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Poslední mistrovskou soutěží v roce 2021 bylo o víkendu 16.-19. prosince zimní mistrovství
České republiky juniorů a dospělých, které se uskutečnilo v plzeňské padesátce. Trošku
unikátem je, že se závody konaly v pětadvacetimetrovém bazénu, protože již tradičně došlo
k přepažení bazénu, čímž vzniklo deset drah.

Na závody bylo přihlášeno 759 závodnic a závodníků z bezmála stovky oddílů z celé České
republiky. Přitom kvalifikační síto je nekompromisní. Do každé kategorie je přijato pouze 18
nejrychlejších plavců, a to na tratích 50 metrů a 100 metrů, na tratích 200-400 metrů to je 16
plavců. Pro dálkaře, kteří se zaměřují na 800 metrů nebo 1500 metrů volným stylem, je volných
pouhých 10 míst pro každou kategorii (ml. junioři 2005-2006, st. junioři 2003-2004, dospělí…).

Plavecký klub Vysoké Mýto v Plzni reprezentovala dvojice starších juniorů Nikola Brýdlová
(2004) a Daniel Spilko (2004). Nikča byla přijata na všechny prsařské disciplíny (50, 100, 200).
Dan to měl o poznání náročnější a pestřejší, přijatý byl na 7 startů (krauly, motýlky a
polohovky). Z deseti přijatých startů si vytvořili 7 osobních rekordů a 5 klubových rekordů.
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Nikča se po pár „prospaných“ závodech předvedla v tom nejlepším světle. Ve všech startech
zaznamenala obrovské zlepšení svých osobních rekordů. Na prsařské stovce se jí to podařilo o
necelé 4 vteřiny, na dvojnásobné trati dokonce o neuvěřitelných 8 vteřin, což jen dokládá, že na
mistrovství ČR se jezdí i třeba pro jeden start, protože na těchto vrcholných závodech se
někteří plavci dokážou „zmáčknout“ mnohem víc než na běžných závodech. Pro Nikču bylo
určitě velký bonusem, že její časy byly zároveň klubovými rekordy v kategorii staršího dorostu
(juniorů). Velká gratulace, Nikčo.

Dle umístění si Nikča vedla nejlépe na trati 200 metrů prsa, kde obsadila 12. místo. Dle
bodování Fina si nejlépe počínala na trati 100 metrů prsa, kde se její výkon dá poměřit 487 Fina
body.

Dan měl v Plzni hodně pestrý, ale náročný program. Na začátek je třeba zdůraznit, že Dan
bezmála jeden rok netrénoval kvůli covidovým opatřením atd. První trénink v bazénu po takhle
dlouhé době měl Dan 13. září 2021. I přesto se na mistrovství ČR v Plzni stal rekordmanem
Plaveckého klubu Vysoké Mýto na tratích 200 metrů motýlek a 200 metrů polohový závod.
Nikdo za celou éru plaveckého klubu Vysoké Mýto tyto tratě neplaval rychleji. Klubový rekord na
200 metrů motýlek (2:13,5) i 200 metrů polohový závod (2:15,1) držel bývalý elitní plavec Honza
Lipavský. Velká gratulace, Dane.

Dle umístění si Dan vedl nejlépe na vytrvalecké trati 1500 metrů volným stylem, kde obsadil 9.
místo. Dle bodování Fina si nejlépe počínal na trati 400 metrů volným stylem, kde se jeho výkon
dal poměřit 574 Fina body.
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Trenéři Plaveckého klubu Vysoké Mýto

Výsledky:

Nikola Brýdlová (2004)

200P

2:55,62

12. místo KLUBOVÝ REKORD STARŠÍHO DOROSTU

50P

0:36,68

16. místo KLUBOVÝ REKORD STARŠÍHO DOROSTU

100P

1:19,23

14. místo KLUBOVÝ REKORD STARŠÍHO DOROSTU

Daniel Spilko (2004)

200PZ

100M

2:13,82

12. místo KLUBOVÝ REKORD

1:00,32

12. místo

400VZ 4:15,29

10. místo

200M

10. místo KLUBOVÝ REKORD

2:12,86
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1500VZ 17:38,91

9. místo

400PZ

4:58,92

12. místo

200VZ 2:00,41

16. místo
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