
	 	

Sportovní	plavecký	klub	Slavia	Liberec,	z.s.	

HODNOCENÍ LETNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ  

VE STRAKONICÍCH 

TERMÍN KONÁNÍ:   09. 08. 2020 – 22. 08. 2020 

TRENÉRSKÉ ZAJIŠTĚNÍ:  

Petr Kořínek – vedoucí soustředění, instruktor družstva „2“ na kole celé soustředění a trenér tře> 
dráhy v době 17. 08. – 22. 08.  

Tomáš Přibyl – instruktor družstva „1“ na kole v době 08. 08. – 16. 08. 

Leoš Borkovec – trenér první dráhy a instruktor družstva „3“ na kole celé soustředění 

Monika Jinochová – trenérka tře> dráhy a instruktorka družstva „2“ na kole 09. 08. – 16. 08. 

Irena Jurčíková  – trenérka druhé dráhy a instruktorka družstva „4“ na kole 09. 08. – 16. 08. 

Eliška Kořínková – instruktorka suché přípravy a družstva „3“ na kole celé soustředění;                     
zástupce zdravotnice 

Anna Urbanová – instruktorka suché přípravy a družstva „1“ na kole v době 08. 08. – 16. 08. 

Jana Urbanová – zdravotnice, instruktorka družstva „4“ na kole 09. 08. – 16. 08.  

Jan Zikeš – trenér druhé dráhy a instruktor testů a na kole v době 15. 08. – 22. 08. 

Bára Jurčíková – instruktorka testů, suché přípravy a na kole v době 16. 08. – 22. 08. 

Václav Seifert – instruktor suché přípravy, testů a na kole v době 15. 08. – 22. 08. 

Petra Boháčková – studentka 3. ročníku střední zdravotnické školy, zástupce zdravotnice 

Soustředění se účastnilo 26 našich závodníků – frekventantů. Po příjezdu byly vedoucím 
soustředění sděleny základní organizační pokyny a harmonogram soustředění. Všichni byli 
upozorněni na zásady chování v areálu a po dobu soustředění. Účastníci byli také seznámeni                 
s harmonogramem soustředění a podmínkami používání mobilních telefonů. V průběhu celého 
soustředění nebyly řešeny žádné závažné zdravotní. Vyskytlo se pár puchýřů, odstranili jsme dvě 
klíšťata a dvě žihadla, vyskytla se jen krátkodobá nevolnost (nejspíše z dietní chyby)  a, dále jsme 
řešili drobné poranění vzniklé při vylézání z bazénu, které nejprve ošetřili plavčíci přímo na bazéně a 
dále po strhnu> strupu bylo ošetřeno desinfekcí a zalepeno.  Vzniklé defekty na kole se řešily 
operadvně okamžitě, aby bylo možné se vydat vždy společně na cyklofáze. 

Na akci nebylo nutné řešit žádné kázeňské prohřešky.  

Zpracovala: Jana Urbanová (09. 08. – 16. 08.), Eliška Kořínková (17. 08. – 21. 08) 
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Do místa konání soustředění 09. 08. odpoledne dorazilo šest statečných z Liberce na silničních 
kolech v celkově ujeté vzdálenos` 294 km. 

09. 08. 2020 – odpoledne se všichni po vybalení vydali na cyklovýlet do Katovic na jez, kde se 
vykoupali. Družstvo nejstarších ujelo 20 km, ostatní 16 km.  

10. 08. 2020 – ráno zahájeno rozcvičkou (kolečkem běhu a pak posilováním s drobným protažením) 

dopoledne zahájeny každodenní ranní tréninky v době 9:00 – 11:00 hodin 

odpoledne následovalo opět kolo a všichni, i když trochu jinými trasami vyrazili k Mohyle Žižky. 

11. 08. 2020 – ráno zahájeno rozcvičkou (kolečky běhu a pak opět posilováním s drobným 
protažením) 

odpoledne bylo vyměněno kolo za běh. Všichni si vyzkoušeli závodní kolečko na příš> týden. 
Nejmenší statečně uběhli dvě kola (4 km) a ostatní tři (6km).  

