
;

Metodika práce s cílovými skupinami sportu pro všechny
pro období 2022-2025 - rekreační sport

(zásady a prováděcí pokyny)

Schváleno ČTS dne 10.3.2022
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1. VIZE – cíle podpory rekreačního tance na období 2022–2025
Český taneční svaz (ČTS) celorepublikově organizuje aktivity v rekreačním sportu pro
všechny. Navazuje na více než 100 letou tradici Svazu učitelů tance. Vyprofiloval se od roku
2007 do organizace podporující občanské aktivity zejména v oblasti rekreačního tance a
pohybu v souvislosti s zdravím společnosti vůbec.
Účelem je péče o rozvoj tanečně pohybových schopností, smysluplného využití volného
času, estetického cítění a terapie dětí, mládeže, dospělých i seniorů, neboť zastáváme
myšlenku, že tančit může každý v jakémkoliv věku, fyzické kondici či s handicapem.
Do Českého tanečního svazu se sdružují taneční školy, kluby a jednotlivci, kteří se věnují
tanci v rekreační podobě, organizátoři soutěží a tanečních aktivit.
Rekreační taneční sport je jeden z nejrozšířenějších a nejpopulárnějších sportů v ČR
(výzkum NSA, 2021). Tanečními kurzy pro mládež a dospělé každoročně prochází přes
40.000 lidí. Tato česká tradice je klenot české kultury, protože nikde v okolních, či
vzdálenějších státech ji neprovozují.

Cílů je pro následující období 2022-2025 několik:

1.1. Podporovat rozvoj sportovních klubů

Podpora sportovní oblasti je v ČR možná jen prostřednictvím neziskového sektoru. Aktuální
situace na poli rekreačního tance je taková, že 40% tanečních mistrů zatím shlukuje své
členy, vytváří komunitní život, ale postrádá formalizaci  skrze založený spolek. Pro možnou
podporu bude nutné tuto síť rozšířit. Cílem je spolkové zastoupení zvýšit v rámci členské
základny v poměru min. 90:10 ve výhodě spolkového zastřešení.ČTS vypracoval manuál na
založení spolku včetně prováděcí dokumentace.
V případě sportování dětí je situace o něco lepší. Zde je zastoupení subjektů, které se této
oblasti věnují a jsou formalizovány spolkovou podobou více než 80%. Tito jsou tak připraveni
přijmout podporu svého fungování, která bude přes ČTS distribuována.
ČTS je připravena poskytnout klubům právní, účetní i finanční podporu a zaštítit rozvoj tance
v oblasti rekreačního všeobecného pohybu.

1.2. Posilovat roli regionálních a místních sportovních center

ČTS má za cíl využít pro podporu myšlenky sportu pro všechny za pomoci regionálních
klubů a tanečních škol. Výhodou je bezesporu široké pokrytí napříč celou ČR. Taneční kurzy
pro mládež a dospělé v dnešní době probíhají v každém větším městě a sociální prestiž

3



;

tanečního mistra se stále drží na vysoké úrovni. Doporučení a příklad aktivního způsobu
života ze strany tanečních mistrů je dle dosavadních zkušeností účinná strategie.
Právě z těchto důvodů, tak jako v minulých letech budeme akcentovat rozvoj regionálních
škol a center skrze vzdělávání jejich hlavních trenérů a lektorského týmu. Druhým pilířem
rozvoje bude vybudování fungující sítě komunikace - skrze FB skupiny, mailovou hromadnou
komunikaci. Cílem bude zajištění min. 80% úspěšnosti v doručování informací konečným
příjemcům.

1.3. Vytvářet podmínky pro zvyšování členské základny

Kulturně-pohybová tradice tanečních kurzů je velkou devizou rekreačního tanečního sportu v
ČR. Více než 35% všech mládežníků ve věku 14-17 let projde tanečními kurzy. Jedná se tak
o jednu z nejvíce rozšířených masových pohybových aktivit genderově vyvážených v ČR.
Absolventi základních tanečních kurzů prochází do kurzů pokračovacích a speciálek. Po
nich se však již jen nízké procento (cca 10%) zapíše do tanečního klubu. Tanečně pohybová
aktivita tak u většiny má trvání cca 12 měsíců. Cílem bude ji prodloužit na minimálně 3 roky
a to skrze efektivní komunikaci s tanečními mistry atraktivní formou nabízet možnost dalšího
pokračování v tanečních klubech. Jedním z “taháků” budou účast na MČR Absolventů,
vytvoření slavnostního vystoupení na soutěži Festivalu tanečního mládí, možnost zůstat ve
své oblíbené skupině vrstevníků se stejným zájmem.

