancům podniku a komunikaci externí, což je veškerá 

komunikace směrem ven, především k veřejnosti, zákazníkům, novinářům a dalším 

publikům. Interní a externí komunikace jsou hlavními složkami pro public relations 

organizací a institucí.16  

Mezi hlavní nástroje využívané v public relations patří: 

media relations (vztahy s médii), 

digitální komunikace (správa sociálních sítí a webů), 

eventy a sponzoring, 

krizová komunikace, 

fundraising, 

doporučení 17 

Jak je vidět do oblasti public relations spadá poměrně široké spektrum aktivit, avšak 

v současné době jsou základem public relations vztahy a komunikace s médii, jelikož 

veřejnost uspokojuje svou potřebu po informacích nejčastěji právě prostřednictvím médií. 

 
14 HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 9788024630755. 
15 KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 9788024757698 
16 Tamtéž. 
17 HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert (Grada). ISBN 

9788024750224. 
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Dle mého názoru v posledních letech čím dál více nabývá na důležitosti také digitální 

komunikace, kdy sociální sítě nabízejí možnosti oboustranné komunikace a získání zpětné 

vazby.18  

Mezi nejdůležitější nástroje public relations na internetu, které jsou využívány sportovními 

organizacemi, řadí Voráček ve své knize Public relations ve sportovních organizacích: 

Oficiální webové stránky 

Sdílení videa 

Sociální sítě 

Blogy 

E-mail 

a další19 

Hlavním rozdílem mezi reklamou a public relations je skutečnost, že reklamu je příjemce 

zpravidla schopný dobře rozeznat a je si vědom toho, že se reklama snaží určitým způsobem 

ovlivnit jeho chování. Reklama důrazně apeluje na určitou konkrétní akci, které chce 

zadavatel u příjemců docílit. Oproti tomu PR není ve většině případů tak jednoduše 

rozpoznatelné a nevyskytuje se zde výše zmíněný konkrétní apel na provedení určité akce.  

Snahou je spíše informovat o nějakém dění nebo otevřít určitá témata. Na rozdíl od reklamy 

je PR výsledkem dlouhodobé a soustavné činnosti.20 

Podle Miroslava Foreta význam public relations v marketingové komunikaci neustále 

narůstá a v současné době dle něj až 70 % veškerých zpráv v médiích činí informace, které 

pocházejí z činnosti PR.21 

 
18 VORÁČEK, Josef. Public relations ve sportovních organizacích. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 

9788024620275. 
19 Tamtéž. 
20 HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert (Grada). ISBN 

9788024750224. 
21 FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 3., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 

9788025134320. 
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2. Cheerleading 
Pod pojmem cheerleading si většina lidí představí to, co znají z amerických filmů a seriálů. 

Dívky, které na sobě mají krátké sukně, mávají třásněmi, usmívají se a povzbuzují na 

zápasech jiných sportů, případně pomáhají vytvářet příjemnou atmosféru na společenských 

akcích. Cheerleading takto ve svém prvopočátku opravdu vypadal a jeho podstatou bylo 

povzbuzování ostatních sportovců, ale časem se vyvinul v samostatné sportovní odvětví 

s vlastními soutěžemi.   

V České republice se v současnosti objevují obě formy cheerleadingu. Na jedné straně stojí 

forma „povzbuzovací“, kdy dívky patří k určitému klubu, který pravidelně podporují na 

zápasech nebo vystupují na určitých akcích. Tento druh cheerleadingu bývá obvykle 

označován českým názvem „roztleskávání“ a nejčastěji se objevuje u sportů jako je hokej, 

basketbal a americký fotbal.  

Na druhé straně pak stojí cheerleading, někdy označovaný jako „sportovní“, jehož základem 

jsou sportovci trénující choreografie, které předvádějí na svých vlastních soutěžích. Tito 

cheerleaders jsou organizováni v samostatných sportovních klubech specializujících se 

pouze na cheerleading a zpravidla nejsou spojeni s žádným dalším sportem. Tyto kluby jsou 

sdružovány pod Českou asociací cheerleaders, což je nezisková organizace s hlavním cílem 

rozvoje cheerleadingu v ČR.22 

Ve své práci se budu nadále věnovat pouze této soutěžní formě cheerleadingu. 

Cheerleading dlouhou dobu bojoval se situací, že nebyl uznávaný jako sport, a to nejen 

v rámci ČR, ale celosvětově. Ke zlomu došlo v roce 2016, kdy cheerleading obdržel 

prozatímní uznání Mezinárodního olympijského výboru a stal se tak mezinárodně 

uznávaným sportovním odvětvím. Mezi hlavní faktory, které napomohly uznání, patřilo 

podle vyjádření sportovního ředitele MOV Kita McConnella to, že "Mezinárodní unie 

cheerleadingu má přes 100 národních federací a přibližně 4,5 milionu registrovaných 

sportovců a je to sport s rostoucí popularitou a silným zacílením na mladé na školách a 

univerzitách." 23 

 
22 O asocicaci [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders, c2017-2020 [cit. 2020-06-20]. Dostupné z: 

https://www.cach.cz/asociace/o-nas.php 
23 Široká náruč olympijské rodiny se otevírá i cheerleadingu a thajskému boxu. In: ČT sport – Česká televize 

[online]. 7. prosince 2016 [cit. 2020-05-14]. Dostupné z: https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/olympijske-

hry/siroka-naruc-olympijske-rodiny-se-otevira-i-cheerleadingu-a-thajskemu-

boxu/5bd9c7770d663b6fe8855fe5 
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2.1. Charakteristika cheerleadingu 

 Cheerleading je týmový sport, který kombinuje prvky akrobacie, gymnastiky a tance. Jeho 

podstatou jsou dynamické choreografie, které se skládají obvykle z několika částí: stunty 

[stanty], lidské pyramidy, skoky, akrobacie, tanec a pokřik. Choreografie je dlouhá 

v rozmezí 1–2,5 minuty a hodnotí se především provedení a obtížnost prvků.24 Jde o fyzicky 

náročnou aktivitu, které se věnují ve větším zastoupení dívky, ale v určité míře také chlapci.  

Soutěžní kategorie se v cheerleadingu rozdělují podle věku, levelů (stupňů obtížnosti) 

a pohlaví. 

Základní rozdělení je podle věku, a to na kategorie: Mini (3–7 let), Peewee [pývý] (6–12 let), 

Youth [jůth] (9–14 let), Junior (12–16 let) a Senior (od 14 let). Tyto jednotlivé kategorie 

jsou dále rozděleny podle výkonnosti sportovců na sedm levelů, a to tak, aby v rámci dané 

věkové kategorie byla možnost vybrat si mezi nižším, tedy jednodušším, a vyšším levelem. 

Zmíněné levely mají vždy svůj název a číselné označení: Beginner (level 0), 

Novice (level 1), Intermediate (level 2), Median (level 3), Advanced (level 4), Elite (level 5) 

a Premier (level 6).25 

Čím vyšší je číslo daného levelu, tím vyšší výkonnost je od sportovců vyžadována a tím 

obtížnější prvky mohou soutěžící v této kategorii provádět. Nejnižší je level 0 s názvem 

Beginner, který je určený pro nejmenší děti ve věku od 3 do 7 let. Nejvyšší pak level 6 neboli 

Premier, ve kterém jsou jako v jediném povoleny dvoupatrové pyramidy a prvky s rotací 

přes hlavu (např. salto a jeho různé variace). Ve vyšších levelech se kategorie dále rozdělují 

ještě na tzv. coed [koed] a allgirl [ólgrl]. V kategoriích coed je soutěžní skupina složená 

z dívek i chlapců, zatímco v kategoriích allgirl soutěží týmy tvořené pouze dívkami.26 Pro 

lepší přehlednost přikládám do příloh tabulku (příloha č. 1). 

V České republice se každoročně koná několik soutěží pořádaných jednotlivými kluby pod 

záštitou České asociace cheerleaders nebo právě samotnou asociací. Některých z nich se 

 
24 Sport, kde se jistí pády. Cheerleadingjesport [online]. Česká asociace cheerleaders, 2017 [cit. 2020-05-14]. 

Dostupné z: http://www.cheerleadingjesport.cz/sport.php 
25 Vekove-skupiny-cach-pro-sezonu-2019-20v20192023 [online]. In: Praha: Česká asociace cheerleaders, 

24.10.2019 [cit. 2020-06-21]. Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/vekove-skupiny-cach-pro-

sezonu-2019-20v20192023.pdf 
26 Tamtéž. 
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pravidelně účastní i zahraniční cheerleaders, nejčastěji z okolních zemí. Nejprestižnější 

soutěží na našem území je Mistrovství České republiky, které ČACH pořádá každoročně od 

svého založení v roce 2001. MČR je zároveň nominační soutěží na Mistrovství Evropy, kam 

jsou vysílány vždy dva nejlepší týmy ze všech kategorií, ve kterých je možné nominaci 

získat.27 Česká republika je v posledních letech na mezinárodních soutěžích velmi úspěšná.  

Mezi dosud největší úspěchy patří: dvě první místa z ME v roce 2017 v kategoriích Senior 

Allgirl Elite a Senior Coed Elite. Stejné týmy pak vybojovaly ještě dvě druhá místa na 

Mistrovství Evropy konaném o rok později.28 

Česká republika má zároveň svůj reprezentační tým, a to jak v kategorii senior, tak od roku 

2017 také v juniorské kategorii. Český reprezentační tým byl poprvé založen v roce 2005 a 

za jeho vznikem a organizací stojí ČACH. Jeho součástí jsou vždy nejlepší cheerleaders 

z celé České republiky, kteří jsou vybírání na tryoutu [trajautu] na začátku dané sezony. Od 

roku 2016 reprezentuje každoročně národní tým Českou republiku na Mistrovství světa 

konaném na Floridě.29 Mezi největší úspěchy českého týmu patří 6. místo v seniorské 

kategorii z let 2017 a 2019 a 5. místo v juniorské kategorii z roku 2019.30 

Jak jsem již uvedla v začátku této kapitoly, cheerleadingové choreografie jsou tvořeny 

několika různými částmi, konkrétně jde o: stunty, lidské pyramidy, skoky, akrobacii na zemi, 

tanec a pokřik. V této části se pokusím jednotlivé pojmy stručně vysvětlit a objasnit v čem 

sportovní cheerleading spočívá. 

  

 
27 O asocicaci [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders, c2017-2020 [cit. 2020-06-20]. Dostupné z: 

https://www.cach.cz/asociace/o-nas.php 
28 Úspěchy ČR na MS, ME [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders, c2017-2020 [cit. 2020-06-21]. 

Dostupné z: https://www.cach.cz/asociace/uspechy-cr-na-ms-me.php 
29 Národní tým [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders, c2017-2020 [cit. 2020-06-21]. Dostupné z: 

http://www.cach.cz/asociace/o-cnct.php 
30 Úspěchy ČR na MS, ME [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders, c2017-2020 [cit. 2020-06-21]. 

