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Abstrakt 
Název:      Marketingová strategie sportovní akce Gigathlon Czech 

Cíle:  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout marketingovou strategii, 

která by měla vést ke zvýšení počtu účastníků sportovní akce Gigathlon 

Czech. Součástí této marketingové strategie budou i jednotlivé prvky strategie 

komunikační a cenové, a to z pohledu tvorby výše ceny startovného. 

Metody:  Při zpracování této práce bylo využito metod deskripce odborných zdrojů, 

analýzy a syntézy, komparace. Jako doplnění těchto metod bylo využito 

primárního a sekundárního sběru dat. Deskripce odborných zdrojů byla 

využita v kapitole Teoretická východiska. Dále bylo provedeno výzkumné 

pozorování, analýza švýcarského modelu, oblíbenosti sportu v České 

republice, analýza účastníků sportovní akce Gigathlon Czech, analýza 

návratnosti účastníků, konkurenčních závodů a SWOT analýza.     

Výsledky: Výsledkem této diplomové práce je marketingový plán, který byl sestaven pro 

aktuální ročník 2019 a obsahuje návrhy, které by se dále mohly aplikovat na 

ročníky 2020 a 2021. Je sestaven z hlavních a dílčích kroků. Hlavní kroky 

zahrnují úpravu konceptu ve formě rozšíření kategorií a úpravu výše 

startovného, tyto kroky se již podařilo aplikovat na nadcházející ročník akce. 

Dřívější určení lokality a vymezení cílové skupiny slouží jako podklad pro 

následující ročníky této akce. Mezi dílčí kroky patří myšlenka vytvoření tzv. 

série závodu prostřednictvím jednodenní zkrácené verze závodu pořádané 

v Praze a zařazení Jarního Gigathlonu. Dále doporučení pro využití 

ambasadorů této akce pro sestavení efektivnější komunikační strategie 

závodu.  

 

Klíčová slova: Gigathlon Czech, marketingová komunikace, cenová strategie, extrémní 

závody 
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Abstract 
Title:        Marketing strategy of the Gigathlon Czech sport event 

Objectives:  The main aim of this diploma thesis is to propose a marketing strategy that 

should lead to the increase in the number of participants of sport event 

Gigathlon Czech. This marketing strategy contains the individual elements 

of the communication and price strategy, from the point of view of creating 

the starting fee. 

Methods:  Methods of expert sources, analysis, synthesis and comparison were used in 

the research and completion of the project. Primary and secondary data 

collection was used as a complement to these methods. The description of 

the professional resources can be found in the chapter called Theoretical 

Basis. Further research was carried out, analysis of the Swiss model, 

popularity of sports in the Czech Republic, analysis of participants of the 

sporting event Gigathlon Czech, analysis of the return of participants, 

competitive competitions and SWOT analysis.. 

Results:      The result of this diploma thesis is a marketing plan that was compiled for 

the current year 2019 and contains proposals that could be applied to the 

years 2020 and 2021. It is composed of the main and partial steps. The main 

steps include the modification of the concept in the form of category 

extension and rise of the starting fee; these steps have already been applied 

for the upcoming event. Determination of the location made in past and 

definition of the target group serve as background for the next years of this 

event. The sub-steps include the idea of creating a so-called race series 

through a one-day shortened version of the race held in Prague and the 

inclusion of the Spring Gigathlon. Another recommendation is to use the 

ambassadors of this event to build a more effective communication strategy 

of the race. 

 

Keywords: Gigathlon Czech, marketing communication, pricing strategy, extreme races 

  



9 

 

1 ÚVOD 

 Multisportovní závod Gigathlon působí na českém trhu sportovních akcí od roku 

2016. Původně švýcarský koncept této akce přinesl do České republiky hlavní organizátor 

akce Jan Plachý. Tento závod je vázán licenční smlouvou na původní závod Gigathlon 

Switzerland, který má dlouholetou tradici. Od prvního ročníku na Lipně v roce 2016, po 

nevídaně povedené premiéře, však dochází k poklesu počtu účastníků, bez kterých se tato 

akce, stejně jako každá jiná, neobejde. 

 Cílem této práce je navrhnout novou marketingovou strategii, která by měla vést 

k nárůstu počtu závodníků této sportovní akce. Jelikož se jedná o závod, který má svou 

rodinnou atmosféru, není v zájmu organizačního týmu dosáhnout většího nárůstu 

závodníků než do 500 účastníků akce. Při vyšším nárůstu akce by nebylo organizačně 

možné zajistit přátelskou a rodinnou atmosféru závodu. Vize, které by se mělo dosáhnout 

v roce 2021, cílí z nynějších 200 účastníků na počet 300 až 450 závodníků. 

 Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout novou marketingovou strategii, 

která by měla vést ke zvýšení počtu účastníků sportovní akce Gigathlon Czech. Součástí 

této marketingové strategie budou i jednotlivé prvky strategie komunikační a cenové, a 

to z pohledu tvorby výše ceny startovného. Mezi dílčí cíle této práce patří úprava 

marketingové strategie, která by měla zahrnovat vhodné nástroje, které povedou 

k naplnění předem zvolené vize. Bude vytvořen seznam hlavních a dílčích kroků, které 

budou aplikovány na ročník 2019 nebo budou sloužit v dalších ročnících jako podklady 

pro další tvorbu marketingové strategie.  

 Tato diplomová práce je rozdělena na teoretickou část, která vychází z rešerše 

odborné literatury. Praktická část zahrnuje dílčí analýzy, které byly potřebné pro 

stanovení nové marketingové strategie. Mezi tyto analýzy patří analýza švýcarského 

modelu, analýza oblíbenosti sportů v České republice, analýza počtu účastníků 

v jednotlivých ročnících a jejich zastoupení v kategoriích, analýza účastníků dle 

demografických údajů, analýza návratnosti účastníků dle počtu a demografických údajů 

a analýza vybraných faktorů u konkurenčních závodů.  

 Dále byly podkladem pro zpracování návrhu nové marketingové strategie výsledky 

SWOT analýzy sportovní akce Gigathlon Czech, která byla sestavena členy hlavního 

organizačního týmu a záznam schůze celého organizačního týmu, která se konala dne 2. 

11. 2018.   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Management ve sportu  

První část teoretických východisek (podkapitoly 2.1 a 2.2) vychází z mé 

bakalářské práce s názvem Návrh nové koncepce nejvyšší ženské basketbalové soutěže 

v ČR obhájené v roce 2016 na Univerzitě Karlově. Některé pasáže byly poupraveny tak, 

aby přímo souvisely s daným tématem této diplomové práce. 

Z důvodu, že téma marketingová strategie sportovní akce spadá v celkovém 

konceptu pod téma management sportovní akce jako takové, je zapotřebí nejprve vysvětlit 

základní pojem managementu ve sportu. 

Management patří mezi nejvýraznější fenomény dnešního podnikatelského 

prostředí. Jeho rozvoj a růst významu souvisí s rozvojem industriální společnosti a 

přechodem této společnosti do doby postindustriální. Na management lze pohlížet jako 

na proces řízení, skupinu řídících pracovníků v organizacích či jako na soubor poznatků 

o řízení. Pro účely této práce lze na management pohlížet jako na proces řízení, tedy 

řízení skupin a jednotlivců v účelové vytvořeném ekonomicko-sociálním prostředí. Tento 

proces probíhá mezi jednotlivcem, resp. skupinou, která řídí (řídícím subjektem), a mezi 

jednotlivcem či skupinou, která je řízena (tzv. řízeným objektem) (Blažek, 2014, s. 12).  

Charakter managementu tak výrazně ovlivňuje řadu hospodářských subjektů, z 

čehož vyplývá, že zasahuje do různých odvětví. Výjimkou není ani sport.  

V posledních letech se sport stává velmi významným společenským fenoménem 

a působí jako nové odvětví národního hospodářství, protože neustále dochází k růstu 

objemu peněz, které do něj plynou. Ve sportu je zpravidla riziko ztráty nižší než v jiných 

oblastech hospodářské aktivity, což přitahuje zájem řady investorů a podnikatelů. 

(Kislingerová, 2008, s. 262).  

Z tohoto důvodu se zájem investorů a sponzorů orientuje i na využití zásad 

efektivního managementu při správě sportovních akcí. S rostoucím objemem peněz je 

účelné využívat efektivní postupy řízení. U sportovní akce jako takové je oproti 

neziskovém sektoru riziko ztráty vyšší. 
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Management tak začal prostupovat i do oblasti sportu, kde se postupně vyvíjí. 

Definice pojmu sportovní management je následující: „Způsob uceleného řízení 

tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot, družstev, které 

alespoň zčásti akceptují podnikatelsky orientované chování. Dále zde jde zcela 

bezvýhradně přímo o způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či 

provozování placených tělovýchovných a sportovních služeb (Čáslavová, 2009, s. 18).“  

Z definice vyplývá, že i ve sportu se dnes začíná orientovat zájem na dosažení 

zisku. U sportovních akcí jako takových, které spadají do provozování placených 

tělovýchovných služeb, je oproti sportu v neziskovém sektoru kladen velký důraz na 

dosažení zisku, protože bez něj se nelze pohybovat v takto rozsáhlém prostředí trhu 

sportovních akcí. Prosazují se různé podnikatelské principy, které usnadňují rozvoj 

sportovního managementu. Příprava kvalitní marketingové strategie jako takové s sebou 

nese vysoké náklady, které na ni organizátor musí vynaložit. 

Sport jako odvětví už v dnešní době ve světě zaměstnává milióny lidí a další 

stamilióny lidí se jej účastní jako pasivní diváci. Růst profesionalizace a významu sportu 

vedl k tomu, že vznikla samostatná vědní disciplína – sportovní management (Hoye et 

al., 2015, s. 4).  

V teorii sportovního managementu jsou předmětem zkoumání základní 

manažerské činnosti a funkce v oblasti sportu, které jsou předmětem zkoumání obecného 

managementu, dále pak specifické manažerské činnosti vyskytující se pouze ve sportu, 

organizace a instituce prezentující ucelený okruh manažerských činností v jejich 

organizačním klimatu a samozřejmě i lidé působící v různých manažerských pozicích v 

oblasti sportu (Čáslavová, 2009, s. 19).  

Okruh činností, kterými se sportovní management zabývá, je poměrně rozsáhlý. 

Sportovní manažer tak musí ovládat širokou řadu činností a mít odbornou specializaci 

nejen v oblasti sportu, ale i znalosti a dovednosti pro manažerskou činnost.  

Důraznější pronikání tržní ekonomiky do oblasti sportu vede k tomu, že si i 

sportovní organizace začínají uvědomovat význam organizování a organizačních 

struktur. Vytvořit optimální organizaci tak, aby mohla sportovní instituce splnit svoje cíle, 

je vědou i uměním. O to více organizace podnikatelského charakteru musí zařadit do své 

náplně organizování a tvorbu plánů, aby dokázaly reagovat na neustále změny trhu.  
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Kromě managementu začíná do sportu pronikat i marketing, který přizpůsobuje 

podobu své činnosti přáním a potřebám zákazníků. (Hoye et al., 2015, s. 10).  

Management se tak musí doplňovat s marketingem, protože bez aplikace 

marketingových prvků by nebyl plně úspěšný. U sportovních akcí, které potřebují přilákat 

jak diváky, tak jednotlivé účastníky, se tak marketing řadí na stejnou rovinu jako 

management akce, protože dobrý management bez správné marketingové strategie 

nezajistí přísun účastníků. 

2.2 Strategické plánování ve sportu  

Strategické plánování ve sportu má podobné znaky jako strategické plánování v 

podnikatelském sektoru. Jedná se o proces, který identifikuje postupy za účelem plnění 

cílů sportovní organizace. Plánování spočívá ve vytvoření sekvence kroků, kterými dojde 

k dosažení žádoucího stavu. I ve sportu se při plánování odpovídá na otázku: Co má být 

dosaženo? Kým to bude dosaženo? Jaké zdroje jsou k dispozici? Kdy má být cíle 

dosaženo? (Hoye et. al., 2015, s. 88).  

Ve sportovním managementu tak strategické plánování v podstatě vychází z 

klasické koncepce plánování, kdy je nutné zodpovědět základní a stěžejní otázky o tom, 

kam chce daná organizace směrovat, a jakým způsobem toho chce dosáhnout.  

Výstupem strategického plánu jsou dlouhodobé cíle, kterých chce organizace 

dosáhnout. Horizont strategického plánování je zpravidla dlouhodobý, a to typicky 

pětiletý. Nutností jsou ovšem pravidelné revize a úpravy plánu podle aktuálního vývoje 

dané situace, plánování je tedy nepřetržitým procesem. Pro strategický plán nejsou 

důležité pouze cíle, ale jeho podoba je ovlivněna i vnitřním a vnějším prostředím 

subjektu. Strategické plánování pomáhá posílit konkurenceschopnost (Lussier, Kimball, 

2014, s. 93-97).  

I zde se potvrzuje, že existuje jen málo rozdílů mezi klasickým a sportovním 

managementem, protože plán sportovní organizace musí být stejně tak průběžně měněn 

podle aktuální situace a pravidelně revidován.  
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Plánování je tak významnou součástí strategického řízení, které je v dnešní době 

nezbytné jak pro sportovní subjekty, tak pro organizace. Tvorba strategie sestává z 

formulace mise a vize sportovní organizace, analýzy externího a interního prostředí, 

výběru strategické alternativy a implementace strategie, včetně kontroly (Slack, Parent, 

2006, s. 121).  

Kvalita strategického plánu se vyznačuje tím, že je snadno pochopitelný, přesný, 

detailní, přizpůsobitelný změnám, ale také musí být dostatečně realistický a reflektovat 

všechny důležité tržní faktory. Dále pak musí strategický plán jasně identifikovat úkoly. 

Podstatou strategického plánu je plynulé plánování a očekávání změn, které nastanou v 

průběhu jeho implementace (Jakubíková, 2013, s. 86).  

Strategický plán slouží k využití příležitostí, které neustále vznikají v důsledku 

změn prostředí organizace. V podstatě se jedná o proces rozvoje a udržení strategické 

rovnováhy, kdy se tato rovnováha udržuje mezi cíli a možnostmi organizace či jejími 

proměnlivými marketingovými příležitostmi. Strategický plán popisuje způsob adaptace 

organizace za účelem využití příležitostí, které nabízí neustále se měnící tržní prostředí, 

ale také se zabývá popisem způsobů pro udržení strategické rovnováhy mezi cíli a 

možnostmi organizace a jejími proměnlivými marketingovými příležitostmi (Kotler et. 

al., 2007, s. 88).  

Strategický plán se sestavuje v horizontu určité vize a zpravidla je tento horizont 

ve výši minimálně pětiletého období. Už v době tvorby plánu je nutné zvážit i podobu 

financování celého plánu. V podstatě pro strategický plán neexistuje žádná předepsaná 

standardní forma, protože nejpodstatnější je to, co strategický plán popisuje. Nikoliv 

způsob, kterým to popisuje (Janišová, Křivánek, 2013, s. 105).  

Význam plánování pro budoucí úspěchy nelze popřít, ale právě naopak. Tento 

význam musí být chápán a respektován všemi členy organizace. Zejména pak pracovníky, 

kteří se podílejí na řízení organizace. Celkový úspěch plánování pak závisí na spolupráci 

všech složek, které tento proces ovlivňují (Vaštíková, 2014, s. 31).   

Řada organizací odmítá strategické plánování a tvrdí, že úspěchu dosáhne i bez 

formálně vypracovaných plánů. Ovšem takové úspěchy jsou spíše krátkodobé, protože 

pak bývá vedení organizace zaskočeno vývojem na trhu a nemá zpracovanou strategii, 

jak čelit tržním změnám a reagovat na nové alternativy, takže se jim přestává dařit a hrozí 

jim odchod z trhu (Vaštíková, 2014, s. 31).  
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2.3 Marketingová strategie  

Sport a nejrůznější sportovní akce jsou každodenní součástí života celé řady lidí, 

a proto se i stále více společností zaměřuje v rámci své podnikatelské činnosti na pořádání 

sportovních akcí. K tomu, aby byly však tyto společnosti v dané oblasti úspěšné, musí 

správně zvolit svoji marketingovou strategii. I v této oblasti totiž musí být marketing 

aplikován. Pokud nebude v případě sportovní akce zvládnuta marketingová strategie, je 

více než jasné, že nebude možné na trhu uspět, protože i ve sportu dnes panuje velmi silná 

konkurence. Problematika, která souvisí s přípravou a organizací nejrůznějších 

sportovních akcí, je velmi zajímavou součástí marketingu sportu. I pořádání sportovních 

akcí totiž vyžaduje dosti širokou škálu manažerských činností, znalost marketingu jako 

takového a obchodních dovedností a v neposlední řadě také znalost příslušného 

sportovního prostředí, ve kterém se sportovní akce odehrává.  

2.3.1 Marketing sportovních akcí 

Sportovní marketing dle Kunze (2018, s. 154) vlivem rostoucí úrovně 

profesionalizace sportu a sílící komercionalizací a globalizací světa sportu roste na 

významu. Sport dnes hraje jednu z významných rolí při utváření společnosti 

v nejrůznějších částech světa a aktivně přispívá k sociálnímu, kulturního a 

ekonomickému rozvoji. Sport je v posledních letech však uznáván taktéž dle Nové a kol. 

(2017, s. 16) jako důležitý a velmi účinný nástroj, který může napomoci k pozitivním 

změnám ve společnosti, a to jak na regionální, tak i místní, národní a mezinárodní úrovni. 

Sport začal být dle Kunze (2018, s. 154) mnohem více zkoumán v souvislosti s rozvojem 

profesionálního sportu ve světě a kořeny sportovního marketingu je možné datovat do 2. 

poloviny 19. století, kdy se začal poprvé objevovat v USA. Již od 80. let 20. století byl 

sportovní marketing součástí sportovního managementu a nedisponoval skutečnou 

identitou. Velmi často byl součástí sportovního managementu či sportovní sociologie. Za 

klíčový milník z hlediska vybudování svébytného postavení disciplíny sportovního 

marketingu lze považovat rok 1993, kdy se na pultech objevila práce s názvem „Sport 

Marketing“ (Mullin, B., Hardy S., Sutton, W. A., 2014). Jejími autory byli dle Nové 

(2014, s. 45) američtí akademici, a právě tato práce se jako první zabývala komplexně 

problematikou sportovního marketingu.  
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Jansa (2018, s. 107) uvádí, že i v oblasti pořádání sportovní akce je marketing 

považován za obchodní strategii, která musí vycházet z potřeb zákazníků a přizpůsobit 

zákazníkům produkt, který se neustále mění. Dnes je již sport cíleně modifikován, a to ve 

prospěch diváků. Divácká atraktivita sportovních akcí zároveň vytváří ideální prostředí 

pro oslovení široké skupiny obyvatelstva a proniká i do mezinárodního prostředí. 

Sportovní akce jsou do jisté míry předurčeny ke komerčnímu využití, kterému se již 

nevyhnou, pokud chtějí být sledovány. Sportovní odvětví prostřednictvím svých řídících 

orgánů dokonce již upravují pravidla soutěží s ohledem na možnost vyšší divácké 

atraktivity sportovních akcí – jde o tzv. medializaci sportu. Odvětví, jejichž sportovní 

akce a soutěže mají jen omezený mediální potenciál vlivem zachování vlastní tradice, tak 

nedostávají v médiích patřičný prostor, což vede k tomu, že informovanost o daném 

sportu klesá a zájem lidí se koncentruje jinam. Problém komercionalizace sportu je dle 

Sekota (2008, s. 137) dosti složitou záležitostí a úzce souvisí i s marketingovou strategií. 

Marketing sportu je dle Kunze (2018, s. 111) orientován na propagaci 

jednotlivých sportovních subjektů (jednotlivci či týmy), sportovních soutěží a také 

sportovních akcí. V širším slova smyslu je možné do marketingu sportu zahrnout i 

marketingové aktivity podniků, které vyrábí a následně prodávají sportovní zboží. Sport 

se postupně tak stává průmyslem sám o sobě a v posledních letech se tak stal jedním 

z významných hráčů národních a mezinárodních trhů. Jansa (2018, s. 108) zmiňuje, že 

některá sportovní odvětví se začínají měnit tak, aby byla pro diváky co nejvíce komerčně 

zajímavá a na základě obchodního záměru tak vznikají i nové sportovní akce. Sport a 

sportovní akce se v České republice dle Durdové (2005, s. 46) v 90. letech 20. století 

začaly po vzoru zahraničních akcí a soutěží zásadně měnit, přičemž sport začal být stále 

více závislý i na získávání nových zdrojů financí. Sport má dnes již stále častěji charakter 

služby.  

Sportovní marketing lze dle Kunze (2018, s. s. 118) označit za dosti mladou oblast 

vědy, která se však v posledních letech velmi rychle a dynamicky rozvíjí nejenom 

v teoretické, ale i praktické rovině. Zásadní změny, ke kterým dochází ve sportovním 

prostředí, tak ovlivňují sportovní marketing i marketingové řízení sportovních akcí. I zde 

se tedy objevila potřeba profesionálního a efektivního řízení, kdy je nutné si uvědomit a 

brát v potaz i širší sociálně-ekonomické a politické prostředí. I v této oblasti je tak nutné 

sledovat nové trendy a moderní nástroje v oblasti sportovního marketingu a jedním 

z klíčových úkolů je dle Morgana a kol. (2005, s. 60) dokázat tyto nástroje efektivním 
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způsobem aplikovat a čelit i v oblasti pořádání sportovních akcí novým výzvám 

v současném prostředí.  

Kunze (2018, s. 111) ve své publikaci hovoří o tom, že sportovní marketing 

využívá spojení jak tradičních, tak i netradičních sportů a jejich známých tváří 

s vybranými značkami, což je prostředek vedoucí k efektivnímu zacílení na vybrané 

skupiny spotřebitelů. Mezi konkurenční výhodu sportovního marketingu je možné zařadit 

nejenom fakt, že se může opřít o vysokou popularitu a sledovanost daného sportu, ale i 

oddanost sportovních fanoušků jejich oblíbeným sportovcům, sportovním týmům či 

sportovním akcím. I vlivem toho může sportovní marketing efektivně napomoci při 

tvorbě povědomí o dané sportovní akci a podnítit propagaci produktů či jejich prodej.  

Při vymezení sportovního marketingu je zapotřebí dle Kunze (2018, s. 111) 

zdůraznit to, že je složen ze všech aktivit, které jsou určeny primárně k tomu, aby 

následně vyšly vstříc přáním a požadavkům. V rámci sportovního marketingu je vhodné 

vymezit jeho hlavní dvě linie – marketing sportovních výrobků a služeb, které se vztahují 

k zákazníkům sportovní akce (sportu), a marketing ostatních zákazníků, tedy 

průmyslových produktů a služeb za využití propagace sportovní akce (sportu). Od 

marketingu je nutné odlišovat dle autora sport v marketingu, jinými slovy marketing 

prostřednictvím sportu, kdy podniky, jejichž činnost primárně není propojena se 

sportovním prostředím, využívají sport v podobě média k propagaci svých produktů a 

služeb nebo také k posilování pozitivní image značky na trhu. 