12. 08. 2020 – tento den bývá lehce odpočinkovým. 

Ráno zahájeno opět rozcvičkou kolečkem běhu pro menší, dvěma pro větší a pak posilováním 
s drobným protažením. 

dopoledne opět bazén v době 9:00 – 11:00 hodin.  

odpoledne následovalo opět kolo. Družstva 1, 2, 3 absolvovala naprosto parádně SINGL TREK 
nahoru i dolů ke kostelu Svaté Anny. Družstvo 4 nejmenších dívek se po menších smyčkách zajížděk 
v Katovicích vydalo na trasu ke krásnému  Žižkovu mostu. 

13. 08. 2020  

Ráno zahájeno opět rozcvičkou kolečkem běhu a pak posilováním s drobným protažením. 

dopoledne bazén v době 9:00 – 11:00 hodin.  

odpoledne – družstva 1, 2, 3 se vydala na cestu do Písku. Družstvo 4 zdolalo náročný výšlap do 
Kraselova a zpět. 

14. 08. 2020 – ráno rozcvička standardně. 

dopoledne bazén v době 9:00 – 11:00 hodin (s vloženým měřeným prvkem 40x50 m pro dráhy 2, 3 a 
20x50m pro dráhu 1)  

Zpracovala: Jana Urbanová (09. 08. – 16. 08.), Eliška Kořínková (17. 08. – 21. 08) 
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odpoledne – proběhlo posilování v kruhovém tréninku. Všichni si hezky „mákli“. 

V podvečer 14. 08. 2020 se připojili trenérské posily Honza Zikeš a Václav Seifert. 

15. 08. 2020  

Sobota byla ve znamení celodenního výletu. Vzhledem k nepřízni výhledu počasí byl zvolen výlet do 
Prodvína vlakem, kde jsme navš>vili Krokodýlí ZOO. Po návratu bylo osobní volno. A na večer bylo 
připraveno promítání filmu „Vrrr“. 

16. 08. 2020  

Na neděli byl posunut budíček a dopoledne bylo věnováno úklidu. Odpoledne se všichni opět vydali 
na cyklofázi. První družstvo navš>vilo hrad Skočice a Švecburg, druhé družstvo hrad Helfenburg, tře> 
družstvo hrad Rabí a čtvrté družstvo dojelo do města Písek a zpět. 

17. 08. 2020 – ráno zahájeno rozcvičkou (kolečkem běhu a pak posilováním s drobným protažením) 

dopoledne opět jsme se vrádli do bazénu, ranní trénink 9:00-11:00. Součís> byl prví plavecký test 
4x50m nohy po polohovce(tedy motýl, znak, prsa, kraul) 

odpoledne děd zvládli první dva běžecké testy 1500m a 60m, které jsme odběhli na strakonickém 
běžeckém oválu. Cestou do areálu dostali děd krátký rozchod v centru Strakonic. 

18. 08. 2020 – ráno zahájeno rozcvičkou (kolečkem běhu a pak posilováním s drobným protažením) 

dopoledne ranní plavecký trénink 9:00-11:00, dnes byl součás> nejdelší plavecký test: tře> družstvo 
2000m kraul, druhé a první družstvo 3000m kraul na čas. 

odpoledne následovaly silové testy. Kliky na výdrž a leh-sedy do dvou minut. Poté měly děd osobní 
volno 

19. 08. 2020 – ráno zahájeno rozcvičkou (kolečkem běhu a pak posilováním s drobným protažením) 

dopoledne ranní plavecký trénink 9:00-11:00, test 200m polohový závod. 

odpoledne nejdelší běžecký test na již známém kolečku, všichni 6km(3kola) 

20. 08. 2020 – ráno zahájeno rozcvičkou (kolečkem běhu a pak posilováním s drobným protažením) 

dopoledne ranní plavecký trénink 9:00-11:00, posledním testem ve vodě dnes byl 400m kraul. 