Dostupné z: https://www.cach.cz/asociace/uspechy-cr-na-ms-me.php 
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Stunty 

Stunty jsou tím, co cheerleading odlišuje od ostatních sportů a co ho dělá unikátním. Stunt 

je nejčastěji tvořený skupinou čtyř až pěti lidí. Je zde jedna osoba, většinou dívka31, která se 

nazývá „top“ nebo někdy také “flyer“ [flajr] a je zvedána zbývajícími členy skupinky. Ti 

mají označení „base“ [bejz]. Base rozdělujeme na dva boční a jednoho zadního. Všichni 

baseové stojí při stuntu na zemi a jejich prací je zvedat a chytat topa. Někdy, většinou spíše 

v allgirl týmech, bývá přidáván do skupinky i pátý člověk, tzv. přední base. Existují i další 

varianty stuntů, například „partner stunt“, kdy zvedá topa pouze jeden base, obvykle muž 

nebo „double partner stunt“, kdy topa drží dva baseové.32 

 

 

 
31 V některých asijských a amerických týmech jsou k vidění i topové mužského pohlaví 
32 A jak vlastně jednotlivé prvky cheerleadingu vypadají? Cheerleadingjesport.cz [online]. Praha: Česká 

asociace cheerleaders, c2017-2020 [cit. 2020-07-29]. Dostupné z: 

http://www.cheerleadingjesport.cz/whatwedo.php 

  

Obrázek 2: Stunt 

Zdroj: https://www.usacheer.org/wp-

content/uploads/2019/06/ZF__3760.jpg 

Obrázek 1: Partner stunt 

Zdroj: https://www.usacheer.org/wp-

content/uploads/2018/08/EY0T9503.jpg 
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Speciálním typem stuntů jsou tzv. basket tossy [baskyt tosy], které se také provádějí ve 

složení tří až čtyř baseů a jednoho topa, avšak rozdíl je v tom, že top není zvedán, ale 

vyhozen a chycen. Při výhozu provádí určitý prvek, kterým může být například roznožka, 

salto a mnoho dalších. Basket tossy jsou velmi efektním prvkem sestavy. 

 

Obrázek 4: Basket toss 

Zdroj: 

https://pompomchearleading.weebly.com/che

er-101/toe-touch-basket-toss  

 

 

Obrázek 3: Basket toss 

Zdroj: https://www.usacheer.org/wp-

content/uploads/2018/10/MG_8037.jpg 
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Pyramidy 

Pyramidy jsou v cheerleadingu tvořené spojením více stuntů dohromady a pouze v levelu 6 

je možné předvádět dvoupatrové pyramidy, které vznikají několika stunty na sobě. 33 

 

Skoky 

Skoky jsou do určité míry převzaté z gymnastiky. 

V cheerleadingu existuje mnoho variant skoků, ale 

mezi nejčastější patří toe-touch [toutač] neboli 

roznožka, pike [pajk], side hurdle [sajd hrdl] a front 

hurdle [front hrdl]. U skoků se hodnotí samozřejmě 

 
33 CHEERLEADING SLOVNÍK POJMŮ A LEVEL BOOK 2019/2020 [online]. Praha: Česká asociace 

cheerleaders, z.s, c2019 [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: http://www.cach.cz/perch/resources/cach-levelbook-

2019-2020-2019-11-01pz-brozura.pdf 

Obrázek 7: Roznožka 

Zdroj: 

https://cheerunion.org.ismmedia.com/IS

M3/std-

content/repos/Top/images/glossary/_MG

_1767.jpg 

Obrázek 5: Pyramida 

Zdroj: https://www.usacheer.org/wp-

content/uploads/2018/08/EY0T4062.jpg 

 

Obrázek 6: Pyramida 

Zdroj: https://www.usacheer.org/wp-

content/uploads/2019/06/AF__3203.jpg 
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technika a provedení, především ale synchronnost sportovců.34 

Akrobacie  

Akrobacie v cheerleadingu je převzata ze sportovní gymnastiky a rozděluje se na 

tzv. „standing tumbling“ [stendynk tamblink], což je akrobacie z místa, která bývá často 

předváděna v kombinaci se skokem a „running tumbling“ [ranynk tamblink] neboli 

akrobacii z běhu. Zde bývají jednotlivé prvky spojovány a vznikají tak celé akrobatické řady. 

Běžně jsou v České republice na soutěžích k vidění kotouly, přemety, rondáty, fliky i salta.35 

Tanec 

V současné době už tanec v cheerleadingové choreografii nemá své vlastní bodové 

hodnocení, tak jako ostatní části a započítává se pouze do celkového dojmu. Z tohoto důvodu 

je již mnohými týmy v sestavách vynecháván. 

 
34 A jak vlastně jednotlivé prvky cheerleadingu vypadají? Cheerleadingjesport.cz [online]. Praha: Česká 

asociace cheerleaders, c2017-2020 [cit. 2020-07-29]. Dostupné z: 

http://www.cheerleadingjesport.cz/whatwedo.php 
35 Tamtéž. 
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Pokřik 

Pokřik bývá umístěn před začátkem sestavy a je jedinou její částí, která není předváděna na 

hudbu. V pokřiku si cheerleaders připravují atmosféru na svoje vystoupení a vyzývají diváky 

k fandění. Každý tým má svůj originální pokřik a fanoušci daného týmu obvykle pokřik umí 

a křičí ho společně se svým týmem. V této části sestavy cheerleaders využívají pompomy36, 

cedule a megafony. Při pokřiku jsou pro větší efektnost předváděny i jednoduché stunty a 

akrobacie.  

 
36 Třásně. 

Obrázek 8: Pokřik 

Zdroj: https://www.usacheer.org/wp-

content/uploads/2018/10/USA-ag-4.jpg 

Obrázek 9: Pokřik 

Zdroj: https://www.usacheer.org/wp-

content/uploads/2018/10/USA-ag-2.jpg 
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2.2. Vznik a vývoj cheerleadingu 

Cheerleading má svůj původ v USA a jeho vznik se datuje na konec 19. století. Název tohoto 

sportu vznikl spojením dvou slov „cheer“ a „leading“, což by se do češtiny dalo přeložit jako 

„povzbuzování“ a „vedení“ nebo volně také jako „organizované povzbuzování“.  

A přesně jako organizované povzbuzování cheerleading vznikl.  

V roce 1898 prožíval tým amerického fotbalu na Minnesotské univerzitě velmi špatnou 

sezonu, kdy prohrál skoro v každém zápase. Studenti se snažili svůj tým nějak podpořit a 

motivovat svým fanděním v průběhu zápasu, ale to bylo velmi zmatené a nejednotné, tudíž 

hráči na hřišti pokřiky studentů pořádně neslyšeli. Fanoušci křičeli jeden přes druhého a 

jejich pokřiky nebyly nijak koordinovány. Studenti se tehdy dohodli, že povzbuzování je 

nutné sjednotit a zorganizovat. Tohoto úkolu se ujal student jménem Johnny Campbell, který 

je tak považován za prvního cheerleadera.37  

Při jednom zápase, ve kterém hrál tým Minnesotské univerzity opět velmi špatně, se 

Campbell zvedl ze svého sedadla v hledišti, stoupl si před dav diváků a organizoval 

povzbuzování. Křičel různé krátké pokřiky, které s ním pak všichni společně opakovali. Tým 

nakonec zápas vyhrál a úspěch byl přičítán právě fandícím divákům, vedených Campbellem. 

Od tohoto dne stálo vždy několik mužů na okraji hřiště a organizovalo povzbuzování. Tato 

událost je považována za počátek cheerleadingu. 38  

Během následujících desetiletí se koncept cheerleadingu rychle rozšířil na další univerzitní 

sportovní akce po celých Spojených státech amerických a také na střední školy. V průběhu 

této expanze se postupně přidalo používání cedulí, vlajek, megafonů a pompomů, stejně tak 

jako začaly být zařazovány jednoduché prvky akrobacie a první stunty. 

Na začátku tvořili převážnou většinu cheerleaders v USA muži. To se však změnilo se 

vstupem USA do druhé světové války v roce 1941, kdy mnoho mužů odešlo do války a 

cheerleading se tak stal doménou žen. Odhaduje se, že ženy v té době tvořily asi 85 % všech 

cheerleaders, což zůstává dodnes stejné.39 

 
37 DE ALBA, Miriam Lopez Hernandez. Cheerleading: Technique – Training – Show. 2nd Edition. 

Maidenhead: Meyer & Meyer Sport (UK), 2009. ISBN 978-1-84126-273-4. 
38 DE ALBA, Miriam Lopez Hernandez. Cheerleading: Technique – Training – Show. 2nd Edition. 

Maidenhead: Meyer & Meyer Sport (UK), 2009. ISBN 978-1-84126-273-4. 
39 ICU History of Cheer [online]. In: International Cheer Union, 2013 [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: 

https://cheerunion.org.ismmedia.com/ISM3/std-

content/repos/Top/2013_Website/About%20Us/Documents/ICU_History-Of-Cheer.pdf 
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Po druhé světové válce popularita cheerleadingu i nadále rostla a vznikla zde potřeba zajistit 

a poskytnout cheerleadingové vzdělání a rozvoj pro sportovce po celých Spojených státech. 

Z tohoto důvodu uspořádal v roce 1948 Lawrence Herkimer první vzdělávací kemp pro 

cheerleaders. V prvním roce se zúčastnilo kolem 50 cheerleaders, ve druhém přibližně 350 

a o pár let později již jeho kempy absolvovalo kolem 20 000 sportovců. To svědčí o velké 

poptávce po dalším vzdělávání v oblasti cheerleadingu.40 

Herkimer tak následně založil vůbec první cheerleadingovou organizaci s názvem NCA 

(National Cheerleading Association), která měla napomoci efektivněji šířit a formálně 

zaštítit vzdělávání roztleskávaček po celé zemi, přinést lepší organizaci cheerleadingových 

týmů a nadále pokračovat v rozvoji techniky cheerleadingu. Herkimer velmi napomohl 

popularizaci tohoto sportu.41 

Se stále rostoucí poptávkou po dalším vzdělávání byly brzy založeny i další organizace, které 

zaváděly nové koncepty pro rozvoj cheerleadingu. 

V roce 1974 založil Jeff Webb, hlavní instruktor NCA, viceprezident NCA a současný 

prezident ICU (Internation Cheer Union), který je také často označovaný za zakladatele 

moderního cheerleadingu, novou organizaci s názvem Universal Cheerleaders Association 

(UCA).  

Jeho hlavní myšlenkou a cílem bylo přinést další pokrok, především zdokonalení prvků a 

techniky v cheerleadingu. Díky úsilí Jeffa Webba a jeho organizace byly zavedeny nové 

postupy pro učení jednotlivých prvků, bezpečnostní pravidla a techniky pro stavění stuntů. 

Zároveň také prvky, které jsou dnes základem cheerleadingu, mimo jiné: Liberty, Elevator 

[elevejtr], Basket Tossy, a širokou škálu pyramid.42, 43  

Na univerzitních kempech UCA začali instruktoři předvádět nové pokročilé prvky a 

stuntovací techniky v jednoduchých sestavách do hudby. Tak vznikl koncept 

cheerleadingových soutěží, které spočívají právě v tom, že sportovci předvádějí choreografii 

složenou z různých prvků. 

