
 

 

 

Juniorská cheerleadingová reprezentace vybojovala zlato na mistrovství světa 

Každoročně se koná Mistrovství světa v cheerleadingu pod hlavičkou International Cheer Union až 

v dalekém Orlandu na Floridě. Česká asociace cheerleaders vysílá pravidelně své týmy na tuto 

mistrovskou soutěž již od roku 2016. Rok 2022 se pro český cheerleading stal dalším důležitým 

mezníkem, když juniorská reprezentace 20. 4. 2022 získala ten nejcennější kov.  

Reprezentační tým České asociace cheerleaders pod vedením české trenérky Nikoly Dohnalové 

s asistentkou Dominikou Svitákovou předvedl nejlepší sestavu ve své divizi (AllGirl Advanced), se 

kterou bez zaváhání přeskočil všechny další země. Celá česká cheerleadingová komunita s napětím 

sledovala dechberoucí vystoupení 24 děvčat, které to dokázaly a vybojovaly zlato. 

Členky juniorské reprezentace: 

Bartoňová Anna, Brtníková Marie, Doležalová Nela, Grusová Lucie, Hošková Tereza, Hráčková Kristýna, 

Hušáková Kateřina, Janíčková Ema, Jírů Kateřina, Karásková Linda, Kestlerová Agáta, Korolevyčová 

Viktorie Dorotea, Kováčová Nela, Malá Marie, Matoušková Aneta, Pátková Petra, Perlíková Sabina, 

Sbrilliová Jana, Skálová Klára, Slaninová Kristýna, Syrovátková Tereza, Šollarová Michaela, Tůmová 

Eliška, Vanderková Nikol, Výborná Kristýna, Vydrová Daniela, Wolfanová Klára. 

 

Cheerleading 

Sportovní cheerleading byl v roce 2021 uznaný Mezinárodním Olympijským výborem. Jedná se o sport, 

který spojuje prvky tance, akrobaci na zemi i ve vzduchu a atraktivní lidské pyramidy. Sportovní 

cheerleading se dělí na dvě divize: akrobatickou a taneční. Závodní sestava trvá 2,5 minuty a je 

předváděna na hudbu 16-24 sportovci najednou. Kolébkou cheerleadingu jsou Spojené státy americké. 

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 CheerleadingJeSport.cz. 

Česká asociace cheerleaders 

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

o národní sportovní autoritu zastřešující cheerleding v České republice. Hlavním cílem asociace je 

rozvoj cheerleadingu v ČR. Spolek sdružuje kluby, které se specializují na sportovní a taneční 

cheerleading. Vedle organizování závodů provozuje asociace vzdělávací akce a reprezentační týmy.  

http://www.cheerleadingjesport.cz/
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ČACH je členem Českého olympijského výboru, České unie sportu, European Cheer Union a 

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

 

Kontakt pro média: 

Bc. Jana Slavíková – viceprezidentka 

email: jana.slavikova@cach.cz 

tel: 28237371 
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