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ABSTRAKT  

 

Název práce:  Úrazovost v cheerleadingu v České republice 

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je shromáždit informace o úrazech v cheerleadingu 

v České republice. 

Metoda: Analýza odborné literatury k vybranému tématu i z příbuzné literatury oboru. 

Rozdělení úrazů podle zdravotnické klasifikace. Vytvoření anketního dotazníku pro 

cheerleaders v ČR. Provedení šetření u skupiny sportovců. Statistické zpracování 

výsledků a jejich interpretace.  

Výsledky: Podařilo se získat přehled o etiologii a rozložení úrazů mezi cheerleaders 

v ČR a prokázat vliv vykonávané činnosti na zranění různých částí těla a typ zranění a 

vliv pozice v stuntu na zranění odlišné části těla. 

Klíčová slova: cheerleaders, cheerleading, úrazy, stunt 

 

ABSTRACT 

Title: Injuries in cheerleading  in Czech republic 

Objectives: The aim of this thesis is to document the injuries in cheerleading in the 

Czech Republic.  

Methods: Analysis of the literature on a selected topic related literature from the field. 

Distribution of injuries by medical classification. Creating the questionnaire survey for 

cheerleaders in the country. Carry out the investigation in a group of athletes. Statistical 

processing of the results and their interpretation.  

Results: We managed to gain knowledge about the etiology of injuries among 

cheerleaders in the Czech republic and to prove the influence of specific aktivity on the 

type of injury and the injury of a specific body part. We also proved the influence of 

specific role in the stunt on the injury of a specific body part. 

Keywords: cheerleaders, cheerleading, injuries, stunt 
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1. ÚVOD 

Cheerleading je komplexní sportovní aktivita gymnastického charakteru sestávající z 

několika různých činností. Patří sem skoky, tanec, akrobacie, stunty, pyramidy a 

pokřiky. Cheerleading je v České republice relativně mladým sportovním odvětvím, 

jehož vznik se datuje do roku 1993 a kterému se v současné době věnuje víc než tisíc 

děvčat a chlapců od zhruba pěti let. Nejstarším cvičencům je pak přes třicet let. 

Cheerleading je týmový sport, kde každý sportovec získává i důležité sociální 

vazby, partu kamarádů se společným zájmem, což vede děti k hodnotnému využití 

volného času a získání kladného vztahu ke sportu. 

Náročnost cheerleadingu klade důraz na týmovou práci, důvěru a zodpovědnost. 

Cheerleading můžeme vidět nejen na vlastních soutěžích, ale také na různých 

sportovních či společenských akcích, kde cheerleaders vystupují a povzbuzují sportovce 

z jiných sportovních odvětví a vytvářejí tak pozitivní atmosféru dané akce. 

Pro samotné cheerleaders se v ČR každoročně koná Mistrovství České republiky v 

cheerleadingu a v průběhu roku různé další soutěže (Spirit Cheer Cup, Safari Cheer Cup 

etc.), kempy (CN/CT camp, FCC camp etc.), tréninkové kliniky a jiné akce. Ve světě 

pravidelně probíhá Mistrovství Evropy, Mistrovství světa a další národní či otevřené 

soutěže, mezinárodní Stunt festy, kempy a různá školení.   

V České republice jsou cheerleaders sdružovány převážně v neziskových 

organizacích, zastřešující organizací je potom Česká asociace cheerleaders, která je 

členem České unie sportu. 

Tématem této práce jsou úrazy ve sportovním odvětví s názvem cheerleading. 

Vycházím ze skutečnosti, že cheerleading je jedním ze sportů, kde dochází k úrazům 

poměrně často a jsou také často velmi vážné. Například podle Halvorsona (2010) bylo 

mezi rokem 1982 – 2008 na středních školách v USA 112 závažných úrazů žen, z čehož 

se 73 z nich stalo při provozování právě tohoto sportovního odvětví. 

Cheerleadingu se věnuji již více než 15 let a za tuto dobu jsem byla svědkem mnoha 

lehkých ale i vážných úrazů, které si vyžádaly často ošetření u lékaře. Domnívám se, že 

faktor úrazovosti je ovlivněn několika aspekty: 

(1) Nedostatečné vybavení: Cheerleading je sportem, který vznikl spojením 

několika sportovních odvětví, převážně tance a sportovní gymnastiky. Sportovní 

gymnastika se na vrcholové úrovni provozuje v přizpůsobených tělocvičnách 
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s gymnastickými koberci a dalším vybavením. Cheerleading je však často 

provozován bez potřebného vybavení, v obyčejných tělocvičnách na základních 

školách. Jednotlivé týmy vznikají jako občanská sdružení – příspěvkové 

organizace, které jsou finančně odkázány na příspěvky svých členů. Nedostatek 

finančních prostředků týmu neumožňuje nakoupit vlastní vybavení, a je tedy 

odkázán na nedostatečné vybavení školních tělocvičen. Stejně tomu tak je i 

například se specializovanou obuví, která se v České republice dá jen těžko 

koupit a složitě se dováží ze Spojených států. Proto se často stává, že 

cheerleaders cvičí v nevhodné obuvi. Jak píše Pavelka (2011), ke každé 

sportovní činnosti je potřeba vhodná obuv, která pak snižuje riziko úrazu. 

Kvalitní obuv určená pro jednotlivé sporty nohu chrání a zpevňuje v nejvíce 

zatěžovaných místech, stejně tak maximálně brání uklouznutí a chrání před 

zevním poraněním.  

(2) Nedostatečná příprava: Ač je v dnešní době již možnost aby s tímto sportem 

začaly děti již od 6 let, je u nás stále běžné začít až v patnácti letech či později i 

bez jakékoliv předchozí zkušenosti se sportem. I tato skutečnost může dle mého 

názoru vést k úrazům, vlivem přecenění možností cheerleaders. 

(3) Náročnější prvky: Tento sport je původem ze Spojených států, kde jeho počátky 

sahají až do roku 1880. V Čechách od svých počátků (přelom roku 1993 a 1994) 

doznal velkého rozvoje, a to nejen v jeho rozšíření po celé republice, ale i 

v prvcích, které se v cheerleadingu provádějí. Ač byl na počátku v USA 

cheerleading výhradně mužským sportem, stal se z něj postupem času převážně 

sport ženský. U nás se muži začali zapojovat zhruba před pěti lety. Díky nim 

tento sport doznal znovu velkých změn, a to zvláště v obtížnosti prvků. Mezi ty 

těžší prvky patří akrobacie a tzv. lidské pyramidy. S nástupem těžších prvků 

přichází i mnohem více úrazů, které jsou často též mnohem vážnější. Například 

Shields et al. (2009b) uvádí, že nejvíce (27,8%) úrazů se stane při provádění 

stuntů na jedné noze (liberty). 

I když stále přetrvává mezi veřejností názor, ovlivněný americkými filmy, že 

cheerleaders jsou pouze hezká děvčata, která tancují v krátkých sukýnkách, je 

cheerleading velmi náročný, a jako každý takový potřebuje dostatečnou přípravu. 
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Cheerleading se v poslední době dostává do popředí zájmu mladých lidí v Čechách. 

Jelikož je cheerleading velmi náročným všestranným sportem, ve kterém dochází velmi 

často k velmi vážným úrazům, je nutné se také soustředit na zdraví a bezpečnost. 

 

Záměrem práce je zjištění problémů v tomto sportovním odvětví z hlediska 

bezpečnosti a zdokumentování úrazů, které se zde nejčastěji stávají. Cheerleading má 

své vlastní názvosloví pohybového obsahu vycházející z anglického jazyka. Vzhledem 

k zachování jednotného vyjadřování a popisu obsahu budu toto názvosloví v práci 

používat. 

1.1 Struktura práce 

V  kapitolách bakalářské práce bude postupně rozebírána následující problematika: 

(1) V první, teoretické části se budu zabývat historií vzniku a vývoje cheerleadingu 

jak ve světě, tak i v České republice, s důrazem na důležité mezníky. Pozornost 

bude věnována také problematice úrazovosti, resp. bezpečnosti jednak ve sportu 

obecně, jednak přímo v cheerleadingu. Provedu rozbor již provedených 

výzkumů na toto téma, vyberu ta nejdůležitější fakta a výsledky. 

(2) Ve druhé, empirické části práce použiji vlastní anketní dotazník pro výzkum 

úrazovosti v cheerleadingu v České republice. Cílovou skupinou budou aktivní 

cheerleaders v juniorské a seniorské kategorii, tedy od 12 ti let. 

(3) V závěrečné části práce budu prezentovat výsledky svého výzkumu a jejich 

srovnání s výzkumy zahraničními.  

2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Definice cheerleadingu a základní členění 

Cheerleading (anglicky cheer + leading = povzbuzování + vedení, čti čírlídink; 

/ˈtʃɪərlidɪŋ/) je sportovní odvětví, které původně vzniklo jako způsob skupinového 

povzbuzování se složitou choreografií. Jedná se dnes o většinově ženský sport (česky se 

cheerleaders poněkud nepřesně označují jako roztleskávačky), ale v menší míře ho 

provozují i muži. Paradoxem je, že v době svého vzniku se jednalo o sport ryze mužský. 

Cheerleadingové kategorie se liší dle věku a pohlaví. Kategorii peewees se věnují 

děti od šesti do jedenácti let, kategorii junior potom děti od jedenácti do patnácti let a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sport
http://cs.wikipedia.org/wiki/Choreografie
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kategorii senior se věnují sportovci od šestnácti let. Všechny tyto kategorie se dále 

rozdělují na ryze dívčí (all girl) nebo s mužskou účastí (tzv. co-ed z angl. co-educated). 

Na soutěžním poli se pak cheerleading rozděluje na část taneční a tzv. cheerovou. 

2.2 Prvky v cheerleadingu 

V cheerleadingu se používají různé prvky: pohyby rukou, skoky, výkopy, akrobacie, 

pokřiky a pyramidy, velmi důležitá je proto taneční, gymnastická či jiná pohybová 

průprava. Hernandez (2004) uvádí tyto prvky: 

(1) Pohyby: Pohyby jsou nejdůležitější základní prvky cheerleadingu. Rozumíme 

jimi hlavně pohyby paží, kdy každý pohyb má svůj název, například horní V 

(obrázek č. 1). Všechny cheerleaders používají stejné pohyby dle stejných 

pravidel. Důležitá je ostrost a přesnost pohybů. Při soutěžních sestavách se 

hodnotí synchronizace pohybů celého družstva, správné umístění prováděných 

pohybů a technika provedení. 