 
40 DE ALBA, Miriam Lopez Hernandez. Cheerleading: Technique – Training – Show. 2nd Edition. 

Maidenhead: Meyer & Meyer Sport (UK), 2009. ISBN 978-1-84126-273-4. 
41 ICU History of The Sport of Cheer [online]. In: International Cheer Union, c2020 [cit. 2020-06-23]. 

Dostupné z: https://cheerunion.org.ismmedia.com/ISM3/std-content/repos/Top/docs/ICU_History_2018.pdf 
42 ICU History of The Sport of Cheer [online]. In: International Cheer Union, c2020 [cit. 2020-06-23]. 

Dostupné z: https://cheerunion.org.ismmedia.com/ISM3/std-content/repos/Top/docs/ICU_History_2018.pdf 
43 Vysvětleno v terminologii na začátku práce. 
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V roce 1982 dostal Jeff Webb soutěžní formát cheerleadingu do národní televize (ESPN) a 

koncept soutěží se tak rychle rozšířil po celých USA a brzy, díky prodeji práv na televizní 

vysílání, také po celém světě.44 

S příchodem celosvětového vysílání se začal zvyšovat zájem o sportovní cheerleading v řadě 

dalších zemí po celém světě a cheerleading se tak začal šířit, mimo jiné do Japonska, Chile, 

Německa, Velké Británie, Finska, Švédska a Norska.  

Zároveň došlo k situaci, kdy školní cheerleadingové týmy v USA začaly být, díky stále 

narůstajícímu zájmu studentů, přehlcené, což vedlo k vytváření nových programů v 

soukromých sportovních zařízeních. Těmto programům se říká „All Star“ nebo „All Star 

cheerleading“. 45 

V roce 2003 byla založena organizace United States All Star Federation (USASF) za účelem 

sjednocení pravidel v rámci výše zmíněného All Star cheerleadingu a uspořádání největší 

soutěže pro nejlepší All Star týmy z celých Spojených států, kde budou mít možnost poměřit 

své síly. Soutěž byla nazvána „Cheerleading Worlds“. 

Především díky názvu soutěže „Cheerleading Worlds“ (v překladu svět), začaly o účast na 

soutěži projevovat zájem i týmy z dalších zemí. Krátce poté tak bylo do názvu soutěže 

přidáno jméno IASF (International All Star Federation) a soutěž byla otevřena i 

neamerickým klubům. Od té doby je soutěž Cheerleading Worlds brána jako Mistrovství 

světa v cheerleadingu a soutěží zde kluby z celého světa.46 

Vzhledem k zájmu o lepší celosvětové organizování cheerleadingu byla v roce 2004 

založena ICU (International Cheer Union) a pod záštitou IASF uspořádala dne 26. dubna 

2004 v Orlandu na Floridě v USA první shromáždění, kterého se zúčastnilo 13 národních 

federací z celého světa.  

Cílem ICU bylo nadále podporovat celosvětovou expanzi sportu, napomáhat rozvoji 

národních federací jednotlivých států, dosáhnout uznání cheerleadingu jako sportu (získat 

pro cheerleading status sportu) a začít pořádat ICU World Championships – Mistrovství 

 
44 ICU History of Cheer [online]. In: International Cheer Union, 2013 [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: 

https://cheerunion.org.ismmedia.com/ISM3/std-

content/repos/Top/2013_Website/About%20Us/Documents/ICU_History-Of-Cheer.pdf 
45 ICU History of The Sport of Cheer [online]. In: International Cheer Union, c2020 [cit. 2020-06-23]. 

Dostupné z: https://cheerunion.org.ismmedia.com/ISM3/std-content/repos/Top/docs/ICU_History_2018.pdf 
46 ICU History of The Sport of Cheer [online]. In: International Cheer Union, c2020 [cit. 2020-06-23]. 

Dostupné z: https://cheerunion.org.ismmedia.com/ISM3/std-content/repos/Top/docs/ICU_History_2018.pdf 
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světa pro národní týmy jednotlivých zemí.  

ICU se rychle rozrostla a v současnosti je jejími členy více než 100 národních federací ze 

všech kontinentů. Řídí vzdělávání ve více než 90 zemích, začala pořádat kontinentální a 

regionální mistrovství a rozvíjela a iniciovala globální antidopingovou politiku jako signatář 

WADA.47  

S velkým úspěchem a růstem ICU a cheerleadingu samotného, předložila v roce 2009 svou 

první žádost o uznání sportu organizací SportAccord, v současnosti nazývanou Global 

Association of International Sports Federations. O rok později podala ICU také svoji první 

přihlášku k uznání Mezinárodním olympijským výborem.48 

V roce 2013 byla ICU přijata za člena SportAccord/GAISF a uznána jako světový řídící 

orgán pro sport cheerleading.  

V roce 2014 se ICU stala součástí International University Sport Federation a v roce 2016 

obdržela prozatímní uznání od Mezinárodního olympijského výboru.49 

2.3. Vznik a vývoj v ČR 

V České republice je cheerleading poměrně novým sportem a nemá tu zdaleka tak dlouhou 

a bohatou historii jako v USA, ale v posledních letech dochází i zde k výraznému rozvoji.  

Do České republiky začal cheerleading pronikat na začátku devadesátých let a první skupiny 

cheerleaders vznikly jako součást klubů amerického fotbalu, kterým pomáhaly vytvářet 

atmosféru na zápasech.50 První český cheerleadingový tým vznikl v roce 1993 při pražském 

týmu amerického fotbalu Prague Lions. Zakladatelkou byla Veronika Ludvíková společně 

s Američankou Anne Quesneel, která v té době žila v České republice, ale dříve byla 

cheerleader v USA a velmi tak napomohla svými znalostmi.51  

 
47 ICU History of The Sport of Cheer [online]. In: International Cheer Union, c2020 [cit. 2020-06-23]. 

Dostupné z: https://cheerunion.org.ismmedia.com/ISM3/std-content/repos/Top/docs/ICU_History_2018.pdf 
48 ICU History of Cheer [online]. In: International Cheer Union, 2013 [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: 

https://cheerunion.org.ismmedia.com/ISM3/std-

content/repos/Top/2013_Website/About%20Us/Documents/ICU_History-Of-

Cheer.pdfcontent/repos/Top/2013_Website/About%20Us/Documents/ICU_History-Of-Cheer.pdf 
49 ICU History of The Sport of Cheer [online]. In: International Cheer Union, c2020 [cit. 2020-06-23]. 

Dostupné z: https://cheerunion.org.ismmedia.com/ISM3/std-content/repos/Top/docs/ICU_History_2018.pdf 
50 Cheerleadingjesport/czechcheer [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders, c2017-2020 [cit. 2020-06-

20]. Dostupné z: http://www.cheerleadingjesport.cz/czechcheer.php 
51 MÍKOVÁ, Nikoleta. Vytvoření koncepce cheerleadingu jako nového sportovního odvětví v ČR. Praha, 

2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu. Vedoucí práce doc. PhDr. 

Pavel Tilinger, CSc. 
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V současné době v České republice převládají kluby, které fungují nezávisle na dalším 

sportovním odvětví a věnují se pouze sportovnímu (soutěžnímu) cheerleadingu. I u nás však 

pomalu začínají vznikat týmy v rámci škol, tak jako tomu je v USA. Většinou jde ale pouze 

o formu zájmového kroužku na základních školách.  

V roce 2001 byla založena Česká asociace cheerleaders (ČACH), nezisková organizace, 

která je hlavním orgánem v oblasti cheerleadingu v České republice. Jde o organizaci 

„zastřešující české cheerleaders, která je národní sportovní autoritou tohoto sportu“52 a 

zároveň je členem řady významných mezinárodních i českých sportovních organizací – 

Mezinárodního olympijského výboru, SportAccord, International Cheer Union (ICU), 

European Cheer Union (ECU), Českého olympijského výboru (ČOV) a České unie sportu 

(ČUS). Hlavním posláním ČACH je rozvoj, podpora a organizování cheerleadingu v České 

republice a sdružování a zastupování českých cheerleadingových klubů v republikových i 

mezinárodních organizacích se sportovním zaměřením.53 

ČACH každoročně organizuje řadu celorepublikových soutěží, včetně Mistrovství České 

republiky, ale také školení a kempy pro sportovce, trenéry a porotce. Angažuje se 

v propagaci cheerleadingu, vydává metodické materiály a pravidla a má také na starost 

organizaci a chod českého národního týmu.54 

V současnosti je součástí České asociace cheerleaders přes 1800 aktivních cheerleaders ze 

34 členských klubů z celé republiky.55 

2.4. Organizační struktura ČACH 
 

Česká asociace cheerleaders je nezisková organizace, právní formou spolek, do které mohou 

vstoupit jak právnické, tak fyzické osoby. Členství v ČACH se dle stanov rozlišuje na: 

Kolektivní, Evidované, Individuální, Přidružené a Čestné. Nejvyšším orgánem ČACH je 

Valná hromada, statutárním a výkonným orgánem Výkonný výbor a dohledovým orgánem 

Kontrolní komise 56  

 
52 Cheerleadingjesport/cach [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders, c2017-2020 [cit. 2020-06-20]. 

Dostupné z: http://www.cheerleadingjesport.cz/cach.php 
53 Tamtéž. 
54 O asocicaci [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders, c2017-2020 [cit. 2020-06-20]. Dostupné z: 

https://www.cach.cz/asociace/o-nas.php 
55 Cheerleadingjesport/cach [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders, c2017-2020 [cit. 2020-06-20]. 

Dostupné z: http://www.cheerleadingjesport.cz/cach.php 
56 Stanovy České asociace cheerleaders, z. s. In: Cach.cz [online]. Praha, 13. 3. 2016 [cit. 2020-07-15]. 
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Valná hromada se koná zpravidla jednou ročně a každý kolektivní člen má možnost mít zde 

své zastoupení. Výkonný výbor má pět členů a následující strukturu: 

Prezidentka: Ing. Martina Marešová    

Viceprezidentka: Bc. Jana Slavíková    

Viceprezidentka: Ing. Marie Cerhová   

Člen VV: Ing. Renata Štefanová    

Člen VV: Ing. Michaela Bednářová   

Secretary General Výkonného výboru ČACH je Barbora Schejbalová.57   

Dalšími pomocnými orgány ČACH jsou tzv. odborné komise, které vznikly s 

primárním cílem zabezpečit lepší spolupráci mezi organizací a jejími členy. Konkrétně se 

jedná o: Komisi pro bezpečnost a Levelbook58, Komisi porotců, Mediální komisi a 

Trenérskou a taneční komisi.59 

Pro mou práci je nejdůležitější osobou prezidentka Martina Marešová, která se kromě vedení 

a koordinace celé asociace, přípravy soutěžních pravidel a plánů otevíraných kategorií 

věnuje také oblasti public relations, komunikaci s národními a mezinárodními institucemi a 

realizaci soutěží a akcí. Stojí například za velmi úspěšným ME 2017, které se konalo v Praze 

a v jehož organizaci a propagaci se výrazně angažovala.  Nebo za kampaní „cheerleading je 

sport“, jejímž cílem bylo zvýšení povědomí o cheerleadingu v České republice.60, 61 

Paní Marešová byla ochotna poskytnout mi veřejně nedostupné informace týkající se 

komunikačních aktivit ČACH, které byly cenné pro mou práci. 