2.3.2 Marketingová strategie sportovní akce 

Kozel (2006, s. 27) uvádí, že marketingová strategie určuje základní směr plnění 

marketingových cílů. Ze všeho nejdříve je nutné specifikovat termín „sportovní produkt“, 

což jsou všechny hmotné a nehmotné statky, které jsou nabízeny k uspokojení potřeb a 

přání zákazníků, kteří se pohybují v oblasti sportu. Z teoretického hlediska je sportovní 

průmysl dle Kunze (2018, s. 19) složen z několika segmentů, které jsou orientovány na 

nabídku specializovaných sportovních produktů a služeb pro zákazníky, ať jde o 

sportovní akci, vrcholový sport či o výrobu sportovního vybavení nebo produktů, které 

jsou využity k podpoře sportovních výkonů. Sportovní průmysl je možné rozdělit na tři 

základní segmenty, a to dle zákazníků a produktu – průmyslový segment výkonnostního 

sportu (sportovní výkon je zde prezentován a nabízen jako divácký či účastnický), 

průmyslový segment sportovní produkce (produkty, které jsou zapotřebí k nastolení 

patřičné kvality ve sportu) a průmyslový segment propagace sportu (produkty využívané 
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k propagaci – sponzoring, dary, merchandising či propagační akce apod.). Pro potřeby 

tohoto textu je možné za základní sportovní produkt označit sportovní akci. Sport je dnes 

využíván k oslovení zákazníků a jde taktéž i o způsob, jak zákazníkům prodat výrobky a 

služby. Mezi charakteristické rysy sportovního produktu, které odráží povahu sportu jako 

služby, patří např. subjektivita v oceňování sportovního produktu (sportovní akci není 

možné všeobecně ocenit), abstraktnost a nemateriálnost sportovního produktu (prožitek 

ze sportovní akce), nepředvídatelnost vývoje sportovního produktu, min. možnost 

kontroly (i přesto, že je sportovní akce dobře z organizačního hlediska připravena, 

nedokáže tato skutečnost zajistit zároveň dobrou sportovní úroveň celé sportovní akce či 

kvalitní zážitek ze sportovní akce). Je nutné zmínit, že sport je podle Toda a kol. (2012, 

s. 47) komplexem výkonů a mnohostranně složený produkt, který se dotýká celé řady 

nejrůznějších oblastí společenského života. Do každé sportovní akce se taktéž promítá i 

silné citové zosobnění se sportem a sportovní akce dokážou v lidech vyvolat vášeň a 

odhodlání.  

Jakubíková (2013, s. 74) ve své knize uvádí, že názory na to, co termín 

„strategický marketing“ znamená, se dosti liší. Dle Hanzelkové (2009, s. 1–2) se jedná o 

vývojovou fázi marketingu, přičemž strategického charakteru marketing nabývá 

v okamžiku, kdy je pozornost v rámci plánování budoucích činností orientována na 

identifikaci potencionálních zákazníků a na vymezení jejich potřeb. Strategický 

marketing tak musí manažery připravit na změny, musí je naučit zároveň také 

rozpoznávat příležitosti a rizika a reagovat na vše dříve než konkurence. Jiný pohled na 

strategický marketing má dle Jakubíkové (2013, s. 74) Kotler, který jej definuje jako 

proces sladění silných stránek dané organizace se skupinami zákazníků, kterým 

organizace může sloužit. Jde tudíž o proces, který zásadním způsobem ovlivňuje směr a 

budoucnost organizace, a proto je nutností znát jak mikroprostředí, tak i makroprostředí 

a obsluhovaný trh.  

Dle Blažkové (2007, s. 266) je termín „strategický marketing“ poškozen tím, že 

řada lidí vůbec nerozumí tomu, co se za tímto termínem skrývá. Je nutné si uvědomit, že 

se nejedná o žádný dokonalý systém, který v praxi dokáže vyřešit vše, na co si jen 

oddělení marketingu vzpomene. V Česku se využívá pojem „strategický marketing“, 

avšak v zahraničí je mnohem více využívány termín „strategický marketing 

management“. Tento termín využívá např. ve svých knihách Kotler a kol. (2013, s. 82-

83), který hovoří o tom, že cíle indikují to, čeho chce společnost dosáhnout, avšak 
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strategie naopak představuje postup, jak je možné daných cílů dosáhnout. Strategický 

marketing je dle Blažkové (2007, s. 266) plánovaný proces definování činnosti, vize a 

cílů organizace, identifikace a využití příležitostí, zpracování analýzy faktorů vnitřního a 

vnějšího okolí, formulace marketingových cílů a marketingových strategií a sestavení 

rozpočtu marketingových zdrojů.  

Jakubíková (2013, s. 77) uvádí, že marketing na strategické úrovni musí v případě 

pořádání sportovní akce klást důraz na rozvoj poslání, výběr strategií a rozvoj image. 

Strategický marketing je orientován dlouhodobě, a to v závislosti na dynamice změn 

prostředí, a spočívá ve volbě cílového trhu a strategického segmentu, na který je nutné 

zaměřit pozornost v zájmu dosažení jak vrcholových, tak i dílčích cílů, přičemž pozornost 

je nutné věnovat i vhodné a efektivní kombinaci marketingového mixu a základních 

strategických operací a činností.   

Koncepce marketingové strategie sportovní akce je jasná – spočívá v propojení 

sportovní akce a sportu jako takového s praxí marketingu. Mezi nejdůležitější kroky 

celého procesu plánování sportovní akce patří zajisté stanovení marketingových cílů a 

výběr marketingové strategie. Jakubíková (2013, s. 80) uvádí, že marketingové cíle 

prezentují požadovaný stav sportovní akce. Oblast sportu je dnes všeobecně velmi 

náročná na kvalitu řídících funkcí a tato kvalita je značně podmíněna stupněm 

profesionality manažera. Neprofesionální přístup při pořádání sportovních akcí totiž vede 

k omezení tvorby finančních zdrojů, efektivnosti finančních toků a také komerčních 

aktivit, což negativně ovlivňuje úroveň celé sportovní akce.  

Důvodem, proč se i sportovní organizace musí zabývat marketingem, je fakt, že 

díky marketingu je možné získat patřičné finanční zdroje pro realizaci celé řady 

sportovních akcí. „Sportovní marketing je řídící koncepce, která u sportovních organizací 

vychází z trhu nebo se chce řídit trhem. Tato koncepce požaduje dlouhodobé a koncepční 

jednání. Úspěch sportovního marketingu závisí na schopnosti obsáhnout adekvátně dané 

skutečnosti ze sportu a zpracovat problémově specifické otázky.“ (Čáslavová, 2009, s. 

99) Marketingová strategie v případě sportovní akce je ve své podstatě dle Kotlera (2007, 

s. 112) marketingová logika, se kterou chce pořadatel této akce dosáhnout vymezených 

cílů.  
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2.3.3 Marketingové cíle sportovní akce  

Co se týče stanovení marketingových cílů, je nutné zmínit, že cíle musí být 

formulovány dle Jakubíkové (2013, s. 96) jasně, srozumitelně a dlouhodobě. Stanovení 

těchto cílů je totiž klíčovou součástí každého marketingového strategického plánování. 

K tomu, aby bylo možné vůbec marketingové cíle vytvořit, je nutností získat informace 

na základě analýzy – např. SWOT analýzy. Systém cílů se podobá pyramidě, kdy cíle 

přibývají a jsou konkretizovány směrem odshora dolů. Nadřazené cíle je nutné vnímat 

jako premisy a zároveň existuje mezi jednotlivými stupni cílů vztah prostředek – účel, 

kdy podřízené cíle jsou v tomto případě prostředkem, který vede k dosažení nadřízených 

cílů. Filosofie sportovní akce je východiskem pro stanovení marketingových cílů. Kotler 

a kol. (2013, s. 82) hovoří o tom, že cíle musí být vždy hierarchicky seřazeny od 

nejdůležitějších cílů k méně důležitým, musí být kvantifikovatelné, kdykoliv je to nutné, 

musí být realistické a také by měly být navzájem konzistentní. Marketingové cíle by měly 

obsahovat jak hmotné cíle, tak i nehmotné. V případě sportovní akce je možné hovořit o 

těchto cílech (Šindler, 2013, s. 47-48):  

 kontaktní cíle – taktické cíle sportovní akce 

 komunikační cíle – strategické cíle sportovní akce 

 finanční cíle sportovní akce 

Jelikož jakákoliv akce, tedy i akce sportovní, chce vytvořit silnou vazbu mezi 

službou, značkou či produktem a zvolenou cílovou skupinou, je základní premisou 

k naplnění tohoto záměru její přítomnost. Právě z tohoto důvodu jsou kontaktní cíle 

zařazeny do skupiny taktických cílů. Čím lépe se tyto cíle podaří naplnit, tím efektivnější 

je zvolená forma zinscenování zážitků spojených se sportovní akcí. Z odborného hlediska 

existuje velké množství modelů, které jsou známy z jiných forem komunikace, a s jejich 

pomocí je možné analyticky odhadnout pravděpodobnost účasti cílové skupiny. Za 

kritéria při definování kontaktních cílů lze označit celkový počet pozvaných, celkový 

počet potvrzených účastí a celkový počet účastníků.  

Komunikační cíle spočívají dle Šindlera (2013, s. 48-49) v tom, že sportovní akce 

chce vyvolat změny v chování diváků prostřednictvím emociálního zážitku. 

Komunikační cíle jsou tak v případě pořádání sportovní akce klíčovým parametrem, který 

vypovídá o úrovni a způsobu komunikace, a dle míry jejich naplnění je možné sledovat 

úspěšnost celé sportovní akce. Dle délky působení je možné tyto cíle rozdělit na 

operativní, taktické a strategické. Dle směru působení komunikačních cílů lze hovořit o 
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interních a externích cílech a dle psychologického působení o cílech kognitivně 

orientovaných a afektově orientovaných. Kognitivně a afektovaně orientované cíle není 

možné od sebe oddělit. Kognitivně orientované cíle oslovují rozum a jedná se o sdělení 

věcných informací – klíčové informace o službě, produktu, představení nového produktu 

apod. Role emocí je zde zcela vyloučena. Afektově orientované cíle vychází naopak 

z emocionální roviny a jsou založeny na emocionálním propojení.  

Finanční cíle dle Šindlera (2013, s. 49) patří mezi klíčové ekonomické ukazatele, 

avšak při definování hlavních cílů sportovní akce nehrají až tak zásadní roli (záleží na 

typu sportovní akce). Hlavním problémem je definovat a posléze změřit naplnění 

finančního cíle sportovní akce. Při měření účinnosti do hry vstupuje celá řada externích 

faktorů, které mohou konečný efekt zesílit či naopak potlačit. Finanční cíle je vhodné 

sledovat i z hlediska celkových vynaložených nákladů na sportovní akci, kdy je nutné 

posoudit dodržení vymezeného rozpočtu, příspěvky sponzorů a zisk z komplementárních 

služeb. I v případě sportovní akce je nutné všechny výše zmíněné cíle definovat 

jednoznačně, a to včetně vymezení časového období, kdy je nutné tyto cíle splnit. Je 

zapotřebí jednotlivé dílčí cíle navzájem sladit. Je vhodné cíle stanovit hierarchicky, kdy 

jsou cíle menšího významu odvozeny od cílů, které jsou nadřazené. Cíle musí být 

realistické a především dosažitelné a dostatečně mobilizující, protože jen tak mohou 

stimulovat maximální úsilí k jejich dosažení.  

2.3.4 Stanovení cílových skupin sportovní akce 

Se stanovením cílů sportovní akce souvisí primárně i identifikace cílových skupin 

sportovní akce. Cílová skupina dle Zamazalové (2009, s. 111) je definovaná skupina lidí, 

na kterou se marketingová akce zaměřuje. K tomu, aby dosáhla sportovní akce co 

největšího komunikačního efektu, je nutností v rámci vstupní analýzy dle Šindlera (2013, 

s. 50-51) definovat cílovou skupinu, přičemž čímž detailněji lze cílovou skupinu popsat, 

tím lépe a hlouběji je možné poznat její přání a její potřeby a tím cílenější a snadnější je 

posléze volba nejvíce vhodné emocionální roviny komunikace směřující k přímému 

oslovení. Cílovou skupinu lze dělit na primární a sekundární. Primární skupinou je ta 

cílová skupina, která na sportovní akci participuje a kvůli které je vůbec tato sportovní 

akce realizována. Naopak sekundární cílová skupina je skupina, která se sportovní akce 

přímo neúčastní, avšak nejvýznamnější sdělení se k ní dostává, a to zprostředkovaně.  

K definování marketingové strategie sportovní akce je nejdůležitější primární 

cílová skupina. Síla sportovní akce totiž spočívá ve vyvolání emocionálního zážitku 
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v mysli diváků a návštěvníků sportovní akce na místě a v konkrétním čase. Není možné 

však opomíjet ani sekundární cílovou skupinu. Po této základní diferenciaci cílových 

skupin by měla následovat mikrosegmentace a výběr homogenní cílové skupiny, což je 

dle Šindlera (2013, s. 51) skupina jedinců, které spojuje co nejvíce shodných zájmů, rysů 

a potřeb. To, kdo je do této skupiny zařazen, se odvíjí od plánování cílů sportovní akce a 

také celkové komunikační strategie sportovní akce. Při výběru homogenní cílové skupiny 

je nutné nalézt optimální kombinaci, a to mezi velikostí sportovní akce a celkovými 

disponibilními finančními prostředky. Efektivnost a očekávaná odezva by měla odpovídat 

vloženým finančním prostředkům. Je nutné zmínit, že marketing sportovních akcí je 

velké míře ovlivňován aktuálními trendy, které se neustále mění, stejně jako se mění 

vzorce chování jednotlivců i skupin.  

Šindler (2013, s. 52) uvádí, že pro další mikrosegementaci je klasickým 

rozdělením diferenciace na interní a externí cílové skupiny. K tomu, aby bylo možné dále 

dle účelu a formy sportovní akce dělit cílové skupiny, je vhodné využít následující kritéria 

– úroveň vztahu ke značce, službě či k produktu, socioekonomická, demografická a 

emocionální kritéria. Dle úrovně vztahů ke značce, službě či k produktu je nutné sledovat, 

zda se jedná o pozitivní, neutrální nebo negativní dopad. Konečný výběr cílové skupiny 

obsahuje jedince, kteří jsou „naladěni na stejnou vlnu“. Je nutné vycházet z předpokladu, 

že je vhodné se v tomto případě obrátit na cílovou skupinu, která je ke sportovní akci 

pozitivně nakloněna a naladěna. Jedině tak lze zvolit jednotnou a také účinnou strategii. 

Při zohlednění socio-ekonomických a demografických kritérií lze dle autora využít 

klasickou diferenciaci cílové skupiny dle věku, pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, místa 

bydliště, příjmu, povolání či sociální třídy apod. Dle rozlišování podle chování je 

pozornost orientována na monitoring spotřebního a nákupního chování a na chování 

v minulosti při podobných sportovních akcí. Dělení dle emocionálních kritérií vychází ze 

sledování životního stylu a dalších psychografických prvků skupiny či jedinců. Tato 

diferenciace je z pohledu marketingu sportovní akce velmi důležitá. Je nutné zde totiž 

popsat a také odhadnout emocionální úroveň zvolené cílové skupiny, protože to posléze 

napomůže k vymezení vhodné a úspěšné marketingové strategie sportovní akce. Sledovat 

je nutné dle Šindlera (2013, s. 52-53) zájmy, postoje, zvyklosti, naplňování volného času, 

žebříčky hodnot a sklony k požitkům. Hodnoty, naplnění volného času a vlastní názory 

jsou všeobecně vnímány za rozhodující kritéria v oblasti strategického plánování 

sportovních akcí.  
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2.4 Stanovení strategie sportovní akce  

Jurášková a kol. (2012, s. 69) uvádí, že stanovení cílů i identifikace cílových 

skupin sportovní akce hraje významnou roli v rámci procesu plánování a tvorby 

marketingové strategie. Šindler (2013, s. 55) uvádí, že teprve vymezení vlastní strategie 

sportovní akce lze považovat za okamžik, ve kterém je možné se rozhodnout, jakým 

směrem se celý marketingový projekt sportovní akce bude ubírat. Kotíková a kol. (2008) 

se domnívá, že až v tomto okamžiku je možné ovlivnit budoucí úspěch realizaci sportovní 

akce.  

Šindler (2013, s. 55) za klíčový úkol vnímá volbu správné marketingové strategie. 

Bruhn (2015, s. 69) uvádí, že strategie event marketingu, kam lze zařadit i sportovní akci, 

zahrnuje primárně známé vymezení střednědobých a také dlouhodobých plánů v rámci 

definice chování podniku, které specifikují měřítko pro zinscenování a typ sportovní 

akce, jehož prostřednictvím je možné zvolených cílů sportovní akce dosáhnout. Šindler 

(2013, s. 55-56) hovoří o šesti dimenzích, které v tomto případě definují marketingovou 

strategii sportovní akce: 

 sdělení sportovní akce – definice klíčového sdělení, od kterého se 

sportovní akce odvíjí, přičemž sdělení musí být výstižné, přesné a 

prezentovat hlavní myšlenku akce a je nutností jej využít i v rámci 

doprovodné komunikace; cílová skupina by si měla sportovní akci co 

nejdéle zapamatovat; 

 objekt sportovní akce – specifikace, zda předmětem sportovní akce je 

značka, firma či produktová řada či něco zcela jiného;  

 cílová skupina – cílovou otázkou je počet cílových skupin a jejich 

velikost; je možné se rozhodovat mezi dvěma základními strategiemi, a to 

je strategie standardizace (podnik svoji pozornost orientuje jen na 

konkrétní cílovou skupinu) či strategie diferenciace (podnik se v rámci 

marketingové komunikace soustředí na marketingové koncepty pro více 

cílových skupin); 

 intenzita akce – vymezení délky a intenzity marketingové strategie; je 

nutné věnovat pozornost intenzitě sportovní akce (strategie koncentrace, 

kdy je organizován menší počet akcí, avšak o to více jsou tyto akce 
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intenzivní, či naopak strategie diverzifikace, kdy je zinscenováno více 

akcí, které se navzájem dosti odlišují); 

 typologie akcí – výběr jednoho či více typů sportovních akcí, díky kterým 

je možné cílové skupině prezentovat klíčová sdělení; 

 inscenace sportovní akce – vlastní realizace sportovní akce, která tvoří 

jednotně zvolenou formu prezentace; při inscenaci akce je nutné 

postupovat kreativně, kdy by měl být každý marketingový projekt zvláštní, 

jedinečný a neopakovatelný.  

Šindler (2013, s. 55) taktéž zdůrazňuje nutnost strategického směřování 

marketingu v souvislosti s rostoucím počtem sportovních akcí a množstvím finančních 

prostředků, které na tyto akce směřují. Toho je možné i v případě sportovní akce 

dosáhnout jen tehdy, pokud vybraná strategie plně koresponduje s celkovou 

marketingovou strategií podniku a bude-li možné plně spolupracovat i s ostatními nástroji 

v oblasti komunikačního mixu firmy.  

Keller (2007, s. 341) uvádí, že pokud se podnik rozhodne navzájem propojit 

atribut v podobě celkového počtu akcí a počtu cílových skupin, na které je sportovní akce 

zaměřena, lze získat několik typů marketingové strategie sportovní akce. Šindler (2013, 

s. 56) hovoří o koncentrované strategii standardizace, diverzifikované strategii 

standardizace, koncentrované strategii diferenciace a diverzifikované strategii 

diferenciace. Hoyle (2009, s. 56) za nejvíce používanou strategii označuje 

koncentrovanou strategii standardizace. Šindler (2013, s. 56) uvádí, že koncentrovaná 

strategie standardizace marketingu sportovní akce ve své podstatě znamená, že její cíl 

spočívá v tom ovlivnit jen menší a homogenní cílové skupiny, a to prostřednictvím jedné 

či několika málo akcemi. Jde o situace, kdy podnik cílovou skupinu zná a chce jí oslovit 

především osobně.  

Naopak diverzifikovaná strategie standardizace dle Šindlera (2013, s. 56) se 

v případě sportovních akcí využívá v okamžiku, kdy cílovou skupinu nelze označit za 

homogenní a podnik se tak snaží tuto cílovou skupinu zasáhnout prostřednictvím několika 

tematických sportovních akcí, nikoliv jen prostřednictvím jediné akce. Tuto strategii je 

vhodné zvolit v okamžiku, kdy není známé přesné složení cílové skupiny.  

Díky koncentrované strategii diferenciace lze dle Šindlera (2013, s. 56) oslovit 

jedním či několika akcemi emocionálně a osobně hned několik cílových skupin. Jedná se 

v praxi o náročnou strategii, protože ve své podstatě předpokládá, že podnik jednotlivé 
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cílové skupiny velmi dobře zná. Diverzifikovaná strategie marketingových aktivit 

využívá větší počet mnohdy velmi rozmanitých akcí určených pro cílové skupiny, které 

jsou přesně definovány a není snadné je ovlivnit prostřednictvím tradičních 

komunikačních prostředků. Tato strategie je spojována s vyšší účinností a taktéž vyššími 

finančním nároky.  

Při bližším pohledu na marketingovou strategii dle zvolených cílů je možné tyto 

strategie dále členit i z jejich obsahového hlediska (Šindler, 2013, 57):  

 zaváděcí strategie – směruje primárně k prezentaci nebo k umístnění 

nové značky, produktu nebo služby do vybraného tržního segmentu a 

napomáhá tak k rozvoji jeho znalosti; klíčovým cílem komunikace je 

v tomto případě vyvolat pozitivní emoce a komunikace má i informativní 

charakter; tato strategie bývá spojena i s dalšími formami komunikace; 

 imagová strategie – usiluje o to vytvořit silné pozitivní emocionální 

propojení, a to mezi značkou a zvolenou akcí (zážitkem); strategie je velmi 

účinná v okamžiku, kdy akce nezůstane osamocena, a naopak bude 

zapojena do celkového konceptu pravidelně komunikovaných a 

podporovaných aktivit v rámci příslušné oblasti;  

 cíleně rozvíjející strategie – orientace na rozvoj vztahů s již existujícími 

cílovými skupinami, avšak může dojít k oslovení i nových cílových skupin 

či k rozšíření počtu členů stávající cílové skupiny; velmi často se tato 

strategie ve sportu využívá např. při různých adrenalinových sportech; 

 strategie orientovaná na zážitky – cílem je vytvořit takovou sportovní 

akci, která umožní značku „prožít“, kdy je cílová skupina doslova 

„vtažena“ do sportovní akce a tuto akci naplno prožívá.  

Je vhodné zmínit, že v praxi se výše uvedené strategie navzájem kombinují a jen 

velmi zřídka se lze setkat s danými strategiemi samostatně. Strategie je nutné kombinovat 

na základě aktuálních potřeb a dle aktuální situace.  