Obr. č. 1 – Pohyb horních končetin zvaný Horní V (High V) 

(2) Stunty: Stunty jsou základními prvky pyramid. Jeden stunt tvoří dva až pět 

sportovců. Ve stuntu existují následující pozice: (a) "top" (anglicky flyer) je 

osoba, obvykle dívka, která je zvedána a vyhazována ostatními členy; (b) "base" 

(čti anglicky: bejs) je každý, kdo není top, a tvoří základ skupinky. Ve stuntové 

skupince rozlišujeme dva boční base, jednoho zadního (též zvaný spotter) a 

jednoho předního (někdy se přední base vynechává). Stunt prováděný těmito pěti 

lidmi nazýváme group stunt (čti anglicky: grup stant). 

Mezi základní stunty patří tzv. elevator (čti anglicky: elevejtr), extension (čti 

anglicky: ikstenšn), či stunty na jedné noze tzv. liberty (čti anglicky: librty). 

V liberty se top provedením různých prvků zvyšuje obtížnost tohoto stuntu, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Akrobacie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tanec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gymnastika
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takovými prvky jsou hlavně prvky, které vyžadují flexibilitu (viz obrázek č. 2). 

Speciálním případem stuntů jsou tzv. partner stunty (anglicky partner stunts). 

Jeden partner stunt tvoří zpravidla jeden muž a jedna dívka, přičemž muž tvoří 

základnu, base a dívka je topem. Základním partner stuntem je tzv. toss to hands, 

kdy dívka stojí muži v rukou na úrovni jeho ramen. Partner stunt je základním 

prvkem při sestavách smíšených družstev, oproti čistě ženským družstvům, kde 

jsou základnou 3 až 4 dívky. 

Stejně jako v group stunts i zde topové zvyšují obtížnost partner stuntu prvky, 

které jsou schopny ve stuntu předvést (obrázek č. 3). 

             Obr. č. 2 – Group Stunt – Scale    Obr. č. 3 - Partner stunty – Heel stretch 

Velmi důležitou součástí stuntů jsou záchranáři neboli spottři, jejich funkce je 

zajistit bezpečnost topa. 

Stunty jsou využívány pouze v cheer sestavách, v sestavách tanečních jsou 

zakázány. 

(3) Pyramidy: Pyramidy vznikají jednak spojením více stuntů dohromady a jejich 

různým propojením, jednotlivé stunty se tedy dotýkají, jednak zvýšením stuntu 

vertikálně, tj. přidáním dalšího patra. Pyramidy mohou mít i 3 úrovně, tedy 2 

patra, což je zároveň i nejvyšší povolená výška – jedna úroveň = 1 člověk. Stejně 

jako u stuntů je důležitá přítomnost spottera kvůli bezpečnosti a to zvláště pro 

pyramidy s více patry. Kvůli bezpečnosti jsou v jednotlivých věkových 

kategoriích úrovně pyramid omezeny. V kategorii peewees je povolena 1 
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úroveň, v kategorii junior jsou povoleny 2 úrovně a v seniorské kategorii úrovně 

3. 

Pyramidy se využívají pouze v cheer sestavách, kde se pro nejlepší hodnocení 

využívá minimálně 3 různých pyramid v jedné choreografii, hodnotí se jejich 

obtížnost, technika i provedení. 

                Obr. č. 4 - Pyramida Hitch                  Obr. č. 5 - Pyramida Flat Back 

(4) Skoky: Skoky v cheerleadingu vznikly převzetím skoků z gymnastiky. U všech 

skoků se hledí na techniku provedení a výšku skoku. Skoků a jejich kombinací 

existuje mnoho, mezi základní patří tzv. toe-touch (roznožka – viz obrázek č. 6), 

side/front hurdler a pike. 

 

Obr. č. 6 – Skok - roznožka 

Při soutěžní sestavě se hodnotí obtížnost skoků, synchronizace provedení celým 

družstvem a technika provedení. Skoky jsou prováděny převážně pouze čistě 

ženskými družstvy, jelikož ve smíšených družstvech se hodnotí pouze jako 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Toe-touch&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pike
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součást akrobatické řady, tedy nemají samostatné hodnocení, a proto jsou 

prováděny pouze těžší akrobatické prvky. 

(5) Akrobacie: Akrobacie v cheerleadingu je převzatá ve velké míře ze sportovní 

gymnastiky. Jednotlivé prvky jsou dále spojovány se skoky a za sebe do 

akrobatických řad. Typicky se zařazují hvězdy, rondáty, přemety vpřed, vzad, 

salta apod. 

Akrobacie se využívá hlavně v cheer sestavách, v tanečních sestavách je hodně 

akrobatických prvků považováno za nepovolené prvky. V cheer soutěžní sestavě 

se hodnotí obtížnost, technika provedení prvků a počet cheerleaders, které tento 

prvek provedou najednou – čím větší počet cheerleaders z týmu prvek provede, 

tím vyšší hodnocení. 

Obr. č. 7 - Salto 

(6) Tanec: Tanec má v cheerleadingu dvě podoby, a to tzv. cheer dance, který 

sestává ze speciálních cheerleadingových pohybů, a pak tanec různých stylů, z 

nichž nejvíce je vidět vliv disco dance, show dance, street dance a baletní prvky 

(např. upravené piruety, výkopy atd.). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Akrobacie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rond%C3%A1t&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Salto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tanec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tanec
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Disco_dance&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Show_dance&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Street_dance
http://cs.wikipedia.org/wiki/Balet
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Obr. č. 7 – Tanec 

Při soutěžích můžeme vidět čistě taneční vystoupení či tanec jako součást cheer 

vystoupení (obrázek č. 7), kde tvoří zhruba 10% celé sestavy, pokud je vůbec 

použit. Tanec je v cheer soutěžních sestavách využíván především čistě 

ženskými týmy, jelikož stejně jako skoky se u smíšených týmů nehodnotí. 

Hodnotí se synchronizace, tempo a energie provedení. 

(7) Pompony: Pompony (někdy též zkráceně pomy, obrázek číslo 8) jsou vyráběny z 

tenkých plastových proužků různé šířky, barev a třpytivosti s různými druhy 

rukojetí.  

 Při soutěžních sestavách se hodnotí především práce s pompony, synchronizace 

a vhodnost jejich využití. V cheer sestavách se využívají především v rámci 

pokřiků, kde podtrhují například barvy a pomáhají tím divákům se zapojením do 

pokřiku. V některých tanečních sestavách jsou pompony přímo požadovanou 

pomůckou a mají hlavně estetické využití.  

Obr. č. 8 a 9 – Pompony a jejich využití v choreografii 

(8) Pokřiky: Pokřiky jsou prvkem rozšířeným především v anglicky mluvících 

zemích, kde nacházejí velkou výhodu hlavně v tom, že jim publikum rozumí. 

Pokřiků jsou obecně dva druhy - krátké pokřiky (chants či sidelines) a dlouhé 

pokřiky (cheers). Krátké pokřiky jsou tvořeny zpravidla jedním až třemi verši a 

třikrát se opakují. Využívány jsou zejména na různých sportovních utkáních, 

jako je zápas amerického fotbalu, basketbal apod. 

 Pokřiky jsou využívané při soutěžích pouze v cheer sestavách, zpravidla 

obsahují název týmu, týmové barvy, maskota a v případě mezinárodních soutěží 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglicky
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i stát, který daný tým reprezentuje. V roce 2014 zněl pokřik národního 

reprezentačního týmu na mistrovství Evropy následovně: 

C-Z-E-C-H, Let’s yell white – white! 

C-Z-E-C-H, Let’s yell red – red! 

C-Z-E-C-H, Let’s yell blue – blue! 

All together, yell it loud – white, red and blue! 

White, red and blue! 

Pro komunikaci s publikem se při pokřiku využívají cedule s nápisy (jméno 

týmu, barva či heslo), pompony různých barev a megafony, diváci se tak lépe 

zapojí do pokřiku, jelikož díky těmto pomůckám mohou snadno rozpoznat, co se 

bude křičet (obrázek č. 10). 

 Při cheer sestavách se pokřik umisťuje zpravidla na začátek sestavy, je bez 

hudebního doprovodu a hodnotí se především jeho hlasitost, vhodnost využitých 

pomůcek a spolupráce s publikem. 

Obr. č. 10 - Pokřik s využitím pyramid, cedulí a pomponů. 

 

2.3 Historie cheerleadingu 

Cheerleading je sport pocházející z USA. Jeho historie tedy začíná právě tam. 

V podmínkách ČR tento sport také prodělal a stále prodělává určitý vývoj, který se však 

od vývoje v USA může odlišovat. I z tohoto důvodu věnuji historii v USA a ČR zvláštní 

kapitolu. 
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2.3.1 Historie cheerleadingu v USA 

Kolébkou cheerleadingu je USA a jeho počátky dle webových stránek mezinárodní 

cheerleadingové unie (The International Cheer Union, 2009) sahají až do roku 1880.  

Historie cheerleadingu je úzce spjata s rozvojem sportů na vysokých školách v USA, 

zejména amerického fotbalu, basketbalu a ragby. 

Atmosféra hry populárního amerického fotbalu na Princetonské Univerzitě podnítila 

v roce 1880 tamní studenty k založení (výhradně mužského) "povzbuzujícího klubu" 

křičícího v průběhu zápasu „pokřiky“ s cílem vyjádřit tak svému týmu na hřišti podporu 

a vytvořit mezi diváky co možná nejintenzivnější sportovní atmosféru. 

Běžnou součástí fotbalových zápasů se tak staly jednoduché pokřiky jako: 

Rah, Rah, Ray! 

Tiger, Tiger, Sis, Sis, Sis! 

Boom, Boom, Boom!  Aaaaah! 

Princeton, Princeton, Princeton! 

V roce 1884 absolvent Princetonské univerzity Thomas Peebles představil koncept 

"povzbuzujícího klubu" a "pokřiku" studentům Univerzity v Minnesotě, kde tato 

myšlenka sklidila značný úspěch. 

