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Tisková zpráva 

Kdo zatančí v jedenácté StarDance? ČT odhalila 
kompletní sestavu. Oblíbená soutěž se vrací na 
podzim. 

20. 04. 2021 

Známí herci, jeden z nejslavnějších pohádkových princů, hvězdy populární hudby, ale i 

farářka, tenistka nebo krasobruslař. Desítka osobností, které půl roku života zasvětí 
nejsledovanější taneční soutěži v Česku, je opět pestrá. Tentokrát je provedou 

profesionálové známí z předchozích desíti řad. Ve výčtu čtyř královen a králů tanečního 
parketu budou i vítězové prvního i zatím posledního ročníku. Novým choreografem se stal 
Marek Zelinka. Moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben zůstává.  

 
 
Po obvyklé pauze se StarDance vydává do své druhé dekády. Kromě soutěžních párů a tematických 

novinek ji čekají i další velké výzvy – koronavirová opatření. „Když jsme se při posledním finále 

loučili s diváky a vyhlásili roční pauzu, nečekali jsme, v jak složité době budeme vstupovat do 
jedenácté řady. Nyní existuje hned několik scénářů, jak bude nový ročník probíhat. Sledujeme situaci 

i v zahraničí, například na BBC se soutěž konala loňský podzim bez diváků, změny se týkaly 
moderace i poroty. My stále ale doufáme v živé publikum, budeme ale pečlivě postupovat podle 
platných bezpečnostních opatření. Co ale mohu slíbit, že se opět budeme snažit o neopakovatelnou 
atmosféru, jakou oplývá každý ročník,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.  

 

V desítce osobností budou mít převahu známí herci, jako Simona Babčáková, Pavel Trávníček, 

Zdeněk Godla, Jan Cina nebo Marika Šoposká, hudební scénu budou reprezentovat Tereza 

Černochová a Mirai Navrátil. Nové profese, které mezi ně zavítají, jsou farářka Církve 

československé husitské Martina Viktorie Kopecká, tenistka Andrea Sestini Hlaváčková a 

krasobruslař Tomáš Verner. Tanečním parketem je provedou vítězové předchozích řad Kristýna 

Coufalová, Veronika Lálová, Lenka Nora Návorková, Dominik Vodička, finalisté Marek Dědík, 

Michal Necpál a Tereza Prucková Bufková i nováčci posledních řad Adriana Mašková, Robin 

Ondráček a Martin Prágr. Jako odborný poradce a hlavní choreograf je podpoří Marek Zelinka, 

který vyhrál s Marií Doležalovou v roce 2015. 

 

Dvacet účastníků prozatím netuší, v jaké dvojici na podzim vystoupí. Páry se až na konci června 
dozví, s kým je čeká série perných tréninků i přímých přenosů. Novinky ale diváci mohou sledovat již 
nyní na sociálních sítích České televize. 
 

Facebook StarDance: https://www.facebook.com/stardancecz  

Instagram StarDance: https://www.instagram.com/stardancecz/?hl=cs  

 

Záznam z tiskové konference bude k vidění od 14.00 hodin i na webu StarDance: 
www.ceskatelevize.cz/stardance 

 

Fotky z tiskové konference naleznete zde: www.ceskatelevize.cz/epress/ 
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