V případě tvorby marketingové strategie je nutné brát v potaz dle Reice (2016, s. 

55) také to, zda společnost operuje i na zahraničním trhu, protože definovat 

marketingovou strategii na mezinárodním trhu není vůbec snadnou záležitostí. Dle 

Šindlera (2013, s. 57) do hry v tomto případě vstupují globální zájmy. Segmentaci je tak 

nutné provést na lokální a globální strategii. V případě lokální marketingové strategie je 

pozornost orientována na konkrétní území, na kterém cílová skupina žije – město, čtvrť 
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či stát. Strategie se musí přizpůsobit místním podmínkám a jde o jedinečnou formu 

strategie, díky které je možné naplnit individuální potřeby a očekávání jak cílové skupiny, 

tak i firmy, která sportovní akci pořádá. Pokud podnik zvolí globální marketingovou 

strategii, tak je dle autora nutné uplatnit jednotný strategický scénář ve vícero zemích. 

Globální strategie se odvíjí od skutečnosti, zda se podnik rozhodne sestavit jednotnou 

strategii pro více trhů (pokud najde shodné charakteristické rysy jednotlivých cílových 

skupin – chování, zvyky apod.). Globální strategie může být účinná v okamžiku větších 

marketingových projektů u společností, které mají již vybudovanou pozici na vícero 

trzích a tím disponují i poměrně silnou značkou. 

2.4.1 Plán sportovní akce zaměřené na zážitek 

V případě sportovních akcí je klíčová na zážitky orientovaná marketingová 

strategie. Šindler (2013, s. 58-59) ve své knize uvádí, že současný spotřebitel je stále více 

ovlivňován rostoucí preferencí volného času, na který vynakládá stále více finančních 

prostředků. V posledních letech se často hovoří o individuálních a kolektivních zážitcích 

a strategiích, které jsou orientovány na zážitek. Z hlediska sportovních akcí jsou emoce a 

zážitky faktorem, který tento komunikační nástroj činí velmi atraktivním a taktéž i 

přitažlivým. Emoce jsou z psychologického hlediska základním pilířem marketingu 

sportovní akce. Emoce jsou ztotožňovány s citem a využívají se k označení prožitků a 

stavů, jako je smutek, radost či hněv, lítost apod. Emoce je možné vykládat ve vztahu 

k emocionální zkušenosti, emocionálnímu chování a k fyziologické změně (Krech, 

Crutchfield, 1958). Ve vztahu k marketingu sportovních akcí jde o snahu nabídnout 

jedinci či skupině emocionální zážitek, který se následně promítá i do emocionálního 

chování jedince v podobě radosti či dojetí apod. To může být doprovázeno více či méně 

viditelnými fyziologickými změnami v obličeji, jako jsou doprovodná gesta, mimika 

obličeje apod.  

Šindler (2013, s. 59) zmiňuje jednotlivé kroky, které je zapotřebí sledovat, pokud 

chce mít podnik úspěšnou a na zážitky orientovanou marketingovou strategii:  

 1. krok – vytvoření základní koncepce; 

 2. krok – generování emocionálních hodnot; 

 3. krok – volba jasného emocionálního profilu; 

 4. krok – tvorba konkrétního emocionálního prožitku.  
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Tvorba základní emociální koncepce je dle Šindlera (2013, s. 60) klíčovým 

výstupem kreativních myšlenek, kdy jsou chladné racionální úvahy při rozhodování 

nahrazovány emocionálním vnímáním situace, ve které se podnik nachází. Významnou 

roli zde hrají determinace kvality života, což je prostředí, ve kterém se cílová skupina 

pohybuje (životní standard, rodina, volný čas), aktuální a budoucí hodnotové orientace, 

které mají vliv na cílovou skupinu a stávající podniková filosofie, která podporuje 

dlouhodobě vytvářenou filosofii podniku. Z té se posléze odvíjí komunikační strategie. 

Další krok spočívá v generování emocionálních hodnot. Při tvorbě marketingové 

strategie sportovní akce je vhodné prosazovat emocionální koncepci do emocionálních 

hodnot a smyslových zážitků, které vedou k oboustrannému obohacení. Zde je nutné se 

však vyvarovat vlastním emocionálním hodnotám, které v této situaci nejsou klíčové a 

ani rozhodující. Při generování emocionální hodnoty je možné se dle Šindlera (2013, s. 

60) inspirovat afinitami emocionálních hodnot s konkrétními informacemi, afinitami 

emocionálních hodnot s image značky, pre-testy a schématy, která dokážou zachytit 

emocionální prožitky v různých situacích (vzorce chování) apod.  

Volba emocionálního profilu je spojena s definicí emocionálního profilu značky. 

V okamžiku hledání emocionálních hodnot je možné ve většině případů nalézt ty, které 

splňují základní kritéria, avšak nebezpečí spočívá v tom, že je pozornost orientována na 

větší množství hodnot, než je pro danou situaci vůbec vhodné. Zde platí dle Šindlera 

(2013, s. 60) základní pravidlo, které říká, že čím méně, tím lépe. Je nutné vybrat takové 

hodnoty, díky kterým bude moci komunikace vyniknout, které povedou k jedinečnosti a 

dokáží vytvořit emocionální pouto se značkou/produktem.  

Poslední krok spočívá v tvorbě emocionálního prožitku, kdy jde o tvorbu takové 

strategie, která dokáže vyvolat emoci u vybrané cílové skupiny. Je nutné, aby stimulovala 

vlastní podnět společně s objektem marketingu sportovní akce, měla by podpořit možnost 

opakování vybraných prožitků a konzistenci jednotlivých komunikačních sdělení. 

2.4.2. Postup přípravy a realizace sportovní akce 

Po zvolení marketingové strategie následuje vlastní realizace sportovní akce, kdy 

je nutné naplánovat jednotlivé zdroje a vymezit celkový rozpočet marketingových aktivit 

spojených se sportovní akcí – je nutností již zcela konkrétně jednotlivé činnost definovat.  

Příprava a realizace sportovní akce je doprovázena řadou činností, které je 

zapotřebí ve správném pořadí zvládnout. Cílem je zde uspořádat kvalitní sportovní akci 
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bez větších problémů či různých úskalí tak, aby byla spokojenost nejenom straně 

organizátorů, ale i samotných účastníků sportovní akce. Je nutné vyřešit velké množství 

úkolů a je vhodné zmínit se o vzorovém postupu, jak vůbec k přípravě a realizaci 

sportovní akce v praxi přistupovat. Díky strategickému plánování je možné se i v této 

oblasti sportovních akcí velmi dobře orientovat. Je důležité, aby organizátor či manažer 

sportovní akce zvolit nejenom správnou marketingovou strategii, ale i správný postup při 

realizaci sportovní akce. K tomu musí mít dovednosti a znalosti v oblasti legislativy, musí 

znát i ekonomickou situaci, region, ve kterém se sportovní akce pořádá a taktéž je vhodné 

seznámit se s konkurenčními akcemi podobného či stejného typu. Standardizovaný 

postup při plánování marketingové akce je možné shrnout do několika základních bodů 

(Čáslavová, 2004, s. 45-50):  

 identifikace současné situace – je nutné získat celkový přehled o 

současném stavu, díky čemuž je možné definovat cíl sportovní akce a 

cestu, jak je možné tohoto cíle dosáhnout, a to včetně efektivní volby 

prostředků, které je nutné k naplnění cíle sportovní akce použít; úkol této 

etapy spočívá ve zjištění, jestli je vůbec v silách podniku a organizátorů 

sportovní akce tuto akci zrealizovat; 

 identifikace budoucího prostředí – je zapotřebí vytvořit zcela jasnou 

představu o tom, která rizika jsou se sportovní akcí spojena; rizika, která 

je možné do jisté míry předpovědět, je tak nutné minimalizovat; při řešení 

nepředvídatelných rizik je žádoucí reagovat na tato rizika flexibilně a 

okamžitě; 

 identifikace současných možností – zjištění reálných možností v oblasti 

sportovní akce a možných nedostatků, které v souvislosti s touto sportovní 

akcí existují, protože jen tak je možné předpovědět, zda bude mít sportovní 

akce úspěch či nikoliv; 

 identifikace možných směrů vývoje sportovní akce – je nutné se zamyslet 

i nad možnostmi dalšího rozvoje sportovní akce; 

 identifikace cílů sportovní akce – stanovení konkrétních cílů vybrané 

sportovní akce, a to na základě všech předchozích etap (struktura, 

hierarchizace a optimalizace sportovní akce); 

 volba možných přístupových cest – je nutné se zamyslet nad tím, jak je 

možné cílů dosáhnout a zvolit tak všechny strategické varianty vedoucí ke 
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splnění cíle a zvolit strategii, která je pro úspěch sportovní akce nejvíce 

vhodná; 

 identifikace marketingové strategie – zhodnocení důsledků a účinků 

marketingové strategie; 

 program sportovní akce – až po identifikaci cíle sportovní akce a 

marketingové strategie vedoucí k jejímu dosažení je možné pozornost 

zaměřit na detailní naplánování průběhu sportovní akce (rozdělení rolí, 

specifikace plánu sportovní akce, harmonogram, způsob kontroly 

sportovní akce); 

 rozpočet sportovní akce – rozpočet příjmů a výdajů sportovní akce (příjmy 

lze získat ze sponzoringu, poplatků účastníků, vstupného, dotací, darů 

apod.); 

 monitoring a kontrola – je nutné neustále kontrolovat průběh sportovní 

akce a plnění cílů, čímž je možné do jisté míry i eliminovat nežádoucí 

výkyvy v plánu.  

Obecný postup pořádání sportovní akce vytvořila také Česká unie sportu (Karlova 

univerzita, 2015), která uspořádání sportovní akce dělí do následujících kroků – příprava 

sportovní akce, naplánování sportovní akce, koordinace sportovní akce, realizace 

sportovní akce a zhodnocení sportovní akce. Podobný přístup definoval i Greenwell 

(Karlova univerzita, 2015), jehož přístup k uspořádání sportovní akce je znázorněn na 

obrázku číslo 1. 

Obrázek 1: Model plánování sportovní akce  

 

Zdroj: Karlova univerzita, 2015 

Je více než jasné, že každá sportovní akce začíná na samotném počátku myšlenkou 

na uspořádání sportovní akce. Do přípravné fáze je nutné zahrnout veškeré úkoly a 

rozhodnutí, které je nutné realizovat ještě před tím, než je vůbec definitivně rozhodnuto 
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o konání sportovní akce. Je nutné vymezit tři základní faktory, které zásadním způsobem 

ovlivňují výslednou podobu sportovní akce – účastníci sportovní akce, geografický dosah 

sportovní akce (nutné je stanovit, zda má mít sportovní akce lokální, regionální nebo 

naopak mezinárodní a národní dosah) a povolení (specifikace toho, zda se sportovní akce 

koná pod záštitou určité sportovní organizace, což mnohdy znamená i větší prestiž 

sportovní akce). V rámci přípravy je nutné věnovat pozornost také tvorbě organizačního 

týmu a jednotlivým organizátorům již předělit přesné role a odpovědnost, kterou ponesou 

za klíčová rozhodnutí. Následuje výběr lokality pro konání sportovní akce a termín jejího 

konání. Při volbě termínu je zapotřebí brát v potaz roční období, klimatické podmínky, 

charakter sportovní akce, konkurenční akce, svátky, víkendy či prázdniny. Následuje fáze 

plánování akce. V této fázi je zapotřebí věnovat pozornost rozpočtu, protože tvorba 

rozpočtu je klíčovým krokem vedoucím k uspořádání sportovní akce. Výdaje spojené se 

sportovní akcí jsou spojeny s místem, kde se akce koná, účastníky, provozem sportovní 

akce, marketingem a propagací sportovní akce, prezentací sportovní akce a výdaje 

směřují také i do nepředvídatelných událostí. Realizační etapa sportovní akce je 

vyvrcholením plánování a přípravy sportovní akce. Etapa ukončení sportovní akce 

souvisí primárně se zhodnocením sportovní akce. (Karlova univerzita, 2015)  

2.5 Pravidla marketingové strategie sportovní akce  

Při tvorbě marketingové strategie pro jakoukoliv událost či akci, tedy i sportovní 

akci, je nutné brát v potaz několik základních pravidel, které vychází z praxe a také 

z determinovaných vzorců lidského chování. Šindler (2012, s. 61-62) uvádí, že 

dodržování a respektování těchto pravidel determinuje úspěšné propojení zážitku jedince 

s danou sportovní akcí. Jako první je nutné zmínit to, že úspěšná sportovní akce by měla 

být třídimenzionálním zážitkem. Dnes všeobecně panuje trend vedoucí k mnohem 

většímu využívání obrazové komunikace, která dokáže ovlivnit lidské chování. Sportovní 

akci je nutné vnímat jako třídimenzionální obraz, který zachytí značku a dovolí cílové 

skupině prožít sportovní akci hned několika smysly najednou.  

Dále platí, že sportovní akce by měla být jedinečná. K tomu, aby bylo možné 

vůbec dle Šindlera (2013, s. 62) zaujmout cílovou skupinu a odlišit sportovní akcí od 

ostatních akcí podobného typu, je nutné vytvořit i jedinečnou formu komunikace. Způsob 

komunikace a její profilace dnes hraje klíčovou roli a je možné ji vnímat i jako rozhodující 

tržní výhodu, avšak jen v okamžiku, kdy je sportovní akce založena na jedinečném 
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propojení značky a zážitku, protože jen tehdy lze očekávat úspěch i v oblasti komunikace. 

Nezáleží jen na netradičním emocionálním scénáři, protože i několikrát použitý nápad 

velmi často dokáže zajistit při zajímavé interpretaci úspěch.  

Sportovní akce vyžaduje téměř vždy naprosto dokonalou dramaturgii, což 

znamená, že vlastní realizace této akce se dá dosti často přirovnat k natáčení filmu. 

Šindler (2013, s. 63) upozorňuje na to, že k tomu, aby mohla sportovní akce cílovou 

skupinu zaujmout, musí disponovat prvkem napětí a dějovostí. Dramaturgie je tak i 

v tomto případě velmi důležitá a dokáže do středu postavit dva subjekty, a to je značka a 

jedinec. U velkých sportovních akcí má dramaturg zásadní a nedocenitelnou roli. 

Sportovní akce je z dramaturgického hlediska složena ze tří částí: pre-event (pozvání, 

oznámení), main-event (vlastní průběh akce), after-event (aktivity, které následují po 

skončení sportovní akce – např. vyhodnocení výsledků apod.).  

2.6 Sportovní sponzoring  

Kunze (2018, s. 55) ve své knize zmiňuje, že dnes směřují 3/4 sponzorských 

výdajů právě do oblasti sportu a prostředky, které jsou od sponzorů získány, jsou velmi 

často i klíčovým zdrojem příjmů sportovní akce. „Bez sponzorů si nelze organizaci 

většiny sportovních akcí představit. Spolupráce s těmito partnery představuje zajištění 

finančních i materiálních prostředků. Proto je třeba výběru a oslovení potenciálních 

sponzorů věnovat dostatečnou pozornost, vybudovat si s nimi pozitivní vztahy a za jejich 

podporu jim nabídnout, pokud možno co nejadekvátnější protislužby.“ (Karlova 

univerzita, 2015) Kunze (2018, s. 56) sponzoring definuje jako reciproční obchodní 

vztah, který vzniká mezi sponzorem a sponzorovaným subjektem. Sponzor v tomto 

vztahu poskytuje finanční, materiální či jinou formu podpory sportovní akce s tím, že je 

mu za to poskytnuta určitá protihodnota. Sponzoři velmi často očekávají, že sponzoring 

následně zlepší postoje veřejnosti vůči podniku, což se může promítnout do růstu prodeje 

a podílu na trhu.  

Marketing sportovní akce je orientován dle Čáslavové (2009, s. 148) na získávání 

zákazníků – sportovní akce dokážou diváky a účastníky aktivovat emocionálně a tím je 

zasáhnout, čímž vzniká dosti silná vazba na sportovní akci a na jejího nositele. To vše má 

pozitivní vliv na marketing primárně z hlediska komunikace. Mezi nejčastější formy 

komunikace tak v případě sportovních akcí patří tedy sponzoring, který je možné označit 

i za nástroj tematické komunikace. Lze konstatovat, že sponzoring sportovních akcí 
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v sobě skrývá i využití velkého množství reklamních možností, jako jsou vstupenky, 

reklamy o přestávkách apod. Jedná se o jednu z nejvíce lákavých forem prezentace 

společnosti. V rámci sponzoringu se objevují dle Kaňovské (2009, s. 45) nejrůznější 

druhy podpor – může se jednat o dárcovství, mecenášství, nadační činnost či klasické 

sponzorství, kdy sponzor za tuto činnost vyžaduje určitou protislužbu. V České republice 

není sportovní sponzoring tak moc oblíbený jako ve světě, avšak i zde jeho význam roste.  

2.7 Cenová strategie 

Mallya (2007, s. 58-59) ve své knize hovoří o tom, že cenová politika a cenová 

strategie dnes patří mezi významné části marketingové politiky. V případě cenové 

strategie hraje důležitou roli to, jaké jsou cíle sportovní akce, jaké je zvolena strategie 

marketingového mixu a jaká je organizace tvorby ceny. Cenová strategie ovlivňuje i 

dosahování cíle sportovní akce. Cena je dle Jakubíkové (2013, s. 66) významným 

nástrojem marketingového mixu, konkurenčním nástrojem, manifestací podnikové 

kultury a zdrojem příjmu. Pro různé subjekty má cena mnohdy rozdílný význam. 

Účinnost ceny v rámci marketingového mixu závisí primárně na tom, jak dokáže subjekt 

promítnout do této ceny všechny faktory, které mají na cenu zásadní vliv, a jak dokáže 

následně skloubit tvorbu ceny s ostatními prvky marketingového mixu.  

Cena, tedy v případě sportovní akce výše startovného, má taktéž vliv i na 

rozhodování o účasti na sportovní akci. Výši startovného je tak možné v případě 

sportovních akcí navrhnout s ohledem na fixní a variabilní náklady.  

Fixní náklady jsou spojovány s pronájmem prostor, kde se sportovní akce koná, 

propagací sportovní akce, se zajištěním organizačního týmu a celkové organizace akce či 

s odměnami pro účastníky apod. Variabilní náklady naopak rostou s růstem počtu 

účastníků sportovní akce – jde např. náklady vynaložené na logistiku. Celkové náklady 

je vhodné vždy porovnat s cenou na trhu, tudíž s konkurencí. U cenově konkurenčního 

boje je možné zmínit strategii cenového vůdcovství, kdy je možné startovné, které bylo 

přepočteno dle konkurence, snížit o max. 25 %. U diferenciační strategie je cena 

startovného naopak zvyšována, protože má za cíl přispět k růstu exkluzivity sportovní 

akce. 
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3 CÍLE, ÚKOLY PRÁCE 

3. 1 Cíl práce 

 Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout marketingovou strategii, která by 

měla vést ke zvýšení počtu účastníků sportovní akce Gigathlon Czech. Součástí této 

marketingové strategie budou i jednotlivé prvky strategie komunikační a cenové, a to 

z pohledu tvorby výše ceny startovného.  

 Vize, které by se mělo dosáhnout v roce 2021, cílí z nynějších 144 účastníků na 

počet 300 až 450 závodníků. V zájmu organizačního týmů není dosáhnout vyššího 

nárůstu závodníků než 500 účastníků, a to z důvodu zachování jedinečné rodinné a 

přátelské atmosféry závodu. 

 Mezi dílčí cíle této práce patří úprava marketingové strategie, která by měla 

zahrnovat vhodné nástroje, které povedou k naplnění předem zvolené vize. Bude 

vytvořen seznam hlavních a dílčích kroků, které budou aplikovány na ročník 2019, nebo 

budou sloužit v dalších ročnících jako podklady pro tvorbu marketingové strategie.  

 V první části diplomové práce je zpracována z literární rešerše, která přináší 

podklady a východiska, jež jsou důležitá pro zpracování praktické části této diplomové 

práce. V této části jsou důležité nezbytné pojmy, které musí být objasněny před 

zpracováním celé práce. 

Dílčí úkoly práce: 

1) Výzkumné pozorování dne 2. 11. 2018 na schůzi organizačního týmu sportovní 

akce Gigathlon Czech 

2) Analýza švýcarského modelu 

3) Analýza oblíbenosti sportů v České republice 

4) Analýza počtu účastníků v jednotlivých ročnících a jejich zastoupení v kategoriích 

5) Analýza účastníků dle demografických údajů  

6) Analýza návratnosti účastníků dle počtu a demografických údajů 

7) Analýza vybraných faktorů u konkurenčních závodů 

8) SWOT analýza sportovní akce Gigathlon Czech  
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4 METODIKA PRÁCE  

 K zpracování této diplomové práce bylo využito metod deskripce odborných 

zdrojů, analýzy, syntézy a komparace. Tyto metody byly doplněné o podklady z 

primárního a sekundárního sběru dat. Metoda deskripce odborných zdrojů byla využita 

v kapitole teoretická východiska. V dalších kapitolách došlo k využití níže uvedených 

zpracovaných analýz. Nejprve z interních dat proběhla analýza složení účastníků akce, 

dále analýza českého a švýcarského konceptu. Další analýzy, které v této kapitole byly 

provedeny se týkaly oblíbenosti sportu v České republice, návratnosti jednotlivých 

účastníků a konkurenčních závodů sportovní akce Gigathlon.   

Návrh nové marketingové strategie byl proveden prostřednictvím syntézy. 

Komparace byla využita pro vyhledání inspirativních prvků ve švýcarském systému a u 

jednotlivých konkurenčních závodů, které by se daly aplikovat na český koncept. 

 Pro hodnocení postavení sportovní akce Gigathlon Czech bylo využitu primárních 

dat, která byla nashromážděna pomocí výzkumného pozorování. Sekundární data byla 

čerpána z webových stránek Gigathlon Switzerland, dále z dat konkurenčních závodů a 

výsledků studie Sport roku 2014.  

4.1 Výzkumné pozorování 

 V tomto případě bylo využito pozorování skupiny 33 lidí dne 2. 11. 2018, při 

příležitosti skupinové schůze organizačního týmu závodu Gigathlon. Na programu bylo 

zhodnocení posledního ročníku této akce, dále jednotlivé návrhy na úpravy v ročnících 

následujících. Hlavní body schůze: 

1) Prodloužení smlouvy se Švýcarskem 

2) Zhodnocení posledního ročníku Račice 2018 ze strany závodníků 

3) Zhodnocení posledních třech ročníků 

4) Hledání správné lokality 

5) Zhodnocení 3. ročníku v Račicích ze strany pořadatelů  

6) Uzavření ročníku 2018 

7) Vize 2019 

8) Změny na ročník 2019 

9) Další body schůze 



34 

 

 Záznam této schůze je k naleznutí v příloze číslo 1. Toto výzkumné pozorování 

sloužilo jako podklad k této práci. Na základě tohoto pozorování byly stanovené hlavní 

body této diplomové práce, které byly zkoumány více do hloubky. 