Zpracovala: Jana Urbanová (09. 08. – 16. 08.), Eliška Kořínková (17. 08. – 21. 08) 



	 	

Sportovní	plavecký	klub	Slavia	Liberec,	z.s.	

odpoledne jsme dokončili zbývající testy na suchu: 300m běh na vytyčené trad v areálu bazénu a 
shyby (v případě děvčat výdrž ve shybu) na nedalekém sportovišd, kde probíhá každý den rozcvička 
a nácvik silových disciplín 

21. 08. 2020 – ráno zahájeno rozcvičkou, dnes vedenou volněji v prostorách areálu, lehké rozklusání 
a společné protažení 

dopoledne poslední plavecký trénink 9:00-11:00, zakončený společnými štafetami za účasd dě> i 
trenérů a společným tanečkem 

odpoledne jsme už všichni společně vyrazili na lehkou cyklofázi a naposledy se vykoupali na jezu 
v Katovicích. Večer jsme celé soustředění zakončili u táboráku 

BAZÉ
N

DRUŽSTV
O 1

DRUŽSTV
O 2

DRUŽSTV
O 3

PO 3.9km 4.8km 6.0km

ÚT 4.1km 4.9km 6.0km

ST 3.8km 5.3km 6.0km

ČT 3.8km 5.1km 6.0km

PÁ 3.7km 5.3km 6.0km

SO / / /

NE / / /

PO 6.0km   

ÚT 6.0km   

ST 6.0km   

ČT 6.0km   

PÁ 4.0km   

ODPOJEDN
Í 

PROGRAM
DRUŽSTVO 1 DRUŽSTVO 2 DRUŽSTVO 3 DRUŽSTVO 4

Zpracovala: Jana Urbanová (09. 08. – 16. 08.), Eliška Kořínková (17. 08. – 21. 08) 
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Závěr : 

NE   
cyklofáze

20km 16km 16km 16km

PO     
cyklofáze

42km 33km 33km 28km

ÚT                 
běh

6km 6km 6km 4km

ST    
cyklofáze

25km 27km 27km 24km

ČT    
cyklofáze

52km 52km 52km 52km

PÁ   silový  
trénink

silový    
trénink

silový    
trénink

silový  
trénink

SO výlet zoo výlet zoo výlet zoo výlet zoo

NE   
cyklofáze

69km 67km 62km 52km

PO              
běh testy

1500m, 60m 1500m, 60m 1500m, 60m 1500m, 60m

ÚT           
silové testy

kliky,            
leh-sedy

kliky,               
leh-sedy

kliky,               
leh-sedy

kliky,              
leh-sedy

ST                 
běh-kross

6km 6km 6km 6km

ČT             
testy

300m běh, 
shyby/výdrž

300m běh, 
shyby/výdrž

300m běh, 
shyby/výdrž

300m běh, 
shyby/výdrž

PÁ    
cyklofáze

16km 16km 16km 16km

Zpracovala: Jana Urbanová (09. 08. – 16. 08.), Eliška Kořínková (17. 08. – 21. 08) 
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Za vedoucího celé akce mohu konstatovat, že vše proběhlo velmi hladce, bylo odvedeno skutečně hodně 
kvalitní práce, a to jak ze strany plavců, tak i ze strany trenérů, kterým patří velké díky. Všichni trenéři se 
soustředění účastní v rámci dovolené či svého volna.  

U všech si snad nejvíce cením neuvěřitelného týmového ducha, který byl „vidět“ vždy a všude.  

Opět bylo posunuto mnoho ledtých rekordů, jejichž hodnoty si můžete přečíst v příloze. 

Všem účastníkům děkuji za skvělý průběh akce a věřím, že přinese velmi kvalitní výkony v nadcházející 
sezoně. 

Petr Kořínek 

Zpracovala: Jana Urbanová (09. 08. – 16. 08.), Eliška Kořínková (17. 08. – 21. 08) 