 

Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/stanovycach.pdf 
57 Výroční zpráva: 2018/19. In: Cach.cz [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders [cit. 2020-07-15]. 

Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocni-zprava-20182019.pdf 
58 Levelbook je dokument vydávaný Českou asociací cheerleaders, upravující veškerá pravidla ohledně 

povolených a zakázaných prvků v jednotlivých soutěžních levelech (kategoriích). 
59 Výroční zpráva: 2018/19. In: Cach.cz [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders [cit. 2020-07-15]. 

Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocni-zprava-20182019.pdf 
60 Kontaktujte nás. [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders., c2017-2020 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: 

http://www.cach.cz/asociace/kontaktujte-nas.php 
61 Síň slávy. [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders., c2017-2020 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: 

http://www.cach.cz/souteze/sportovec/sin-slavy.php?id=6 



 

 

24 

3. Metodologie a cíle práce  

3.1. Metodologie 

Základní metodou pro praktickou část této práce bude deskripce vycházející ze studia a 

analýzy všech získaných materiálů. S využitím metody deskriptivní analýzy jsem zpracovala 

materiály, které byly volně dostupné, především jsem čerpala ze závěrečných 

zpráv, webových stránek a sociálních sítí. Jako další zdroj informací jsem využila 

telefonické rozhovory s prezidentkou ČACH Martinou Marešovou a osobní rozhovor s 

Michaelou Rejzkovou, která v současné době spravuje sociální sítě asociace. Deskripce bude 

rozdělena podle jednotlivých využívaných komunikačních kanálů. 

3.2. Cíle bakalářské práce  

Cílem této bakalářské práce je deskripce komunikačních aktivit České asociace cheerleaders 

v letech 2015–2019. 

Mým hlavním záměrem bylo zjistit, zda dochází k určité systematické komunikaci a 

udržování vztahů mezi ČACH a zainteresovanými subjekty a také k propagaci tohoto 

sportovního odvětví v rámci České republiky nebo zda je veškerá komunikace spíše 

nahodilá. Následně také prozkoumat, jaké nástroje jsou případně k výše zmíněným cílům 

využívány a detailněji je zmapovat. V závěru pak všechny své poznatky shrnu a případně 

doplním o určitá doporučení. 

Jak jsem již zmínila v úvodu této práce, vzhledem ke špatné dohledatelnosti informací z let 

2001–2014 a téměř neexistující komunikaci v této době jsem se rozhodla odklonit se od teze 

a zaměřit se pouze na posledních pět let. Díky pozdějšímu odevzdání bakalářské práce, než 

bylo původně v plánu, jsem oproti tezi navíc zahrnula i rok 2019. Celkový koncept práce by 

tím neměl být narušen. 
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4. Komunikační aktivity ČACH 
Jak jsem již uvedla v kapitole o vzniku a vývoji cheerleadingu v ČR, jedním z hlavních cílů 

České asociace cheerleaders je propagace tohoto sportovního odvětví a organizace různých 

akcí pro již stávající členskou základnu. V této kapitole se tedy zaměřím na komunikační 

aktivity využívané ČACH, a to jak směrem k veřejnosti, tak i na komunikaci se stávající 

členskou základnou a dalšími zainteresovanými subjekty (sportovci, rodiče, trenéři, 

manažeři klubů atd.). 

4.1. Cílové skupiny 

Česká asociace cheerleaders rozlišuje tři hlavní skupiny, na které při své komunikaci cílí, a 

to: stávající členskou základnu, laickou veřejnost a odbornou veřejnost.  

Stávající členská základna 

ČACH má velmi úzký vztah se zástupci jednotlivých členských klubů. Zástupcem klubu 

bývá nejčastěji jednatel, manažer nebo hlavní trenér klubu. Ve stanovách ČACH je uvedeno, 

že jde o organizaci s tzv. kolektivním členstvím. Většina komunikace směřuje právě na 

onoho zástupce a ten následně filtruje, jaké informace chce dále sdělit svým trenérům, 

sportovcům, jejich rodičům a dalším členům. 

O některých zprávách bývají výše zmínění jednotlivci informováni přímo, bez nutnosti 

zprostředkování zástupcem, ale dochází k tomu spíše výjimečně. Většinou v případech, kdy 

jde o nějakou konkrétní nabídku pro členy asociace od partnerů – například slevy na 

sportovní oblečení a výbavu. Pro taková sdělení bývá nejčastěji využíván e-mail nebo 

sociální síť Facebook. 

Laická veřejnost 

Pro laickou veřejnost je nejdůležitějším sdělením informace o existenci tohoto sportu v ČR 

a vysvětlení toho, v čem spočívá. Většina lidí totiž stále neví, co si pod tímto pojmem 

představit.  Hlavním cílem je tudíž snaha o obecné zvýšení povědomí o cheerleadingu a 

vyvrácení negativní konotace a mylně zažitých představ, které laická veřejnost získala na 

základě amerických filmů a seriálů a které stále přetrvávají.  

V oblasti aktivního oslovování nových zájemců o cheerleading neboli tzv. náborů se ČACH 

nijak neangažuje a tuto aktivitu nechává zcela v kompetenci jednotlivých klubů. Náborové 

aktivity nejčastěji probíhají na závěr školního roku po ukončení soutěžní sezony a následně 
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pak pokračují po letních prázdninách se zahájením školní docházky, kdy rodiče hledají 

volnočasové aktivity pro své děti. 

Odborná veřejnost 

Za odbornou veřejnost jsou brány sportovní organizace v České republice, ve kterých se 

ČACH snažila od svého založení postupně získávat členství. Mezi nejdůležitější patří ČUS 

a ČOV, do nichž obou již byla ČACH přijata. Členem Českého olympijského výboru se stala 

teprve nedávno, konkrétně v červnu roku 2020. Jde o velmi důležitý krok k dalšímu rozšíření 

povědomí o cheerleadingu mezi veřejností a také k zajištění lepších podmínek pro tento sport 

v ČR. Právě od ČOV dostala ČACH za úkol zaměřit se více na komunikaci cheerleadingu 

jako sportu. Na základě tohoto podnětu vznikl web cheerleadingjesport.cz a byla vytvořena 

kampaň na zvýšení povědomí o cheerleadingu a prezentaci cheerleadingu jako sportu. 

Kampaň se zaměřovala na online prostředí. Bylo natočeno promo video, které bylo umístěno 

na webové stránky a na sociální sítě ČACH a zároveň rozesláno na webové stránky a stránky 

na sociálních sítích, které se zabývají sportem a volnočasovými aktivitami nebo, které cílí 

na dívky ve věku 12–13 let a jejich rodiče.62 

4.2. Komunikace v letech 2001–2014 

Jak jsem již naznačila v úvodu, během prvních několika let fungování České asociace 

cheerleaders nebyla jakékoliv komunikaci věnována příliš velká pozornost. Zpočátku šlo 

spíše o rozvoj samotného sportu a bylo důležité zajistit fungování organizace, vytvořit 

pravidla pro nově vznikající sportovní odvětví a začít ČACH postupně začleňovat do 

národních i mezinárodních sportovních organizací. Propagace cheerleadingu tudíž v této 

době probíhala jen velmi ojediněle, nejvíce prostřednictvím spolupráce s Českou asociací 

amerického fotbalu. Tyto dvě asociace spolu již od prvopočátku úzce spolupracovali a 

cheerleaders často vystupovali na zápasech amerického fotbalu. Tato vystoupení můžeme 

považovat za jistou formu propagace cheerleadingu mezi širší veřejnost. Do určité míry 

funguje spolupráce mezi těmito organizacemi dodnes, důkazem je například pořádání 

společného slavnostního galavečera České asociace cheerleaders a České asociace 

amerického fotbalu. Veškeré mediální a marketingové aktivity byly tehdy spíše nahodilé, 

nestrukturované a nesystematické. V reálu to podle slov paní Martiny Marešové vypadalo 

 
62 Veškeré informace využité v kapitole o cílových skupinách byly získány prostřednictvím telefonických 

rozhovorů s paní Martinou Marešovou. 
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asi takto: „Jednou za pár let někdo promluvil někde v televizi nebo poskytl nějaký rozhovor 

do novin, ale jinak se nic moc nedělo.“ Při příležitosti pořádání soutěže byly pak v místě 

konání obvykle vyvěšeny plakáty. Přibližně v letech 2001–2002 byly založeny první webové 

stránky a sloužily jako „nástěnka“ s informacemi pro osoby pohybující se v oblasti 

cheerleadingu. 

V období let 2008–2010 byl také pravidelně každé dva měsíce publikován časopis s názvem 

Spirit. Vydávala ho právě Česká asociace cheerleaders a byl určený členům cheerleadingové 

komunity – sportovcům, trénérům a všem kteří se zajímali o cheerleading. Publikování bylo 

ukončeno z důvodů vysoké finanční nákladnosti a časové náročnosti. Ve stejné době také 

docházelo k rozmachu sociálních sítí a komunikace s komunitou cheerleaders se pomalu 

přesunula tam. Oficiální profil ČACH na sociální síti Facebook byl založen v roce 2010.63  

4.3. Využívané nástroje 
 

Vzhledem k tomu, že cheerleading je v ČR poměrně malé a neznámé sportovní odvětví, 

nedisponuje ČACH, dle slov prezidentky Martiny Marešové, příliš velkým rozpočtem na 

marketing. Z tohoto důvodu je snaha co nejvíce využívat komunikaci v online prostředí, 

která není tolik finančně náročná jako zbylá média. Ty bývají využívána pouze občas, 

zpravidla při příležitosti větších soutěží. V posledních letech se v České republice konají 

většinou dvě do roka a jedná se o soutěže Prague Cheer Open64, která se vyznačuje účastí 

zahraničních týmů a Mistrovství České republiky, které je vrcholem domácí sezony. 

V neposlední řadě se ČACH snaží využívat také nástrojů public relations, především 

tiskových zpráv. 

Mezi nástroje používané ČACH v online prostředí patří direct mailing, webové stránky a 

sociální sítě. Dále pak využívá rozhlasovou reklamu, televizní reportáže a publikování 

v tisku. V této kapitole se pokusím každý z nástrojů důkladněji rozebrat. 

  

 
63 Veškeré informace využité v kapitole o komunikaci v letech 2001–2014 byly získány prostřednictvím 

telefonických rozhovorů s paní Martinou Marešovou. 
64 Jde o původní soutěž Roller Coaster Cup, která byla následně přejmenována na Prague Cheer Open. Nový 

název má odkazovat na úspěšné ME 2017 v Praze a přitáhnout tak pozornost většího počtu zahraničních 

týmů. 
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4.3.1. Direct mailing  

 

Direct mailing je Českou asociací cheerleaders aktivně využíván od roku 2015. Hlavní 

cílovou skupinou, se kterou asociace prostřednictvím direct mailu komunikuje je stávající 

členská základna, ale také zahraniční týmy a organizace a přátelé cheerleadingu. 