4.2 Analýza sekundárních dat 

4.2.1 Analýza externích dat 

Analýza švýcarského modelu 

Tento model byl analyzován prostřednictvím webových stránek jednotlivých 

ročníků, ze kterých se daly vyčíst potřebné údaje o počtu účastníků, zastoupení 

v jednotlivých kategoriích a náročnosti tras. Dále byly posouzeny kroky, které byly 

v jednotlivých letech aplikovány. Tato získaná data byla využita pro komparaci českého 

a švýcarského modelu. 

Analýza oblíbenosti sportu v České republice 

Ze Studie Sport roku 2014 byly převzaty výsledky této studie, které byly potřebné 

pro zpracování této práce. Jednalo se o oblíbenost sportů v České republice jak celkově, 

tak dle jednotlivých věkových kategorií a podle pohlaví. Dále porovnání rekreačních, 

závodních a profesionálních sportovců, účast Čechů na sportovních akcích a výdaje 

Čechů na sport. 

Analýza konkurenčních závodů 

 U 15 konkurenčních závodů byla provedena analýza, která posuzovala tyto faktory:  

1) Cena + cenové vlny 

2) Možnost závodů pro děti 

3) Termín a lokalita 

4) Série závodů 

5) Kategorie + možnost štafet 

   Z důvodu velkého množství sportovních akcí podobného charakteru na českém trhu 

byly jednotlivé závody vybírány podle těchto kritérií: 

1)  Možnost závodit v týmu 

2)  Vícedenní závod 

3)  Termín od 23. 8. 2018 do 8. 9. 2018 

4)  Disciplíny, které obsahuje závod Gigathlon 
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   Všechny údaje byly nashromážděny z webových stránek jednotlivých závodů, 

které jsou uvedeny ve zdrojích práce. 

4.2.2 Analýza interních dat 

Analýza účastníků 

Po tříletém působení Gigathlonu Czech na trhu sportovních akcí v České 

republice bylo nashromážděno velké množství dat o účastnících. Nikdy předtím tato data 

nebyla komplexně analyzována. Nejdůležitější faktory, kterých bylo zjištěno pomocí této 

analýzy jsou přesné počty účastníků za jednotlivé ročníky a jejich vývoj v průběhu let. 

Dále zastoupení v jednotlivých kategoriích, rozdělení dle věkových kategorií, poměr 

národností závodníků a zastoupení mužů a žen. 

Analýza návratnosti účastníků 

  Výše zmíněné faktory byly hodnoceny v analýze návratnosti účastníků. Nejprve 

se zjistilo, kolik závodníků se zúčastnilo vícekrát této sportovní akce, poté se vypočítalo 

jejich procentuální zastoupení v jednotlivých letech a kategoriích. Následovala analýza 

věku a jejich národností. 

4.3 SWOT analýza 

 SWOT analýza v této diplomové práci byla provedena prostřednictvím skupinové 

diskuze s dvěma hlavními členy organizačního týmu dne 22. 11. 2018. Tato SWOT 

analýza reflektuje výsledky, které byly zjištěny v analytické části. Na chůzi byl nejprve 

zhodnocen celý koncept sportovní akce Gigathlon Czech, dále byly probrány hlavní body, 

které patřily podle organizačnímu týmu k nejvíce stěžejním a od kterých se odvíjelo 

určení jednotlivých kritérií. Po stanovení daných kritérií a společné diskuzi byla kritéria 

ohodnocena a přidaly se jim dané váhy podle důležitosti jednotlivých položek v dané 

kategorii. Výsledky SWOT analýzy slouží jako podklad pro stanovení nové marketingové 

strategie sportovní akce Gigathlon Czech. 
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5 GIGATHLON 

 Gigathlon patří mezi nové moderní a multisportovní závody, které mají v České 

republice velmi krátkou historii, na naše území ho po několikaletém působení ve 

Švýcarsku, přinesl v roce 2015 Jan Plachý. Informace o závodu Gigathlon byly získány 

prostřednictvím osobní účasti na organizování této sportovní akce, dále byly získány na 

bázi osobních rozhovorů s organizačním týmem a doplněny o veřejné informace na 

webových stránkách. 

5.1 Historie Gigathlonu a základní informace 

 Historie Gigathlonu se v České republice datuje od roku 2016. Po desetiletém 

působení ve Švýcarsku, vtrhl Gigathlon na český trh sportovních akcí díky Janu 

Plachému, který ho sem přivedl skrze svoji společnost eventime s.r.o., která byla založena 

po jeho návratu. Hned při prvním ročníku v roce 2016 na Lipně byl pokořen rekord v 

počtu účastníků, a to přesně s překvapivým počtem 252 závodníků.   

 Původně Gigathlon vznikl ve Švýcarsku, v Curychu, v roce 1998. Za jeho 

zrozením stojí pan Peter Wirz, který zorganizoval první ročník této události v době, kdy 

ve Švýcarsku nastal velký boom multisportovních akcí. Švýcaři jsou sportovně založení 

a mají rádi velké výzvy, od začátku byl Gigathlon postaven jako fyzicky velmi náročný 

závod a postupně se vyvíjel do dnešní podoby. Nezměnila se výzva pro závodníky ve 

formě výškových metrů, vzdálenostech a vícedenního konceptu. Za dvacetileté působení 

bylo aplikováno mnoho změn, které dovedly Gigathlon až do dnešní podoby. Je zde vidět 

snaha spojit sport s nádhernou přírodou Švýcarska, proto také tento závod není nikdy 

pořád dvakrát na jednom a tom samém místě. Švýcaři určitě tuto akci nepovažují za 

společenskou událost s vidinou následující večerní akce, ale jako možnost si vyzkoušet 

tuto kombinaci disciplín v náročných podmínkách. Jedinečnost tohoto závodu tak stále 

spočívá v tom, že se na startu potkávají jak závodníci z řad profesionálů, tak z řad 

rekreačních, kteří si jdou závod užít. 

5.1.1 Gigathlon Czech 

 Gigathlon Czech je unikátní sportovní událost, která je tvořena dvoudenním 

extrémně náročným závodem, skládá se z kombinace pěti disciplín, které jinde, než 

v tomto konceptu v takovémto složení neexistují. Jedná se o plavání, běh, inline brusle, 

silniční a horské kolo. Akce je vždy pořádána o víkendu, v sobotu je pro závodníky 
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připravená stěžejní část závodu, při které jsou trasy delší a náročnější, těchto pět disciplín 

však musí absolvovat oba dva po sobě jdoucí dny. V neděli jsou připravené zcela odlišné 

trasy, které jsou o poznání jednodušší oproti dni prvnímu, avšak stále neztrácejí na 

náročnosti a lukrativnosti celého závodu. 

Tento závod lze absolvovat ve třech různých kategoriích. První z nich, 

nejnáročnější, je kategorie Single, která je určena pro jednotlivce, tedy jak pro muže, tak 

i ženy. V této kategorii závodník musí zdolat všech pět disciplín sám. Druhou možností, 

jak závod absolvovat je kategorie Couple, přičemž tato dvojice musí mít vždy alespoň 

jednu ženu v týmu, která absolvuje minimálně dvě disciplíny. Poslední, a zároveň 

nejoblíbenější, je kategorie Team of Five, u které se jedná o formu štafetového závodu, v 

tomto týmu musí být alespoň dvě ženy, přičemž každý člen týmu musí absolvovat 

minimálně jednu disciplínu. 

5.1.2 Licenční práva 

Existuje licenční smlouva o užívání značky Gigathlon. Firma eventime s.r.o. má 

exklusivitu pro Českou republiku, Slovensko a Polsko, která funguje na principu franšízy. 

Platí se poplatek za používání loga, grafického konceptu (ikonky), IT systému (web, 

přihlašovací systém) a také know-how, které společnosti eventime s.r.o. (hlavně 

v počátku) Švýcaři předali. Konkrétní výše poplatku za licenci nemůže být uveřejněna, 

ale pro tuto práci postačí informace, že se tento poplatek skládá ze dvou částí. První z 

nich je paušál, který se platí v určité výši. Druhou součástí poplatku je variabilní částka 

za každého účastníka, který se na závod přihlásí. Původní licenční smlouva byla 

podepsána v roce 2016 na 3 roky. Po vypršení této smlouvy v roce 2018 došlo na jednání 

v říjnu 2018 k prodloužení licenční smlouvy na další 1 rok, tedy na ročník 2019. 

5.2 Porovnání českého a švýcarského modelu 

Oproti českému modelu, který vznikl z modelu švýcarského, je obsah závodu 

v některých bodech odlišný. Hlavní rozdíl je nejvíce znatelný v počtu závodníků, kteří se 

závodu zúčastní. Dále je systém rozdílný v náročnosti a v rozdělení jednotlivých disciplín 

a jejich složení.  

Počet účastníků a náročnost tras jsou nejdůležitější informace, které lze 

z jednotlivých ročníků vyčíst a porovnat z nich tyto dvě verze závodu mezi sebou. Dále 

byla provedena analýza, která zachycuje jednotlivé kroky, které byly ve Švýcarsku 

aplikovány v různých letech a jejich vliv na počet účastníků. Český model je zde shrnut 
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velmi obecně, a to z toho důvodu, že podrobná analýza složení účastníků je zpracována 

v kapitole 5.4. 

5.2.1 Český model 

 U českého modelu jsou v následující podkapitole vyzdvihnuty pouze 

nejdůležitější informace, které jsou potřebné k porovnání českého a švýcarského modelu, 

podrobná analýza složení účastníků je podrobně zpracována v kapitole 5.4. 

 Gigathlon Czech si doposud držel koncept, který byl založen na principu 

víkendové akce, bez možnosti účasti na jednodenní verzi. V roce 2018 poprvé nastala 

změna, která dovolila přihlášení i na tzv. verzi One – day Gigathlon, tato změna však byla 

rozhodnuta v pozdějším termínu a nesklidila téměř žádný úspěch.  

5.2.1.1 Počet účastníků – Gigathlon Czech 

 Největší počet účastníků měla tato akce při své premiéře v roce 2016, na start se 

tehdy postavilo celkem 252 závodníků. Od té doby je zaznamená neustálý pokles 

účastníků, který je nejvíce znatelný v posledním ročníku v roce 2018. Pro tuto akci, ale 

neznamená, že vyšší počet účastníků automaticky přinese vyšší zisk, v roce 2018 byly 

oproti prvnímu ročníku nižší náklady spojené s dotacemi či povoleními. Po zkušenostech 

z minulých let to zabralo daleko méně práce, jelikož už v tom byl organizační tým 

zaběhlý. Pokud se ale tato akce chce udržet v České republice, musí být 

konkurenceschopná a zapracovat na vyšším počtu závodníků. Vývoj počtu účastníků v 

jednotlivých ročnících je zaznamenán v tabulce číslo 1. 

Tabulka 1: Počet účastníků v letech 2016–2018 na sportovní akci Gigathlon Czech 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních dat 
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5.2.1.2 Náročnost tras – Gigathlon Czech 

  Na obrázku číslo 2 je znázorněno pořadí disciplín a délky sobotních tras, ze kterých 

se skládal poslední ročník závodu Gigathlon 2018. Pro porovnání odlišnosti náročnosti 

tras v jednotlivých dnech, jsou zde zobrazeny jak sobotní, tak nedělní trasy na obrázku 

číslo 3. 

Obrázek 2: Trasy a pořadí disciplín závodu Gigathlon v sobotu 1. 9. 2018 

 

Zdroj: Gigathlon (2018) 

Obrázek 3: Trasy a pořadí disciplín závodu Gigathlon v neděli 2. 9. 2018 

 

Zdroj: Gigathlon (2018) 

Přesné rozdíly v kilometrech z celého víkendu, jsou zachyceny v tabulce číslo 2, 

ze které lze vyčíst, že celkový součet délky všech tras je v neděli o 47 km kratší než 

v sobotu.  
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Tabulka 2: Náročnost tras Gigathlon Czech v roce 2018 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

5.2.2 Švýcarský model 

 Švýcarský model je založen na víceleté tradici, oproti modelu českému. Čísla 

závodníků jsou od prvního ročníku konání akce v roce 1998 v řádech tisíců. Velkému 

zájmu hned v prvním ročníku akce napomohlo také to, že Gigathlon Switzerland vstoupil 

v té době na trh sportovních akcí pod záštitou Švýcarského olympijského výboru. Na 

grafu číslo 1 jsou zaznamenána data z jednotlivých ročníků, ze kterých lze vyčíst 

vzrůstající trend do roku 2007, co se účasti na závodu týče. V roce 2009 byl zaznamenán 

nepatrný pokles, který se střídal až do roku 2012. V roce 2013 Gigathlon zaznamenal 

velký propad počtu účastníků, na který reagoval různými změnami. Všechny změny, 

které proběhly v jednotlivých letech, jsou zaznamenány v tabulce číslo 5 na konci této 

kapitoly. Největší změnu, kterou se organizační tým rozhodl udělat, bylo vzhled 

k poklesu oblibě inline bruslí, vyřazení této disciplíny, namísto toho se zařadila disciplína 

nová, a to městský a horský běh. 

Graf 1: Počet účastníků v jednotlivých letech na sportovní akci Gigathlon 

Switzerland 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat  
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 V tabulce číslo 3 jsou podrobně rozepsány zastoupení v jednotlivých kategoriích 

z všech pořádaných ročníků a přesné počty závodníků v těchto ročnících. Chybí zde údaj 

o akci Gigathlon City, která se konala jako doprovodná akce v roce 2005 k hlavnímu 

závodu. Této akce se zúčastnilo celkem 639 závodníků. 

Tabulka 3: Vývoj počtu účastníků dle jednotlivých kategoriích na sportovní akci 

Gigathlon Switzerland 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat  

První ročník se konal v roce 1998, zúčastnilo se ho celkem 1696 závodníků, tento 

ročník si držel dvoudenní koncept, který je v České republice využíván dodnes. V tomto 

ročníku byla možnost startovat pouze v kategorii Single Man / Woman nebo Team of 

Five. Kategorie Couple byla přidána až v roce 2000.  

Ročník 2000 s sebou přinesl extrémní náročnost tras, což dokazuje to, že se pouze 

405 týmům z původních 461 podařilo dokončit závod. U kategorie Single Man bylo toto 

číslo daleko horší a z 238 mužů, kteří se postavili na start, cílem proběhlo pouze 130 

z nich, tedy pouhých 58 procent zúčastněných. Ročník 2000 si taktéž držel dvoudenní 

koncept jako ročník 1998. 

 V roce 2002 Švýcaři přistoupili k první velké změně a pozvedli závod ještě o 

úroveň, co se náročnosti týče, výš. Pro závodníky byl připraven koncept, který byl 

postaven na sedmidenním závodě, přičemž na každý den byly připraveny všechny 
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disciplíny, které se ale měnily, a to jak v pořadí, tak v připravených trasách. 

Nejrychlejšímu týmu se tento závod podařilo zdolat v celkovém čase 57 hodin a 11 minut. 

Poslední závodník, který proběhl cílem, zdolal tento závod v čase 117 hodin a 36 minut.  

 Po dvouleté pauze se další ročník této akce konal v roce 2004, kdy se rozhodlo o 

návratu ke dvoudenní variantě a opětovnému přidání kategorie Couple, která od tohoto 

ročníku byla pravidelně účastníkům k dispozici.  

V roce 2005 bylo mimo organizování hlavního závodu, který měl zpět svoji 

původní dvoudenní verzi, rozhodnuto o pořádání doprovodné akce Gigathlon City, ve 

které byla zavedena novinka pro možnost účasti mladých závodníků v kategorii Team 

Younghters, jež se zúčastnilo 12 týmů. Tato doprovodná akce se neosvědčila a 

v následujících letech nebyla nadále organizována, jedním z důvodů je i jedna z myšlenek 

Gigathlonu, a to propojení sportu a přírody, což se ve městě dá zrealizovat velmi obtížně. 

Druhá změna, která v tomto roce nastala, se týkala hlavního závodu, poprvé zde byla 

možnost vyzkoušet závod pouze v jednodenní variantě. Kategorie 1 Day byla otevřena 

pouze pro kategorii Team of Five a této možnosti využilo celkem 200 týmů, které si 

jednodenní variantu vyzkoušely. V roce 2006 byla taktéž dvoudenní varianta závodu a 

Gigathlon Switzerland dále udržoval plynulý nárůst účastníků. 

 V roce 2007 došlo opět k velké změně konceptu závodu. Účastníci měli na výběr 

celkem ze čtyř variant, kterých se mohli účastnit. Na grafu číslo 2 je vidět procentuální 

zastoupení účastníků v jednotlivých kategorií. Překvapením je, že nejvíce závodníků si 

vybralo verzi nejnáročnější, tedy sedmidenní. Třídenní verze se mohla absolvovat od 

pátku do neděle, dvoudenní o víkendu, tedy v sobotu a neděli. Kdo zvolil variantu 

jednodenní, si mohl podle předem známých tras a pořadí disciplín vybrat den, ve kterém 

se závodu účastní. Tento ročník měl historicky nejvyšší počet účastníků, a to 5 941 osob. 

Změna konceptu, která v tomto roce nastala, se jeví jako nejideálnější variantou pro 

organizaci této akce, avšak náročnost na organizaci je neúnosně vysoká, proto se v dalších 

ročnících od této verze opustilo.   
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Graf 2: Poměr složení účastníků podle zvolené varianty závodu v roce 2017 na 

sportovní akci Gigathlon Switzerland 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

Po roční pauze nastaly velké změny v roce 2009, které nejvíce zaznamenali 

závodníci, kteří se mohli přihlásit pouze na třídenní variantu závodu. V tomto ročníku 

poprvé od začátku této akce došlo k poklesu účastníků oproti ročníku předešlému. 

 V roce 2010 byl závod organizován formou dvoudenní verze, na jejímž konceptu 

je staven Gigathlon Czech. Oproti roku 2009 došlo k nárůstu o 211 účastníků. Tento počet 

však nepředčil rekord z roku 2007. Od tohoto ročníku, kromě roku 2012 zaznamenala 

tato akce velký propad účastníků. 

 Ročník 2011 s sebou přinesl další změnu, byl postaven na třídenním konceptu, ale 

poupraven tak, že v pátek závodníci absolvovali pouze jednu disciplínu, a to běh na 19 

km. Sobota a neděle probíhala v klasickém složení disciplín. 

 V roce 2012 nastal návrat ke dvoudenní variantě, bez možnosti One Day 

Gigathlon, který zaznamenal nepatrný nárůst účastníků. V roce 2013 přišel další impulz, 

který měl oživit závod a přinést zvýšení počtu účastníků, organizátoři se rozhodli o 

návratu k vícedenní variantě, a to šestidenní. Oproti roku 2007, kdy byla poprvé zavedena 

týdenní varianta závodu a 40 procent účastníků si zvolilo delší verzi, se v roce 2013 

rozhodlo 63 procent závodníků pro dvoudenní verzi a 37 procent pro verzi šestidenní. 

Nedošlo k oživení akce a od tohoto ročníků akce neustále ztrácí, co se počtu účastníků 

týče. 
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 V roce 2014 se závod nekonal a v ročníku 2015 byla vyzkoušena novinka ve 

formě čtyřdenní varianty, ani tato změna však nepřinesla úspěch. V následujícím roce 

2016 došlo k návratu ke dvoudenní variantě, ale tento krok neměl žádný pozitivní účinek 

a nastal propad o více než 1 500 účastníků. Pokles se nepodařilo zastavit ani 

v následujících letech, kdy ročník 2017 zůstal beze změny oproti předešlému ročníku.  

 Rok 2018 přinesl nový impulz, který se případně projeví až v dalších ročnících 

pořádání této akce. Kvůli poklesu celkové obliby inline bruslí bylo poprvé rozhodnuto o 

změně složení disciplín. Závodníci měli možnost si v této třídenní variantě závodu vybrat 

v pátek mezi dvěma disciplínami, a to během a plaváním. V sobotu závod klasicky 

probíhal ve složení daných disciplín, kdy namísto inline bruslí byl běh rozdělen na 

klasický a městský běh. Odlehčení od náročnosti tras přineslo v neděli rozdělení plavání 

(2x2km), mezi které byl zařazen běh horský. Tento ročník dopadl ze všech ročníků, co se 

návštěvnosti týče, nejhůře a dostal se velmi blízko k roku 1998, kdy tato akce ve 

Švýcarsku začínala. 

5.2.2.1 Náročnost tras – Gigathlon Switzerland 

 Ve Švýcarsku dochází v každém ročníku k vytvoření úplně nových tras, přičemž 

organizátoři se nikdy nevracejí do stejné části země dvakrát. Pro představu složení 

disciplín a jejich posouzení jejich náročnosti, jsou v přílohách číslo 8 a 9 obrázky, na 

kterých jsou zaznamenány jednotlivé sobotní a nedělní trasy. Na první pohled je ale jasné, 

že při pohledu na tabulku číslo 4 jsou sobotní i nedělní trasy delší než u české verze 

závodu. Na konci kapitoly jsou pro přehlednost porovnány trasy české a švýcarské verze 

a jejich rozdíly.  

 Gigathlon Switzerland bude v roce 2019 startovat již v pátek, kdy si soutěžící 

vyberou mezi jednu disciplínu, na výběr bude plavání o délce 1,5 km nebo běh o délce 4 

km. Jelikož bude v pátek na programu pouze jedna disciplína, tak tato disciplína není 

zpracována v tabulce číslo 4. Mezi disciplínami se již neobjevují inline brusle, které byly 

kvůli nízké oblibě tohoto sportu ve Švýcarsku od roku 2018 vyřazeny. V sobotní části 

závodu bude účastníky čekat celkem 207 a půl kilometrů tras, které musejí zdolat. 

V neděli bude závod zkrácen a celkový součet tras bude o 18 a půl kilometrů kratší než 

v první části závodu.  
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Tabulka 4: Náročnost jednotlivých disciplín v roce 2019 na sportovní akci Gigathlon 

Switzerland  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

5.2.3 Shrnutí porovnání českého a švýcarského modelu 

 V předchozích dvou podkapitolách byl podrobně rozpracován švýcarský koncept, 

u kterého byly analyzovány provedené změny a jejich dopad na vývoj počtu účastníků. 

Pro přehlednost je v tabulce číslo 5 zaznamenán souhrnný přehled změn, které ve 

Švýcarsku nastaly. 