Ve stejném roce pak dva hráči ragby na Universitě v Minnesotě - John W. Adams a 

Win Sargent vytvořili týmový pokřik „SKI-YOU-MAH“, který měl pomoci inspirovat 

jejich tým při hře. Rozhodli se využít pro tyto účely výraz "Ski", pocházející z bojového 

pokřiku amerických Siouxů, jehož význam bylo „vítězství“, ke kterému přidali svůj 

vlastní výraz "U-Mah" jako zvuk zastupující univerzitu v Minnesotě, který se také 

rýmuje s "rah-rah-rah ". Jejich pokřik se stal populárním po celé univerzitě, a později se 

stal inspirací pro studenta Johnny Campbella k položení základů toho, co je dnes známo 

jako cheerleading. 

Od 1889 se nadále na mnoha školách a univerzitách po celých USA rozvíjely 

povzbuzující kluby, pokřiky a dokonce i školní "bojové písně". 

Během prvních 25 let byl Cheerleading ryze mužskou záležitostí a to až do roku 

1923, kdy se na Univerzitě v Minnesotě představily jako cheerleaders také první ženy. 

V roce 1940 se pak cheerleading stal převážně ženským sportem. Bylo to proto, že 
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mnozí univerzitní studenti - muži - opustili zemi, aby bojovali ve druhé světové válce. 

Ženy v této době tvořili více než 90% světových cheerleaders. 

V roce 1920 byly přidány do sestav nové dovednosti - různé atletické a akrobatické 

prvky. Cheerleaders na Universitě Oregon také představili tzv. "karty", nyní zvané 

"cedule", které se dodnes využívají při pokřicích tak, aby diváci mohli být lépe zapojeni 

tím, že vidí slova pokřiku dopředu. 

V roce 1930 začaly univerzitní a středoškolské cheerleaders vystupovat s papírovým 

pom-pony. 

Poté, co Lawrence "Herkie" Herkimer začal svou kariéru v cheerleadingu na South 

Dallas High School, byl v roce 1948 požádán, aby představil cheerleading také ve státě 

Texas, kde se tato aktivita během krátké doby stala značně populární. Herkie se v této 

oblasti angažoval i nadále a mimo techniky skoku, zvaném po něm "Herkie", obohatil 

cheerleading i o další věci, mimo jiné také o tzv. “spirit stick”. 

V šedesátých letech 20. století lze již cheerleading nalézt prakticky na každé škole v 

USA. V roce 1961 Herkimer vstupuje do Národní Asociace Cheerleaders (National 

Cheerleaders Association, NCA) a pořádá první cheerleadingové kempy a kliniky pro 

stovky tisíc cheerleaders. S těmito inovacemi a vznikem NCA se cheerleading se stal 

jednou z nejrychleji rostoucích aktivit mládeže ve Spojených státech.  

Kolem roku 1965 představil Fred Gastoff moderní vinylové pom-pony. 

V roce 1974 založil bývalý generální manažer a viceprezident NCA, Jeff Webb 

Universal Cheerleaders Association (UCA) aby zvýšil úroveň dovedností cheerleaders 

po celých Spojených státech. Do cheerleadingu se přidaly stunty a pyramidy a začala 

tak jeho nová éra. 

V roce 1982 Jeff Webb zajistil cheerleadingu prostor na nové sportovní televizní síti 

s názvem "ESPN", díky čemuž došlo k představení a propagaci moderního 

cheerleadingu nejen ve všech částech USA, ale také ve světě. 

V roce 1987 Jeff Webb zřídil neziskový subjekt s názvem "American Association of 

Cheerleading Coaches and administrators" ("AACCA") aby učil a testoval bezpečnost 

cheerleadingu v USA a ve světě. 

V roce 1990 dosahuje školní cheerleading v USA  počtu 1.700.000 sportovců. Díky 

své popularitě a množství zájemců o tento sport se začínají cheer programy nabízet také 

mimoškolní organizace.  
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V roce 1991 sporty jako americký fotbal, basketbal, házená atd. začínají vzkvétat v 

celé Evropě, a stejně tak se zvýšil zájem o moderní cheerleading.  

V roce 1996 se cheerleading se podílí na slavnostním zahájení XXVI. letních 

olympijských her konaných v Atlantě. 

V roce 2003 se formuje největší United States Cheerleading organizace a registrujte 

nezisková organizace "United states All Star Federation (USASF)" a také "International 

All Star Federation (IASF)". 

V roce 2004 USASF / IASF hostí 1. světové mistrovství v cheerleadingu 

"Cheerleading Worlds" ve Walt Disney World Resort, které se nahrává pro ESPN 

globální vysílání; 14 z nejlepších vybraných týmů světa soutěží o titul Mistra světa. 

V roce 2005 USASF / IASF hostí 2. světové mistrovství v cheerleadingu 

"Cheerleading Worlds" ve Walt Disney World Resort, které se nahrává pro ESPN 

globální vysílání; 3 národy, 3 kontinenty, 100 týmů světa soutěží o titul Mistra světa, 15 

zemí, 4 kontinenty sledují mistrovství a účastní se 1. výroční valné hromady. 

V roce 2006 USASF / IASF hostí 3. světové mistrovství v cheerleadingu 

"Cheerleading Worlds" ve Walt Disney World Resort, které se nahrává pro ESPN 

globální vysílání; 15 národů, 4 kontinenty, 150 týmů světa soutěží o titul Mistra světa, 

17 zemí, 5 kontinentů sleduje mistrovství a účastní se 2. výroční valné hromady. 

 V dubnu 2007 USASF / IASF hostí 4. světové mistrovství v cheerleadingu 

"Cheerleading Worlds" ve Walt Disney World Resort, které se nahrává pro ESPN 

globální vysílání; 19 národů, 4 kontinenty, 200 týmů světa soutěží o titul Mistra světa, 

19 zemí, 4 kontinenty sledují mistrovství a účastní se 3. výroční valné hromady. 

International Cheer Union roste z 19 na 35 členských federací. 

V roce 2008 IASF / ICU hostí 5. World Championships Cheerleading, ICU 

potvrzuje prozatímní dokumenty Mezinárodního olympijského výboru, ICU vzdělávání 

pokračuje po celém světě. V lednu 2008 ICU pořádá své první evropské setkání v 

Orlandu na Floridě; zúčastnilo se 19 evropských národů. V dubnu 2008 IASF / ICU 

hostí 5. světové mistrovství v cheerleadingu "Cheerleading Worlds" ve Walt Disney 

World Resort, které se nahrává pro ESPN globální vysílání; 25 národů, 4 kontinenty, 

300 týmů světa soutěží o titul Mistra světa, 29 zemí, 5 kontinentů sleduje mistrovství a 

účastní se 4. výroční valné hromady 
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V dubnu 2009 IASF / ICU hostí 6. světové mistrovství v cheerleadingu 

"Cheerleading Worlds" ve Walt Disney World Resort, které se nahrává pro ESPN 

globální vysílání, 38 národů, 4 kontinenty, 400 týmů světa soutěží o titul Mistra světa, 

45 zemí, 5 kontinentů sleduje mistrovství a účastní se 5. výroční valné hromady. 

V srpnu 2009 ICU roste na 76 členských federací, potvrzena formální žádost o členství 

GAISF/SportAccord. V září 2009 ICU pořádá první ICU European Open v Disneylandu 

v Paříži, 17 národů, 1500 cheerleaders soutěží o titul Mistra European Open. V 

listopadu 2009 ICU Anti-Doping Code je přijat Světovou antidopingovou agenturou pro 

cheerleading. Do prosince 2009 ICU provedla školení porotců, trenérů a sportovců v 75 

zemích na 5 kontinentech po celém světě. ICU roste na 79 členských federací, počet 

cheerleaders dosahuje 3.500.000 v 79 zemích po celém světě. 

V dubnu 2010 IASF / ICU hostí 7. mistrovství v cheerleadingu "Cheerleading 

Worlds" ve Walt Disney World Resort, které se nahrává pro ESPN globální vysílání, 60 

zemí, 5 kontinentů sleduje mistrovství a účastní se 6. výroční valné hromady. 

International Cheer Union roste na 87 členských federací.  

V dubnu 2011: IASF / ICU hostí 8. mistrovství v cheerleadingu "Cheerleading 

Worlds" ve Walt Disney World Resort, které se nahrává pro ESPN globální vysílání, 65 

zemí, 5 kontinentů se účastní 7. výroční valné hromady. V červenci 2011 Evropská unie 

Cheerleadingu (ECU) hostí první ECU mistrovství Evropy v Praze, Česká republika 

uvítala 1500 sportovců z 18 evropských zemí. V prosinci 2011 Oficiální výroční zpráva 

o bezpečnosti uvádí, že cheerleading je jeden z nejbezpečnějších sportů. ICU roste na 

101 členských federací. 

V dubnu 2012 ICU hostí 9. mistrovství v cheerleadingu "Cheerleading Worlds" ve 

Walt Disney World Resort, které se nahrává pro CBS Sports Network (národní týmy) a 

ESPN globální vysílání (klubové týmy), 70 zemí, 5 kontinentů se účastní 8. výroční 

valné hromady. V dubnu 2012 ICU valná hromada přijímá SportAccord doporučené 

stanovy. V srpnu 2012 FIG, ICU a SportAccord podepisují trojstrannou dohodu, za 

jakých podmínek FIG podpoří přijetí ICU do SportAccord. ICU roste na 103 členských 

federací. 

V březnu 2013 se ICU stává hrdým členem Asociace pro mezinárodní sport pro 

všechny (TAFIS). V dubnu 2013 ICU hostí 10. mistrovství v cheerleadingu 

"Cheerleading Worlds" ve Walt Disney World Resort, které se nahrává pro CBS Sports 

Network (národní týmy) a ESPN globální vysílání (klubové týmy), 70 zemí, 5 
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kontinentů se účastní 9. výroční valné hromady. V květnu 2013 47. statutární valná 

hromada SportAccord ICU a sport cheerleading jako svého 109. člena. ICU oficiálně 

stává uznávanou přední řídící organizací pro sport cheerleading po celém světě. 

