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Taneční pár si pátým místem na 53. ročníku Nebelhorn Trophy zajistil kvalifikaci na 
olympijské hry 

Obertsdorf – Volnou jízdou tanečních párů skončilo v německém Obertsdorfu další klání na 
začátku sezony. Nebelhorn Trophy byl pro mnohé také dodatečným kvalifikačním závodem na 
nadcházející olympijské hry v Pekingu. Jinak tomu nebylo ani u tanečního páru reprezentující 
Českou republiku. Taneční pár složený ze sourozenců Natálie a Filipa Tascherových se ziskem 
172.98 bodu a pátým místem přidává do české olympijské výpravy. Český krasobruslařský svaz 
tak obsadí na Dvacátých čtvrtých zimních olympijských hrách všechny kategorie v krasobruslení.  

Natálie a Filip Taschlerovi potvrdili svým výkonem to, že se v mezinárodní konkurenci rozhodně neztratí. 
Souhlasil s tím také předseda Českého krasobruslařského svazu Stanislav Židek. „Ty kvality už nám 
ukázali ve Stockholmu na světovém šampionátu, tam už jsme věděli, že na to mají a jsem moc rád, že to 
tady potvrdili. Věřím, že už vše půjde podle plánu, nepřijde žádné výrazné pozastavení v jejich snažení, 
jako tomu bylo v létě.“  

Taneční pár předvedl v pátek rytmický tanec, který je vynesl na druhé místo. Díky sobotní velice 
dynamické volné jízdě v rytmu tanga si zajistili poslední kvalifikační místo. „Musím se přiznat, že jsem byl 
trochu nervózní, ale je to super, já jsem nadšený. I když se maličká chybička vloudí, tak to bylo moc 
hezké, to ke sportu prostě patří. Natálie a Filip mají energii, sílu v odrazu, drive v celkovém provedení,“ 
dodal Stanislav Židek.  

„Škoda toho twizzlu, ze kterého jsem ve volné jízdě vypadla, mohla to být medaile, ale to se prostě 
stane,“ řekla po volné jízdě Natálie Taschlerová. „Já jsem si toho upřímně vůbec nevšiml, kdyby mi to 
ségra sama neřekla,“ řekl s úsměvem Filip Taschler a doplnil: „Jsme hrozně šťastní, pořád máme jen 
takové útržkové dojmy, bude asi dlouho trvat, než si to všechno spojíme. Bylo pro nás velikým 
překvapením, když jsme po tréninku shledali naše přátele, kteří se na nás přijeli podívat. Bylo to hrozně 
fajn moc nám to pomohlo. Už zítra se sejdeme s trenéry a začneme řešit další průběh přípravy, další 
závody a tak. Příští týden se vydáme domu do Brna, musíme oběhat pár doktorů, zubaře a tak.“ 

Krasobruslaři bývají většinou mezi prvními, kteří se z českých sportovců kvalifikují na olympijské hry 
s velkým předstihem, což vzpomínala také Eliška Březinová při cestě na letiště ve švédském Stockholmu. 
„My se oficiálně dozvíme kvalifikace začátkem dubna a mnozí sportovci ještě ani nevědí, zda pojedou do 
Tokia. 

Vzhledem k tomu, že kategorie tanečních párů není na olympiádě odjakživa, bude mít české 
krasobruslení asi vůbec poprvé plné zastoupení v rámci fungování českého státu. „Musel bych hodně 
pátrat v paměti, kdy jsme my jako Česká republika obsadili všechny kategorie, ale i tak je to prostě 
paráda. Doufejme, že budou všichni zdraví, že vše dopadne na jedničku. Na nás v Českém 
krasobruslařském svazu teď je, abychom se snažili co nejvíce spolupracovat se všemi reprezentanty a 
vytvořit co nejlepší prostředí pro jejich tréninky,“ zakončuje šťastný kvalifikační den předseda ČKS 
Stanislav Židek. Naposledy mělo tehdejší Československo kompletní obsazení v roce 1992 ve 
francouzském Arbertville.  

 

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

 

 

 