V českém modelu došlo prozatím pouze k jedné změně, a to k přidání 1 Day Gigathlon 

v ročníku 2018. Český model je na trhu pouhé 3 roky oproti modelu švýcarskému, který 

má již svou dvacetiletou tradici a vyzkoušel velký počet změn. V tabulce X je také 

vyhodnoceno, jak dané změny byly úspěšné či neúspěšné, úspěšnost se posuzovala podle 

nárůstu počtu účastníků. Tyto podklady poslouží organizačnímu týmu Gigathlon Czech 

k zamyšlení nad možností zařazení jednotlivých prvků do české verze Gigathlonu 

v příštích ročnících.  Ne všechny změny se dají aplikovat na českou verzi, protože některé 

z nich, jako například sedmidenní koncept, je organizačně příliš náročný na české 

poměry. K tomuto kroku by se organizační tým Gigathlon Czech mohl uchýlit až po 

větším nárůstu účastníků. 
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Tabulka 5: Jednotlivé změny v letech 1998-2018, které byly aplikovány na sportovní 

akci Gigathlon Switzerland1 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

5.2.3.1 Poměr účastníků 

 Jelikož Gigathlon Czech je na trhu sportovních akcí pouze tři roky, byly pro 

porovnání poměru počtu účastníků v tabulce číslo 6 zvolená data pouze z posledních tří 

let švýcarského modelu. I když v posledních letech došlo ve Švýcarsku k poklesu 

účastníků, tak se stále tato čísla pohybují v tisících, oproti verzi české, kde se prozatím 

nepodařilo překonat počet 300 účastníků. 

                                                 
1 Doplňující informace k tabulce číslo 5, v ročníku 2005 se hodnotí jako úspěch přidání možnosti startovat 

v jednodenní verzi závodu, tento krok vedl k nárůstu účastníků 1 Day Gigathlon. Do hodnocení byl zahrnut městský 

závod s přidanou kategorií Team Younghters. Vzhledem k tomu, že se již v dalších ročnících tento závod 

neopakoval, ale zároveň měl celkem vysoký počet účastníků, nelze hodnotit úspěšnost tohoto kroku. Taktéž v roce 

2011 nelze posoudit, zda se jedná o úspěch nebo neúspěch, a to z toho důvodu, že došlo k mírnému poklesu 

účastníků, ale propad nebyl nijak závratný, aby se považovat za neúspěch. 
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Tabulka 6: Porovnání počtu účastníků u sportovních akcí Gigathlon Czech a 

Gigathlon Switzerland 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

5.2.3.2 Porovnání tras 

 Švýcarský model je oproti českému, co se týče tras, viditelně náročnější. 

Porovnání je vyobrazeno v tabulce číslo 7, ve které jsou porovnány jak sobotní, tak 

nedělní trasy v obou zemích. Oproti českému modelu, ve kterém je sobotní část závodu 

znatelně náročnější než ta nedělní, je ve Švýcarsku dvoudenní závod v obou dnech stejně 

obtížný. V celkovém součtu tras, má švýcarský model dohromady 81 km tras navíc. 

Tabulka 7: Porovnání délky tras u sportovních akcí Gigathlon Czech a Gigathlon 

Switzerland 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

Za posledních 20 let se pozměnily priority závodníků, a tak v posledních letech 

muselo dojít k úpravám jednotlivých disciplín. Kvůli poklesu obliby in-line bruslí u 

Švýcarů, se organizační tým přiklonil k zařazení dalšího běhu namísto in-line bruslí. 

Česká verze zatím nezamýšlí následování tohoto kroku, protože i podle studie Sport roku 

2014 patří inline brusle stále mezi deset nejoblíbenějších sportů v České republice. Tato 

studie je podrobněji rozebrána v následující kapitole. 

5.3 Oblíbenost sportů v České republice 

   Analýza oblíbenosti sportu v České republice vychází ze studie Sport roku 2014, 

která zahrnovala celkem 4443 respondentů a probíhala v období 17.11. - 5.12. 2014 v 

České republice. (Sportcentral, 2018).  
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5.3.1 Pořadí nejoblíbenějších sportů v České republice 

   Důležitá čísla, která lze vyčíst z obrázku číslo 4, znamenají pro Gigathlon pozitivní 

zprávy. Všechny disciplíny, které se v závodě objevují (Cyklistika - silniční a horská, běh 

a plavání) se v žebříčku umístily mezi 10ti nejoblíbenějšími sporty v České republice, a 

to včetně sportů kolektivních, první 3 zmíněné disciplíny dokonce na 1. - 3. místě celkově.  

Obrázek 4: Oblíbenost sportů v České republice 2 

 

Zdroj: behame.cz (2018) 

5.3.2 Preferované sporty dle věkových kategorií 

   Při analýze oblíbenosti sportů u jednotlivých věkových kategorií, je podle výzkumu 

Sport roku 2014 prokázáno, že si cyklistika drží své prvenství u všech kategorií. Další 

dílčí disciplíny, které Gigathlon obsahuje, se také objevují v průřezu všech věkových 

kategorií, vyjma plavání u nejmladší zkoumané kategorie 12 až 19 let a běhu u kategorie 

nejstarší, 50 až 59 let. Preferované sporty dle věkových kategorií jsou zaznamenány v 

tabulce číslo 8. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Běh je na obrázku číslo 4 zvýrazněn červeně z toho důvodu, že se jedná o analýzu, která se soustředila na počet 

běžců v České republice. 
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Tabulka 8: Oblíbenost sportů v České republice dle věkových kategorií 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z https://www.sportcentral.cz/sport-roku-2014 

5.3.3 Preference sportů u mužů a žen 

    Jak lze vidět na grafu číslo 3, tak u mužů, kteří mají vyšší početné zastoupení než 

ženy v závodě Gigathlon, se na prvním místě umístila cyklistika, kterou následuje běh, 

na dalších příčkách se umístily kolektivní a zimní sporty, které Gigathlonu nekonkurují.   

Graf 3: Oblíbenost sportů u mužů v České republice 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z https://www.sportcentral.cz/sport-roku-2014 

   U žen se na prvních třech příčkách objevují hned čtyři disciplíny, které Gigathlon 

obsahuje, pouze inline brusle zde nejsou zastoupeny. Stejně jako u kategorie mužů další 

příčky ovládají zimní a kolektivní sporty. Oblíbenost sportů u žen v České republice je 

zaznamenána v grafu číslo 4. 
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Graf 4: Oblíbenost sportů u žen v České republice  

 

Zdroj: Vlastní zpracování z https://www.sportcentral.cz/sport-roku-2014 

5.3.4 Porovnání sportovců – rekreační, závodní, profesionální 

   Gigathlon je závod, který se orientuje jak na rekreační, tak profesionální sportovce, 

proto je zde zahrnuta i tato analýza. Cílem a myšlenkou Gigathlonu je spojit profesionální 

závodníky v kategorii Single s rekreačními sportovci, kteří mají možnost startovat 

v kategorii Team of Five. Je zapotřebí odstranit myšlenku, že závod je extrémně náročný 

a přilákat účastníky z řad rekreačních sportovců. Náročnost je sice na vysoké úrovni, ale 

pro skupinu lidí, kteří sportují alespoň 2x do týdne je v silách tento závod v kategorii 

Team of Five, zvládnout. Jak lze vidět na obrázku číslo 5, tak rekreační sportovci mají 

v České republice zastoupení vyšší než 57 procent. 

Obrázek 5: Poměr rekreačních, závodních a profesionálních sportovců v České 

republice 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z https://www.sportcentral.cz/sport-roku-2014 
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5.3.5 Výdaje Čechů na sport 

   Na obrázku číslo 6 je zobrazeno rozložení výdajů Čechů na sport. Pouze 5,4 % 

Čechů měsíčně utratí více než 1 500 Kč za sport měsíčně. Jelikož Gigathlon se řadí mezi 

exkluzivní závody s vyšší cenou startovného, tak převážná většina jeho účastníků spadá 

do této kategorie. V kategorii Team of Five se s největší pravděpodobností budou 

pohybovat i lidé, kteří jsou ochotni utratit za sport 1000 až 1500 Kč měsíčně. Což je 

celkově téměř 12 % Čechů, kteří si startovné v této cenové úrovni, s ohledem na své 

výdaje za sport, mohou dovolit. 

Obrázek 6: Rozdělení výdajů Čechů na sport 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z https://www.sportcentral.cz/sport-roku-2014 

5.3.6 Účast Čechů na sportovních akcích 

   Podle průzkumu se v České republice více než polovina Čechů účastní sportovních 

akcí. Jak lze vidět na obrázku číslo 7, tak daleko větší zájem je u mužů, kde přes 80 

procent z nich se zúčastní sportovních akcí jak pravidelně, tak nepravidelně. U žen je toto 

číslo menší, ale stále 50 procent z nich navštěvuje sportovní akce. Potenciál k vyzkoušení 

účasti na sportovní akci má necelých 15 % žen a 7 % mužů. 
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Obrázek 7: Účast Čechů na sportovních akcích 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z https://www.sportcentral.cz/sport-roku-2014 

5.4 Analýza účastníků 

   Po tříletém působení na trhu sportovních akcí v České republice je zapotřebí se 

zaměřit na složení účastníků, kteří navštěvují tento závod. Tato analýza je vytvořena na 

základě interních dat, které byly poskytnuty společnosti eventime s.r.o. 

5.4.1 Celkový počet účastníků a zastoupení v jednotlivých kategoriích 

   V tabulce číslo 9 jsou zpracována data za všechny uplynulé ročníky, ve kterých lze 

vypozorovat klesající trend v celkovém počtu účastníků. Od roku 2016 nastal propad o 

více než 100 účastníků. Jak již bylo zmíněno výše, Gigathlon nemá za cíl, aby se stal 

masovou akcí, ale zároveň bez dostatečného počtu účastníků nebude tato akce 

konkurenceschopná.  

   Z pohledu vývoje jednotlivých kategorií, je největší pokles zaznamenán u kategorie 

Team of Five, ve které došlo k více jak polovičnímu propadu v roce 2018 oproti prvnímu 

ročníku 2016. Pouze kategorie Single Woman zaznamenala nepatrný nárůst, a to spíše 

vzhledem k celkovému nejnižšímu zastoupení závodníků ze všech kategorií.  Kategorie 

Single Man si pohoršila celkem o 10 účastníků od roku 2016 a kategorie Couple, bez 

ohledu na kategorii Single Woman, vyšla v tomto průzkumu s nejnižším poklesem, a to 

,,pouze‘‘ o 8 zúčastněných dvojic.   
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 Tabulka 9: Celkový počet účastníků a zastoupení v jednotlivých letech a kategoriích 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

5.4.2 Věkové zastoupení  

   Jak lze vidět na grafu číslo 5, největší zastoupení závodníků se nachází ve věkovém 

rozmezí mezi 30–39 lety, a to ve všech třech ročnících. Za uplynulé 3 roky do této věkové 

kategorie počet účastníků s přibývajícím věkem rostl. Od věkové kategorie 40 až 49 let 

zaznamenal počet účastníků ve všech třech ročnících pokles.   

Graf 5: Věkové zastoupení jednotlivých závodníků v letech 2016–2018  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

 Jedná se převážně o lidi v ekonomicky aktivním věku, kteří již mají založenou 

rodinu a stálý aktivní příjem. Podle studie Sport roku 2014 patří této věkové kategorii 

k nejoblíbenějším sportům právě cyklistika a běh, plavání se objevuje na čtvrtém místě, 

hned za zimním sportem lyžování. Tato analýza je důležitá z toho důvodu, aby se lépe 

přesněji určila cílová skupina, která tuto akci pravidelně navštěvuje. V tabulce číslo 10 
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jsou zaznamenány počty závodníků dle jednotlivých věkových kategorií za uplynulé tři 

ročníky.  

Tabulka 10: Věkové zastoupení jednotlivých závodníků v letech 2016–2018  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

5.4.3 Složení národností 

   Od samého začátku akce se předpokládal velký zájem Švýcarů o českou verzi 

Gigathlonu, a to z vícero důvodů. Jedná se o osvědčený koncept, který je převzat ze 

Švýcarska, a zároveň je cena startovného daleko nižší než u původní švýcarské verze. Jak 

lze vidět v tabulce číslo 11, tak počet Švýcarů však od roku 2016 zaznamenává klesající 

trend, kdy z původních 29 Švýcarů v roce 2016, se i přes vysokou návratnost účastníků, 

zúčastnilo v roce 2018 pouze 9 Švýcarů. Největší zastoupení mají v každém ročníku Češi 

a nejvíce vzrůstající trend je znatelný u Němců, kteří to na české území nemají daleko. 

Tabulka 11: Složení národností v letech 2016–2018 3 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

5.4.4 Zastoupení mužů a žen 

   Jak lze vidět na grafu číslo 6, klesající trend všech závodníků akce Gigathlon se 

projevuje i na zastoupení mužů a žen v tomto závodu. Jelikož se jedná o náročné trasy a 

podmínky stanovují, že v kategorii Team of Five musí být minimálně 2 ženy, tak je 

logické, že pokud je tento závod atraktivnější pro muže, což dokazuje i zastoupení mužů 

v kategorii Single, klesá počet účastníků v kategorii Team of Five. 

                                                 
3 CZ … Česká republika; SK … Slovenská republika; CH … Švýcarsko; DE … Německo; BE … Belgie; IT … 

Itálie;  AT … Rakousko; FR … Francie; DK … Dánsko 
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Graf 6: Zastoupení mužů a žen v letech 2016-2018 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

 Pro přehled je zde doplněna tabulka číslo 12 s přesnými hodnotami o počtu 

účastníků podle rozdělení muži a ženy. 

Tabulka 12: Zastoupení mužů a žen v letech 2016-2018 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

 Z toho důvodu, že v každém roce byl jiný počet účastníků, je zde pro přehlednost 

k nahlédnutí tabulka číslo 13, která zobrazuje údaje v procentech. V roce 2016 a 2017 byl 

poměr mužů a žen téměř totožný, pouze v roce 2018 lze zpozorovat nepatrný nárůst žen 

o 1,63 %.  

Tabulka 13: Zastoupení mužů a žen v letech 2016-2018 v procentech 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 



56 

 

5.5 Analýza návratnosti účastníků 

 Analýza přesného počtu závodníků, kteří se vracejí a skupiny do kterých patří, je 

důležitá k tomu, aby se marketing této akce a podklady pro vytvoření komunikační 

strategie mohly ubírat správným směrem. Jak lze vidět v tabulce číslo 14, všechny tři 

ročníky, které se prozatím konaly, absolvovalo 24 lidí. Celkem 85 lidí bylo přítomno na 

dvou ročnících této akce. 

Tabulka 14: Návratnost účastníků 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

Tabulka číslo 15 zachycuje v procentech počet závodníků, kteří se zúčastnili 

minimálně dvou ročníků této akce. To znamená, že téměř 33 procent závodníků z roku 

2016 se rozhodlo pro opětovný start na závodě Gigathlon, a to buď v roce 2017 nebo 

2018. V letech 2017 a 2018 tvořili účastníci, kteří již jednou závod absolvovali, téměř 

polovinu všech účastníků této sportovní akce. 

Tabulka 15: Návratnost účastníků v procentech

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

Přesné rozložení počtu účastníků a jejich zastoupení v jednotlivých kategoriích je 

zaznamenáno v tabulce čísle 16. Jedná se o počet účastníků (ne týmů) a to z toho důvodu, 

že jak dvojice, tak pětičlenné týmy měnily v průběhu let své složení. Nejvíce lidí se 

vracelo z kategorie Team of Five a to celkem 146 závodníků za uplynulé tři ročníky.  
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Tabulka 16: Návratnost účastníků dle jednotlivých kategorií 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

 V tabulce číslo 17 jsou zaznamenána data o tom, kolik lidí absolvovalo jednotlivě 

vybrané ročníky. Z této tabulky vyplývá, že 61 z celkových 252 lidí bylo natolik 

spokojeno s prvním ročníkem této akce, že se přihlásili na ročník další, a to buď v roce 

2017 nebo roce 2018.  Z druhého ročníku akce, tedy roku 2017, se na dalším ročníku 

objevilo 31 z nich.  

Tabulka 17: Opakovaná účast dle vybraných ročníků  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

 Z grafu číslo 7 je na první pohled patrné, že nejvíce lidí, přesně 146 závodníků, 

kteří závod absolvovali vícekrát, patřili do kategorie Team fo Five. Následovala kategorie 

Couple s 27 % zastoupením účastníků, přesně 69 závodníků. 
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Graf 7: Opakovaná účast dle vybraných ročníků a jednotlivých kategorií 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

 Při zkoumání věku jednotlivých účastníků bylo zjištěno, že nejvíce osob, kteří se 

akce zúčastnili vícekrát, jsou narozeni v rozmezí let 1977 až 1984. Ročníky narození 

účastníků, kteří se zúčastnili vícekrát jsou zaznamenány na grafu číslo 8. 

Graf 8: Rozdělení účastníků dle věku, kteří se zúčastnili opakovaně  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 
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 V tabulce číslo 18 jsou zaznamenány národnosti účastníků. Nejvíce se vracejí 

Češi, kteří mají zároveň celkové největší zastoupení v účastnících závodu. Následují je 

Němci a Švýcaři. 

Tabulka 18: Národnosti účastníků, kteří se zúčastnili 2krát a vícekrát 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování dat 

 Z dostupných dat bylo zjištěno, že akce se vícekrát zúčastnilo celkem 109 lidí, 63 

mužů a 46 žen. Tedy 58% účastníků, kteří se na akci objevili vícekrát, byli muži a 42% 

bylo žen. Tyto výsledky jsou graficky znázorněny v grafu č. 9. 

Graf 9: Poměr účastníků dle pohlaví, kteří se zúčastnili 2krát a vícekrát  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 
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   Díky této analýze návratnosti účastníků, se podařilo zjistit, že z celkového počtu 

511 účastníků, kteří se zúčastnili za poslední tři roky sportovní akce Gigathlon, se 109 

z nich vrátilo na dalších ročník, což je více než 21 procent všech zúčastněných. Za 

uplynulé 3 ročníky se zúčastnilo celkem 620 lidí, toto číslo bylo poníženo o účastníky, 

kteří se akce zúčastnili vícekrát. Tedy o 85 osob, které se ji zúčastnili dvakrát a 24 osob, 

které se zúčastnili všech tří ročníků.  

5.6 Konkurenční závody 

 V České republice je každoročně organizováno velké množství sportovních akcí a 

každým rokem tento počet stoupá. Zmapování a analýza sportovních akcí, které mají 

nejvíce podobný koncept se závodem Gigathlon poslouží jako podklad pro zpracování 

nové marketingové strategie závodu Gigathlon.  

 Závody byly vybrány na základě předem určených kritérií, přičemž každý závod, 

který je níže analyzován, musí splňovat alespoň 2 z nich. Jedno z kritérií je termín, a to 

v termínu od pátku 23. 8. 2018 do neděle 8. 9. 2018. Tyto tři víkendy byly vybrány z toho 

důvodu, že převážná většina těchto závodu je extrémně náročná, a pro závodníky tak ve 

většině případů není v jejich fyzických silách zvládnou více takto náročných závodů 

v krátké době po sobě.  

Kritéria: 

1) Možnost závodit v týmu 

2) Vícedenní závod 

3) Termín od 23. 8. 2018 do 8. 9. 2018 

4) Disciplíny, které obsahuje závod Gigathlon 

  Jedinou výjimku má závod Krušnoton, který splňuje pouze jedno z kritérií, ale 

z důvodu, že se jedná o nejdelší závod v silniční cyklistice na území České republiky, tak 

byl do výběrů závodů zařazen také. Ve většině případu byla analyzována data ze závodů, 

které se konaly v roce 2018. V případě, že již závody mají připravené propozice pro 

ročník 2019, jsou použita data novější. Pokud se jednalo o sérii závodů, byl vždy vybrán 

závod v termínu, který byl nejblíže k datu závodu Gigathlonu. Veškerá data, která sloužila 

jako podklad pro tuto analýzu, byla čerpána z webových stránek jednotlivých závodů, 

které jsou uvedené ve zdrojích této práce. 
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Mezi faktory, které jsou níže posouzeny, spadají: 

1) Cena + cenové vlny 

2) Možnost závodů pro děti 

3) Termín a lokalita 

4) Série závodů 

5) Kategorie + možnost štafet 

Cross Parkmaraton 2018 

 Závod, který je pořádán v Krásné Lípě v Ústeckém kraji v sobotu 25. srpna 2018. 

Tratě závodu jsou celkem rozděleny do 4 kategorií. První trať je dlouhá 10 km, dále je 

možnost Cross půlmaratonu, Cross maratonu a jako poslední Štafety, ve kterých 

čtyřčlenný tým musí dohromady uběhnout 20 km, ve štafetách je možná jakákoli 

kombinace složení týmu. Součástí jsou i závody pro děti. Startovné se pohybuje ve dvou 

cenových vlnách od 200 do 600 Kč na osobu. Vzhledem k velkému rozpětí cen je 

přiložena tabulka, ve které je podrobně rozepsaná výše startovného v příloze číslo 2. 

Miladatlon 2018 

 Terénní závod ve formě triatlonu a kvadriatlonu závod, který se konal 25. 8. 2018 

v lokalitě jezera Milada u Ústí nad Labem. Je určen jak pro mládež, tak i pro dospělé a 

týmy. Trasy jsou rozdělené podle náročnosti na krátké, střední a dlouhé. Čtyřčlenné 

štafety mohou být v libovolném složení. V kategorii žáci mohou závod absolvovat děti 

od 8 let. Zajímavostí je, že štafety jsou rozděleny na kategorie podle věku, který je 

ohraničen součtem všech věků členů štafet, první kategorie je do celkového součtu 119 

let, druhá od 120 let. 

 Startovné u dospělé kategorie se pohybuje ve dvou cenových vlnách, v rozpětí od 

450 Kč do 650 Kč. V příloze číslo 3 je k naleznutí tabulka, která zaznamenává výši 

startovného v jednotlivých cenových vlnách. 

Jizerská 50  

 Tento závod patří pod sérii závodu Běhej lesy. V roce 2018 se konal 31. srpna 

v Jizerských horách. Trasy jsou ve třech různých vzdálenostech, nejkratší verze má 12 

km, střední trasa 23 km a nejdelší, s časovým limitem 8 hodin, 50 km. Cena startovného 

se pohybuje ve čtyřech cenových vlnách. V první cenové vlně se pohybuje od 500 Kč do 

800 Kč. Na místě je nejdražší startovné za 1 000 Kč. V ceně startovného je zahrnuto 
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občerstvení, startovní číslo, zdravotní služba, úschovna, fotografie ke stažení a ceny pro 

nejlepší závodníky. Lze se účastnit i formou týmové soutěže. 

Jezevec race 

 Jedná se o triatlonový závod, který se koná v Jablonci nad Nisou. Závodu se 

účastníci mohou zúčastnit buď v kategorii jednotlivec, hobby nebo v tříčlenném týmů. 

Pro kategorii hobby je jednotná výše startovného 100 Kč. Pro jednotlivce je na místě 

možnost zakoupení startovného za 300 Kč, nebo v dřívější registraci za 200 Kč. Tříčlenné 

týmy platí 450 Kč nebo 650 Kč na místě. Pro návštěvníky je připraven program v podobě 

orientačního běhu a afterparty. Den po konání tohoto závodu se koná doprovodný závod 

J – Run, ve kterém jde o běžecký závod tvrdého rázu na 12 a 17 km. 