Komunikace probíhá formou zasílání newsletteru v graficky jednotném formátu, s odkazy a 

fotodokumentací, výjimečně bývají zasílány také jednorázové nabídky a pozvánky.65 

Důležitým prvkem je schopnost cílení dané informace na konkrétní subjekty, pro které je 

téma relevantní. Toho je ČACH schopna dosáhnout díky elektronickému registračnímu 

systému ČACH (ERS) a aktivně toho využívá.  

ERS byl zprovozněn na počátku roku 2014 a jedná se o databázi členů ČACH, která slouží 

například k registraci jednotlivých členů nebo k jejich přihlašování na soutěže. Jde o nástroj, 

který velmi zjednodušil administraci a napomáhá nejen ČACH, ale i jednotlivým týmům, 

které díky němu mají k dispozici přehledné statistiky o svých členech. V systému jsou 

zaznamenány veškeré informace o jednotlivých členech – zda jde o trenéra, sportovce, 

reprezentanta, ale také věk, pohlaví, soutěžní kategorie atd., díky čemuž je umožněno výše 

zmíněné efektivní zacílení rozesílaných zpráv. 66 

Direct mailing je pro ČACH velmi důležitým nástrojem, který značně zjednodušuje 

komunikaci s početnou členskou základnou. Samozřejmostí je také sledování jeho efektivity 

pomocí monitorování statistik otevření newsletteru a prokliků a jejich následného 

vyhodnocování. Do budoucna je v plánu zajistit jiný systém, přes který bude možnost 

sledovat zpětně i které konkrétní odkazy z newsletteru čtenáři otevřeli. Konkrétní hodnoty 

se mi bohužel zjistit nepodařilo, údajně jsou však, dle slov paní prezidentky, dost vysoké na 

to, aby mělo smysl v přípravě a rozesílání newsletteru i nadále pokračovat. Pravidelně 

jednou za rok až dva roky je navíc prováděn průzkum, při kterém se rozesílá dotazník 

ohledně spokojenosti s newsletterem a zda ho cílové skupiny shledávají užitečným. Zatím 

byl vždy ohlas veskrze pozitivní.67  

  

 
65 Výroční zpráva: ČACH 2015. In: Cach.cz [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders [cit. 2020-07-15]. 

Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocnizpravacach2015.pdf 
66 Tamtéž. 
67 Zmíněné informace byly získány prostřednictvím telefonických rozhovorů s paní Martinou Marešovou. 
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4.3.2. Webové stránky  

ČACH má zřízené dvoje webové stránky a každé jsou využívány za jiným účelem. První – 

https://www.cach.cz/, jsou určené spíše pro členy a osoby, které se v tomto sportovním 

odvětví pohybují. Jsou zde zveřejňovány aktuální informace ke konaným soutěžím, plány 

na další sezonu, pravidla, otevírané soutěžní kategorie, plánované workshopy a školení atd.  

Druhý, fungující na adrese http://www.cheerleadingjesport.cz/, je informativním webem o 

sportu cheerleading a je cílený především na veřejnost. Dále je také využívaný například při 

žádostech o dotace nebo jako příloha k tiskovým zprávám, případně kdykoliv jindy, kdy je 

potřeba snadno a rychle vysvětlit, co je to cheerleading.68 Na webu je jednoduše představena 

i historie sportu, základní prvky, ze kterých se cheerleading skládá a jeho součástí je také 

krátké promo video. 

Ani u jedněch z výše zmíněných webových stránek nedochází k žádnému monitoringu a není 

sledována návštěvnost webu, prokliky ani jiné hodnoty.69 U prvního výše zmíněného mi to 

přijde jako rozumné, jelikož je cílený především na členskou základnu, tudíž není úplně 

potřeba zde čísla návštěvnosti sledovat. Oproti tomu u webu cheerleadingjesport.cz, který 

byl vytvořen v rámci kampaně na zvýšení povědomí o cheerleadingu, bych sledování aspoň 

základních statistik o návštěvnosti očekávala. Především z důvodu možnosti pozdějšího 

vyhodnocení úspěšnosti kampaně.  

V roce 2017 byla navíc zřízena ještě samostatná microsite ECU Europeans2017.cz. Ta 

sloužila jako přehledný zdroj veškerých informací o Mistrovství Evropy 2017, které se 

konalo v Praze a bylo pořádané právě ČACH ve spolupráci s ECU.70 V současné době je již 

nefunkční. 

Hlavní webové stránky ČACH, tedy ty určené především pro členy asociace hodnotím 

převážně pozitivně. Na první pohled vypadají profesionálně a jednotlivé sekce jsou 

přehledně rozděleny, tudíž informace jsou zde snadno dohledatelné. Při bližším zkoumání 

jsem však narazila na fakt, že některé sekce nejsou úplně aktuální. Například při rozkliknutí 

záložky „média – napsali o nás“ se objeví články z let 2016 a 2014. Což vyvolává dojem, 

jako kdyby od té doby žádná zmínka v médiích o cheerleadingu nebyla. Přitom je tomu 

naopak a kvalita i množství mediálních výstupů se za poslední roky zvýšily. Stejně tak 

 
68 Zmíněné informace byly získány prostřednictvím telefonických rozhovorů s paní Martinou Marešovou. 
69 Zmíněné informace byly získány prostřednictvím telefonických rozhovorů s paní Martinou Marešovou. 
70 Výroční zpráva: leden-srpen 2017. In: Cach.cz [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders [cit. 2020-07-

15]. Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocnizpravacach2017.pdf 
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v galerii fotografií a videí nejsou k dispozici aktuální materiály, ale pouze z let 2014 a 2015. 

Je zde sice uveden odkaz na Youtube kanál a platformu Vimeo, kde jsou novější videa 

dostupná, stejně tak u fotogalerie je odkaz na stránku Zonerama, kterou ČACH využívá. 

Avšak i přesto si myslím, že by si tato část webových stránek zasloužila aktualizaci. 

Prezentovat se fotografiemi a videi z několik let starých akcí nepůsobí úplně profesionálně. 

Druhému výše zmíněnému webu nemám po obsahové stránce co vytknout, je přehledný. 

Nezabíhá se zde do zbytečných detailů, které jsou pro veřejnost nepodstatné a hezky a 

jednoduše vše shrnuje. Zároveň je i vizuálně pěkně zpracovaný a obsahuje vhodné ilustrační 

fotografie.   

4.3.3. Sociální sítě 

4.3.3.1. Facebook  

 

V roce 2010 byl založen oficiální profil ČACH na sociální síti Facebook pod názvem „Ceska 

asociace cheerleaders (CACH)“, jehož hlavním cílem bylo usnadnění komunikace s cílovou 

skupinou sportovců. Díky využití této sociální sítě mohlo dojít k přímému oslovování 

členské základny ČACH, při kterém nebylo potřebné zprostředkování jednatelem týmu, jako 

je tomu například u zmíněného newsletteru. Další velkou výhodou této sociální sítě je, že 

komunikace zde může probíhat oboustranně. 

V průběhu let se cílová skupina komunikace na Facebooku lehce proměnila. Komunikace je 

zde stále primárně zaměřena na stávající základnu asociace, avšak v současné době jsou dle 

slov Michaely Rejzkové primárními cílovými skupinami spíše jednotlivé kluby a fanoušci, 

především rodiče soutěžících, a méně pak už samotní sportovci. Vedlejší cílová skupina, na 

kterou však není kladen takový důraz, je pak tvořena širokou veřejností.  

V letech 2015 a 2016 začala být komunikace na této platformě více plánovaná a díky tomu 

byl zaznamenán vyšší počet zobrazení u zveřejňovaných příspěvků a zároveň výrazný nárůst 

fanoušků, jejichž počet se během roku 2016 podařilo navýšit na číslo 2000. Především díky 

plánování komunikace a propagaci důležitých příspěvků došlo k lepšímu a efektivnějšímu 

informování cheerleaders o aktuálním dění v českém cheerleadingu.71  

V roce 2018 byl již Facebook nejsilnějším nástrojem komunikace a počet fanoušků 

 
71 Výroční zpráva: ČACH 2016. In: Cach.cz [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders [cit. 2020-07-15]. 

Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocnizpravacach2016.pdf 
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facebookové stránky v tomto roce narostl na 2700.72 V roce 2019 nárůst fanouškovské 

základny na této sociální síti stále mírně pokračoval, konkrétně bylo dosaženo 2869 

sledujících.73 

V posledních letech je vidět velká snaha o profesionalizaci komunikace na sociálních sítích. 

Důkazem je kromě výše zmíněného nárůstu fanoušků a vyšší frekvence zveřejňování 

příspěvků také fakt, že od počátku roku 2020 byla na správu sociálních sítí najata nová 

osoba, jež se stará jak o facebookový, tak instagramový profil asociace.  

I přesto, že rok 2020 už do mé práce přímo nespadá, přišlo mi to jako zajímavé zjištění, a 

proto jsem slečnu Michaelu Rejzkovou, jež má momentálně sociální sítě na starosti, v rámci 

své práce také oslovila a poprosila ji o interní informace. 

Jedním z hlavních cílů do budoucna je podle jejích slov odlišit komunikaci na sociální síti 

Facebook od komunikace na sociální síti Instagram. V současné době je totiž situace taková, 

že 90 % obsahu je na obou platformách totožných. Její snahou bude v blízké budoucnosti 

tyto kanály od sebe rozdělit a cílit na každé sociální síti na trochu jinou skupinu uživatelů. 

Jak sama uvádí, jde o dvě odlišné platformy a komunikace na každé z nich by měla být 

koncipována trochu jinak. S touto myšlenkou se ztotožňuji a myslím si, že jde do budoucna 

o krok správným směrem. Také z důvodu toho, že velká část fanoušků sleduje profily na 

obou sociálních sítích a duplicita a sdílení úplně totožných příspěvků není, dle mého názoru, 

pro tyto sledující příliš atraktivní. 

V rámci tohoto oddělení komunikace je v plánu cílit na sociální síti Facebook spíše na starší 

publikum oproti Instagramu. Vychází to i z hodnot ohledně sledujících, které se objevují 

v přehledech na těchto sítích. Na Facebooku sledují profil ČACH spíše starší uživatelé a na 

Instagramu ti mladší.  

4.3.3.2. Instagram  

Další sociální sítí, kterou Česká asociace cheerleaders využívá je již zmíněný Instagram. 

Profil asociace na této sociální síti, s názvem cach_life, byl založen v roce 2015 a zpočátku 

byl používán především pro streamování74 v čase jednotlivých soutěží a pro prezentaci 

 
72 Výroční zpráva: sezóna 2017/2018. In: Cach.cz [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders [cit. 2020-07-

15]. Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocnizpravacach2018final01.pdf 
73 Výroční zpráva: 2018/19. In: Cach.cz [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders [cit. 2020-07-15]. 

Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocni-zprava-20182019.pdf 
74 Nepřetržitý přenos audiovizuálního materiálu mezi zdrojem a konečným uživatelem prostřednictvím 

internetu. Zdroj: https://it-slovnik.cz/pojem/stream 
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zákulisí těchto soutěží. 75 

Pro rok 2018 bylo cílem začít s pravidelnou aktivací na instagramovém profilu a dá se 

konstatovat, že to přineslo úspěch, jelikož v daném roce došlo k vysokému nárůstu fanoušků, 

konkrétně na 997 sledujících.76 V roce 2019 byl poprvé sledován dosah jednotlivých 

příspěvků a reakce. Zároveň došlo k dalšímu přírůstku v počtu sledujících na 1375 osob. 77 

Pro komunikaci na sociální síti Instagram je jako cílová skupina opět stanovena základna 

asociace, ale také široká veřejnost. Větší důraz je zde kladen na mladší uživatele (přibližně 

do 25 let), jelikož ti jsou na sociální síti Instagram obecně více aktivnější ve srovnání se 

sociální sítí Facebook.78  

Mimo to je, podle vyjádření slečny Rejzkové, Instagram využíván k oslovování 

potenciálních sportovců a sportovních klubů, kteří by výhledově mohli mít zájem začít se 

účastnit soutěží pořádaných Českou asociací cheerleaders. Nejčastěji se jedná o různé 

taneční skupiny, mažoretky a kluby a sportovce z různých gymnastických odvětví.  

Při správě instagramového profilu asociace je tedy kromě zveřejňování příspěvků její 

pravidelnou činností i komunikace s potenciálními followers79, kdy lajkuje a komentuje 

jejich příspěvky a sleduje tyto zájemce. Uvádí, že této činnosti se věnuje přibližně dvě 

hodiny týdně, někdy dokonce více.  

Správa a vyhodnocování zmíněných sociálních sítí  

Na správu facebookové stránky jsou používány nástroje přímo od Facebooku, konkrétně 

správce stránek a Facebook Creator Studio.  

Plánování jednotlivých příspěvků funguje tak, že je vytvořený tzv. post plán, ve kterém jsou 

zaznamenány veškeré důležité události jako soutěže, školení, workshopy a další akce od 

ČACH, dále významná výročí a události týkající se českého cheerleadingu, přibližně na rok 

dopředu. 

 
75 Výroční zpráva: ČACH 2015. In: Cach.cz [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders [cit. 2020-07-15]. 

Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocnizpravacach2015.pdf 
76 Výroční zpráva: sezóna 2017/2018. In: Cach.cz [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders [cit. 2020-07-

15]. Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocnizpravacach2018final01.pdf 
77 Výroční zpráva: 2018/19. In: Cach.cz [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders [cit. 2020-07-15]. 

Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocni-zprava-20182019.pdf 
78 ZEMANOVÁ, Milada. Důležité statistiky sociálních sítí pro rok 2019: Marketing journal [online]. 21. 11. 

2019 [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: https://www.focus-age.cz/m-journal/aktuality/dulezite-statistiky-

socialnich-siti-pro-rok-2019__s288x14670.html 
79 Sledující. 
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Pro každou soutěž či akci se následně připravuje další samostatný post plán ve formě 

přehledné tabulky. Zde jsou podrobně rozepsány jednotlivé dny a u nich je vždy 

zaznamenáno, jaké příspěvky se budou v daný den zveřejňovat na jaké sociální síti. Součástí 

tabulky je vždy i text, který je uveřejňován s příspěvky. 

Sleduje a zapisuje se zde také úspěšnost každého příspěvku, konkrétně jaký byl počet 

zobrazení a zda příspěvek získal dostatečný počet lajků. Po skončení akce následně dochází 

k vyhodnocení a zjišťuje se, které typy příspěvků fungují a které je naopak potřeba zlepšit.  

K monitoringu je využíván opět správce stránek přímo na sociální síti Facebook i na sociální 

síti Instagram. Jednou týdně, vždy v neděli, se provádí screenshot statistik na těchto 

sociálních sítích. Jednou měsíčně jsou pak pro větší přehlednost hodnoty zapisovány do 

tabulky. Zároveň se každý měsíc dělá segmentace, aby se zjistilo, do jaké míry se změnilo 

složení uživatelů sledujících profily asociace. Pode vyjádření Michaely Rejzkové je však 

v případě ČACH složení velmi konstantní a k výrazným proměnám nedochází.80  

V debatě se slečnou Rejzkovou jsme se dostaly i k otázce sponzorovaných příspěvků, kdy 

uvedla, že vzhledem k cílení především na vlastní základnu asociace nemají sponzorované 

příspěvky úplně smysl, jelikož většina základny profily asociace samozřejmě již sleduje. 

S tímto názorem se ztotožňuji v oblasti sociální sítě Facebook, avšak domnívám se, že 

správně zacílené sponzorované příspěvky na sociální síti Instagram by mohly napomoct výše 

zmíněnému oslovování potenciálních sportovců a sportovních klubů, kteří by výhledově 

mohli mít zájem o účast na soutěžích pořádaných Českou asociací cheerleaders. 

4.3.3.3. Ostatní sociální sítě 

ČACH dále využívá ještě několik dalších platforem v online prostředí, především ke sdílení 

audiovizuálního obsahu. Konkrétně jde o platformy Youtube a Vimeo ke sdílení videí a 

Zonerama na zveřejňování fotografií. Ve srovnání se sociálními sítěmi Facebook a 

Instagram jde však pouze o okrajové použití. 

Platforma Youtube je využívána především ke zveřejňování sestřihů z jednotlivých soutěží 

a dále pak v případech, kdy není pro soutěž zajištěn oficiální streaming na některém 

sportovním kanálu internetových televizí. V takové situaci jsou jednotlivá soutěžní 

vystoupení natáčena a následně zveřejněna na tomto oficiálním Youtube kanále ČACH. 

 
80 Informace ohledně správy a vyhodnocování sociálních sítí byly získány během rozhovoru se slečnou 

Michaelou Rejzkovou. 
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V roce 2019 sledovalo tento kanál 610 odběratelů.81 

Další využívanou platformou je Vimeo, které slouží především k distribuci videí v plné 

kvalitě. Oproti Youtube jsou zde videa k dispozici ke stažení. Přidávány jsou zde sestřihy ze 

soutěží nebo například medailonky vytvořené k pravidelné anketě Trenér a sportovec 

roku.82, 83  

Za stejným účelem, pouze pro fotografie, využívá ČACH platformu Zonerama, na kterou 

jsou nahrávány snímky ze soutěží ve vysoké kvalitě a mohou tak být předány konkrétním 

lidem.84 Hojně tuto možnost využívají jednotlivé kluby pro svou vlastní propagaci, protože 

zde najdou mnoho fotografického materiálu pro přípravu posterů, bannerů, letáčků a různých 

vizuálů. 

V neposlední řadě spolupracuje ČACH s TVCOM, což je jedna z největších sportovních on-

line televizí, která pravidelně zajišťuje přímé přenosy ze soutěží.85 

4.3.4. Rozhlasová reklama 

Rozhlasová reklama je, společně s inzercí v tisku, v podstatě jediným druhem klasického 

reklamního formátu, který Česká asociace cheerleaders pravidelně využívá. Její největší 

výhodou je finanční dostupnost86, což je pro ČACH velmi důležitým kritériem. Mezi 

nástroje propagace byla rozhlasová reklama prvně zahrnuta v roce 2015, kdy asociace 

započala dlouhodobou spolupráci s firmou Radio House, trvající dodnes.87 

V roce 2015, kdy byla rozhlasová reklama poprvé použita, byl vysílaný rádiový spot 

zaměřen na propagaci soutěže Spirit Cheer Cup a celkově sportovního cheerleadingu v 

Plzeňském kraji, kde se zmíněná soutěž konala.88  

V roce 2017 byla rozhlasová reklama použita jako jeden z nástrojů propagace v rámci 

 
81 Výroční zpráva: 2018/19. In: Cach.cz [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders [cit. 2020-07-15]. 

Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocni-zprava-20182019.pdf 
82 Anketa pořádána ČACH, do které může každý členský klub ČACH nominovat své zástupce za uplynulou 

sezónu. Vyhlášení probíhá na slavnostním Galavečeru Česká asociace cheerleaders a Česká asociace 

amerického fotbalu. Zdroj: https://www.cach.cz/souteze/sportovec/sportovec-a-trener-roku-201819.php 
83 Výroční zpráva: 2018/19. In: Cach.cz [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders [cit. 2020-07-15]. 

Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocni-zprava-20182019.pdf 
84 Tamtéž. 
85 Tamtéž. 
86 KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 9788024757698. 
87 Výroční zpráva: ČACH 2015. In: Cach.cz [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders [cit. 2020-07-15]. 

Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocnizpravacach2015.pdf 
88 Tamtéž. 
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mediální kampaně na zvýšení povědomí o cheerleadingu, vytvořené při příležitosti pořádání 

Mistrovství Evropy v Praze. Hlavním cílem bylo pozvat širokou veřejnost na ME, rozšířit 

povědomí o cheerleadingu jako sportu a ukázat, že se v cheerleadingu také soutěží na 

vrcholné úrovni. Rádiové spoty byly vysílány na rozhlasových stanicích Hit rádio a 

Evropa 2.89  

V roce 2019 byly ke slyšení dva rozhlasové spoty, oba na stanici Fajn rádio a byly 

koncipovány jako pozvánky na dvě nejvýznamnější domácí soutěže v cheerleadingu, 

konkrétně Prague Cheer Open a Mistrovství ČR ve sportovním cheerleadingu. Svým 

obsahem byly zaměřeny opět spíše na podporu povědomí o cheerleadingu a jako určitá forma 

osvěty u veřejnosti. 90 

Obecně lze říct, že primárním cílem všech rozhlasových spotů, které ČACH dosud nechala 

vyrobit a použila, není prodat vstupenky na dané soutěže, ale spíše zvýšit celkové povědomí 

o cheerleadingu u laické veřejnosti.91 Lze to vypozorovat ze způsobu, jakým jsou jednotlivé 

rozhlasové spoty koncipovány a z jejich obsahu. Pro ilustraci přidávám do příloh transkript 

rozhlasového spotu připravovaného pro propagaci Mistrovství ČR 2020 (příloha č.2). 

Využití rozhlasových spotů za tímto účelem hodnotím velmi kladně, jelikož nejsou finančně 

příliš nákladné a domnívám se, že s jejich pomocí lze oslovit poměrně široké spektrum lidí. 

4.3.5. Tisk 

 

V tisku se snaží ČACH využívat především nástrojů PR, konkrétně tiskových zpráv. Ty jsou 

rozesílány vždy přibližně týden až deset dní před každou soutěží s informací o konání dané 

soutěže a pozvánkou. Následně, ihned po soutěži, je vždy poslána další tisková zpráva se 

souhrnem informací o proběhlé soutěži, doplněná o výsledky a fotografie. Tiskové zprávy 

jsou připravovány nejen při pořádání českých soutěží, ale i při příležitosti dalších 

významných událostí tohoto sportovního odvětví, jako je reprezentace ČR českou výpravou 

na Mistrovství světa a Mistrovství Evropy.  

