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Michaela Vrašťáková míří na EYOF: Těším se na získání nových zkušeností  
PRAHA – Slavnostním zahájením včera začal ve finském Vuokatti zimní Evropský 
festival mládeže 2022. Českou republiku bude reprezentovat 60 sportovců. Ani 
krasobruslařská disciplína nezůstane bez českého obsazení. Na EYOF zamířila o 
víkendu Michaela Vrašťáková z klubu SC Kuřim a stala se vlajkonoškou českého 
týmu. Přinášíme vám rozhovor s nadějnou krasobruslařkou, která je čerstvou 
juniorskou druhou vicemistryní České republiky.  

Michaelo, jaké byly tvoje začátky s krasobruslením? 

Ke krasobruslení jsem se dostala díky svému otci, který měl známého a jeho dvě dcery se už 
krasobruslení věnovaly. Viděla jsem, jak je to baví, jaký mají zápal do toho sportu. Rozhodla 
jsem se to vyzkoušet také. Ukázalo se, že mi to docela šlo, že by to mohl být ten správný sport, 
který by ke mně mohl patřit.  

Vzpomínáš si na svoje první závody? 

Ano, svoje první závody jsem vyhrála (smích). Jednalo se o závody menšího formátu. Tím jsem 
se ujistila, že ten sport je opravdu pro mě a že v něm má smysl pokračovat.  

Nastal někdy okamžik, že jsi chtěla s krasobruslením skončit? 

Jednou to přišlo. Byl to takový můj přechodový rok v pubertě. Přemýšlela jsem o tom, jestli má 
nadále smysl tomu sportu věnovat takové množství času. Ale podařilo se nám to překonat a já 
už si zase nedokážu bez krasobruslení představit svůj život.  

S olympijským prostředím už máš jisté zkušenosti, protože jsi byla na svou 
mládežnických olympiádách.  

Je to tak. Díky vítězství na republikovém šampionátu v kategorii nejmladších žaček jsem se 
kvalifikovala na první ODM, kde jsem v roce 2018 získala bronzovou medaili. Upřímně jsem to 
moc nečekala, protože jsem v té kategorii byla nová. Na medailové umístění jsme opravdu 
nepohlíželi. Moc ráda na tuhle zkušenost vzpomínám. V roce 2020 jsem měla možnost 
startovat na ODM znovu, opět jsem si odvezla bronzovou medaili.  

Ve středu 23. března tě čeká krátký program na EYOF. Co pro tebe účast znamená?  

Pro mě je to hlavně nová zkušenost. Je to jedinečná příležitost a možnost se zase posunout 
dál. Pro mě to znamená hodně.  

Jaká omezení na olympijském festivalu budete mít? Budete mít možnost sledovat 
z hlediště i jiné sporty? 

Prvním úspěchem je určitě negativní PCR test před odletem (smích). Celkem jsou to dva před 
odletové testy. Samozřejmě budeme muset dodržovat základní opatření, ale zatím nevím o 
ničem, co by nám bránilo v návštěvě jiných sportů. Moc se těším na zahájení. Pak se uvidí, jak 
mi bude vše časově vycházet, ale určitě budu Česku fandit, co to půjde.  

Svěřenkyně Rudolfa Březiny vyrazí na led ve středu a ve čtvrtek. Krátký program žen začíná 
v 15:30 SEČ, volná jízda ve čtvrtek od 14:34 SEČ.  

 


