
Vyhodnocení 

Mikulášské plavání 2022 
8. ročník  

 
 
 
Termín:  9.12.2022  Místo:   bazén – městské lázně 
Zahájení: v 08:00   Ukončení:  ve 24:00 

 

Po pravdě, když jsme museli tradici mikulášských plavání přerušit díky „čínské chřipce“, nečekal 
jsem, že se k ní ještě někdy vrátíme. Nakonec, hlavně díky dotazům od návštěvníků bazénu, zda tuto akci 
obnovíme, jsme se rozhodli, že to opět zkusíme a uvidíme. A dle názoru účastníků se to vyplatilo. Akce 
proběhla podle plánu, účast, hlavně ze strany základních škol z okolí, byla skvělá. Děti se ohromně bavily 
a snažily o co nejlepší výkon, což nás organizátory přesvědčilo o tom, že pořádání takových akcí má smysl. 
Každopádně letošní ročník Mikulášského plavání máme úspěšně za sebou, a tak si dovoluji zveřejnit 
několik údajů, týkajících se právě této akce.  

Tentokrát byl formát akce odlišný od předcházejících ročníků, což se pochopitelně projevilo i na počtu 
odplavaných metrů. Nicméně, celková čísla nejsou pro úspěšnost prioritním ukazatelem. Mnohem   
důležitější je skutečnost, že se vždy najdou lidé, kteří se rozhodnou zúčastnit a tím udělat i něco málo pro 
své zdraví.  

Jak jsem uvedl výše, moc nás potěšil zájem a účast školáků, kteří bazén navštívili nejen v rámci dopolední 
části, věnované školám a školním zařízením v našem okolí, ale i v odpoledních hodinách. Za což jim patří 
dík. Samozřejmě děkuji i pedagogům jednotlivých škol, protože bez jejich ochoty by nebylo možné 
Mikulášské plavání v tomto rozsahu vůbec realizovat.  

V rámci 8. ročníku Mikulášského plavání se podařilo uplavat celkem 3 461 bazénů, což při délce 
našeho malého bazénu 12 metrů činí 41 kilometrů a k tomu 532 metrů.  

V části věnované skupinám ze základních škol a zájmových kroužků byly výsledky následující:  

 

Družstvo Metrů  Družstvo Metrů 

Cyklistický oddíl Bike Singltrek 2688  ZŠ Raspenava chlapci 2016 

ZŠ Frýdlant Bělíkova 4.B 1752  ZŠ Raspenava děvčata 2088 

ZŠ Frýdlant Bělíkova 5.B 2256  ZŠ Nové Město – 2. stupeň 2940 

ZŠ Frýdlant Husova 5.C 1824  ZŠ Nové Město 5. A+B 2448 

ZŠ Frýdlant 5.A Purkyňova chlapci 1968  ZŠ Nové Město 4. A+B 2184 

ZŠ Frýdlant 5.A Purkyňova děvčata 1800  ZŠ Nové Město 3. A 1560 

ZŠ Hejnice 2952  ZŠ Nové Město 3. B 1512 
 

Z jednotlivců byl nejvytrvalejším plavcem p. Fryc. Který za necelé tři hodiny uplaval 6000 metrů.  

Jak jsem zmínil v úvodu, naše každoroční akce je určena především těm, kdo se chtějí 
v předvánočním čase trochu odreagovat, a přitom vykonat něco prospěšného pro své tělo. Proto není 
nutné klást na uvedené hodnoty přílišný důraz. Ještě jednou děkuji Všem, kdo se do akce zapojili, tedy 
nejen plavcům, ale i všem, kdo se podíleli na samotném zabezpečení.  

Přeji všem klidný konec letošního roku, krásné Vánoce a úspěšné vykročení do roku 2023. Budeme 
se těšit na Vaši návštěvu. 