O tuto agendu se stará prezidentka ČACH Martina Marešová, která má svou vlastní databázi 

přibližně 400 kontaktů, na které tiskové zprávy zasílá. S rozesíláním prvních tiskových zpráv 

 
89 Výroční zpráva: leden-srpen 2017. In: Cach.cz [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders [cit. 2020-07-

15]. Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocnizpravacach2017.pdf 
90 Výroční zpráva: 2018/19. In: Cach.cz [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders [cit. 2020-07-15]. 

Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocni-zprava-20182019.pdf 
91 Zmíněné informace byly získány prostřednictvím telefonických rozhovorů s paní Martinou Marešovou. 
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začala již v roce 2010, avšak v té době se jednalo o mnohem menší počet zpráv v průběhu 

roku, protože cheerleading byl tehdy v ČR méně rozšířený než dnes a nepořádalo se zde tolik 

soutěží a akcí.92  

V některých případech se stává, že zaujme již pozvánka na akci a novináři přijdou a udělají 

si vlastní reportáž ze soutěže (například ČTK nebo portál kudyznudy.cz). Příklad jedné 

tiskové zprávy přikládám do příloh (příloha č. 3). 

Dosud asi největší množství nejrůznějších PR článků a reportáží bylo otištěno při příležitosti 

pořádání ME 2017. Cheerleading se tak dostal například do deníku Blesk, viz příloha č. 4, a 

na portály Sport.cz, iRozhlas.cz, Sportovní listy a další.93 

ČACH také aktivně využívá možnosti publikovat zdarma v deníku Sport. Tuto příležitost 

získala díky svému členství v ČUS. Jsou zde zveřejňovány také především články o 

pořádaných soutěžích a akcích. Pozvánky na připravované akce jsou dále uveřejňovány také 

na internetových portálech, nejčastěji informuji.cz a kudyznudy.cz.94 

Od roku 2017 se již asociace nespoléhá pouze na rozesílání tiskových zpráv, ale začala také 

s propagací prostřednictvím placené inzerce. Nejčastěji bývá inzerováno v deníku Metro a 

časopise Svět sportu, zpravidla opět při významných českých soutěžích nebo při příležitosti 

odletu české výpravy na Mistrovství světa a Mistrovství Evropy. ČACH obvykle využívá 

reklamní prostor ke krátkému článku s fotografií nebo s obrázkem plakátu konané akce. 

Z finančního hlediska řeší situaci tím způsobem, že nabídne sponzorům a partnerům soutěže 

možnost mít jejich logo v daném periodiku. Většinou tuto nabídku vítají, jelikož je to pro ně 

levnější než jejich vlastní inzerce a na reklamní prostor ČACH přispějí.95 Příklad inzerce při 

příležitosti ME 2017 přikládám do příloh (příloha č. 5). 

Od června roku 2019 začala Česká asociace cheerleaders měřit efektivitu public relations a 

využívat media monitoring od společnosti Monitora. Pravidelně každý měsíc si nechává 

zasílat report s přehledem všech mediálních výstupů týkajících se cheerleadingu, tzn. jsou 

zde zahrnuty například i regionální deníky, které často píší o místních cheerleadingových 

klubech.96 Bohužel od června 2019, kdy se s monitoringem začalo, neproběhla v důsledku 

 
92 Zmíněné informace byly získány prostřednictvím telefonických rozhovorů s paní Martinou Marešovou. 
93 Výroční zpráva: leden - srpen 2017. In: Cach.cz [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders [cit. 2020-07-

15]. Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocnizpravacach2017.pdf 
94 Výroční zpráva: 2018/19. In: Cach.cz [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders [cit. 2020-07-15]. 

Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocni-zprava-20182019.pdf 
95 Zmíněné informace byly získány prostřednictvím telefonických rozhovorů s paní Martinou Marešovou. 
96 Zmíněné informace byly získány prostřednictvím telefonických rozhovorů s paní Martinou Marešovou. 
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vládních opatření kvůli epidemii koronaviru na území ČR žádná cheerleadingová soutěž ani 

jiná větší akce, při kterých vždy dochází k výše zmíněnému rozesílání tiskových zpráv. 

Tudíž získaná data z monitoringu nejsou pro mou práci příliš přínosná a obsahují právě spíše 

zmíněné výstupy z regionálních médií, které však nejsou výsledkem činnosti ČACH, ale 

aktivity jednotlivých klubů.  

4.3.6. Televize 

Reportáže pro televizi jsou natáčeny na nejvýznamnějších soutěžích a cílem je další 

zvyšování povědomí o sportu cheerleading mezi veřejností. Reportáž je tudíž z největší části 

zaměřená na vysvětlení toho, co je cheerleading, ukázání, jak v reálu vypadá a představení 

jednotlivých kategorií. 

Televize se k propagaci pravidelněji používá od roku 2016, kdy byla na ČT Sport odvysílána 

15 minut dlouhá reportáž z Mistrovství České republiky v cheerleadingu. Součástí reportáže 

byla i prezentace úspěchu českého reprezentačního týmu na Mistrovství světa na Floridě. 

Tyto záběry se následně objevily i ve sportovním zpravodajství ČT a v dětském pořadu 

Lvíčata na programu ČT :D.97 

V roce 2017 byla na stanici ČT Sport k vidění reportáž z již zmíněného Mistrovství Evropy, 

opět v rozsahu 15 minut. Zároveň se podařilo cheerleading prezentovat i mimo sportovní 

kanál, a to v pořadu české televize Sama doma a také na soukromé vysílací stanici v pořadu 

Snídaně s Novou. 98   

V letech 2018 a 2019 se cheerleading objevil na televizních obrazovkách opět v pořadu 

Lvíčata od České televize. V roce 2018 šlo o reportáž ze soutěže Roller Coaster Cup a o rok 

později bylo natáčeno na Mistrovství ČR. Obě reportáže se věnovaly sportovnímu 

cheerleadingu jako takovému a mládeži v cheerleadingu. Z toho důvodu byla v každé 

reportáži představena jedna zástupkyně z juniorské reprezentace.99, 100 

V roce 2019 byla na Mistrovství České republiky natočena ještě jedna další reportáž o 

 
97 Výroční zpráva: ČACH 2016. In: Cach.cz [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders [cit. 2020-07-15]. 

Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocnizpravacach2016.pdf 
98 Výroční zpráva: leden - srpen 2017. In: Cach.cz [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders [cit. 2020-07-

15]. Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocnizpravacach2017.pdf 
99 Výroční zpráva: sezóna 2017/2018. In: Cach.cz [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders [cit. 2020-07-

15]. Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocnizpravacach2018final01.pdf 
100 Výroční zpráva: 2018/19. In: Cach.cz [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders [cit. 2020-07-15]. 

Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocni-zprava-20182019.pdf 
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cheerleadingu, která byla vysílána v rámci večerních zpráv na Televizi Seznam.101 

Reportáže na televizních obrazovkách jsou dle mého názoru nejlepším nástrojem pro 

propagaci cheerleadingu, poněvadž je zde nejvíce prostoru ukázat, v čem tento sport spočívá 

a že jde o atraktivní podívanou. Bohužel jde o poměrně nákladnou formu propagace, jelikož 

jedna reportáž od České televize vyjde ČACH přibližně na 60 až 70 tisíc korun.102 Jako další 

negativum vidím, že cheerleading bývá prezentován nejčastěji na ČT v pořadu Sport 

v regionech, který nemá dle mého názoru úplně nejvyšší sledovanost. Dalším problémem je 

dle mého stopáž v délce 15 minut, což se mi zdá příliš. Sama jsem reportáže zhlédla a přišly 

mi opravdu velmi zdlouhavé a v některých místech nezáživné. Samozřejmě jde pouze o můj 

subjektivní názor, ale myslím si, že adekvátní by byla délka do 10 minut. Co se mi naopak 

velice líbilo bylo pojetí reportáží v dětských programech Lvíčata, které byly velmi pěkně 

přizpůsobené věku sledujících, ale zároveň také informovaly a věřím, že mohly oslovit řadu 

dětí k tomu, přijít si cheerleading vyzkoušet. 

4.3.7. Venkovní reklama 

Venkovní reklama, která bývá někdy také označována jako out-of-home reklama se 

vyskytuje nejčastěji ve formě billboardů, bigboardů a citylightů. Její nespornou výhodou je 

možnost oslovit široké spektrum veřejnosti, na které navíc působí opakovaně.103 

 Vzhledem k finanční nákladnosti se však jedná o poměrně vysokou položku v rozpočtu 

malého sportovního svazu, kterým Česká asociace cheerleaders nepochybně je. Což je 

jedním z hlavních důvodů, proč není v rámci propagace pravidelně využívána.   

Venkovní reklama byla použita zatím pouze v jednom případě, a to v roce 2017 v rámci 

kampaně k propagaci Mistrovství Evropy, které Česká republika hostila. ME se konalo 

v pražské TipSport areně a šlo o významnou akci mezinárodního formátu, které se zúčastnilo 

4125 atletů z 25 zemí z celé Evropy a téměř 3000 diváků.104  

Při této příležitosti proběhla výše zmíněná kampaň, jejíž součástí byl mimo jiné také 

billboard, umístěný poblíž TipSport areny. Na billboardu byl vyobrazen oficiální vizuál 

 
101 Výroční zpráva: 2018/19. In: Cach.cz [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders [cit. 2020-07-15]. 

Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocni-zprava-20182019.pdf 
102 Zmíněné informace byly získány prostřednictvím telefonických rozhovorů s paní Martinou Marešovou. 
103 KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 9788024757698. 
104 Výroční zpráva: leden-srpen 2017. In: Cach.cz [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders [cit. 2020-07-

15]. Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocnizpravacach2017.pdf 
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akce, který přikládám do příloh (příloha č. 6). Vizuál je laděný do národních barev České 

republiky a je na něm kromě několika cheerleaders zobrazen Pražský hrad. Tento vizuál byl 

pro celou propagaci ME stěžejní a v celé kampani jednotný. V různých úpravách byl použit 

také pro další propagační účely (vyskytl se například také na eventových tričkách, na 

registračních kartách sportovců, diplomech, fandících pomůckách, které obdrželi při vstupu 

diváci atd.). 

Další částí out-of-home reklamy propagující Mistrovství Evropy byly polepy umístěné na 

venkovní části vozů pražských tramvají. Polepeno bylo 40 tramvají jezdících na linkách, 

které mají trasu kolem místa konání akce. Reklama byla k vidění dva měsíce před pořádanou 

akcí, konkrétně se jednalo o měsíce květen a červen. Mistrovství Evropy se následně konalo 

o posledním víkendu v červnu.105  

 

 

 

 

 
105 Výroční zpráva: leden-srpen 2017. In: Cach.cz [online]. Praha: Česká asociace cheerleaders [cit. 2020-07-

15]. Dostupné z: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocnizpravacach2017.pdf 
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Závěr 
Bakalářská práce představuje jednotlivé komunikační aktivity využívané Českou asociací 

cheerleaders. Kdy se od skromných začátků během let podařilo vybudovat poměrně funkční 

komunikační aparát v oblasti cheerleadingové komunity. Jelikož se sama v této oblasti 

pohybuji a jsem členem komunity, může být můj názor lehce zkreslený. Na druhou stranu 

se s lidmi z oblasti cheerleadingu stýkám i několikrát týdně, tudíž mám poměrně dobrý 

přehled o tom, jak je mezi nimi komunikace a celkově činnost ČACH vnímána. Dle mého 

názoru je komunikace směrem k jednotlivým členům, ale i fanouškům a přátelům 

cheerleadingu opravdu funkční a na velmi dobré úrovni. K tomuto typu komunikace je 

využíváno rozesílání emailů, kde velmi pozitivně hodnotím schopnost cílení a to, že 

jednotlivci nejsou zahlcováni pro ně nerelevantními informacemi. Dále jsou využívány 

sociální sítě, u kterých v posledních letech došlo k opravdu velkému posunu, což dokládají 

i neustále rostoucí čísla fanoušků na těchto platformách. Jsou zde sdíleny velmi aktuální 

informace a pro řadu členů slouží jako primární zdroj informací ohledně událostí v českém 

cheerleadingu. Je tak vidět snaha o profesionalizaci tohoto způsobu komunikace, a to i do 

budoucna, což dokládá také angažování Michaely Rejzkové pro oblast správy sociálních sítí, 

která rozšířila tým ČACH počátkem roku 2020.  

