
„Plavci na Labské stezce“ 

Připravili jsme pro Vás novou týmovou výzvu, která bude vyžadovat spolupráci ve skupině a hlavně mraky pohybu 

      Hlavním cílem je sledování pohybových aktivit v rámci týmu a zaznamenávání do interaktivní google mapy. 

 

Labe všichni znáte a tak jsme se rozhodli, že se vydáme po toku této krásné české řeky, budeme poznávat nová místa 

v Čechách a dostaneme se až k dalekému Severnímu moři v Německu. V tomto náročném období si to samozřejmě 

projedeme jen nanečisto tím způsobem, že budete posílat aktivity týmu v rámci jednoho dne a my budeme posouvat 

Váš tým na interaktivní mapě od pramene až po ústí řeky. První fáze je česká a prvním cílem je tak hraniční městečko 

Hřensko, které všichni známe. Věříme, že si jako oddíl jednou projedeme celou trasu na kole. Celá délka Labe je 1094km 

(v ČR – 371km), kdy trasa přibližně kopíruje řeku, někde je delší a někde kratší. 

Co budete potřebovat?  Krokoměr, Sporttester (chytré hodinky) nebo aplikaci v telefonu pro zaznamenání 

pohybové aktivity (např. „Strava“, Endomondo nefunguje). Chuť se jít projít,  proběhnout, na brusle, na kolo a další. 

Jak dlouho bude akce trvat? Od 1.března a pak se uvidí, času máme dost, tedy do projetí celé trasy. 

Jak se bude vzdálenost přepočítávat? Chůze - 1 krok budeme počítat jako 0,5 metru  

      Běh – počítáme celou vzdálenost v km 

      Kolo – přepočítáváme vzdálenost v km děleno 6, tedy 60km=10km 

      On-line cvičení – účast každého člena se počítá za 4 km 

      Posilování – počítají se kkalorie či délka posilování 400kcal=1hod=4km 

      Ostatní – budeme přepočítávat individuálně 

 

Rozdělení týmů a kapitáni  

Tým Péti Petr Šolín „C“, Vojta a Ondra Polákovi, Míra Strnad, Šimon R., Lucka T., Laura K., Róza D. a Vilma P. 

Tým Bětky Bětka Blažková „C“, Nina a Ema Červinkovi, Jakub S., Oliver H., Nela M., Amálka H., Viky H. a Bára K.  

Tým Anežky Anežka Žáčková „C“, Bára Silná, Simča P., Ondra M., Tomáš Čermák, Marta N. ,Terka V. a Sára Z.  

Tým Trenérů Trenéři Petr Rouček, Honza Mareš, Lucka Čermáková, Anežka Dubnová, Pavel Rouček st. 

Popis trasy   Trasa je rozdělená na 6 barevných úseků. V rámci úseků musíte odpovědět na otázky 

(barevně se váží k úsekům). První otázky jsou již zadané v popisu na mapě a musíte odpovědět dřív, než vstoupíte do 

dalšího úseku. Dílčím (českým) cílem je Hřensko přibližně 382 km daleko od pramene. Interaktivní mapu najdete na: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1C5PhPFXEUWlN0xDWREdQ_trjMdOcdCDS&usp=sharing 

Váš úkol   Chodit a sportovat, záznam (důkaz) poslat svému kapitánovi přes WhatsApp nebo 

jinou formou. Kapitán pak každý den pošle výkony svého týmu v předem připraveném formátu (tabulce). Nejpozději 

však do 9:00 ráno následujícího dne (výkony za předešlý den)! My během dopoledne načteme a zaktualizujeme 

vzdálenosti do mapy, tabulky a grafů. POZOR budou probíhat namátkové kontroly výkonů (za podvod bude celý tým 

potrestán a vrácen zpět o desítky km), proto je třeba uchovávat záznam (fotku) Vašich aktivit! Jakékoliv dotazy 

směřujte na trenéra Honzu M. 739273316.  Plavecký klub Děčín zdolá Labe       

A ceny za vítězství??  Bude sladká odměna a stylová týmová trika. No a design? Nechte se překvapit… 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1C5PhPFXEUWlN0xDWREdQ_trjMdOcdCDS&usp=sharing