1.4. Podporovat masové propagačně-motivační sportovní akce

ČTS ve spolupráci se Svazem učitelů tance organizuje 3 významné a ojedinělé projekty,
které již několik desetiletí oslovují mládež k pohybu a sportovní aktivitě. Právě tyto projekty
potřebují zvýšenou péči v podobě revize jejich grafiky, PR, interní struktury.

Festival tanečního mládí - cílem je podpora tvůrčích aktivit kolektivů všech věkových
kategorií, konfrontace výsledků jejich práce a prezentace nejlepších prací choreografů v
tanečních žánrech, pracujících s prostorem tanečního parketu. Soutěžními disciplínami jsou
Plesová předtančení, Parketové taneční kompozice a Diskotéková předtančení, Show
Dance a Street dance. 6 regionálních kol vrcholí mistrovstvím ČR. V roce 2018 se FTM
zúčastnilo přes 8000 tanečníků.

Hobby Dance - seriál celorepublikových soutěží, do kterého se mohou přihlásit taneční
zájemci i bez registrace do svazu, nutná je jen evidence a úhrada startovného na místě
soutěže. Prioritou je otevřít možnost soutěžit a maximálně ji zjednodušit. Hlavním není na
těchto soutěžích zvítězit, ale mít radost z pohybu, setkávání se s kamarády a překonávání
sebe sama. Účastní se každý rok přes 2000 tanečníků.
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Dance Clip Club - Soutěže Dance Clip Club vycházejí z oblíbeného MTV dance, kdy
tanečník replikuje předlohu z tanečních videoklipů známých osobností. V DCC to funguje
obdobně, kdy každoročně světová zastřešující organizace Danece4fans vydává několik
sestav – klipů, které se soubory učí a mohou v nich následně i soutěžit. Účastní se
každoročně 200 sportovců.

1.5. Vytvářet podmínky pro využití sportu pro rozvoj komunitního
života, a to zejména na lokální úrovni

ČTS pro následující období plánuje další aktivity navazující na českou tradici tance a to
především pro věkovou kategorii dospělých. Oproti mládežnické kategorii jsou frekventanti
kurzů pro dospělé velmi loajální a vytrvalou skupinou, která průměrně u tance setrvá po
dobu 5ti let. Taneční páry, které pravidelně rekreačně tančí 15+ let nejsou v našich
podmínkách výjimečné. Většinou tato komunita vytváří uzavřené a celistvé skupinky, které
společně tráví svůj volný čas a stávají se z nich dlouholetí přátelé.
Na kongresech plánuje ČTS představit tanečním mistrům možnosti další práce s touto
komunitou skrze projekty “Tančí celá rodina”, “ Seniorské StarDance”.

2. Cílové skupiny

2.1. Děti

Perspektivní skupinou věnující se rekreačnímu tanci jsou děti a to konkrétně 4-12 let. Tanec
je dle výsledků výzkumu NSA u ženského pohlaví na jednom z prvním míst oblíbenosti a
tomu odpovídá i obsazenost tanečních kroužků věnovaný dětem. Dívky byly vždy značně
oslovovány tance a hudbou a ČTS by na této přirozenost chtěl stavět.
Oproti vyšším věkovým kategoriím chce stavět na všestrannosti pohybové výuky, kdy
technická výuka tance by neměla patřit ani k majoritě obsahu lekcí, ale měla by být jen
doplňkem. Podstatnou část by měly tvořit pohybové hry, rozcvička, cviky na výbušnou
energii.

2.2. Mládež

Mládež je křehká cílová skupina. Pro mnohé je věkové rozpětí 14-17 let senzitivním
obdobím, kdy se skrze pubertální fázi formuje podoba dospělého já. Možnost tance s dívkou
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v tanečních kurzech je pro mnohé hochy první příležitostí opravdového setkání a fyzického
kontaktu. K tomu je nutné dodat, že společně s povinným dress kódem ve formě saka a
motýlků jsou taneční dveřmi do dospělosti. Není náhodou,že v taneční mistrovské branži se
říká, že v průběhu tanečních se z kluků stávají mladí muži a z dívek slečny. Rozšíření
nabídky rekreačního tance o možnost soutěžení nabízí partnerům možnost projevit svojí sílu
a schopnost spolupráce a dívkám zároveň jejich flexibilitu a eleganci.

