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V ostravské Ostravar Aréně začaly krasobruslařské prověrky výkonnosti 
OSTRAVA – Přes třicet krasobruslařů a krasobruslařek se po dlouhé závodní pauze 
vydalo na dvoudenní závodní túru do Ostravy. Tradiční prověrky výkonnosti jsou před 
každou sezonou nedílnou součástí a vyvrcholením letní krasobruslařské přípravy. 
Během hodnocení je kladen důraz nejen na číselné známky, ale také na slovní zpětnou 
vazbu jak krasobruslařům, tak jejich trenérům. 

Prověrky výkonnosti jsou každoročně určeny pro juniorské a seniorské krasobruslaře jak 
v sólových, tak párových kategoriích. Povinné jsou pro členy Sportovního centra mládeže. Na 
ledě se rozhodčím během pátku a soboty předvede 20 juniorských sólistů, 5 seniorských, 2 
juniorské sportovní dvojice, 2 juniorské taneční páry a 1 seniorský taneční pár. V pátek budou 
sportovci hodnoceni v krátkých programech, v sobotu ve volných jízdách. „Prověrky slouží ke 
kontrole výkonnosti těch nejlepších krasobruslařů a krasobruslařek, které máme. Během 
prověrek by měli předvést to, co si během nelehké post covidové doby připravili. Jsme rádi, že 
se nám podařilo pozvat všechny dostupné technické specialisty a rozhodčí, kteří by měli dát 
našim závodníkům odpovídající zpětnou vazbu před zahájením závodní sezony, která začíná již 
brzy,“ shrnul před zahájením prvního dne předseda Českého krasobruslařského svazu 
Stanislav Židek. 

Z účasti nejsou omluveni ani reprezentanti či budoucí olympionici, až na Michala Březinu, který 
se dlouhodobě připravuje ve Spojených státech, a sportovní dvojici Martina Bidaře a Elizavetu 
Zhukovou, kteří v současné době trénují v Rusku a čeká je přesun na jejich první závody do 
USA.  

Svůj krátký program zajede v pátek od 14 hodin také majitelka místenky na Zimní olympijské 
hry v Pekingu Eliška Březinová. Své nové programy skládala během léta především ve 
Švýcarsku a Itálii. Dále pak trénovala v Česku. „Letos jsem trénovala o něco méně, protože 
jsem část léta věnovala přípravě na magisterské státnice. Ale nejednalo se o nějaké velké 
snižování tréninkových dávek. První závody by mě měly čekat v Kanadě,“ prozradila Eliška 
Březinová a doplnila: „Do Číny bych se měla podívat ještě letos před tím, než tam odjedu na 
olympiádu. Krasobruslení je spojení sportu, a tak trochu i divadla a divadlo by se mělo dělat pro 
diváky, což je v této době občas nemožné a hodně se to na našich výkonech podepisuje.“ 

Všichni účastníci prověrek výkonnosti musí mít dokončené krátké programy a volné jízdy stejně 
tak, jako kdyby se již účastnili jakéhokoli závodu. „My jako techničtí specialisté kvantifikujeme 
výkony jednotlivých krasobruslařů, to znamená, že hodnotíme ty jednotlivé úrovně, jak my 
říkáme levely, a potom dotočené nebo nedotočené skoky a ostatní technické prvky v jízdách. Já 
osobně ale vidím tu největší úlohu technického specialisty v tom, že poskytuje zpětnou vazbu 
závodníkům a trenérům, což je vlastně hodnocením všech výkonů. Jak pro trenéry, tak 
účastníky prověrek je to nesmírně důležité. Dozvědí se, kde jim byly ubrány body, co je možné 
do budoucna zlepšit,“ vysvětluje Kateřina Kamberská, členka sboru technického panelu.  

Součástí prověrek je mimo jiné také mediální školení pro sportovce a přednáška o dopingu. 
Finální výsledky budou oznámeny během sobotního podvečera. 

 

Kontakt pro média: Pavla Hajpišlová, hajpislova@sprmedia.eu  


