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Letošní prověrky výkonnosti opět splnily svůj účel a odehrály se v příjemné 
atmosféře 
OSTRAVA – Volnými jízdami krasobruslařů a krasobruslařek skončily prověrky výkonnosti 
v ostravské Ostravar Aréně. Pro mnohé závodníky se jednalo o první závody po dlouhé pauze 
způsobené pandemickou situací.  

Slovy spokojeného předsedy Stanislava Židka se letošní prověrky výkonnosti nesly v optimistickém 
duchu a vyhlídce příznivější situace pro možnost konání krasobruslařských závodů. V prověrkách 
výkonnosti šlo zejména o to, kdo si svým výkonem zajistí nominaci na mezinárodní soutěže v kategorii 
juniorů – ISU Junior Grand Prix.  

Vzhledem k loňským výsledkům budou moci být obsazena tři místa v kategorii juniorek i juniorů. „Z mého 
pohledu si myslím, že prověrky splnily svůj účel stoprocentně. Závodníci svými výkony odpověděli na 
otázku, kterou jsme si kladli před samotným začátkem, a to, zda se jejich výkony zlepšily. Já mohu směle 
říci, že ano,“ s úsměvem sděluje Židek a doplňuje: „Měli jsme radost, že juniorská sportovní dvojice 
Barbora Kuciánová a Lukáš Vochozka předvedla velice slibné výkony a doufejme, že to předvede i na 
Grand Prix.“  

V kategorii juniorek zvítězila na prověrkách výkonnosti Michaela Vrašťáková z klubu SC Kuřim se ziskem 
124.43 bodu. „Se svým výkonem jsem spokojena, určitě tam je co zlepšovat, mohly se tam objevit více 
propracované detaily, mohla jsem svůj výkon určitě víc prodat,“ řekla po skončení své volné jízdy. 
Michaela se představí už na další Junior Grand Prix ve francouzském Courchevelu od 25. do 28. srpna 
spolu s tanečním párem Barbora Zelená a Jáchym Novák.  
 
Možnost předvést své programy před zahájením závodní sezony měla také seniorská reprezentantka 
Eliška Březinová. Její první závodní kroky povedou v září do Kanady. „Vzhledem k tomu, že jsem před 
svými státnicemi neměla moc času na projetí mých nových programů, tak mohu být se svým výsledkem tady 
na prověrkách více než spokojena. Vím, že všechno nebylo úplně perfektní po té technické stránce, ale jsem 
si toho vědoma právě proto, že toho tréninku moc nebylo,“ hodnotí Březinová. V první polovině září má ještě 
v plánu odjet do Ameriky. „Chtěla bych se ještě před závody v Kanadě potkat s Jozefem Sabovčíkem, změnit 
prostředí. Do olympiády pak budu trénovat především doma, protože závody, na které se chystám, bývají 
většinou v Evropě, takže to bude snazší se pohybovat a trénovat tady,“ dodává Eliška Březinová.  
 
 
 
 
 
 
 
 


