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Necelý den do odletu. Velká cesta do Pekingu čeká na šest krasobruslařů poprvé 
v historii Česka  

PRAHA – Jeden počtvrté, druhý podruhé a ostatní čtyři před velkou premiérou. Už zítra 
odletí charterovým letem šestice českých krasobruslařů do Pekingu na zimní olympijské 
hry. Většina z nich trénovala po úspěšném evropském šampionátu v Čechách. Taneční 
pár odebral doladit poslední detaily do Itálie a dnes přicestoval do Prahy.  

Čeští krasobruslaři byli vůbec první, kteří se v dubnu loňského roku dozvěděli, že se jejich sen 
splnil a pojedou na zimní olympiádu. Eliška Březinová, Michal Březina, Martin Bidař a Jelizaveta 
Žuková si místenku vyjeli na mistroství světa ve švédském Stockholmu. Taneční pár Natálie a 
Filip Taschlerovi si svou účast zajistili koncem září v německém Oberstdorfu. „Je to super být 
součástí historie. Je to poprvé v historii České republiky, kdy bude krasobruslařská výprava 
kompletní. Důležité je také zmínit to, že jsme se všichni kvalifikovali. Nebývá to úplně pravidlem. 
Například do Soči nebo Pchjongčchangu mohly jednotlivé národní týmy poslat tu poslední 
kategorii bez předchozí kvalifikace. Kdyby se člověk nekvalifikoval, tak by nemohla daná země 
jet týmovou soutěž. My jsme se všichni kvalifikovali a já jsem za to opravdu moc rád,“ ocenil 
s odstupem Michal Březina, pro kterého se jedná o čtvrtou účast na olympiádě.  

O první účast se nebude jednat ani u Martina Bidaře. Ten se představil v Pchjongčchangu 
s tehdejší partnerkou Annou Duškovou. „To, že jsme se s Lízou do Pekingu kvalifikovali, pro 
nás znamená prozatímní vrchol naší spolupráce,“ zkonstatoval Martin Bidař a dodal: „Do odletu 
budeme trénovat v Praze, doléčíme rychle zranění. Jelikož to není nic vážného, tak věříme, že 
to bude všechno v pořádku a samozřejmě bude opatrní, ale věříme, že všechno půjde podle 
plánu a dorazíme konečně zdraví na závody.“  

Eliška Březinová se těší na svou první účast. Její cesta za splněným snem vedla i přes vítězství 
na olympiádě dětí a mládeže. „Právě tady jsem zjistila, že jednou chci na tu velkou olympiádu. 
Moc se mi líbila celá atmosféra, zahájení, zapálení ohně a mnoho dalšího. Občas nevěřím 
tomu, že se to opravdu děje,“ prozradila pětadvacetiletá krasobruslařka.  

O splněném snu hovoří také sourozenci Taschlerovi: „Asi jsme nikdy nečekali, že bychom se 
tam mohli dostat hned po tak krátké době, kdy závodíme v seniorské kategorii,“ řekl Filip 
Taschler.  

Jako první vyrazí na pekingský led Michal Březina 4. února. Mužská kategorie zahájí týmovou 
soutěž, která pak bude pokračovat rytmickým tancem tanečních párů, krátkým programem 
sportovních dvojic a žen.  
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