V červenci 2013 Evropská unie Cheer (ECU) hostí třetí ECU mistrovství Evropy v 

Glasgow, Skotsku, účastnilo se 2000 sportovců z 20 evropských zemí. ICU roste na 105 

členských federací. 

 

2.3.2 Historie cheerleadingu v ČR 

Dle webových stránek České asociace cheerleadingu (www.cach.cz, 2012) se česká 

historie cheerleadingu se začala psát na přelomu roku 1993 a 1994, kdy vznikly první 

české týmy cheerleaders při klubech amerického fotbalu Prague Lions a Prague 

Panthers. Dnes působí u řady sportovních klubů (ať u hokejových, basketbalových, 

ragbyových či jiných) desítky dalších týmů, existují ale také týmy nezávislé nebo 

fungující pod tanečními školami a tanečními kluby. První cheer týmy také vznikají na 

základních nebo středních školách, jak tomu bylo v zemi, která je považována za 

kolébku tohoto sportu, v USA. 

V listopadu 2001 byla založena Česká asociace cheerleaders (dále jen ČACH) 

nezisková organizace, občanské sdružení, s hlavním cílem rozvoje cheerleadingu v 

České republice. 

V roce 2005 ČACH založila národní tým. Poprvé od svého vzniku 

reprezentoval Czech National Cheer Team (dále jen CN/CT, tehdy ještě jako Czech 

Allstar Team) český cheerleading o víkendu 4. a 5. června 2005 na otevřeném 

mistrovství Evropy v německém Bottropu – Elite Cheerleading Championship 2005. 

Dodnes se jedná o velice prestižní soutěž s mezinárodním obsazením a tvrdou 

konkurencí. Tehdy se CN/CT utkal s 11 týmy v divizi Senior Cheer - All Girl. Ze 

základního kola postoupil CN/CT s dalšími 4 týmy do finále, což už samo o sobě 

znamenalo velký úspěch. Ve finále pak tým zabojoval a získal velice cenné 4. místo. 

CN/CT se může taktéž pyšnit velkým úspěchem a ziskem 1. místa na mezinárodní 

soutěži „Elite Beach Cup“ v Německu v lednu roku 2006. Dosud však největším 

úspěchem bylo vybojované 3. místo na Elite Cheerleading Championship v Bottropu v 

červnu 2007, již zmíněné velmi uznávané mezinárodní evropské soutěži. Pro sezonu 
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2009/2010 byli do týmu poprvé přijati muži a CN/CT se zúčastnil divize Senior Cheer - 

Limited Coed na Elite Cheerleading Championship v Bottropu, kde nakonec po slibném 

semifinálovém postupu ze 4. místa získal pátou příčku. V roce 2011 se národní 

tým CN/CT zúčastnil historicky prvního postupového Mistrovství Evropy - ECU 

European Championship, který se konal 2. července 2011 v Praze, v divizi Senior Coed 

Premier (Level 6). Tým zde ve velmi tvrdé konkurenci získal 6. místo a potvrdil tak 

svoji vedoucí pozici mezi českými týmy. V roce 2012 se národní tým zúčastnil ECU 

European Cheerleading Championship v Amsterodamu, kde v divizi AllGirl Level 6 

vybojoval 9. místo. V roce 2013 se národní tým zúčastnil ECU European Cheerleading 

Championship v Glasgow, kde v divizi AllGirl Level 6 vybojoval 8. místo. 

Cheerleadingu se mohou začít věnovat už děti od tří let - v tomto věku představuje 

cheerleading v podstatě pohybovou a gymnastickou přípravu, aniž by předčasně 

směřoval dítě k dráze vrcholového sportovce. A vzhledem k tomu, že se jedná o 

skupinová sportovní vystoupení, učí se cheerleaders kromě zvládnutí vlastního těla i 

týmové spolupráci. 

V cheerleadingu se vedle stuntů, pyramid, výkopů, skoků, prvků z gymnastiky či 

akrobacie a taneční choreografie uplatňují i typické cheer pokřiky. Jejich cílem je 

navodit náležitou atmosféru, pořádně diváky nabudit právě na sportovních akcích, ale 

posláním cheerleaders je zejména předvádět opravdový soutěžní cheerleading. Přestože 

si většina lidí myslí, že se tomuto sportu věnují převážně ženy, v Evropě (včetně České 

republiky) se čím dál častěji objevují i smíšené týmy. Díky přítomnosti mladých mužů 

jsou pak akrobatické prvky a pyramidy ještě náročnější a efektnější na pohled. 

 

2.4 Soutěžní divize 

Soutěžní cheerleading můžeme rozdělit do několika základních divizí:  

(1) Podle počtu účastníků daného soutěžního vystoupení: týmové divize (počet 

účastníků 8 – 25), group stunt (počet účastníků max. 5), double partner stunt (3 

účastníci), partner stunt (2 účastníci), a individual (1 účastník). 

(2) Podle věku soutěžících: Minies ( 3-5 let), Peewees (5-11 let), Junior (12 až 15 

let), Senior (16 a více let). 

(3) Podle úrovně výkonnosti soutěžících: Level 4CZ, Level 5 a Level 6. 
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(4) Podle pohlaví soutěžících: Allgirl (plně dívčí skupina) a Co-ed (smíšená skupina 

chlapců a dívek). Ve světě je možné nalézt i kategorie allboy (plně chlapecká 

skupina), které jsou však velmi raritní a omezují se převážně na asijskou oblast.  

Přehled soutěžních divizí dle pravidel České asociace cheerleaders (2014): 

(1) kategorie / divize – cheerleading 

Divize Pravidla 

Věková 

skupina 

2014 

Počet 

účastníků 

v soutěžní 

skupině 

Délka soutěžní 

choreografie 
Pohlaví 

KATEGORIE TEAM CHEER 

Team Mini 

EXHIBICE 
Level 4CZ 2009-2012 8 - 25 

Max. 2:30 + 

pokřik 
M + Ž 

Team Peewee Level 4CZ 2002-2008 8 - 25 
Max. 2:30 + 

pokřik 
M + Ž 

Team AllGirl 

Junior 

Level 4CZ 1998-2002 8 - 25 
Max. 2:30 + 

pokřik 
Ž 

Level 5 

ELITE 
1998-2002 8 - 25 

Max. 2:30 + 

pokřik 
Ž 

Team Coed 

Junior 

Level 4CZ 1998-2002 8 - 25 
Max. 2:30 + 

pokřik 

Min. 1 M + 

Ž 

Level 5 

ELITE 
1998-2002 8 - 25 

Max. 2:30 + 

pokřik 

Min. 1 M + 

Ž 

Team AllGirl 

Senior 

Level 5 

ELITE 

do roku 

2000 
8 - 25 

Max. 2:30 + 

pokřik 
Ž 

Level 6 

PREMIER 

do roku 

1999 
8 - 25 

Max. 2:30 + 

pokřik 
Ž 

Team Coed 

Senior 

Level 5 

ELITE 

do roku 

2000 
8 - 25 

Max. 2:30 + 

pokřik 

Min. 1 M + 

Ž 

Level 6 

PREMIER 

do roku 

1999 
8 - 25 

Max. 2:30 + 

pokřik 

Min. 1 M + 

Ž 

KATEGORIE GROUP STUNTS 
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Group Stunt 

Peewee 
Level 4CZ 2002-2008 Max. 5 Max 1 min Ž + M 

Group Stunt 

AllGirl Junior 

Level 5 

ELITE 
1998-2002 Max. 5 Max 1 min Ž 

Group Stunt 

Coed Junior 

Level 5 

ELITE 
1998-2002 Max. 5 Max 1 min 

Min. 1 M + 

Ž 

Group Stunt 

AllGirl Senior 

Level 6 

PREMIER 

do roku 

1999 
Max. 5 Max 1 min Ž 

Group Stunt 

Coed Senior 

Level 6 

PREMIER 

do roku 

1999 
Max. 5 Max 1 min 

Min. 1 M + 

Ž 

KATEGORIE PARTNER STUNTS 

Partner Stunt 

Junior 

Level 5 

ELITE 
1998-2002 2 Max 1 min 1 M + 1 Ž 

Partner Stunt 

Senior 

Level 6 

PREMIER 

do roku 

1999 
2 Max 1 min 1 M + 1 Ž 

KATEGORIE INDIVIDUAL 

Individual Girl 

Peewees 
Level 4 CZ 

2002 – 

2008 
1 

Max 1 min + 

pokřik 
Ž 

Individual 

Boy Peewees 
Level 4 CZ 

2002 – 

2008 
1 

Max 1 min + 

pokřik 
M 

Individual Girl 

Junior 

Level 5 

ELITE 
1998-2002 1 

Max 1 min + 

pokřik 
Ž 

Individual 

Boy Junior 

Level 5 

ELITE 
1998-2002 1 

Max 1 min + 

pokřik 
M 

Individual Girl 

Senior 

Level 6 

PREMIER 

do roku 

1999 
1 

Max 1 min + 

pokřik 
Ž 

Individual 

Boy Senior 

Level 6 

PREMIER 

do roku 

1999 
1 

Max 1 min + 

pokřik 
M 

 

(2) kategorie / divize - cheer dance: 
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Divize Pravidla 
Věková 

skupina 

Počet 

účastník

ů 

v soutěž

ní 

skupině 

Délka 

soutěžní 

choreografie 

Pohlaví 

KATEGORIE TEAM CHEER DANCE 

Team Cheer 

Freestyle 

Pom 

Peewee Cheer Dance 
2002 – 

2008 
4 - 25 

Max 2 min 30 

sec 
M + Ž 

Junior Cheer Dance 
1998 – 

2002 
4 - 25 

Max 2 min 30 

sec 
M + Ž 

Senior Cheer Dance 
do roku 

2000 
4 - 25 

Max 2 min 30 

sec 
M + Ž 

Team Cheer 

Jazz 

Junior Cheer Dance 
1998 – 

2002 
4 - 25 

Max 2 min 30 

sec 
M + Ž 

Senior Cheer Dance 
do roku 

2000 
4 - 25 

Max 2 min 30 

sec 
M + Ž 

Team Cheer 

Hip Hop 

Junior Cheer Dance 
1998 – 

2002 
4 - 25 

Max 2 min 30 

sec 
M + Ž 

Senior Cheer Dance 
do roku 

2000 
4 - 25 

Max 2 min 30 

sec 
M + Ž 

KATEGORIE DOUBLES CHEER DANCE 

Doubles 

Cheer 

Freestyle 

Pom 

Junior Cheer Dance 
1998 – 

2002 
2 

Max 1 min 30 

sec 
M + Ž 

Senior Cheer Dance 
do roku 

2000 
2 

Max 1 min 30 

sec 
M + Ž 

Doubles 

Cheer Jazz 

Junior Cheer Dance 
1998 – 

2002 
2 

Max 1 min 30 

sec 
M + Ž 

Senior Cheer Dance 
do roku 

2000 
2 

Max 1 min 30 

sec 
M + Ž 

Doubles Junior Cheer Dance 1997 – 2 Max 1 min 30 M + Ž 
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Cheer Hip 

Hop 

2001 sec 

Senior Cheer Dance 
do roku 

2000 
2 

Max 1 min 30 

sec 
M + Ž 

 

2.5 Cheerleading jako sport 

Vzhledem k neznalosti tohoto sportovního odvětví se často potkáváme s tvrzením, 

že cheerleading není sport, ale jen jakási velmi nenáročná volnočasová aktivita. Bohužel 

tento dojem často velmi prohlubují americké filmy, kde vidíme spoře oděná děvčata, 

která fandí svým idolům na zápasech amerického fotbalu. Na úvod tedy uvedu důležitá 

fakta o cheerleadingu jako sportovního odvětví.  