Komunikace směrem k veřejnosti je do velké míry ovlivněna rozpočtem, kterým ČACH 

disponuje a tím, že částka, kterou může pravidelně investovat do marketingu a obecně do 

propagace není příliš velká. Sama prezidentka ČACH přiznala, že pokud je potřeba 

z jakéhokoliv důvodu snížit výdaje asociace, je toto oblast, ve které dochází ke škrtům 

nejdříve. Přesto však na základě získaných a analyzovaných poznatků hodnotím komunikaci 

převážně kladně. Především fakt, že komunikace není nahodilá, ale plánovaná, pravidelná a 

systematická. 

Jedním z důkazu dobře odváděné práce je samozřejmě nárůst členské základny za poslední 

roky (viz příloha č. 7). V roce 2014 měla ČACH přibližně 1100 členů, zatímco v roce 2019 

to bylo již přes 1800. Dalším důvodem je přijetí ČACH do důležitých mezinárodních a 

národních organizací, jako ECU, ICU, ČUS a ČOV. Nejen, že asociace poměrně brzy 

dosáhla členství v těchto klíčových organizacích, ale zároveň členové Výkonného výboru 

ČACH byli zvoleni do několika důležitých postů v rámci těchto institucí. Příkladem je výběr 

prezidentky Martiny Marešové mezi členy ECU Board jako zástupkyně pro střední Evropu 

nebo také její zvolení do revizní komise ČUS.  
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Na základě této práce jsem dospěla k přesvědčení, že cheerleading jako sportovní odvětví je 

sice stále ještě na začátku, ale má velmi slušné vyhlídky do budoucna. Určitě nelze očekávat, 

že v blízké budoucnosti bude v ČR tolik rozšířený jako v USA, nebo že dosáhne stejné 

popularity, jakou u nás mají sporty jako hokej či fotbal. Avšak při srovnání se sporty 

podobnými, například s řadou gymnastických sportů, je cheerleading už nyní o několik 

kroků napřed. Jako příklad jsem si vybrala sociální síť Facebook, kde ČACH sledovalo ke 

dni 26.7. 2020 2940 fanoušků, zatímco Česká gymnastická federace, která sdružuje hned 

několik gymnastických sportovních odvětví, z nichž mezi nejznámější patří sportovní a 

moderní gymnastika, má dohromady pouhých 2845 sledujících.   

Většina sportovních svazů, které pod Českou gymnastickou federaci spadají, nemá zřízené 

žádné vlastní facebookové stránky a spoléhají pouze na propagaci od ČGF. A to jde o sporty 

olympijské, které mají v ČR poměrně dlouhou tradici. A tak skutečnost, že si cheerleading, 

na rozdíl od výše zmíněných sportů, své uznání a postavení mezi sporty v ČR musel 

vybojovat, potvrzuje význam deskripce a analýzy jeho komunikačních aktivit, ze kterých 

může do budoucna těžit, a pokud bude ČACH i nadále systematicky pokračovat v jeho 

propagaci, tak popularita cheerleadingu v budoucnu jistě poroste. 
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Summary 
The bachelor thesis presents communication activities used by the Czech Cheerleading 

Association (CACH). It managed to build, from modest beginning, a relatively functional 

communication apparatus in the area of the cheerleading community over the years. As I 

work in this area myself and I am a member of the community, my opinion may be slightly 

distorted. On the other hand, I meet the people from the field of cheerleading several times 

a week, and therefore I have a relatively good overview of how communication and the 

overall activity of CACH is perceived between them. In my opinion, communication towards 

individual members, but also fans and friends of cheerleading is really functional and at a 

very good level. Emailing is used for this type of communication, at which I evaluate quite 

positively the ability to target specific people and the fact that individuals are not 

overwhelmed with information that is irrelevant to them. In addition, social networks are 

used, which have undergone a really big progress in recent years, as evidenced by the ever-

increasing number of fans on these platforms. Very up-to-date information is shared here 

and it serves for many members as the primary source of information about events in Czech 

cheerleading. It is possible to see the effort to professionalize this method of communication, 

which is also evidenced by hiring Michaela Rejzková as an expert in the area of social media, 

who expanded the CACH team at the beginning of 2020. 

Communication to the public is largely influenced by the budget available to CACH and the 

fact that the amount they can regularly invest in marketing and promotion in general is not 

very large. The president of CACH herself admitted that if it is necessary to reduce the 

association's expenses for any reason, this is the area in which cuts occur first. Nevertheless, 

based on the acquired and analyzed findings, I evaluate the communication mostly 

positively. Especially, the fact that communication is not random, yet planned, regular and 

systematic. 

One of the proofs of a mastered job is, of course, the increase of the memberships during 

recent years (see Annex 7). Whereas in 2014 CACH had approximately 1,100 members, in 

2019 it reached already over 1,800 members.  

Another evidence is an acceptance of CACH to the important international and national 

organizations such as ECU, ICU, ČUS and Czech Olympic Committee. Not only did the 

association achieve membership in these key organizations relatively soon, but at the same 

time the members of the CACH Executive Committee were elected to several important 
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positions within these organizations. An example is the selection of President Martina 

Marešová among the members of the ECU Board as a representative for Central Europe or 

her election to the CUS revision commission. 

Based on this work, I came to the conclusion that cheerleading as a sports industry is still in 

its beginning. However, it has very decent prospects for the future. Cheerleading cannot be 

certainly expected to be as widespread in the Czech Republic as in the USA in the near 

future, or achieve the same popularity as sports such as hockey or football. However, when 

compared to similar sports, such as some gymnastic sports, cheerleading is already a few 

steps ahead. As an example, I chose the social network Facebook, where CACH had, on July 

26th 2020, 2,940 fans, while, the Czech Gymnastics Federation, which brings together 

several gymnastic sports, of which the most famous are sports and rhytmic gymnastics, has 

a total of only 2,845 fans. 

Most sports associations that belong to the Czech Gymnastics Federation do not have any 

Facebook pages and rely only on promotion from the CGF. Although these are Olympic 

sports, which have a relatively long tradition in the Czech Republic. So, the fact that 

cheerleading, unlike the above-mentioned sports, had to gain its recognition and position 

among sports in the Czech Republic, confirms the importance of a description and analysis 

of its communication activities. From which it can benefit in the future, and if CACH 

continues to systematically work on its promotion, the popularity of cheerleading will 

certainly grow in the future. 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Rozdělení soutěžních kategorií (tabulka) 

 

SKUPINA LEVEL VĚK SPORTOVCŮ 

MINI 
BEGINNER (LEVEL 0) 

3–7 let 

PEEWEE 
NOVICE (LEVEL 1) 

6–12 let 

INTERMEDIATE (LEVEL 2) 

YOUTH 
INTERMEDIATE (LEVEL 2) 

9–14 let 

MEDIAN (LEVEL 3) 

JUNIOR 

INTERMEDIATE (LEVEL 2) 

12–16 let 

MEDIAN (LEVEL 3) 

ADVANCED (LEVEL 4) AllGirl 

ADVANCED (LEVEL 4) Coed 

ELITE (LEVEL 5) AllGirl 

ELITE (LEVEL 5) Coed 

SENIOR 

INTERMEDIATE (LEVEL 2) 

od 14 let 

ADVANCED (LEVEL 4) 

ELITE (LEVEL 5) AllGirl 

ELITE (LEVEL 5) Coed 

PREMIER (LEVEL 6) AllGirl 

PREMIER (LEVEL 6) Coed 
 

Zdroj: https://www.cach.cz/perch/resources/vekove-skupiny-cach-pro-sezonu-2019-20v20192023.pdf 

Zpracování: Autorka 

 

 

 

  



 

 

53 

Příloha č. 2: Transkript rozhlasového spotu připraveného pro MČR 2020 

Délka: 19 vteřin 

 

Cheerleading! (ozvěna: Cheerleading) To jsou emoce. Důvěra. Akrobacie ve vzduchu. 

Lidské pyramidy a dechberoucí výkony. Cheerleading je sport. Přesvědčte se sami šestého 

června v hale Královka na Letné na Mistrovství ČR ve sportovním cheerleadingu. Info na 

www.CACH.cz. 
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Příloha č. 3: Tisková zpráva – pozvánka na MČR v cheerleadingu 2018 (1. strana) 
 

 

Zdroj: https://www.cach.cz/perch/resources/comp_files/tiskova-zprava-pozvanka-na-mistrovstvi-cr-ve-

sportovnim-cheerleadingu-2018.pdf 

 

 

  



 

 

55 

Příloha č. 3: Tisková zpráva – pozvánka na MČR v cheerleadingu 2018 (2. strana) 
 

 

Zdroj: https://www.cach.cz/perch/resources/comp_files/tiskova-zprava-pozvanka-na-mistrovstvi-cr-ve-

sportovnim-cheerleadingu-2018.pdf  
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 Příloha č. 3: Tisková zpráva – pozvánka na MČR v cheerleadingu 2018 (3. strana) 

 

 

Zdroj: https://www.cach.cz/perch/resources/comp_files/tiskova-zprava-pozvanka-na-mistrovstvi-cr-ve-

sportovnim-cheerleadingu-2018.pdf 
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Příloha č. 4: Reportáž v deníku Blesk (obrázek) 

 
Zdroj: Archiv autorky práce 
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Příloha č. 4: Reportáž v deníku Blesk (obrázek) 

 

 
Zdroj: Archiv autorky práce   
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Příloha č. 5: Inzerce v deníku Metro při příležitosti ME 2017 v cheerleadingu 

 

 

Zdroj: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocnizpravacach2017.pdf   
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Příloha č. 6: Oficiální vizuál k Mistrovství Evropy ve sportovním cheerleadingu 

 

 
Zdroj: https://www.cheerunion.eu/wp-content/uploads/2017/07/Press-release-Cheerleading-European-

Champions-2017-1.pdf 

 



 

 

61 

 Příloha č. 7: Vývoj členské základny v letech 2014–2019 (graf) 
 

 

Zdroj: https://www.cach.cz/perch/resources/vyrocni-zprava-20182019.pdf 
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