Karmolínský Vrchozdol  

 Pro tento závod horských kol na Šumavě byla pro účastníky připravená trať o 

celkové délce 43 kilometrů, na které se muselo překonat tisícimetrové stoupání. Kategorie 

byly rozděleny na muže a ženy s mezníkem 45 a 40 let. Junioři závodili v kategorii od 15 

do 18 let, součástí byl i závod pro děti od 8 do 15 let a veteráni nad 65 let. Zajímavá je u 

tohoto závodu speciální kategorie pro závodníky nad 100 kilogramů. První cenová vlna 

byla do 17. 8. 2018 a to 350 Kč, v druhé cenové vlně bylo startovné na výši 450 Kč.  

Wenger Czech Adventure Race 

 Tento závod je nejtěžší venkovní závod pořádaný na území České republiky, ve 

kterém je pro čtyřčlenné týmy připravená trať dlouhá přes 100 km, jejíž časový limit je 

75 hodin. V roce 2019 se bude konat v termínu 29.8. – 1.9. v okolí Karlštejna. Závod se 

musí absolvovat nonstop a součástí závodu je kromě fyzické zdatnosti také schopnost 

týmu zvolit ideální strategii, která zahrnuje správné tempo, odpočinek a stravu. Zahrnuje 

tyto disciplíny: běh, horské kolo, skalní lezení, jumarování a slanění, jeskyňaření, 

orientační běh, plavání, kánoe a Bolskros. V každém týmu musí být alespoň jedna žena, 

v týmu akademici alespoň 2 členové s platným průkazem ISIC. Startovné je rozděleno na 

2 cenové vlny:   

 12 000 Kč/tým pro členy ČAES, zaplacené do 30.6.2019 

 14 000 Kč/tým pro ostatní a zaplacené po 30.6.2019 

 Součástí startovného je zajištěn převoz závodníků, večeře při zahájení, půjčení lodí 

a tričko závodu. Ubytování není zahrnuto v ceně. Zajímavé je, že v ročníku 2019 se po 
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několikaleté tradici odstoupilo od inline bruslí. V příloze číslo 5 jsou pro představu o 

náročnosti závodu k nahlédnutí trasy tohoto závodu a jejich vzdálenosti. 

Night Gladiator Race Josefov 2018 

 Jedná se o vícedenní závod, který se v roce 2019 bude konat ve stejném termínu, 

jako závod Gigathlon. Klasický závod pro dospělé je běh na 8 km s 25ti překážkami. 

Noční verze je zkrácena na 3 kilometry a 10 překážek. Závod má i kategorii pro děti ve 

vzdálenosti 1 km a 7 překážek. Tento závod má celkem pět cenových vln, které se 

pohybují od října do srpna v rozmezí 970 Kč až 1 150 Kč u týmů za jednotlivce. Tyto 

cenové vlny a výše startovného jsou k naleznutí v příloze číslo 4. Startovat mohou jak 

jednotlivci, tak smíšené dvojice. V neděli je možnost startovat v týmu, na rozdíl od 

Gigathlonu se ale nejedná o štafetový závod a celý tým běží závod od začátku do konce 

společně. Ubytování je pro účastníky ve stanech zdarma ve vyhrazeném prostoru. 

MINI Adventure Race  

V roce 2019 proběhne tento náročný závod taktéž ve stejném termínu jako 

Gigathlon, a to v okolí Karlštejna.  Jedná se o přírodní víceboj dvojic, ve kterém týmy 

absolvují okolo 150 km jak pěšky, tak na kole nebo bruslích či na vodě. Časovým limit 

pro dokončení závodu je 18 hodin. Start je ve 22 hodin a první tým je v cíli očekáván už 

během dopoledne. První cenová vlna je ve výši 666 Kč za osobu, druhá od 1. 8. 2019 ve 

výši 850 Kč za osobu. V ceně startovného není zahrnuté ubytování, účastníci si jej 

v kempech řeší sami. Startovné zahrnuje: mapy, instrukce k závodu, převoz materiálu, 

lana a jištění na Bolskrosu a slanění.  

Beskydský sedmička 

Horský maratonský běh ve formě vícedenního závodu, který proběhne v termínu 

30. 8. – 1. 9. 2019 v Beskydech. Závodí se ve dvoučlenných nebo tříčlenných týmech, 

které mohou být libovolně složeny podle věku, výkonnosti i pohlaví. Jedinou podmínkou 

je, že ke dni startu musí být všichni členové týmu plnoletí. Závodí se v kategorii Long a 

Short (tedy dlouhá a krátká). Startuje se v pátek 30. 8. 2018 ve 22 hodin. Závod je 

rozdělen do kategorií podle věku a pohlaví. Ubytování je zajištěno v tělocvičně. Při 

registraci od 7. 1. 2018 do 31. 5. 2019 je cena 1250,- Kč za osobu, v období od 1. 6. 2018 

do 19. 8. 2018 je 1350,- Kč za osobu.  
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360Challenge Liberec 2018  

Šestikilometrový silový a vytrvalostní závod, který je pořádán v Liberci ve formě 

běžeckého závodu v kombinaci s různě fyzicky náročnými překážkami, s verzí jak pro 

děti, tak i pro dospělé. Je součástí série závodů, které se pořádají celkem 4x za rok. 

Závodníci se mohou účastnit v týmu nebo samostatně. Ceny se pohybují ve dvou 

cenových vlnách od 375 Kč do 500 Kč za závodníka. 

Plzeňská MTB 50 Kooperativy 

Závod horkých kol pořádaný v Plzni 1. 9. 2018, jehož součástí jsou i dětské 

závody pro nejmladší děti do 5 let až po žáky do 13 let. Startovné se pohybuje ve čtyřech 

cenových vlnách, od 500 Kč do 650 Kč pro trasy 38 km a 57 km. Nejkratší trasa o délce 

18 km má 2 cenové vlny, a to 200–250 Kč. Tento závod je součástí série závodů Kolo 

pro život. 

Swimrun Slapy 2018 

 Tento závod přináší kombinaci běhu a plavání, která se dá absolvovat ve formě 

dvojic na 11 či 12 km, a to jak ženských, mužských tak i smíšených. Startovné se 

pohybuje ve dvou cenových vlnách od 400 Kč do 700 Kč za osobu. I když je závod 

jednodenní, tak je pro závodníky je v ceně startovného zahrnut zdarma prostor pro 

stanování. 

Vltavarun 

 Jedná o vícedenní a týmový závod. Pro 12členné týmy je připraven 360 km dlouhý 

štafetový běh ze Šumavy až do Prahy podél Vltavy. Trať je rozdělená na 36 úseků, na 

kterých se střídá 12 lidí z týmu. Startovné se pohybuje ve třech cenových vlnách od 

12 000 – 18 000 Kč, tedy 1 000 – 1 500 Kč na osobu, s tím, že dopravu po trasách si 

závodníci zajišťují samy. V ceně je zahrnuté triko, noční zázemí na nocleh a zázemí 

závodu.  

Krušnoton 

Tento závod, který se koná 10. 8. 2019 v Teplicích, splňuje pouze jedno z výše 

uvedených kritérií, ale do výběru byl s výjimkou jako jediný zařazen, z toho důvodu, že 

se jedná s délkou 250 km o nejdelší závod v silniční cyklistice v České republice a 

účastníci z řad profesionálů, kteří se pravidelně účastní závodu Gigathlon, na něm startují. 

Výše startovného je jednotná, pro krátkou trasu 600 Kč, pro střední trasu 750 Kč, pro 



65 

 

nejdelší trasu 900 Kč. Startovné zahrnuje účast v závodu, měření čipovou technologií, 

občerstvení na trati, teplé jídlo v cíli vč. tradiční upomínkové misky.  

Homerův triatlon 

 Tento závod je součástí série závodů, dne 24. 6. 2019 se uskuteční v Praze. Je 

určen pro děti a dospělé všech výkonnostních kategorií, jež jsou rozděleny dle pohlaví, 

věku a výkonnosti. Nejmenší sportovci se mohou účastnit dětského běhu a pro dospělé 

soutěžící jsou připraveny sportovní disciplíny na tratích ve třech úrovních náročnosti. Je 

zde možnost se zúčastnit ve štafetovém týmu. Kromě sportovního zážitku s sebou tato 

akce přináší i bohatý doprovodný program v podobě hudebního festivalu pro účastníky i 

přihlížející diváky. Startovné se pohybuje ve čtyřech cenových vlnách od 490,- Kč do 

600,- Kč na osobu u závodu dospělých. Dětské závody taktéž ve čtyřech cenových vlnách 

od 90,- Kč do 290,- Kč. 

5.6.1 Výsledek analýzy konkurence 

 Všechna důležitá data jsou zaznamenána v tabulce číslo 19. Celkem zde bylo 

analyzováno 15 závodů, které až na závod Krušnoton, splňují alespoň dvě předem 

stanovená kritéria. 

Pouze jeden závod, Krušnoton, nepoužívá jako nástroj pro úpravu startovného 

cenové vlny. Nejčastěji jsou cenové vlny rozloženy do dvou cenových vln, a to u 9 

závodů. Jediný Vltavarun používá 3 cenové vlny. Čtyři cenové vlny využívají 3 závody. 

Cestu 5 cenových vln zvolil taktéž jenom jeden závod, a to Gladiator Race. 

 Z celkem 15 závodů je 5 závodu vícedenních, a to Wenger Czech Adventure 

RaceNight Gladiator Race Josefov, MINI Adventure Race, Beskydský sedmička a 

Vltavarun. Kromě Wenger Czech Adventure Race mají všechny závody v ceně 

startovného zahrnuté i ubytování, a to buď ve stanech nebo v prostorách tělocvičen ve 

školách. Gigathlon Czech nabízí zdarma ubytování ve stanovém městečku, podmínkou 

ale je mít stan s logem Gigathlon, který je zahrnut v ceně startovného.  

 U závodů Cross Parkmaraton, Wenger Czech Adventure Race a Vltavarun je 

zapotřebí dopravy k přesunu jednotlivých členů týmu na svá startoviště po celé trase 

závodu. První dva závody zajišťují dopravu učastníků, pouze Vltavarun nechává dopravu 

na samostatných závodnících. U Gigathlonu Czech je doprava zajištěna v rámci 

startovného pro všechny účastníky. 

 



66 

 

Tabulka 19: Shrnutí analýzy konkurence 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat webových stránek jednotlivých závodů 

 Celkem 11 závodů lze absolvovat v týmech. U závodů Beskydský sedmička, 

360Challenge, Vltavarun a Homerův triatlon je čistě na účastnících, jak z pohledu pohlaví 

uspořádají své týmy. U Cross Parkmaraton, Miladatlon, Jezevec race, MINI Adventure 

Race a Swimrun Slapy musí závodnící sestavit své týmy buď ve formě smíšené, nebo 

čistě muži a ženy. Jediný závod Wenger Czech Adventure Race má v pravidlech, že 
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alespoň jeden z členů týmů musí být žena. Nabídku pouze smíšených dvojic, nabízí stejně 

jako Gigathlon Czech, pouze Gladiator Race. Nabídka složení týmu je tak u 

konkurenčních závodů daleko rozšířenější než u závodu Gigathlon Czech, kde je možnost 

startovat ve dvoučlenných nebo pětičlenných týmech, přičemž tyto týmy musí obsahovat 

minimálně jednu ženu u dvojic a dvě ženy u pětičlenných týmů. Možnost startu pouze 

mužů nebo žen není k dispozici v žádné z kategorií. 

 Možnost závodů pro děti nabízí 7 z výše zmiňovaných 15 závodů. U vícedenních 

závodů s výjimkou Gladiator Race není nabízená varianta pro děti, stejně jako u závodu 

Gigathlon Czech, a to nejspíše z toho samého důvodu, kterým je velká organizační 

náročnost a otázka bezpečnosti při zapojení dětí do závodů.  

 Žádný ze závodů nemá v ceně startovného zahrnutou stravu a ubytování 

pohromadě, v tomto je Gigathlon Czech jedinečný oproti ostatním závodům. 

Z pohledu ceny se jako jediný Gigathlon Czech, který má v poslední cenové vlně 

cenu startovného 3 600 Kč na osobu v kategorii Team of Five, přibližuje Wenger Czech 

Adventure Race. Startovné tohoto závodu zahrnuje mapy, instrukce k závodu, půjčení 

lodí, lana v místě lezeckých disciplín, převoz vybavení týmů mezi depy, večeři při 

slavnostním zahájení a zakončení a tričko závodu. Na rozdíl od Gigathlonu Czech tak 

v jeho ceně není ubytování, strava a ani stan. 

 Celkem šest závodů, a to Jizerská 50, Wenger Czech Adventure Race, Gladiator 

Race a 360Challenge, Plzeňská MTB 50 Koopertiva a Homerův triatlon jsou součástí 

série závodů. MINI Adventure Race je také označen jako sériový závod, ale z toho 

důvodu, že spadá pod Wenger Czech Adventure Race není do celkové statistiky 

započítán. Gigatlon Czech má pouze jeden hlavní závod, doplněný o série Test Tour, 

které se však nedají počítat jako závody, ale pouze jako testování tratí a možnost pro 

účastníky otestovat trasy a seznámit se s organizačním týmem. 

5.7 SWOT analýza 

 Jako podklad pro stanovení nové marketingové strategie sportovní akce Gigathlon 

Czech byla za spolupráce s dvěma členy hlavního organizačního týmu vypracována 

SWOT analýza sportovní akce Gigathlon na schůzi dne 22. listopadu 2018. Tato SWOT 

analýza reflektuje výsledky, které byly zjištěny v analytické části. Z vnějšího prostředí 

byly zhodnocené příležitosti a hrozby, z vnitřního prostředí silné a slabé stránky. Záznam 

této schůze je níže rozepsán v jednotlivých bodech. 
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5.7.1 Silné stránky 

Převzetí značky (konceptu)  

Do České republiky se podařilo v roce 2016 přenést již zaběhlý koncept, který má 20letou 

tradici ve Švýcarsku na základě licenční smlouvy. 

Návratnost účastníků 

Část účastníků se vrací a jsou spokojeni s průběhem akce, a to jak čeští, tak i zahraniční 

účastníci. Z toho důvodu bude zpracována analýza jednotlivých účastníků, kteří se na 

závod vracejí, jak z pohledu věku a pohlaví, tak i národnosti. Pomůže to tak lepšímu 

zaměření na tyto skupiny lidí.  

Eventime – kontakty 

Po mnohaletém působení této firmy na trhu sportovních akcí, si firma vybudovala dobré 

a silné jméno a nasbírala nespočet kontaktů, díky kterým je jednodušší dostat se ke 

slavným osobnostem, zajistit partnery a ostatní důležité věci pro akci na základě osobních 

vztahů. 

Organizační tým 

I když se tým schází těsně před začátkem akce, jeho jádro je silné a více než 90% 

organizačního týmu je u akce již od prvního ročníku 2016. Tým je sestaven z lidí se 

zápalem pro sport, má svého ducha a individuální nadšení každého člena.  

Emoce – víkend spolu 

Tato akce je jedinečná tím, že nabízí lidem společně strávit celý víkend. Hlavně 

v týmových štafetách a v týmech Team of Five lze spatřit každoroční nadšení a emoce ze 

společně dokončeného závodu. Podpora, nadšení a euforie, závod umí vytvářet silné 

emoce a během svého víkendového trvání stmelit závodníky.  

Rodinná atmosféra 

Všichni účastníci a organizátoři jsou na přátelské vlně, mezi sebou si tykají a vzájemně 

se znají. Účastníci mezi sebou společně soupeří, ale zároveň si pomáhají a užívají 

společný čas mimo trasy závodu.  
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Ambasador 

Velká možnost využít širokou síť kontaktů a zajistit silného ambasadora akce, který 

dokáže oslovit další potencionální účastníky prostřednictvím sociálních sítí a oslovením 

specifických skupin lidí.    

5.7.2 Slabé stránky 

Vyhlášení dalšího ročníku závodu 

K vyhlášení dalšího ročníku až na konci kalendářního roku. V příštích letech je zapotřebí 

vyhlásit další ročník při ukončení ročníku předchozího, což znamená určit lokalitu 

s větším předstihem a nečekat na ,,poslední chvíli‘‘.  Tímto se bude moc nabídnout 

účastníkům závod v době, kdy jsou ještě plní emocí a nadšení. Termín následujícího 

závodu by měl být znám dříve, než se účastníci přihlásí na jiné konkurenční závody, u 

kterých byly termíny známy více dopředu.  

Tradice 

Na českém trhu se pohybují akce, které mají mnohaletou tradici, závod Gigathlon je zde 

nový, lidé z něj někdy mají strach, že ho nezvládnout, přitom v kategorii Team of Five, 

se natolik neliší od ostatních závodů, co se náročnosti týče. 

Jeden člověk 

Celá společnost eventime, s.r.o. stojí na jednom člověku, což s sebou nese vysoké riziko 

pro další ročníky této akce. 

Jednou za rok 

Je otázkou k zamyšlení, zda nepřidat v průběhu roku nějaký podpůrný závod. Gigathlon 

je velmi náročný na organizaci a trvá pouze jeden víkend, který se připravuje půl roku 

dopředu.  

Děti 

V silách organizačního týmu zatím není možnost zajistit doprovodné závody pro děti. Pro 

rodiny s dětmi je tedy těžké se závodu účastnit, pokud nemají zařízené hlídaní nebo 

doprovod na akci. 
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Marketingová komunikace 

Marketing této akce patří k velmi slabým stránkám. V organizačním týmu není žádný 

specialista, který by spravoval marketing sportovní akce Gigathlon. Po třech letech jsou 

již k dispozici data, ze kterých lze udělat statistiky. Tato akce se musí více zabývat 

složením závodníků, na základě rozborů správně vybrat skupiny, které je možno s touto 

akcí oslovit. Je zapotřebí se o to více zabývat do hloubky.  

Zpětná vazba  

Ani z jednoho ročníku nebyla zajištěna zpětná vazba od závodníků, a to ve formě, aby 

organizátorům akce sdělili, jak se o akci dozvěděli, co je vedlo k přihlášení, jaké stránky 

závodu se jim líbily a s jakými naopak nebyli spokojeni. 

5.7.3 Příležitosti 

Růst zájmu o vytrvalostní sporty 

V České republice je trend růstu zájmu o sport celkově, zvláště o vytrvalostní sporty. Na 

tyto lidi se musí cílit marketingová komunikace, aby vyzkoušeli tento závod. 

Zahraničí  

Za prvé zkusit přilákat více zahraničních závodníků a promyslet způsob, kterým to 

efektivně dokázat. Za druhé má Gigathlon Czech zároveň licenci na pořádání tohoto 

závodu na Slovensku a v Polsku, kde Gigathlon Czech zatím nezahájil svoji aktivitu, v 

budoucnosti se tak může rozšířit i do těchto zemí. 

Odstup od masových akcí 

V dnešní době Češi pomalu odstupují od masových akcí a vyhledávají akce s přátelským 

zázemím, přesně to Gigathlon umí nabídnout. Zde je ale opět otázka, jak takové lidi 

oslovit. 

5.7.4 Hrozby 

Konkurenční akce 

Na trhu je nespočet sportovních akcí podobného charakteru a každý rok vznikají nové. 

Musí se tak najít způsob, jakým se tato akce na trhu udrží a jak si udrží své závodníky. 
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Neznalost 

Nikde jinde, než ve Švýcarsku o této akci nevědí, z toho důvodu je těžké přilákat 

zahraniční závodníky. Zároveň je v České republice nízké povědomí o této akci a spousta 

lidí netuší, jaké disciplíny obsahuje a jakou formou je pořádaný.  

Vázanost na licenci 

Od začátku je Gigathlon Czech vázán licenční smlouvou, díky které byl přenesen celý 

koncept závodu na území České republiky. Na základě možných budoucích neshod 

ohledně úprav jednotlivých prvků závodu je ale velkou hrozbou ukončení spolupráce ze 

strany Švýcarů.  

Sponzoři 

Tím, že se jedná o malou akci pořádanou 1x za rok bez masové účasti a bez většího počtu 

fanoušků, je hrozbou odklon sponzorů od akce. V říjnu 2018 přišla tato akce o hlavního 

sponzora a celkově se komerční partneři hledají pro Gigathlon daleko hůře než pro 

masové akce, ke kterým inklinují více. 

5.7.5 Kvantitativní výsledky SWOT analýzy 

 

Z kvantitativního hodnocení SWOT analýzy, které je zobrazeno na obrázku číslo 

8, vychází, že je zapotřebí se zaměřit na eliminaci slabých stránek, aby vznikl prostor pro 

využití příležitostí.  
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Obrázek 8: SWOT analýza sportovní akce Gigathlon Czech 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dat 
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6 MARKETINGOVÁ STRATEGIE 

 Celá marketingová strategie zahrnuje několik dílčích prvků, které jsou zde 

podrobně rozpracovány a v případě odsouhlasení hlavním managementem závodu, budou 

již průběžně aplikovány na aktuální ročník 2019. Ostatní dílčí prvky, které nebudou 

aplikovány v roce 2019 budou sloužit jako podklad pro jejich zařazení v dalších ročnících 

této akce a bude možnost jejich případného zavedení v průběhu let 2020–2021.  

6. 1 Seznam hlavních kroků marketingové strategie 

Mezi hlavní kroky marketingové strategie patří: 

1) Zvolení lokality a termín závodu 

2) Úprava kategorií 

3) Výše startovného 

4) Vymezení cílové skupiny 

6.1.1 Zvolení lokality a termínu závodu 

 Určení lokality závodu a jeho termínu je ovlivněno více faktory. Největším 

problémem, který nastává u sportovní akce Gigathlon Czech je to, že se do poslední chvíle 

neví, v jaké lokalitě se bude závod konat. Informace o termínu a lokalitě dalšího závodu 

by měla být nejlépe známa již rok dopředu před konáním akce, a to hlavně z toho důvodu, 

aby se při příležitosti slavnostního vyhlášení vítězů předchozího ročníků mohlo oznámit 

závodníkům, kteří jsou plni euforie a nadšení ze závodu, oficiální pozvání na další ročník 

této akce a zároveň jim takto nabídnou nejvýhodnější první cenovou vlnu startovného. 

Vzhledem k provedené analýze návratnosti účastníků se podařilo zjistit, že z celkového 

počtu 511 závodníků4 se 109 z nich vrátilo na dalších ročník, což je více než 21 % všech 

zúčastněných. Zde je znatelný velký potenciál pro nárůst tohoto čísla a zvýšení 

návratnosti účastníků uveřejněním dalšího ročníků hned po ukončení závodu. 

 Pro rok 2019 se ale o lokalitě a termínu závodu rozhodovalo daleko později, a to i 

z důvodu probíhajícího jednání se Švýcary o prodloužení licenční smlouvy. Ohledně 

termínu byly navrhnuty dvě varianty, a to buď 24. až 25. srpna, nebo klasický termín 

posledního srpnového víkendu, a to 31.sprna až 1. září 2019. U lokality se rozhodovalo 

z variant tří. 