2.3. Dospělí

Kategorie dospělých tvoří v členské základně ČTS více než polovinu členů a je pro ČTS
významná. Věkově kategorie dospělých spadá do rozmezí 18-60 let. Taneční kurzy pro
dospělé jsou velmi oblíbené pro svojí univerzalitu a schopnost nabídnout plné vyžití pro oba
partnery. Výzkumy potvrzují, že v dospělém věku je rekreační tanec jedna z mála aktivit, kde
se navzájem partneři silově ani jinak neomezují a je právě pro tuto cílovou skupinu vhodný.

2.4. Senioři

Seniorskou skupina věkově definujeme 60+. Taneční aktivity se ukazují být pro seniorskou
komunitu velmi lákavé. Jsou pro mnohé z nich příležitostí si za zvuku oblíbených hudbeních
skladeb zavzpomínat na své taneční mládí. Pro ně připravil ČTS ve spolupráci s Tancem pro
všechny celorepublikový program Seniorské StarDance do kterého se v roce 2021 zapojilo
více než 700 seniorů, které se dařilo pravidelně roztančit.
V rámci vize 2022-2025 si klade ČTS za cíl obnovit tradici seniorských tančíren i v krajích
mimo Hl.m. Praha. Dle aktuálních informací je v ČR organizováno cca 20 seniorských
tančíren - cílem bude toto číslo do r.2024 zdvojnásobit.

3. Vzdělávací systém SUT

Vzdělávací systém ČTS je úzce provázán na spřátelený Svaz učitelů tance, který organizuje
dva kongresy do roka na všeobecná i technicky úzce vyprofilovaná taneční témata.

Pravidelně v červnu organizuje “Doškolovací kongres”, v srpnu “Předsezónní kongres”.

Vzdělávací systém se nyní bohužel nemůže opřít o podporu v zákoně, která rekreační tanec
zatím klasifikuje jako živnost volnou. Historicky však byla profese tanečních mistrů živností
vázanou a cílem ČTS bude tento status quo opět vrátit.
Cílem je ochránit taneční komunitu, před amatérismem, a neodborností. Taneční mistři mají
odpovědnost za desítky tisíc lidí ročně. Je tak na místě, aby odborné vedení bylo na vysoké
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úrovni a bylo zákonem zajištěnou povinné vzdělání pro, kteří budou chtít tuto živnost
realizovat.

4. Indikátory naplňování cílů

Metodika práce by měla být vodítkem při definici indikátorů naplňování cílů.

Za kvantitativní cíle považujeme pro období 2022-2025:
● zvýšení počtu kolektivních členů ČTS pro rok 2023 - 60 kol. členů, do roku 2025 100

kol. členů
● zvyšovat počet zapojených pořadatelů do projektů Hobby dance do roku 2023 zvýšit

počet na 20, do 2025 zvýšit na 40
● nastavit atraktivní komunikaci a PR projektu Festivalu tanečního mládí a tím navázat

předcovidové počty zapojených soutěžících
● zvýšit počet klubů zapojených do DCC - pro rok 2023 zapojit 4 kluby, do roku 2025 8

klubů

Za kvalitativní cíle považujeme pro období 2022-2025

● komunikační propojení zapojených klubů se svazem skrze mailové služby, sociální
sítě s cílem mít min. 80%úspěšnost doručování zpráv konečným příjemcům

● pokračovat v nastavování procesů organizace práce uvnitř ČTS a díky automatizaci
udržet efektivitu práce pro udržení realizačního týmu v počtu 5 osob (interní
zaměstnanci) a 7 externích pracovníků

● zpracovat nový branding Festivalu tanečního mládí (logo, stage vizuál, prezentační
materiály)

● pokračovat v komunikaci se státní zprávou a rozšiřovat spolupráci s obecními a
krajskými úřady na akcích ČTS včetně zapojení Národní sportovní agentury,
Sdružení sportovních svazů ČR, MŠMT, MKČR, MZČR
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