
 

 

 

Dvě medaile z Mistrovství světa pro český cheerleading! 

 

Reprezentační týmy České asociace cheerleaders porovnaly své síly s ostatními zeměmi na 

oficiálním mistrovství světa ICU Worlds 2022 na Floridě. Odkud si odvezly 2. místo divizi Coed 

Elite a 1. místo v divizi Junior AllGirl Advanced.  

 

Mistrovství světa se každoročně koná na území USA odkud tento sport pochází. Team Czech 

Republic, který od roku 2016 pravidelně reprezentuje Českou republiku na této soutěži, v 

letošním roce ukázal, že patří mezi světové špičky. V první soutěžní den vybojoval juniorský 

AllGirl tým zlatou medaili a titul mistryň světa a tým Coed si po úspěšném postupu do finále 

odnáší stříbrnou medaili.  

 

“Je to neuvěřitelný úspěch, po letech práce sklízíme nejvyšší ocenění. Věřím, že nám to pomůže 

posunout cheerleading do popředí českého sportu jako takového. Máme skvělé sportovce, 

trenéry a organizační tým, je to zásluha všech. Okomentovala medaile Viceprezidentka Jana 

Slavíková.” 

 

Sportovní cheerleading byl v roce 2021 uznaný Mezinárodním Olympijským výborem. Jedná 

se o sport, který spojuje prvky tance, akrobacii na zemi i ve vzduchu a atraktivní lidské 

pyramidy. Sportovní cheerleading se dělí na dvě divize: akrobatickou a taneční. Soutěžní 

sestava trvá 2,5 minuty a je předváděna na hudbu 16-24 sportovci najednou. V České republice 

se tento sport objevuje již od roku 1993. Základnu tvoří 2 000 aktivních sportovců ve 30 

klubech z celé ČR. Více informací o cheerleadingu naleznete na www.CheerleadingJeSport.cz. 

Česká asociace cheerleaders, z.s. byla založena před 20ti lety v listopadu roku 2001. Jedná se 

o národní sportovní autoritu zastřešující cheerleading v České republice. Hlavním cílem 

asociace je rozvoj cheerleadingu v ČR. Spolek sdružuje kluby, které se specializují na sportovní 

a taneční cheerleading. Vedle organizování soutěží organizuje asociace vzdělávací akce a 

zřizuje reprezentační týmy. 

 

ČACH je členem Českého olympijského výboru, České unie sportu, European Cheer Union a 

International Cheer Union. Více informací naleznete na www.cach.cz 

http://www.cach.cz/


 

 

 

Kontakt pro média: 

Bc. Jana Slavíková – viceprezidentka 

email: jana.slavikova@cach.cz 

tel: 728237371 
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