                                                 
4 Celkem se za uplynulé 3 ročníky zúčastnilo 620 lidí, toto číslo bylo poníženo o účastníky, kteří se akce zúčastnili 

vícekrát. Tedy o 85 osob, které se ji zúčastnili dvakrát a 24 osob, které se zúčastnili všech tří ročníků. 
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 Nejprve došlo ke zmapování všech konkurenčních akcí podobného charakteru, 

které se konají u potencionálních lokalit. Tato analýza nesloužila jenom pro výběr lokality 

a termínu, ale i pro zjištění dalších prvků, kterými by se mohl Gigathlon inspirovat. U 

analýzy konkurenčních závodu byla stanovena čtyři kritéria, která zúžila výběr na 15 

konkurenčních závodu.  

 Další prvek, který hraje roli ve výběru lokality je znalost daného kraje a nutnost 

zvážení veškerých povolení, které jsou k organizaci závodu potřebná. Dále také možnost 

využití dané lokality k vytvoření lukrativních tras závodu.  

Varianty pro zvolení lokality Gigathlon 2019 (čerpáno ze schůze dne 2. 11. 2018, záznam 

k nahlédnutí v příloze číslo 1) 

1) Račice 

 Místo s ozkoušeným zázemím závodu z ročníku 2018 a velkou podporou kraje. 

Problémem je ale vytvoření lukrativních tras závodu v této lokalitě. V předchozím 

ročníku byly Račice propojené s Mosteckem, tento koncept byl ale logisticky a 

organizačně velmi náročný.  

2) Kombinace Račice a Mělník (Ústecký + Středočeský kraj) – Kokořínsko 

 Středočeský kraj a oblast Kokořínska nabízí malebné prostředí, krásné kopce a 

hradby, tedy skvělou možnost, jak připravit atraktivní trasy pro závodníky. Kokořínsko 

nabízí postavení závodu na jiných parametrech a zároveň je tato oblast blíže od Prahy. 

Náročnost logistiky by se tak znatelně snížila, v sobotní části závodu by se jednalo o 

vzdálenost pouhých 30 km mezi Račicemi a Mělníkem oproti předešlému ročníku, kdy 

se musela zajistit přeprava závodníků na Mostecko, která trvala více než hodinu. Pro 

plánování tras by také bylo velké ulehčení využití Labské stezky, která vede podél Labe 

až do Mělníka. 

3) Pouze Středočeský kraj 

 Tato varianta by zahrnovala vynechání Račic, tedy osvědčeného centrálního místa 

závodu. Jednalo by se o koncept, který by byl postaven na tom, že by se oba dva dny 

zůstalo na jednom centrálním místě a nebyla by zapotřebí složitá logistika dopravy 

závodníků a přesunu celého organizačního týmu.  

 Pro ročník 2019 byla vybrána druhá varianta, která umožňuje využít osvědčené 

zázemí závodu a možnost vytvoření atraktivních tras pro závodníky. 
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6.1.2 Úprava kategorií 

 Jelikož tato akce nemá rozhraní kategorií dle věku, jako převážná většina ostatních 

závodů, je zde větší prostor k tomu, aby se rozšířili dosavadní tři kategorie. Z tohoto 

důvodu je škoda nevyužít úpravy kategorií dle pohlaví, o které již v minulosti závodníci 

projevili zájem. Jelikož je ale Gigathlon Czech Republic vázán licenční smlouvou ke 

Gigathlonu Switzerland, není v kompetencích organizačního týmů dle libosti do úpravy 

kategorií zasahovat.  

 Z výše analyzovaných 15 závodů, lze 11 závodů taktéž absolvovat v týmu. U 

čtyřech z nich je libovolně na závodnících, jak své týmy uspořádají, a to jak z pohledu 

věku, tak i pohlaví. U pěti závodů mohou závodníci sestavit své týmy buď v týmech 

smíšených, nebo čistě ženy a muži. Jeden závod má v pravidlech, že alespoň jeden člen 

z týmu musí být ženského pohlaví a nabídku pouze smíšených dvojic nabízí stejně jako 

Gigathlon, závod Gladiator Race.   

Kategorie Single 

 Tato kategorie je od samotného začátku rozdělena na muže a ženy. Toto rozdělení 

bude i nadále zachováno v následujících ročnících. Z tohoto důvodu není tato kategorie 

zahrnuta ani v tabulce číslo 20, protože zde není prostor k žádné změně. 

Kategorie Couple 

 Podle švýcarského modelu je podmínka u kategorie Couple, že tento tým musí 

obsahovat alespoň jednu ženu. Pro závodníky mužského pohlaví je kvůli tomuto pravidlu 

daleko složitější, vzhledem k povaze závodu a nižšímu zastoupení žen v počtu účastníků, 

k sobě do týmu najít ženu, než kdyby hledali dalšího muže. Proto by se nově tato 

kategorie mohla rozdělit na 3 podkategorie, a to Couple Man, Couple Mix a Couple 

Woman. Kategorie Couple Woman je přidána z toho důvodu, že se v posledním ročníku 

našly dvě ženy, které spolu chtěly v kategorii Couple závodit. Této dvojici tak byla tehdy 

udělena výjimka.  

Kategorie Team of Five 

 Kategorie Team od Five by se mohla poupravit podobným způsobem jako kategorie 

Couple. Základní princip této kategorie spočívá v tom, že tým musí být složen alespoň ze 

dvou žen, přičemž každý člen týmu musí absolvovat alespoň jednu disciplínu. Nově by 

se týmy mohly rozšířit na Team of Five Man, Team od Five Mix a Team of Five Woman.  
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 Všechny tyto změny zachycuje tabulka číslo 20, ve které není zanesena kategorie 

Single Man a Single Woman, jelikož zůstává neměnná. Oproti roku 2018 by se tak počet 

kategorií z původních 4 mohl zvýšit na 8 kategorií, ve kterých budou moci závodníci 

soutěžit. Mimo tyto kategorie dále budou vyhlašovány speciální týmy specifických 

cílových skupin, a to firemní týmy, týmy učitelů, týmy složek integrovaného záchranného 

systému a týmy studentů. 

Tabulka 20: Návrh úpravy kategorií Couple a Team of Five 

 

Zdroj: Zpracování vlastních dat 

 Pro aktuální ročník 2019 dojde k úpravě kategorií Couple, které se rozšíří o Couple 

Woman a Couple Man. Rozšíření kategorií o kategorie Team of Five zůstává jako 

možnost pro ročník 2020 po zhodnocení výsledku první změny. Hlavním důvodem je 

těžké prosazení této změny u Švýcarů, se kterými má tento závod spojenou licenční 

smlouvu. V případě úspěšného výsledku nynějšího prosazení rozšíření kategorií Couple, 

bude na programu další jednání o rozšíření kategorií. 

6.1.4. Cenová strategie 

 Určitě není v zájmu managementu akce hýbat cenou startovného v základním pojetí 

jako takovém. Je zde však pár návrhů na úpravu jeho výše. Pro závodníky může být 

vysoká cena prvkem, který je pro ně odrazující od posledního kroku k registraci do 

závodu. Cena je však stanovena jako ,,all inclusive’’ a i když na první pohled působí jako 

velmi nadhodnocená, tak je třeba, aby si závodník uvědomil, co vše se pod touto cenou 

skrývá.  

 Dále by cena neměla být na webových stránkách uváděná pro celek. Peněžní částka 

ve výši 16 500 Kč pro Team of Five, je opticky velmi vysoká a odradí potencionální 

závodníky od toho, aby vůbec zkoumali, co vše cena zahrnuje a na kolik vychází na 

jednotlivého člena týmu. Viz tabulka číslo 21. 
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Tabulka 21: Optické zeštíhlení výše startovného 

 

Zdroj: Zpracování vlastních dat 

6.1.4.1 Obsah startovního balíčku 

Startovné u Gigathlonu Czech zahrnuje tzv. ,,all inclusive‘‘ startovní balíček. Po 

provedené analýze konkurenčních závodu bylo zjištěno, že ani jeden vícedenní závod 

nenabízí kombinaci organizace závodu, stravu, ubytování a dopravu na stanoviště v rámci 

startovného. V tomto je Gigathlon jedinečný. Z provedené analýzy konkurenčních 

sportovních akcí bylo zjištěno, že z 15 závodů podobného charakteru je 5 závodů 

vícedenních. Kromě jednoho závodu mají všechny závody v ceně startovného zahrnuté i 

ubytování, a to buď ve stanech, nebo v prostorách tělocvičen ve školách. Gigathlon Czech 

nabízí zdarma ubytování ve stanovém městečku, podmínkou ale je mít stan s logem 

Gigathlon, který je zahrnut ve startovním balíčku. 

1) Zahrnutí ceny stanu 

 Ubytování je zprostředkováno v Gigathlon stanovém městečku, podmínkou je mít 

stan s logem Gigathlon, každá kategorie tak dostane určitý počet stanů. U kategorie 

Single a Couple se jedná o jeden stan, u kategorie Team od Five se jedná o stany dva. 

Každý závodník si však může vybrat i ubytování v hotelu, které však cenu navyšuje. 

Zároveň při vyplňování registračního formuláře, je možnost cenu ponížit o cenu stanu, a 

to v případě, že zvolí výše zmíněnou možnost ubytování v hotelu, anebo pokud již mají 

stany z minulých ročníků závodu. Cena by tedy měla být na první pohled ponížena o cenu 

stanu, s možností výběru typu ubytování, včetně volby, zda stan potřebují nebo ho již 

mají z minulých let. 

2) Strava 

 Společné jídlo a čas nad ním strávený je prvkem, který produkuje přátelskou 

atmosféru závodu. Strava je vždy sestavena tak, aby vyhovovala potřebám závodníků. 

Proto není v souladu s myšlenkou závodu ustupovat od zaběhnutého modelu, kdy cena 

zahrnuje i stravu v průběhu celého závodu. Jedná se o stravu formou 2x plné penze. 
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3) Vybavení pro závod  

Jednotná plavecká čepice a pokrývka helmy. 

4) Ocenění 

Upomínkový dárek a ceny pro nejlepší účastníky v jednotlivých kategoriích. 

5) Organizace celé akce  

Doprava na stanoviště, startovní čísla, časomíra – čipy, koncept, značení a 

zabezpečení všech závodních tratí, občerstvovací stanice, lékařská služba, manuál k 

závodu (ke stažení v PDF a v tištěné formě při prezentaci týmu). 

6) Občerstvovací stanice 

6.1.4.2 Cenové vlny závodu Gigathlon Czech 

 Startovné na závod Gigathlon se od prvního ročníku pohybuje v určitých cenových 

vlnách. V tabulce číslo 22 jsou rozpracovány cenové vlny a jejich využití účastníky za 

rok 2016 a 2018. U ročníku 2017 se bohužel nepodařilo dohledat data, a tak zde není 

zpracován. Každý rok byly aplikovány 3 cenové vlny v různé výši a s odlišnou dobou 

trvání. 

 V roce 2016 byla registrace do závodu spuštěna velmi pozdě, a to pouze necelého 

půl roku předem. První cenová vlna trvala od 14. 2. 2016 do 1. 4. 2016, tato cenová vlna 

se ve výsledku stala druhou nejsilnější vlnou v tomto ročníku. Druhá cenová vlna trvala 

od 2. 4. 2016 - 30. 6. 2016. Tato vlna byla úspěšná u kategorie Team of Five. Třetí cenová 

vlna trvala od 1. 7. 2016 - 30. 8. 2016. Jejich výše a počet účastníků je shrnut v tabulce 

22. 

Tabulka 22: Cenové vlny a počty přihlášených v roce 2016 

 

Zdroj: Zpracování vlastních dat 

 V roce 2018 došlo k nárůstu startovného u jednotlivých kategorií. V tomto roce byla 

jednoznačně nejvíce využita třetí cenová vlna, která trvala od 1. 2. 2018 do 30. 8. 2018. 

Registrace do závodu se otevřela 5. 11. 2017 a první cenová vlna trvala pouhých 7 dní, a 
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to do 11. 11. 2017. Od 12. 11. 2017 do 1. 2. 2017 trvala druhá cenová vlna, která za své 

tříměsíční trvání nebyla téměř využita. Výše cenových vlna u jednotlivých kategorií a 

jejich využití závodníky je zaznamenáno v tabulce číslo 23.  

Tabulka 23: Cenové vlny a počty přihlášených v roce 2018 

 

Zdroj: Zpracování vlastních dat 

 V grafu číslo 10 jsou zobrazené cenové vlny a jejich využití za rok 2016 a 2018. Na 

první pohled z grafu je patrné, že nejvíce využívaná první a třetí cenová vlna. Jen 

v jednom případě byla nejvíce využita 2. cenová vlna u kategorie Team of Five v roce 

2016.  

Je zapotřebí sledovat časové trendy, ve kterých se lidi přihlašují. Účastníci, kteří již 

závod znají, využívají první cenou vlnu, z řad nových účastníků ji ale zvolí málokdo. 

První cenová vlna se spouští vždy až po vyhlášení lokality závodu. Ideální stav by bylo 

spustit první cenovou hned po ukončení závodu, ale Gigathlon Czech není v České 

republice zatím tak silná značka, aby si mohla tento krok dovolit. 

Graf č. 10: Využití cenových vln  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6.1.4.3 Porovnání startovného s konkurenčními závody 

 Z provedené analýzy konkurenčních sportovních akcí bylo zjištěno, že ani jeden 

vícedenní závod nenabízí komplexní startovní balíček jako závod Gigathlon Czech 

(kombinace organizace závodu, stravy, ubytování a dopravy na stanoviště). V tomto je 

Gigathlon Czech jedinečný. Z 15 analyzovaných závodů podobného charakteru je celkem 

pět závodů vícedenních. Z těchto pěti závodů mají všechny kromě jednoho v ceně 

startovného zahrnuté i ubytování, a to buď ve stanech nebo v prostorách tělocvičen ve 

školách. Gigathlon Czech nabízí zdarma ubytování ve stanovém městečku, podmínkou 

ale je mít stan s logem Gigathlon, který je zahrnut ve startovním balíčku.  

 Při zkoumání cenových vln bylo zjištěno, že závody používají různý počet 

cenových vln. Nejčastěji bývá využit dvou cenových vln. Z tabulky číslo 24 vyplývá, že 

nejčastěji byla zvolena cesta dvou cenových vln, a to celkem u 9 závodů. 

Tabulka 24: Analýza konkurenčních závodů a jejich cenové vlny 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

 Z pohledu výše startovného na osobu (výběr pouze vícedenních závodů) je 

zaznamenán v tabulce 255. Tato cena je v rozmezí od první do poslední cenové vlny. 

Podrobněji je výše startovného u jednotlivých závodů rozpracována v kapitole 5.6 

Konkurenční závody.  

Pouze u závodu Wenger Race je cena na osobu v první cenové vlně vyšší než v roce 2018 

u Gigathlonu Czech. V roce 2018 využil tento závod dvou cenových vln.  

 12 000 Kč/tým pro členy ČAES, zaplacené do 30.6.2019 

 14 000 Kč/tým pro ostatní a zaplacené po 30.6.2019 

 

 

                                                 
5 Cena v tabulce je sestavena vydělením celkového startovného za tým počtem členů týmu.   
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Tabulka 25: Výše startovného na osobu u konkurenčních závodů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

 U Wenger Race se jedná o čtyřčlenné týmy. Součástí startovného je zajištění 

převozu závodníků, večeře při zahájení, půjčení lodí a tričko závodu. Ubytování není 

zahrnuto v ceně. Gigathlon má oproti tomuto závodu v rámci startovního balíčku 

zahrnuté ubytování, stravu a stan.  

 Všechny ostatní konkurenční vícedenní závody byly znatelně levnější než 

Gigathlon Czech. Podle výsledků analýzy Sport roku 2014 je pouze 5.4% Čechů 

ochotných mít měsíčně vyšší výdaje na sport než 1 500 Kč.  S takto vysokým startovným 

je tedy pro Gigathlon Czech velmi těžké konkurovat ostatním dostupným akcím na trhu, 

které jsou znatelně levnější. Je zapotřebí lépe informovat závodníky o tom, co vše je ve 

startovním balíčku zahrnuto. 

6.1.4.4 Výše startovného pro ročník 2019 

Ve čtvrtém ročníku dojde k několika úpravám, které ovlivní výši startovného. 

Z vypracovaných analýz vyplynulo, že Gigathlon Czech je oproti konkurenčním akcí 

velmi drahou záležitostí. Je to dáno již švýcarským konceptem, kde se startovné pohybuje 

ještě na vyšší úrovni než v České republice.  

 První důležitou změnou, která hodně hýbe cenou je upuštění od ceny stanu. Od 

tohoto ročníku tedy účastníci této akce nebudou muset mít stan s logem Gigathlon a ve 

stanovém městečku budou moct spát ve svém vlastním stanu. Kdo bude mít o stan zájem, 

bude si ho moci dokoupit. Ubytování tak stále zůstane v ceně startovního balíčku i po 

snížení výše startovného.  

   Ve čtvrtém ročníku budou celkem čtyři cenové vlny, první Early bird bude trvat 

necelý měsíc, a to do konce roku 2018. Poté bude následovat I. vlna do 28. února 2019. 

Nejdelší bude II. vlna (v pořadí třetí cenová vlna), která bude trvat až do konce června. 
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Čtvrtá cenová vlna Last minute bude mít necelé dvouměsíční trvání a bude jen nepatrně 

povýšena od předchozí cenové vlny. Z předchozí analýzy vyplynulo, že závodníci 

převážně využívají nejvíce první a poslední cenovou vlnu. V tabulce číslo 26 jsou 

vypsány jednotlivé cenové vlny dle jejich názvu, s délkou jejich trvání a výše startovného 

u jednotlivých kategorií. Vždy je uvedena cena za tým (Couple nebo Team of Five) a 

cena přepočítána na osobu. Náhled nového zobrazení cen na oficiálních webových 

stránkách je k naleznutí v příloze číslo 6.  

Tabulka 26: Cenové vlny sportovní akce Gigathlon Czech pro ročník 2019 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

 V tabulkách číslo 27 a 28 jsou porovnány cenové vlny z roku 2018 a 2019. Oproti 

předchozím ročníkům byla přidána další cenová vlna, z tohoto důvodu se pro porovnání 

vybrala první a poslední cenová vlna v každém roce. V tabulce číslo 27 jsou zaznamenány 

rozdíly prvních cenových vln, v tabulce 28 pak cenové vlny poslední. 

Tabulka 27: Rozdíl výše startovného v první cenové vlně v letech 2018 a 2019 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

 Cena startovného nejvíc znatelně klesla u kategorie Single v první cenové vlně, a 

to oproti roku 2018 o celých 2 600 Kč, tedy o více než třetinu původní ceny. Zároveň je 

ale daleko větší nárůst mezi jednotlivými cenovými vlnami v roce 2019 než v roce 

předešlém. Kategorie Single v roce 2019 zdraží od první cenové vlny o 2 100 Kč oproti 

roku 2018, kdy během jednotlivých cenových vln bylo toto startovné navýšené pouze o 

1 000 Kč. 
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Tabulka 28: Rozdíl výše startovného v poslední cenové vlně v letech 2018 a 2019 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

 U kategorie Couple došlo k poklesu ceny o 3 500 Kč v první cenové vlně, tedy o 

1 750 Kč na osobu. V poslední cenové vlně je stále zachován velký pokles ceny oproti 

roku předešlému, a to o 1 250 Kč. 

 Největší viditelný rozdíl je u ceny kategorie Team of Five, kde oproti původním 

15 000 Kč v roce 2018 bylo startovné sníženo na částku 8 900 Kč v první cenové vlně. 

Při této ceně vychází startovné na osobu v týmu pouze na 1 780 Kč, což je částka, se 

kterou se dá daleko lépe konkurovat ostatním závodům na trhu sportovních akcí.  

 U všech kategorií je velmi citelný pokles startovného. To dokazuje, že ani 

v poslední cenové vlně v roce 2019 jeho výše nepřevyšuje výši startovného v první 

cenové vlně v roce 2018. Pokles ceny je ovlivněn více faktory, mezi které se řadí hlavně 

odstoupení od nutnosti vlastnictví stanu s logem Gigathlon, který byl dán jako podmínka 

pro možnost přespání ve stanovém městečku. Dalším důvodem je i to, že se Gigathlon 

Czech vrací na stejné místo jako v předchozím roce, kde má již svoje zázemí které zná, 

tudíž opadnou náklady, které by v případě zvolení nové lokality musely být vynaloženy. 

6.1.5 Vymezení cílové skupiny 

 Klíčovým momentem marketingové strategie je přesné určení cílové skupiny, na 

kterou je třeba zvolit správně cílenou komunikační strategii. Každý sportovec je 

potencionálním účastníkem závodu Gigathlon, je zapotřebí ale definovat, ve kterých 

skupinách se nejvíce nacházejí a jakým způsobem je nejvhodněji oslovit. Cílová skupina 

sportovní akce Gigathlon Czech je zde sestavena na základě provedených analýz složení 

účastníků a studie Sport roku 2014.  

 Cílová skupina je taková skupina lidí, která na základě oslovení má potenciál koupit 

službu. Jelikož se nejedná o masovou sportovní akci, ale spíše o zážitek s přátelskou 

atmosférou, je těžké určit správnou formu reklamy, která by měla dopad na naši 

specifickou cílovou skupinu. 
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6.1.5.1 Individuální závodníci 

 Nejvíce závodníků sportovní akce Gigathlon Czech patří do věkové kategorie 30–

39 let. Jedná se o lidi v ekonomicky aktivním věku, kteří už zakládají své rodiny. 

Závodníci této akce už mají vyzkoušené i ostatní závody, například triatlony či jiné 

náročné akce podobného charakteru, a hledají něco nového. Zároveň je více baví zážitek 

než výsledek. Orientace na výsledek je nejvíce znatelná u lidí do věku 25 let a poté u věku 

nad 40 let. Z individuálních závodníků tedy co cílové skupiny řadíme všechny triatlonisty 

a aktivní sportovce, pro které je Gigathlon Czech novou výzvou. Dále také tzv. Ironmany 

z jejichž řad se do závodu Gigathlon zařadit Pavel Mužíček nebo Jan Strangmuller. 

 Podle národností je na této akci každoročně největší podíl Čechů, kteří jsou 

následování Němci. Od uvedení této akce na trh v České republice dominují těmto 

závodům muži, kteří mají více než 2/3 zastoupení. Ze začátku byla hlavní myšlenka se 

zaměřit na Švýcary, pro které je tento závod známý již z jejich domácího prostředí. Po 

tříletém snažení o přilákání Švýcarů do České republiky, by se měla směřovat pozornost 

na přilákání závodníků ze sousedních států.  