Významný dokument posledního období, Evropská charta sportu (www.msmt.cz, 

2014), chápe sport jako: „všechny formy tělesné činnosti, které – ať již prostřednictvím 

organizované účasti či nikoli – si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i 

psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na 

všech úrovních“.  

Women's Sports Foundation (www.womenssportsfoundation.org, 2010) vytyčila 

definici sportu čtyřmi kritérii:  

(1) Jedná se o fyzickou aktivitu zahrnující přemisťování hmoty v prostoru či 

překonávání odporu hmoty; 

(2) Soutěžení či soupeření v dané aktivitě musí zahrnovat protivníka;  

(3) Aktivita se řídí pravidly, která explicitně definují čas, místo a účel soupeření a 

podmínky, podle kterých se určí vítěz;  

(4) Primárním cílem soupeření je porovnání relativních dovedností účastníků.  

Porovnání s cheerleadingem: 

(1) Skoky, akrobacie, stunty – není pochyb, že v cheerleadingu jde o fyzicky velmi 

náročné přemísťování hmoty – v tomto případě lidského těla; 

(2) Pravidelně se koná Mistrovství republiky, Evropy i Mistrovství světa 

v cheerleadingu; 

(3) Pravidla cheerleadingu jsou vzhledem k technické náročnosti sportu detailně 

propracovaná na globální úrovni; 
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(4) Porovnání soutěžních sestav je základem rozvoje cheerleadingu.  

2.6 Bezpečnost v cheerleadingu 

Jako v každém sportu je i v cheerleadingu důležité pro jeho úspěch dodržovat 

bezpečnostní pravidla. Jedná se o sport, kde sportovci předvádějí složité vzdušné 

akrobatické prvky, což s sebou nese určitá rizika. 

Nejdůležitější je vzdělání trenérů. Každý trenér by měl být proškolen o rizicích 

sportu a samozřejmě v poskytování první pomoci. Stejně tak nelze opomíjet ani 

vzdělání cheerleaders, které by mělo probíhat prostřednictvím trenérů. 

Webové stránky Cheer Safe (2014) uvádí slib, jímž by se všichni trenéři měli řídit, 

který zní: 

Chápu, že cheerleading je sport a že účast v cheerleadingu má rizika. I když se budu 

chovat podle pravidel, nebezpečí vážného úrazu nemůže být nikdy zcela odstraněno. 

Jako trenér jsem součástí bezpečnostního týmu a mám roli v bezpečnosti cheerleadingu. 

Chci pomoci snížit tato rizika a slibuji, že:  

Budu dodržovat bezpečnostní pravidla stanovená pro můj tým. I když můj tým je 

natolik talentovaný, aby mohl dělat zakázané dovednosti, budu dodržovat pravidla, 

která jsou stanovena a, která je pomáhají chránit.“ 

Obdobný slib uvádí Cheer Safe (2014) i pro všechny cheerleaders, který zní: 

Chápu, že cheerleading je sport a že účast v cheerleadingu má rizika. I když se budu 

chovat podle pravidel, nebezpečí vážného úrazu nemůže být nikdy zcela odstraněno. 

Jako cheerleader, jsem součástí bezpečnostního týmu a mám roli v bezpečnosti 

cheerleadingu. Chci pomoci snížit toto rizika a slibuji, že:  

Vždy s sebou vezmu své nejlepší já na každou soutěž. Budu odpočívat, budu se 

soustředit na své zdraví a zdraví svého týmu. 

V cheerleadingu existuje systém záchranářů, tito záchranáři jsou označováni jako 

spottři. Spottři jsou důležitou součástí prevence úrazů při akrobacii, stuntech a 

pyramidách. Jejich účelem je chránit cheerleaders před zraněním a pomoci při nácviku 

nových prvků. Stejně jako v ostatních sportech rozeznáváme dopomoc či záchranu i zde 

je možné spottery rozdělit na spottera s přímou či nepřímou dopomocí a spottera – 

záchranáře. 
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2.7 Úrazy 

Každý rok se jednomu z 25 pacientů, kteří navštíví nemocnici, stal úraz v souvislosti 

se sportem (C-Health, 2014). U nás dle výzkumu Zvadové a Janouška (2014) se stane 

na školách úraz, který vyžaduje lékařské ošetření 19% žáků. Z hlediska druhu činnosti 

je potom největší počet úrazů zjišťován při organizovaném sportu – téměř 38%. 

Dle Máčka a Radvanského (2010) je úraz zevní událost působící na organismus 

náhle nebo poměrně krátkou dobu a poškozuje jej. Autoři také uvádějí možné dělení 

úrazů: 

(1) Úrazy vzniklé při rekreační pohybové aktivitě spontánního charakteru (např. 

výlety, procházky; rekreační hry; cyklistika; lyžování; skateboard, kolečkové 

brusle, atd.). 

(2) Úrazy vzniklé při organizovaných formách tělesné výchovy a sportu  

a. Při nezávodivých formách cvičení (např. školní TV, aktivity ve 

fitcentrech, aktivity při systematickém tréninku). 

b. Při sportovních aktivitách vrcholové úrovně (závodivé i nezávodivé 

sportovní aktivity vrcholové úrovně, jednotlivé závodní sporty jako je 

atletika, plavání, cyklistika, lyžování apod., horolezectví). Do této 

kategorie lze zatřídit i úrazy v cheerleadingu. 

c. Při dalších sportovních aktivitách (motorismus, parašutismus, sportovní 

střelba). 

(3) Úrazy obecného charakteru (jedná se o úrazy, které se vyskytují ve všech 

činnostech člověka). 

(4) Úrazy typické pro jednotlivé sportovní aktivity (promítají se zde rizika 

základních pohybových projevů a vazeb v dané sportovní aktivitě). 

 

2.8 Příčiny úrazů 

Najít samotnou příčinu úrazu je velmi důležité pro další prevenci. Je nutné 

analyzovat všechny faktory, které se během úrazu udály. Často se jedná o kombinaci 

několika možných příčin. 



28 

 

Novotný (2003) dělí příčiny na různé faktory: (a) rizikové prostředí; (b) rizikový 

způsob činnosti, kam patří sporty s vyšším rizikem úrazu; (c) další faktory. Máček a 

Radvanský (2010) pak uvádějí následující možné příčiny 

(1) Vina druhé osoby - úraz způsobený střetem nebo pouhou přítomností druhé 

osoby. 

(2) Klimatické podmínky jako je teplota či vlhkost.  

(3) Další zevní faktory jako například hluk, osvětlení atd. 

(4) Výstroj a výzbroj – řadíme sem ochranné prostředky (v cheerleadingu se 

využívají např. ochrany zubů při nácviku těžších zvedaných prvků), oblečení, 

sportovní náčiní (v cheerleadingu se využívají pompony, cedule, megafony atd.) 

(5) Povrch cvičební plochy jako je její tvrdost, poddajnost, nerovnosti, klouzavost. 

(V cheerleadingu se využívá gymnastický povrch, tzv. flexi roll, někdy 

odpružený, na taneční kategorie je využíván baletizol nebo parkety). 

(6) Nedostatečná nebo nesprávná příprava - chyby v rozcvičení nebo v tréninkovém 

procesu. 

(7) Vlastní neopatrnost a nekázeň cvičence – nedodržování pravidel bezpečnosti, 

metodiky, životosprávy, přecenění vlastních možností. 

(8) Únava zvláště patologická (přetížení a přetrénování). 

 

2.9 Obecný mechanismus vzniku úrazu  

Většinou můžeme jednoduše zjistit, při jaké činnosti se úraz stal. Důležitý je ale také 

mechanismus, který se může vždy měnit. 

Dle Máčka a Radvanského (2010) je mechanismus vzniku úrazů následující: 

(1) Nechtěný pád způsobený: (a) druhou osobou; (b) terénem; (c) nezvládnutím 

vlastního pohybu. 

(2) Úder (zraněný je pasivní): (a) druhou osobou; (b) pohybujícím se nářadím. 

(3) Náraz do překážky (zraněný je aktivní). 

(4) Srážka (oba aktivní). 

(5) Chtěný pád. 

 

http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=P%C5%99et%C3%AD%C5%BEen%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=P%C5%99etr%C3%A9nov%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
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2.10 Úrazy v cheerleadingu 

V USA již bylo provedeno několik výzkumů na téma úrazů v cheerleadingu. 

