Mistrovství světa v krasobruslení je minulostí. Ve hře jsou tři olympijské místenky
Praha – Čeští krasobruslaři se postupně vrátili ze šampionátu ve Stockholmu a věnují se zaslouženému
odpočinku. Pomalu končí jedna z nejméně standardních sezon, kterou reprezentanti zažili. Neklesají
na mysli a už teď se věnují plánování sezony nadcházející.
Od pondělí 22. března se krasobruslaři Eliška Březinová, Michal Březina, Martin Bidař, Filip Taschler,
Natálie Taschlerová a Elizaveta Zhuk věnovali tréninkům jak na tréninkovém, tak hlavním kluzišti. K
tréninkům nesměla chybět také suchá příprava nebo možnost navštívení hotelové posilovny. “I když jsme
v bublině, je to tady moc fajn, zázemí je super, máme možnost jít i na terasu, takže se to dá vydržet,”
zmiňuje během suché přípravy Filip Tachler z tanečního páru.
Jako první vyrazila ve středu nasát soutěžní atmosféru a předvést co nejlepší jízdu Eliška Březinová. S
odvahou se pustila do trojitých skoků, což ocenili nejen rozhodčí, ale i komentátoři České televize. Do
zóny Kiss and Cry vcházela krasobruslařka spolu se svým trenérem Rudolfem Březinou a předsedou
Českého krasobruslařského svazu Stanislavem Žídkem velice spokojená. Do jistého postupu do volných
jízd ji chyběl jeden bod. “Ta ztráta se možná skrývala hned za tou první kombinací, ze které nebyl úplně
ideální výjezd, tam jsem totiž získala od rozhodčích mínus 0,33 bodu. Tam, kdyby se vyskytl plusový zisk,
tak tam ten bod možná byl, ale stala se tam chybička v krocích. Tam jsem dostala místo čtyřky jen
dvojku,” zmínila pár minut po krátkém programu Eliška Březinová. 21. místem si zajistila postup a mohla
tak předvést i volnou jízdu. V té přišel pád v trojitém rittbergeru a zbytek jízdy provázel strach z dalších
možných chyb.
Večer pak patřil sportovním dvojicím. Elizaveta Zhuk a Martin Bidař si vyjeli 54.30 bodů v krátkém
programu. Jejich první start na závodu tohoto formátu nedopadl dle jejich hodnocení tak, jak by si
představovali, ale přesto byl pár spokojen. “Je to pro mě obrovská čest, že tu mohu startovat,” říká
Elizaveta Zhuk. Dvojice vybojovala 16.místo a i ona získala postup do volných jízd. Během ranního
posledního tréninku se Martin Bidař zranil a musel do večera utlumit bolesti zápěstí. Ve volné jízdě se
pádu nevyhla bohužel ani Zhuková, ale i přes to se pár dostal na úctihodnou 15. Příčku.
První seniorské mistrovství světa měl před sebou taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi. Oba měli za cíl
si premiéru především užít a zúročit tvrdé tréninky v Itálii. Svůj krátký program předvedli se ctí a energií
sobě vlastní. Pár vstupenku do volných tanců nezískal i přes velkou spokojenost trenéra Mattea Zanni,
který ocenil složité krokové variace. Těm podle něj v bodovém hodnocení nevěnovali rozhodčí patřičnou
pozornost. “Hrozně jsme se těšili na to, až budeme moci závodit vedle našich vzorů z Ruska a z Kanady.
Moc jsme si to užili,” hodnotí Filip Taschler.
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Čtvrteční brzké odpoledne ledovou plochu ovládl Michal Březina, který závodil po 14 měsících. Sám ví,
že taková odmlka nesvědčí krasobruslařské fyzické ani psychické stránce. “Pokud nejsme pod takovým
tím závodním tlakem a nevíme, kdy budou další závody, nedokážeme si udělat přesný harmonogram, ale
ani trénovat naplno. To se pak u mnohých z nás projevilo i na tomto mistrovství. Neviděl jsem u dosud
bezchybných jízd svých soupeřů tolik pádů a chyb jako ve Stockholmu,” hodnotí jednatřicetiletý
krasobruslař. Po zisku 13. místa v krátkém programu vyjel předvést svou rockovou show ve volné jízdě,
která ho čekala v sobotu. Na naprosto nečekaném místě přišel pád na boční stranu beder a zbytek jízdy se
už Michal Březina snažil jízdu pouze dokončit. Závěrečné 19. místo přijímal se zklamáním jak on, tak i
jeho trenér Rafael Arutyunyan.
Nyní čeká česká reprezentace na finální verdikt ISU a olympijského výboru. Ve hře jsou místenky pro
Elišku Březinovou, Michala Březinu a sportovní dvojici. Finální rozhodnutí bude zveřejněno 11. dubna.

Pavla Hajpišlová, tisková mluvčí svazu
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