Porovnáme-li cheerleading s ostatními sporty, zjistíme, že se jedná o sport s relativně 

vysokou mírou rizika zranění (Halvorson, 2010). Byť celkový počet zranění 

v cheerleadingu není tak vysoký jako v jiných sportech, je objektivní míra jejich 

závažnosti vyšší (Rehak, 2010). Časopis Pediatrics (2012) uvádí, že například 

v souvislosti gymnastikou se na amerických středních školách stane 8,5 úrazů z 1000, 

v souvislosti s cheerleadingem je to potom pouze 0,9 úrazu z 1000. Ovšem při 

zmapování katastrofických úrazů se již cheerleading dostává na přední místo s 0,50-

1,62 úrazy na 100000 případů, což je oproti gymnastice, která evidovala 0,44 úrazů na 

100000 případů, mnohem více. Podle již provedených výzkumů na středních a 

vysokých školách v USA se u žen pohybuje procento úrazů, ke kterým došlo právě při 

cheerleadingu mezi 60 – 70%. Např. dle American Journal of Sports Medicine (Boden 

et al., 2003) dochází až k 70% veškerých závažných úrazů u ženských sportovkyň právě 

při vysokoškolském cheerleadingu a až 65,2% veškerých zranění u ženských 

sportovkyň na středních školách. Mueller (2009) uvádí až 70,5% ženských úrazů 

vzniklých při cheerleadingu na vysokých školách. Dle 26. výroční zprávy Cafasfrophic 

Sports Injury Research je cheerleading příčinou vyššího množství závažných a fatálních 

zranění, než jakýkoliv jiný sport (Halvorson, 2010). Laudner, Metz a Thomas (2013) ve 

svém článku uvádějí, že zhruba 62% cheerleaders se za jejich sportovní kariéru stane 

úraz. Taktéž článek v časopise Br J Sports Med (Jacobson, Redus, Palmer, 2005) uvádí, 

že 50% všech úrazů žen ve sportu se stane při provozování cheerleadingu. Průměrný 

věk sportovců byl 20,2 let, věnovali se cheerleadingu průměrně 6,6 let a nejčastějším 

úrazem byl úraz kotníku (44,9%). 

Shields et al. (2009a) uvádí, že zranění spojená se stunty tvoří 60% všech zranění u 

amerických cheerleaders, přičemž 14% všech zranění je pak způsobeno pádem. 1,2% 

úrazů vyžadovalo ošetření u lékaře a 2,7 % takových úrazů vyžadovalo operaci. 

Mezi nejčastější typy zranění v cheerleadingu patří natažení svalu či šlachy a 

vymknutí kloubu, nejčastěji kotníku (12%), dále pak krku či kolene (Rehak, 2010). 

Početné jsou také závažné úrazy hlavy a krku, otřesy mozku a uzavřené zranění hlavy. 

Je možné konstatovat, že historicky došlo za uplynulých 25 let k významnému 

nárůstu počtu zraněných cvičenců v tomto sportu. Pro porovnání: zpráva vydaná US 
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Consumer Product Safety Commision v roce 1980 (Mueller, 2009) uvádí 4 954 úrazů 

vyžadujících návštěvu nemocničního zařízení, přičemž v roce 2007 se jednalo již o 

26 786 takových zranění. Tento dramatický nárůst je způsoben postupnou transformací 

tohoto sportu od víceméně nesportovní aktivity sestávající z třesení pom-pony a 

nízkými výskoky k poměrně náročné gymnastické aktivitě obsahující pokročilé 

gymnastické prvky, pyramidy a výhozy do několikametrové výšky (Mueller, 2009). 

Bohužel existuje jistá diskrepance mezi nárůstem obtížnosti cheerleadingu a nárůstem 

odborné způsobilosti trenérů v tomto sportovním odvětví (Mueller, 2009). Mnozí autoři 

se domnívají, že právě nedostatečná odbornost trenéra je jednou z hlavních příčin úrazů 

v cheerleadingu. 

2.11 Možnosti, jak předcházet zranění  

Ne vždy je možné úrazu zabránit. Přesto může vhodná forma prevence šanci na úraz 

minimalizovat, a měla by tedy být vždy na prvním místě.  

Máček a Radvanský (2010) navrhují následující: 

(1) vždy by měl korelovat stav organismu s předpokládanou zátěží, organismus by 

měl být adaptovaný, tedy trénovaný, 

(2) kvalitní výstroj a výzbroj,  

(3) znalost a zabezpečení prostředí, 

(4) dostatečné rozcvičení před zatížením, 

(5) kompenzační cvičení (předchází zejména chronickému přetížení a 

mikrotraumatu), 

(6) kontrola tepové frekvence, krevního tlaku a hmotnosti sportovce, 

(7) úplné doléčení zranění po znovu zapojení do tréninkového procesu. 

Novotný (2003) vidí prevenci v několika bodech: mělo by být zajištěno (a) 

odstranění nebezpečných předmětů a (b) zajištění dobrého zdravotního stavu sportovce 

včetně zajištění absolvování sportovně-lékařské zdravotní prohlídky. Zároveň by (c) 

měl být sportovec vystaven přiměřené zátěži; (d) odstraňovat únavu; (e) dodržovat 

pravidla; (f) používat ochranné pomůcky a (g) zlepšovat svou odolnost. Samozřejmě je 

pak (h) vyloučení dopingu. 

Časopis Am J Sports Mecl.  (Boden et al., 2003) navrhuje některé možnosti, jak 

zvýšit bezpečnost v cheerleadingu, jako např.  

http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Mikrotrauma&action=edit&redlink=1
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Tepov%C3%A1_frekvence
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Krevn%C3%AD_tlak
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(1) lepší trénink spotterů (cheerleader, který jistí jiného, aniž by se jej přímo 

dotýkal, pokud tento nepadá na zem);  

(2) povinné používání speciálních povrchů u stuntů a pyramid;  

(3) omezení či zakázání některých prvků na kluzkém povrchu či  

(4) věnování větší pozornosti certifikaci trenérů.  

Zpráva National Centre for Catastrophic Sports Injury Research (NCCSIR) 

(Mueller, 2009) zahrnuje mimo jiné tato doporučení:  

(1) zavedení komplexních sportovních lékařských prohlídek všech cheerleaders;  

(2) cheerleading by měl být trénován pouze certifikovaným trenérem;  

(3) cheerleader by měl podstupovat adekvátní posilovací program a program 

zaměřený na dochytávání a jištění;  

(4) cheerleader by měl podstoupit adekvátní trénink před pokusy o gymnastické 

prvky či partner stunty;  

(5) mini trampolíny a seskoky z pyramid pádem by měly být zakázány, stejně jako 

pyramidy vyšší než dvě úrovně;  

(6) cheerleader, který vykazuje známky úrazu hlavy, by měl být neprodleně ošetřen 

lékařem. 

Z výše uvedeného jsme se dozvěděli, že cheerleading je poměrně nebezpečným 

sportem, který vyžaduje zaměření se na předcházení úrazů. 

 

3. EMPIRICKÁ ČÁST 

3.1 Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je shromáždit informace o úrazech v cheerleadingu v České 

republice. Tato data mohou posloužit jako podklad, na jehož základě bude možné 

formulovat doporučení změn či zlepšení v obsahu sportovní přípravy pro prevenci 

nejčastějších úrazů v našich podmínkách. 

Z cíle práce vyplynuly následující úkoly: 

(1) Pořídit a nastudovat dostupnou literaturu jako podklad ke komparaci a deskripci. 

(2) Objasnit charakter úrazů sportovního cheerleadingu shromážděním všech 

základních potřebných údajů.  
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3.2 Výzkumné otázky a hypotézy 

Na základě druhého z uvedených cílů jsem stanovila následující dvě výzkumné 

otázky: 

(1) Jaká je etiologie a výskyt úrazů v rámci českého cheerleadingu? 

(2) Existuje možá souvislost mezi jednotlivými proměnnými, kterými jsou (a) 

pozice ve stuntu; (b) činnost, při které se úraz stal; (c) které části těla se úraz 

týkal a (d) klasifikace zranění? Jinými slovy zda jsou některé činnosti a/nebo 

pozice v cheerleadingu náchylnější ke zranění určité části těla a/nebo k určitému 

typu zranění. 

Pro druhou výzkumnou otázku jsem stanovila si následující čtyři výzkumné 

hypotézy: 

H10: Neexistuje závislost mezi vykonávanou činností a zraněnou částí těla. 

H1A: Mezi vykonávanou činností a zraněnou částí je závislost. 

H20: Neexistuje závislost mezi vykonávanou činností a typem zranění. 

H2A: Mezi vykonávanou činností a typem zranění je závislost. 

H30: Neexistuje závislost mezi zastávanou pozicí a zraněnou částí těla. 

H3A: Mezi zastávanou pozicí a zraněnou částí je závislost. 

H40: Neexistuje závislost mezi zastávanou pozicí a typem zranění. 

H4A: Mezi zastávanou pozicí a typem zranění je závislost. 

 

3.3 Výzkumný soubor 

Jako výzkumný soubor pro svou práci využiji aktivní cheerleaders v České 

republice. Pro strukturu výzkumného vzorku jsem využila tzv. kvótový výběr, přičemž 

jsem jako jediný kvótový parametr zvolila pohlaví. 

Tabulka 1 zobrazuje rozložení pohlaví cheerleaders ve věku 12 a více let (tj. 

v kategoriích junior a senior), kteří byli v roce 2014 registrováni u České asociace 

cheerleaders: 
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muži Ženy Σ 

112 701 813 

13,8% 86,2% 100% 

Tabulka 1- rozložení cheerleaders v ČR dle věku 

Celkový počet respondentů byl 125, z toho 18 mužů a 107 žen (rozložení vzorku dle 

věku v mém výzkumu znázorňuje tabulka 2). 

muži ženy Σ 

18 107 125 

14,4% 85,6% 100% 

Tabulka 2 - rozložení cheerleaders ve výzkumu dle věku 

Jak je z výše uvedeného patrné, je mezi výběrovým vzorkem (celkový počet 

respondentů) a základním vzorkem (celkový počet registrovaných cheerleaders v ČR) 

téměř shoda. 

Oproti již zmíněnému výzkumu Reduse a Palmera, (2005), kde byl průměrný věk 

respondentů vypočten na 20,2 let, našim respondentům bylo průměrně 18,2 let, tedy o 2 

roky méně.  

 

3.4 Výzkumné metody 

Bakalářská práce je zaměřena jednak na vyhledávání dostupných již provedených 

statistik a dostupné odborné literatury a rešerší, jednak na vlastní provedení 

statistického průzkumu u cheerleaders v České republice. Při její tvorbě byla použita 

analýza a třídění získaných pramenů. 

Zároveň byl realizován kvantitativní explorační výzkum u vzorku cheerleaders v ČR 

s využitím vlastního dotazníku zaměřeného na úrazovost (viz příloha č. 1), která jsem 

následně statisticky zpracovala za využití základních statistických postupů. 

Dotazník byl vytvořen tak, aby obsahově dle možností odpovídal obdobně 

zaměřeným dotazníkům využitým ve výzkumech v USA. Klasifikaci úrazů uvedenou 

v dotazníku jsem převzala z oceňovací tabulky pro likvidaci pojistných událostí 

(Kooperativa, 2013). 

 



34 

 

3.5 Organizace výzkumu 

Výzkum byl vzhledem ke své povaze a rozsahu realizován svépomocí, přičemž pro 

samotný sběr kvantitativních dat byla použita internetová služba www.vyplnto.cz 

umožňující elektronické vyplnění vlastního dotazníku a následné automatické 

zpracování sebraných kvantitativních dat do formátu MS Excel. 

Samotný sběr dat proběhl v měsících lednu až květnu 2014. 

Otázky jsem jednotlivě rozpracovala a přehledně shrnula v grafech či tabulkách, a to 

za pomoci počítačového programu MS Excel. Pro základní statistické výpočty pro 

ověření platnosti výše stanovených hypotéz jsem po konzultaci použila statistický 

software SPSS. 

 

4. VÝSLEDKY 

V této kapitole se na základě sebraných dat pokusím odpovědět na stanovené 

výzkumné otázky a uvedu výsledky provedeného výzkumu.  

 

4.1 Etiologie a výskyt úrazů v cheerleadingu v ČR 

111 ze 125 (89%) respondentů odpovědělo, že se jim někdy stal v cheerleadingu 

úraz. Pouze 14 (11%) respondentů odpovědělo, že se jim úraz nestal. 

Graf č.1: Stal se ti někdy úraz v cheerleadingu? 

http://www.vyplnto.cz/
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Průměrný věk, ve kterém se respondentům stal v cheerleadingu úraz bylo 18,2. 16 

(15%) respondentů spadalo v době úrazu do kategorie junior (tj. 11-14 let), 95 (85%) 

respondentů pak v době úrazu spadalo do věkové kategorie senior. 

Graf č. 2: Věk v době úrazu? 

65% všech respondentů se věnuje cheerleadingu více než 3 roky. Oproti tomu pouze 

2% respondentů jsou v tomto sportu začátečníky, tedy věnují se mu méně než půl roku. 

16% respondentů se věnuje cheerleadingu 3 roky, 14% se mu věnuje 2 roky a 3% 

respondentů se věnuje cheerleadingu 1 rok. 

Graf č. 3: Jak dlouho se věnuješ cheerleadingu?  
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Většina respondentů (53) se věnuje kondičnímu cvičení 2-3x v týdnu, 32 

respondentů se mu věnuje 1x týdně. 15 respondentů odpovědělo, že se věnuje 

kondičnímu cvičení a posilování mimo trénink cheerleadingu denně a 11 respondentů se 

mu věnuje 1x měsíčně. 

Graf č. 4: Jak často se věnuješ kondičnímu cvičení a posilování (mimo trénink cheerleadingu)? 

 

Celých 56% (62) respondentů nemá sportovní zdravotní prohlídku. 49 respondentů 

dopovědělo, že sportovní zdravotní prohlídku má. 

Graf č. 5: Máš sportovní zdravotní prohlídku? 
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Celých 90% (100) respondentů označilo, že před úrazem proběhlo zahřátí. Zhruba 

stejné množství – 86% (96) označilo protažení a mobilizaci kloubů. Pouze u necelé 

poloviny respondentů – 48% (53) proběhly před úrazem metodické instrukce k průběhu 

cvičení. 

Graf č. 6: Před úrazem proběhlo (pokud ano zaškrtni)? 

 

Většina respondentů – 95 - označila trénink jako příležitost, při které se jim stal 

inkriminovaný úraz. Ostatní respondenti označili soutěž – 11 a komerční vystoupení – 

5. 

Graf č. 7: Příležitost, při které se raz stal 
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Respondenti, kteří v předchozí otázce označili jako příležitost, při které se stal úraz, 

vybírali v této otázce, v které jeho části se úraz stal. 40 respondentů označilo 61-90 

minut, 33 respondentů označilo 31-60 minut, 11 respondentů označilo 91-120 minut, 6 

respondentů označilo déle jak 120 minut a 5 respondentů prvních 30minut. 16 

respondentům se úraz nestal na tréninku. 

Graf č. 8: V jaké části tréninku se úraz stal (pokud se stal na tréninku)?  

 

Nejvíce respondentů, více jak polovina – 57, označila stunt činností, při které se stal 

úraz. Basket toss označilo 15 respondentů, akrobacii z místa 14 respondentů, akrobacii 

z běhu 13 respondentů, 7 respondentů označilo pyramidu, 2 respondenti označili skoky 

a 3 respondenti uvedli jinou odpověď. 

Graf č. 9: Činnost, při které se úraz stal?  
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Z respondentů, kteří v označili stunt, pyramidu či basket toss jako činnost, při které 

se stal úraz, jich nejvíce zastávalo pozici base – 45. 24 respondentů uvedlo, že zastávali 

pozici topa, 9 respondentů uvedlo spottera a pouze 1 respondent označil externího 

spottera. 

Graf č. 10: Jakou jsi zastával/a pozici při úrazu (stal-li se praz při stuntu, basket tossu či pyramidě)?  

 

Nejvíce respondentů, více jak polovina - 57 označila povrchem, na kterém se stal 

úraz, gymnastický neodpružený koberec. 19 respondentů označilo parkety či palubovku, 

14 žíněnku a odpružený koberec, 6 trávu a 1 respondent uvedl jinou odpověď. 

Graf č. 11: Povrch, na kterém se úraz stal? 
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40 respondentů uvedlo, že se úraz týkal horních končetin, 26 respondentů uvedlo 

dolní končetiny. 18 respondentů uvedlo obličej, 14 respondentů uvedlo krk a 10 

respondentům hlavu. Pouze 3 respondenti uvedli trup jako část těla, které se úraz týkal. 

Graf č. 12: Které části těla se úraz týkal?  

 

Nejvíce respondentů – 30 klasifikovalo svůj úraz jako pohmoždění. 18 

respondentů uvedlo podvrtnutí či distorzi, 15 respondentů potom zlomeninu, 14 

respondentů uvedlo natržení či přetržení svalu nebo šlachy, 13 respondentů uvedlo 

vymknutí, vykloubení či luxaci. 7 respondentů klasifikovalo svůj úraz jako otřes mozku, 

6 respondentů potom jako ránu vyžadující chirurgické ošetření – šití. 8 respondentů 

uvedlo jinou odpověď. 

Graf č. 13: Klasifikace zranění 
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Nejvíce respondentům (52) trvala jejich rekonvalescence měsíc, 28 respondentům 

potom trvala jejich rekonvalescence týden, 24 respondentům půl roku. Pouze 5 

respondentů označilo rekonvalescenci delší než půl roku a 2 respondenti označili rok. 

Graf č. 14: Jak dlouho trvla rekonvalescence?  

 

4.2 Možné souvislosti v rámci úrazovosti 

V druhé fázi výzkumu jsem ověřovala platnost hypotéz uvedených v části 3.2, a to 

prostřednictvím testu chí-kvadrát se zvolenou pětiprocentní hladinou významnosti. 

Vzhledem k velikosti výzkumného vzorku bylo pro účely statistických výpočtů třeba 

upravit některé kategorie odpovědí, a to následovně: (1) zredukovala jsem kategorie 

pozice ve stuntu na dvě (base a top), přičemž jsem do kategorie base zařadila též externí 

spottery a spottery jako součást stuntu; (2) zranění krku, obličeje a hlavy jsem sloučila 

do jedné kategorie; (3) běhací akrobacii a akrobacii z místa jsem sloučila do jedné 

kategorie akrobacie; (4) pyramidy a stunty jsem sloučila do jedné kategorie.  

(1) H10: Neexistuje závislost mezi vykonávanou činností a zraněnou částí těla. 

 
Zraněná část těla 

Total 
Dolní končetiny Hlava, obličej, krk Horní končetiny Trup 

Činnost 

Akrobacie 9 4 14 0 27 

Basket toss 0 10 4 1 15 

Skoky 2 0 0 0 2 

Stunt 12 28 22 2 64 

Total 23 42 40 3 108 
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  Tabulka 3 – Činnost * zraněná část těla 

χ²(15, N = 108)=27.16, p < 0.05, H10 tedy zamítáme. 

(2) H20: Neexistuje závislost mezi vykonávanou činností a typem zranění. 

Tabulka 4 – Činnost * klasifikace zranění 

χ²(21, N = 108)=33.49, p < 0.05, H20 tedy zamítáme. 

(3) H30: neexistuje závislost mezi zastávanou pozicí a zraněnou částí těla. 

 
Zraněná část těla 

Total 
dolní končetiny hlava/obličej/krk horní končetiny trup 

Pozice ve stuntu 
Base 7 28 19 0 54 

Top 5 9 7 3 24 

Total 12 37 26 3 78 

Tabulka 5 – Pozice ve stuntu * zraněná část těla 

χ²(3, N = 78)=7.24, p<0.05, H30 tedy zamítáme. 

(4) H40: neexistuje závislost mezi zastávanou pozicí a typem zranění. 

 

Klasifikace zranění 

Total jiná 

odpověď 

natržení či 

přetržení 

svalu nebo 

šlachy 

otřes 

mozku 

podvrtnutí, 

distorze 

pohmoždě

ní 

rána 

vyžadující 

chirurgické 

ošetření - šití 

vymknutí, 

vykloubení, 

luxace 

zlomenina 

Pozice ve 

stuntu 

base 5 4 4 5 19 5 6 6 54 

top 2 2 3 4 5 1 3 4 24 

Total 7 6 7 9 24 6 9 10 78 

  Tabulka 6 – Pozice ve stuntu * klasifikace zranění 

χ²(7, N = 78)=3.86, p=0.84, H40 tedy nelze zamítnout. 

Zamítnutí H10, H20 a H30 naznačuje následující: Různé činnosti v cheerleadingu 

jsou spojeny s vyšší pravděpodobností zranění různých částí těla, a zároveň dochází při 

 

Klasifikace zranění 

Total jiná 

odpověď 

natržení či 

přetržení 

svalu nebo 

šlachy 

otřes 

mozku 

podvrtnutí, 

distorze 

pohmoždě

ní 

rána 

vyžadující 

chirurgické 

ošetření - šití 

vymknutí, 

vykloubení, 

luxace 

Zlomenina 

Činnost 

akrobacie 1 7 0 5 5 0 4 5 27 

basket toss 1 0 2 1 6 3 1 1 15 

skoky 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

stunt 6 6 5 8 19 3 8 9 64 

Total 8 13 7 16 30 6 13 15 108 
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různých činnostech k odlišným typům zranění. Zároveň v různých pozicích ve stuntu 

dochází ke zranění odlišných částí těla. 

Naopak nemožností zamítnou H40 se na mém vzorku nepotvrdilo, že by existovala 

souvislost mezi typem zranění a vykonávanou činností, resp. zastávanou pozicí ve 

stuntu. 

 

5. DISKUSE 

V mém výzkumu odpověděla většina (89%) všech respondentů, že se jim stal při 

provozování cheerleadingu úraz. To je znatelně vyšší hodnota, než kterou uvádějí ve 

svém výzkumu Laudner, Metz a Thomas (2013). V jejich výzkumném vzorku uvedlo 

pouze 62% respondentů, že se jim v průběhu sportovní kariéry cheerleaders stal úraz. 

Tento rozdíl by bylo vhodné dále prozkoumat za využití dalšího výzkumu s větším 

množstvím respondentů a odlišnou metodou výběru vzorku. Je totiž třeba vzít v potaz i 

další aspekt - domnívám se totiž, že mohly být moje výsledky ovlivněny skutečností, že 

mnozí oslovení potenciální respondenti dotazník nevyplnili, jelikož se jim úraz nestal. 

Tuto proměnnou je tedy třeba vzít na zřetel při výběru výzkumného vzorku při dalším 

případném výzkumu.  

V průzkumu odpovědělo 56% všech respondentů, že nemá sportovně-lékařskou 

prohlídku, což by se mohlo zdát jako podstatná proměnná. Např. Novotný (2003) uvádí 

absolvování sportovně-lékařské prohlídky jako jeden z bodů prevence. 

Výsledkem mého průzkumu bylo, že celá polovina (51%) úrazů se stala na 

gymnastickém koberci (tzv. flexi rollu, měkkém neodpruženém koberci). To by 

naznačovalo, že pro české cheerleaders je právě gymnastický koberec 

nejnebezpečnějším povrchem. Taková interpretace by však byla zřejmě chybná. Tento 

povrch je měkký a neklouže, což z něj ve skutečnosti dělá jeden z nejbezpečnějších 

povrchů. Tvrdost, poddajnost, nerovnosti či klouzavost jako faktor spolupodílející se na 

úrazovosti zmiňují např. Máček a Radvanský (2010). Vysoký počet úrazů na 

gymnastickém koberci je způsoben pravděpodobně skutečností, že většina českých 

cheerleaders trénuje právě na tomto povrchu. Zároveň se dá předpokládat, že pokud by 

se tyto úrazy staly na jiném, tvrdším povrchu, byly by mnohem závažnější, případně 

pokud by byl povrch kluzčí, byly by úrazy častější. Toto však spíše hypotéza, která 

může být předmětem dalšího výzkumu. 
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51% všech úrazů se stalo při provádění stuntu, což odpovídá výsledkům průzkumu u 

amerických cheerleaders (Shields et al. 2009a), kde zranění spojená se stunty tvořila 

60% všech. Můžeme tedy říci, že v této oblasti se nám potvrdilo, že stunt je 

nejnebezpečnější činností v cheerleadingu. Nabízí se však otázka, zda není toto číslo 

ovlivněno tím, že právě stunty jsou v (českém) cheerleadingu nejčastěji provozovanou 

aktivitou. 

Součástí dalšího výzkumu pak může být zodpovězení otázky, jaký typ stuntu je 

nejnebezpečnější. Například Shields et al. (2009b) uvádí, že nejvíce (27,8%) úrazů se 

stane při provádění stuntů na jedné noze (liberty). Tento aspekt jsem však ve svém 

výzkumu neobsáhla. 

27% respondentů mého výzkumu klasifikovalo svůj úraz jako pohmoždění. Zde se 

rozcházíme s již provedenými výzkumy, kde mezi nejčastější typy zranění 

v cheerleadingu patří natažení svalu či šlachy a vymknutí kloubu, nejčastěji kotníku 

(12%), dále pak krku či kolene (Rehak, 2010). Obdobné nejčastější zranění uvádí např. 

LaBella a Mjaanes (2012), a to podvrtnutí či namožení v 53% úrazů cheerleaders. 

Pakliže budeme předpokládat, že je závažnost pohmoždění z podstaty nižší než 

závažnost zranění uvedených ve zmíněných výzkumech, mohli bychom tvrdit, že 

nejčastější úrazy v ČR jsou méně závažné než nejčastější úrazy v USA. 72% 

respondentů uvedlo, že jim rehabilitace zranění trvala do jednoho měsíce. 

Největší počet úrazů ve stuntech se stal na pozici base (57%).  Shields et al. (2009c) 

dospěli k obdobnému zjištění. V jejich výzkumu se nejvíce úrazů také stalo na pozici 

base, nicméně pouze u 24%. 

Předpokládané vzájemné souvislosti mezi prováděnou činností, pozicí ve stuntu a 

typem zranění a zraněnou částí těla jsou poměrně zajímavé. Zdá se, že různé části těla 

jsou náchylnější ke zranění při vykonávání různých činností, a nebo že zastávají 

konkrétní pozice ve stuntu. Tuto závislost by bylo vhodné do budoucna podrobnějí 

prozkoumat, neboť právě na základě takovýchto dat by bylo možné navrhnout případné 

intervence, které by mohly vést k prevenci takovýchto úrazů.  

 

6. ZÁVĚR 

Tento výzkum se řadí mezi mnohé, které byly ve světě v minulosti realizovány, a na 

které jsem v textu také odkazovala. V našich podmínkách, kde nemá cheerleading 
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dosud delší tradici se však takový výzkum řadí mezi jedny z prvních, není-li zcela 

první. 

 Přesto, že závěry mého výzkumu přináší dle mého názoru poměrně zajímavé 

informace, je možné jej považovat spíše za ukazatel, jakým směrem se v této oblasti 

nadále ubírat. 

Cheerleading je velmi přitažlivý a divácky atraktivní sport. Díky tomu můžeme u 

nás předpokládat rozšiřování jeho členské základny. Vedle samostatných soutěží jsou 

jednou z možností veřejné prezentace cheerleaders doprovodná vystoupení na různých 

profesionálních sportovních akcích. Pro bezpečnost cvičenců jak v soutěžích, tak při 

dalších příležitostech, je nutno vytvářet takové podmínky, které zajistí odpovídající 

komplexní sportovní přípravu cvičenců jak po stránce gymnastického výkonu, tak 

v dalších specifických částech tohoto zajímavého sportu. 
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PŘÍLOHY 

Příloha číslo 1. 

Anketní dotazník pro cheerleaders 

  

1) Pohlaví: 

Žena 

Muž 

  

2) Stal se ti někdy úraz v cheerleadingu? 

Ano 

Ne 

  

3) Věk v době úrazu: 

otevřená odpověď 

  

4) Jak dlouho se věnuješ cheerleadingu? 

méně než půl roku 

1 rok 

2 roky 

3 roky 

více než 3 roky 

  

5) Jak často se věnuješ kondičnímu cvičení a posilování (mimo trénink 

cheerleadingu)? 

denně 

2-3x v týdnu 

1x týdně 

1x měsíčně 

nikdy 

  

6) Máš sportovní zdravotní prohlídku? 

Ano 

Ne 

  

7) Před úrazem proběhlo (pokud ano, zaškrtni): 

zahřátí 

protažení a mobilizace kloubů 

metodické instrukce k průběhu cvičení 

  

8) Příležitost, při které se úraz stal? 
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trénink 

soutěž 

komerční vystoupení 

jiná odpověď 

  

9) V jaké části tréninku se úraz stal? (pokud se stal na tréninku) 

prvních 30 minut 

31-60 minut 

61-90 minut 

91-120 mnut 

déle jak 120 minut 

nestal se na tréninku 

  

10) Jakou jsi zastával/a pozici při úrazu? (stal-li se úraz při stuntu, basket tossu či 

pyramidě) 

base 

top 

spotter (součást stuntu) 

externí spotter (záchranář) 

  

11) Činnost, při které se úraz stal? 

akrobacie z místa 

akrobacie z běhu 

stunt 

pyramida 

basket toss 

skoky 

tanec 

jiná odpověď 

  

12) Povrch, na kterém se úraz stal? 

palubovka/parkety 

žíněnka 

gymnastický koberec (tzv. flexi roll - neodpružený) 

odpružený gymnastický koberec 

tráva 

jiná odpověď 

  

13) Které části těla se úraz týkal? 

hlava 

obličej 

krk 
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trup 

horní končetiny 

dolní končetiny 

  

14) Klasifikace zranění: 

pohmoždění 

podvrtnutí, distorze 

vymknutí, vykloubení, luxace 

rána vyžadující chirurgické ošetření – šití 

natržení či přetržení svalu nebo šlachy 

zlomenina 

otřes mozku 

jiná odpověď 

  

15) Jak dlouho trvala rekonvalescence? 

týden 

měsíc 

půl rok 

rok 

déle než rok 
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Příloha číslo 2. 

Graf znázorňující zraněnou část těla při různých činnostech 
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Příloha číslo 3. 

Graf znázorňující typy zranění dle pozice ve stuntu 
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Příloha číslo 4. 

Graf znázorňující typ zranění při různých činnostech 
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Příloha číslo 5. 

Graf znázorňující zraněnou část těla dle pozice ve stuntu 

 

 
 

 

 