6.1.5.2 Team of Five 

 Kategorie Team of Five je v tomto závodu kategorií s největším zastoupením 

závodníků. Od roku 2016 byl však v této kategorii zaznamenán největší propad, a to 

z původních 36 týmů v roce 2016, na 18 týmů v roce 2018. Z tohoto důvodu je dalším 

velkým potenciálem pro tento závod opětovné naplnění hlavní kategorie Team of Five, a 

to formou oslovení specifických skupin, které by tuto kategorii mohly naplnit, mezi které 

řadíme:   

1) Firemní týmy – Team of Five 

2) Složky integrovaného záchranného systému 

3) Učitele  

4) Studenty 

   Pro tyto skupiny bude připravena separátní cenová strategie, která bude obsahovat 

konkrétní cenovou nabídku pro každou jednotlivou cílovou skupinu, tedy separátní ceny 

a individuální nabídky pro oslovení. I když pro ně bude startovné levnější a nepřinese 

Gigathlonu Czech vysoké příjmy, tak prostřednictvím jejich účastni dojde k šíření 

myšlenky této akce skrze jejich sociální sítě dál. V případě jejich spokojenosti také 

předání ostatním potencionálním závodníkům skrze osobní rovinu. 
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6.2 Seznam dílčích kroků marketingové strategie 

Hlavní kroky, které byly rozebrány v předchozí kapitole budou doplněny o kroky 

dílčí, ve kterých se objevují jednotlivá doporučení, která vznikla z vyhodnocení z 

provedených analýz, a které by se daly aplikovat v průběhu dalších ročníků. 

1) Odstoupení od Test tour na jednodenní zkrácenou variantu závodu 

2) One – day Gigathlon Praha 

3) Jarní Gigathlon 

4) Zvážení závodů pro děti 

5) Ambasador akce 

6) Aktivace 

7) Dílčí komunikační prvky a nástroje 

6.2.1 Odstoupení od Test tour na jednodenní zkrácenou variantu závodu 

 Ze Švýcarského modelu se do České republiky převzaly i tzv. Test tour, které 

umožňují závodníkům vyzkoušet připravené trasy a zároveň se více poznat s celým 

organizačním týmem. Jedná se o akce menšího rozsahu, které trvají jeden až dva dny, 

vždy v dané lokalitě závodu. Součástí je kromě testování tras také strava, ubytování a 

možnost účastnit se meetingů organizačního týmů. Také zde vzniká prostor k tomu, aby 

závodníci sdělili své nápady a poznámky k závodu. Otázkou je, zdali se vyplatí Test tour 

dělat pro závodníky nebo je vzít pouze jako organizační záležitost pro přípravu závodu. 

Zároveň jsou ale Test tour současní komunikační strategie a patří k hlavním milníkům v 

průběhu roku, které se dělají pro viditelnost a aktivní šíření informací o závodu. Jedná se 

o dobrý podkladový materiál pro komunikační strategii. Je zde třeba zvážit, jestli se 

naplno věnovat průběžným Test tour, které budou pro závodníky dvakrát až třikrát do 

roka nebo je pojmou čistě organizačně. Z důvodu, že na poslední Test tour bylo pouze 6 

účastníků je zapotřebí zvážit, zda od tohoto konceptu neustoupit a zařadit místo nich 

zkrácený jednodenní závod a jiné akce spojené s Gigathlonem, jejichž návrhy jsou 

popsány v dalších dílčích krocích.  

6.2.2 One – day Gigathlon Praha 

 První z návrhů, které by nahradily výše zmíněnou Test Tour, je přidání 

jednodenního závodu Gigathlon, který by se konal v Praze. Dostat závod do hlavního 

města patří k myšlenkách, které jsou u organizátorů týmu od samotného počátku 

Gigathlon Czech. Toto by se mohlo zrealizovat díky spolupráci s hotelem Diplomat, 
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jehož ředitel Marek Paleník je pro tento závod velmi zapálený a je jedním z partnerů akce. 

Byla by zde tedy možnost využít tento hotel jako zázemí závodu. Jednalo by se o zkrácený 

závod, ve kterém by bylo startovné ve výši 300-400 Kč. Hlavní důvod tohoto závodu by 

byl přilákat lidi a potencionálních účastníků hlavní akce Gigathlon Czech a zároveň byla 

by to pro ně možnost poznat, co závod obnáší. Trasy by byly zkrácené a vedly v Divoké 

Šárce, startovalo by se v 11 hodin dopoledne. Od 9 hodin by byla možnost vyzkoušení 

Gigathlonu pro děti (z bezpečnostních důvodů pouze disciplíny kolo a běh). Po ukončení 

závodu by následoval společný večírek v hotelu Diplomat, na kterém by účastníci měli 

větší možnost se poznat s organizačním týmem a dozvědět se více informací.  

Druhou možností pro závod v Praze je lokalita Otočná v Modřanech. Tato lokalita 

nabízí skvělé podmínky pro uspořádání jednodenního krátkého závodu bez nutnosti 

přespání. Jsou zde k dispozici skvělé podmínky jak pro silniční, tak i horské kolo. Celkem 

21 km dlouhá stezka u řeky je ideální pro inline brusle. Toto místo je velmi frekventované 

a pohybuje se tam mnoho lidí, které by se mohli prostřednictvím této jednodenní verze 

oslovit.  

6.2.3 Jarní Gigathlon 

 Pro rozšíření povědomí o závodu Gigathlon je třeba více komunikovat s 

potencionálními závodníky a zamířit do více regionů. Tuto myšlenku by dokonale mohl 

naplnit jednodenní přidaný závod, u kterého by se jednalo o zkrácenou verzi Gigathlonu. 

 Důležité rozhodnutí je, jestli jednodenní Gigathlon pořádat ve stejném místě konání 

závodu hlavního nebo zvolit jinou lokalitu. Možnost pro konání v roce 2019 je region 

Valašsko, který nabízí zajímavé trasy a hlavně možnost se dostat mezi nové skupiny lidí. 

V případě výběru této lokality by se podařilo organizátorům oslovit lidi jak z daného 

regionu, tak i na Moravě a oslavit i přilehlé státy, tedy Polsko a Slovenko.  

 Hodně lidí, kteří by rádi zkusili Gigahlon, mají obavy z velké náročnosti tras, i z 

tohoto důvodu je jednodenní závod správným krokem, který nejenže rozšíří Gigathlon 

mezi větší množství lidí, ale zároveň bude příležitostí, při které si závodníci mohou 

vyzkoušet odlehčenou verzi tohoto závodu a tak se následně rozhodnout, pro absolvování 

závodu v plném rozsahu.  

6.2.4 Zvážení závodů pro děti 

 Zařazení závodu pro děti by bylo velkým přínosem pro tuto akci, potvrzuje to i o 

cílová skupina této akce, ve které jsou lidé v ekonomicky aktivním věku s rodinným 
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zázemím. Organizačně je ale velmi náročné u hlavní akce zvládnou dva závody naráz. 

Pro začátek by se závody pro děti mohly zařadit do doprovodných akcí (One – day 

Gigathlon Praha a Jarní Gigathlon). Kvůli zajištění bezpečnosti by děti soutěžily pouze 

v disciplínách kolo a běh. Tyto jednodenní varianty, které by měly kratší trasy a pouze 

jedno hlavní zázemí, jsou ideální možnost na vyzkoušení závodů pro děti.  

 Z 15 konkurenčních závodů, které byly výše analyzovány, má možnost závodu 

pro děti celkem 7 z nich. Při pohledu na vícedenní závody je ale pouze u jednoho závodu 

z 5 analyzovaných možnost závodu pro děti. Je to hlavně z toho důvodu, že vícedenní 

akce jsou extrémnějšího rázu a není zde prostor pro tyto závody. 

6.2.6 Ambasador akce 

Ambasador je pro sportovní akci důležitý z vícero hlediskem. Prvním je ukázka 

kvality závodu v případě, že si slavná osobnost vybere danou sportovní akci, druhým jsou 

veškeří potencionální účastníci, kteří se skrze tuto osobnost sami na akci přihlásí. 

Každý rok se Gigathlonu účastnil někdo ze známých sportovních osobností či 

olympioniků. V roce 2016 byl ambasadorem Stanislav Řezáč v úplně prvních začátcích 

Gigathlonu v Česku, tohoto ročníku na Lipně se také aktivně ve štafetě zúčastnila Eva 

Vrabcová-Nývltová a Tomáš Kraus. V roce 2018 byl na startu znovu Tomáš Kraus a 

Anežka Drahotová. Pro ročník 2019 není zatím vybrané žádná osobnost. Velkou výhodou 

jsou kontakty, které společnost eventime s.r.o. za své působení získala. Je zde ale velká 

slabina v tom, že ambasador akce se oficiálně uveřejní pouze několik málo týdnu do startu 

závodu. Lidé, kteří navštěvují tento závod mají svůj kalendář akcí v tu dobu již plný.  

6.2.5 Aktivace 

 Aktivace je zde myšlena ve smyslu přímého oslovení potencionálních účastníků na 

vybraných sportovních akcích. Nepoužívat pouze pasivní formy komunikace jako 

rozdávání letáků, ale zapojit aktivní snahu o šíření myšlenky Gigathlonu. Na vybraných 

sportovních akcí zapojit například stánek s masérkou, kde si lidé po závodě odpočinou a 

vyslechnou si základní informace o závodu. Od března do června by se mělo určit 10 akcí, 

na kterých by se Gigathlon Czech aktivně reprezentoval a někteří členové jeho 

organizačního týmu by se zapojili do závodu a měli na sobě pořadatelská trička závodu 

Gigathlon. Hlavní organizátor akce má polepené auto reklamou Gigathlon Czech, které 

přiláká pozornost nejednoho účastníka a lidé se tak sami aktivně zajímají o to, co tento 
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závod obnáší. Buď se přímo zeptají lidí, kteří na sobě mají trička označená logem 

Gigathlon nebo si informace prostřednictvím internetu vyhledají sami.  

 Mezi tyto akce by se určitě řadil závod Vltavarun, kde se závodníci přemisťují na 

stanoviště pomocí svých vlastních aut. Další akcí, která by neměla chybět ve výběru je 

Homerův triatlon nebo Krušnoton. 

6.2.6 Dílčí kroky komunikační strategie 

 Mezi dílčí kroky marketingu sportovní akce Gigathlon patří několik prvků, které 

napomohou k oživení povědomí o této sportovní akci. Určitě je nutno znát termín akce a 

lokalitu více dopředu a umožnit závodníkům se přihlásit dříve.  

Vyhlašování 

 Momentálně má Gigathlon Czech 22% návratnost účastníků. Toto číslo je velké, 

ale je zde ještě pár doporučení, jak ho navýšit. Do cen Gigathlonu Czech by se mohly pro 

jednotlivé vítěze kategorií zapojit mezi hlavní ceny poukazy pro 1. – 3. místo, u každé 

kategorie. Každý poukaz by byl v určité výši slevy na další ročník. U kategorie Single by 

byl poukaz nepřenosný a musel by být využit danou osobou, která by ho vyhrála. U 

kategorie Couple a Team of Five by stačilo, pokud by se pouze jeden člen týmu zúčastnil 

dalšího ročníku a sleva by byla automaticky aplikována.  

 Dále by se vyhlašovali i nejlepší závodníci v jednotlivých disciplínách, kteří by 

také podle umístění dostali poukaz na slevu na příští ročník akce.  

Medializace sportovní akce Gigathlon Czech   

Gigathlon Czech by měl být více vidět nejen skrze sociální sítě, ale také 

prostřednictvím ostatních médií. V roce 2019 tedy nově dojde k vydání tiskové zprávy, 

která je v příloze číslo 7 na ČTK (Česká tisková kancelář), jež slouží jako výchozí 

platforma pro všechna média na území České republiky. Tato tisková zpráva ještě 

neprošla oficiálním odsouhlasením, proto je v přílohách uvedena neoficiální verze, která 

byla poskytnuta pouze pro účely této práce hlavním organizátorem závodu Janem 

Plachým.  

Dalším krokem, který by měl vést ke zvýšení medializace této akce budou tzv. 

snídaně s novináři, na kterých se organizační tým sejde s novináři a v přátelském a 

nenuceném prostředí bude šířit myšlenku této akce dál. Vzhledem k povaze této sportovní 
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akce a přátelské atmosféry závodu není v zájmu organizačního týmu pořádat tiskové 

konference, ale raději se bude ubírat touto nenásilnou formou.  

Změnit strategii oslovování firemních týmů 

Oslovování potencionálních firemních týmu funguje na bázi rozesílání 

hromadných emailů. Tyto emaily ale převážná většina lidí nečte a pokud neznají tuto akci, 

nedávají jim potřebnou pozornost, z tohoto důvodu by se mělo odstoupit od masového 

oslovování vybraných firem a začít se soustředit na osobní kontakty.  Mezi zajímavé 

firmy, které by se mohly zapojit do závodu Gigathlon patří soukromé a nadnárodní firmy.  

Například Hotel Diplomat, který má každý rok svůj tým na této akci, přistoupil 

k této akci s velkým nadšením. Jeho zaměstnanci mají možnost přípravy na závod 

v pracovní době formou kruhových tréninků dvakrát týdně. Tato možnost je pro všechny 

zaměstnance, bez ohledu na to, zda se akce zúčastní nebo ne. Toto je přesně ten přístup, 

o který u Gigathlon Czech žádoucí.  

Momentálně není k dispozici žádná oficiální zpětná vazba od závodníku. 

K dispozici je pouze zpětná vazba na osobní úrovni, která byla převážně kladná. Pro 

posunutí závodu na vyšší úroveň je třeba začít shromažďovat názory účastníků, dělat 

s nimi rozhovory. Při této příležitosti by se mohl udělat průzkum, zda by účastníci akce 

měli zájem o přidání závodů pro jejich děti. 

Sociální sítě 

Gigathlon Czech funguje na facebooku a instagramu. Není zatím zpracovaný 

žádný plán komunikace. Videa, která jsou na facebook nahrávána jsou někdy příliš dlouhá 

a bez titulků. Vzhledem k dnešní době je třeba udělat krok vpřed a upravit způsob 

komunikace Gigathlonu Czech s veřejností. Mělo by se ustoupit od dlouhých videí a 

místo nich zapojit videa kratší, která by byla otitulkovaná. Součástí komunikace by 

takové měly být vzkazy od účastníků. 

6.3 Ročník 2019 

 Ročník 2019 přinese zkrácení tras a to hlavně z toho důvodu, aby se více 

zpřístupnil sportovcům z řad rekreačních sportovců. Jak lze vidět v tabulce číslo 29, tak 

největší změny se týkají plavání a silniční cyklistiky. Silniční cyklistika jako jediná bude 

mít zkrácen jak sobotní, tak nedělní úsek. V sobotu z původních 92 km na 68 km, tedy o 

24 kilometrů méně, v nedělní části o kilometrů 13. U plavání dojde ke zkrácení trasy o 
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celou 1/3 a to z původních 3 kilometrů na dva kilometry. V neděli, stejně jako u ostatních 

disciplín, zůstávají trasy neměnné. U inline bruslí bude sobotní část závodu zkrácena o 4 

km a u disciplíny horské kolo se organizátoři akce jako u jediné, rozhodli k prodloužení 

trasy o 4 kilometry z původních 42 kilometrů na 46 kilometrů. Jedinou výjimku tvoří běh, 

u kterého jeho délka trasy zůstává stejná jako v roce 2018. 

Tabulka č. 29: Úprava délky tras v nadcházejícím ročníku 2019 oproti ročníku 2018 

 

Zdroj. Vlastní zpracování dat 

Další velkou změnu, kterou přinese tento ročník je ta, že se poprvé nebude měnit 

zázemí závodu, tak jak bylo od začátku nutné z důvodu plnění licenčních práv. Podařilo 

se vyjednat nové podmínky, které se lépe aplikují na český systém, a tak se v roce 2019 

nebude měnit centrální místo závodu. Gigathlon Czech se tak opět navrátí do prostorů 

Labe arény v Račicích, kde závodníkům přinese díky znalosti prostředí ještě větší 

zkvalitnění služeb než v roce předešlém. 

 Hostitelem čtvrtého ročníku bude tedy Ústecký kraj, společně s krajem 

Středočeským, který se stane novým centrálním místem pro sobotní část závodu, a to ve 

městě Mělník, ze kterého povedou trasy do Kokořínska. Tento krok bude co se logistiky 

týče jak pro závodníky, tak i pro organizátory přínosný. V roce 2018 se museli závodníci 

dopravovat z Labe arény v Račicích až na jezero Matylda u města Most, které bylo 

vzdálené 72 kilometrů. Vzdálenost mezi Mělníkem a Račicemi je pouze 30 kilometrů, 

což dohromady přinese téměř hodinu a půl rozdílu v čase stráveném dopravou 

na jednotlivé disciplíny. Zároveň poslední sobotní disciplína bude končit v zázemí 

závodu v Račicích, tím všichni účastníci budou mít daleko více času na odpočinek a 

nabrání sil na nedělní část závodu. 
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 Od začátku spuštění registrace bude oproti roku 2018 zpřístupněna pro účastníky 

možnost absolvovat pouze nedělní část závodu tzv. One – Day Gigathlon. Závodníci si 

tak mohou vyzkoušet zkrácenou verzi, v případě, že se necítí na plnou verzi dvoudenního 

závodu.  

 Oproti roku 2018 se také zlevňuje startovné, jehož změna je podrobně rozpracována 

v kapitole 6.1.4.4 - Výše startovného pro ročník 2019. Pro přehlednost je výše 

startovného pro rok 2019 uvedena v tabulce číslo 30. 

Tabulka č. 30: Cenové vlny pro ročník 2019 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

 Novinkou v roce 2019 také bude rozšíření kategorií, které nabídne v kategorii 

Couple se zúčastnit nejen v dané kombinace muž – žena, ale nově startovat i v kategorii 

muž – muž nebo žena – žena.   

Pro ročník 2019 je důležité se ještě zaměřit na správně mířenou komunikační 

strategii, která osloví potencionální účastníky a co nejdříve zvolit ambasadora této akce, 

jehož prostřednictvím se bude myšlenka Gigathlonu Czech šířit dál.  

6.4 Doporučení pro ročníky 2020 a 2021 

V případě prodloužení licenční smlouvy, je zde připraven návrh marketingového 

plánu pro následující ročníky této akce.  

Za prvé, v případě úspěchu rozšíření kategorií Couple o Couple Man a Couple 

Woman, by měla být snaha ze strany organizačního týmu tuto změnu prosadit i u 

kategorie Team of Five, jak je navrženo v seznamu hlavních kroků. 

Za druhé by měl organizační tým zapracovat na zvolení lokality závodu již na jaře 

2019, aby již na přelomu srpna a září roku 2019, kdy se bude konat další ročník této akce, 

mohl vyhlásit ročník na rok 2020 a hned po vyhlášení spustit registraci a nabídnout 

závodníkům zvýhodněnou první cenovou vlnu startovného. 
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Za třetí by se měla již v březnu začít promýšlet možnost zavedení One – day 

Gigathlon Praha, aby se organizačně vše dalo zvládnout a připravit tak tento doplňující 

závod na podzim roku 2019. Rozhodnout se buď pro variantu Hotel Diplomat nebo na 

Otočné v Modřanech. 

Za čtvrté zvážení zařazení Jarního Gigathlonu, tento krok se bohužel nestihlo 

z organizačních důvodů aplikovat na ročník 2019, ale do budoucna je o tuto jarní verzi 

velký zájem. Následující Jarní Gigathlon by se mohl konat v dubnu roku 2020, pokud se 

pro to organizační tým rozhodne, měl by na něm začít pracovat již na jaře roku 2019, aby 

spolu s dalším ročníkem hlavní akce Gigathlon Czech mohl oznámit otevření Jarního 

Gigathlonu již na vyhlašování ročníku 2019. 

Třetí a čtvrtý krok by vedl k vytvoření série akcí závodu Gigathlon Czech a 

v případě jejich osvědčení by se mohlo uvažovat o zavedení dalších jednodenních akcí na 

různých územích České republiky.  
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7 DISKUZE 

Názory na to, co přesně strategický marketing znamená jsou u různých autorů 

odlišné. Hanzelová (2013) tvrdí, že se jedná pouze o vývojovou fázi marketingu, přičemž 

strategického charakteru marketing nabývá v okamžiku, kdy je pozornost v rámci 

plánování budoucích činností orientována na identifikaci potencionálních zákazníků a 

jejich potřeb. Dle mého názoru je strategické plánování důležité nejen pro vývojovou fázi 

marketingu, ale musí se pravidelně revidovat a reagovat na změny, které neustále 

nastávají. Dle Blažkové (2007) se strategickým marketingem nemyslí určitý dokonalý 

systém, který vše dokáže v praxi vyřešit. Podle ní se jedná o proces definování činnosti, 

vize a cílů organizace, identifikace a využití příležitostí, zpracování analýzy faktorů 

vnitřního a vnějšího okolí, formulace marketingových cílů a marketingových strategií a 

sestavení rozpočtu marketingových zdrojů. Vize, které by se u Gigathlonu Czech mělo 

dosáhnout v roce 2021 cílí na nárůst účastníků na počet 300 až 450 závodníku z nynějších 

144. Pro splnění této vize tak byla sestavena SWOT analýza, která reflektuje jednotlivé 

poznatky, které byly zpracovány v analytické části práce. Z kvantitativního hlediska by 

se měl management akce zaměřit na eliminaci slabých stránek, aby využil prostor pro 

využití příležitostí. 

I v dnešní době mnoho organizací odmítá strategické plánování, což si myslí i 

Vaštíková (2014).  Jedná se o myšlenku, že lze úspěchu dosáhnout i bez formálně 

vypracovaných plánů. Toto tvrzení potvrzuje i Gigathlon Czech, jehož organizační tým 

po tři roky nepracoval na tvorbě strategického plánu a nepovažoval ho za důležitý. 

Absence tohoto plánu a podcenění jeho důležitosti byla jedním z možných důvodů 

poklesu počtu účastníků z původních 252 účastníků na premiéře v roce 2016 této akce na 

nynějších 144 účastníků v posledním ročníku 2018. Toto byl hlavní impulz pro 

vypracování marketingové strategie pro tuto akci. 

Sportovní akce velkého rozsahu, které vyžadují dlouhodobou přípravu, 

představují vysoké riziko ztráty finančních prostředků. Toto tvrzení je v rozporu 

s Kislingerovou (2008), která tvrdí, že ve sportu je zpravidla nižší riziko ztráty než 

v jiných oblastech hospodářské aktivity.  Dlouhodobá příprava sportovní akce zahrnuje 

vysoké náklady, a to jak v podobě zajištění organizačního týmu, tak při vyřizování 

potřebných povolení. V případě nízké účastni závodníků, popřípadě odstoupení sponzora 
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od závodu jsou tyto předem vynaložené náklady riziko prodělku, které je spojeno 

s pořádáním sportovní akce. 

Dle Sekota (2008) je medializace v dnešní době velmi důležitou součástí 

sportovního marketingu. Gigathlon Czech se musí také přizpůsobit tomuto trendu a využít 

příležitosti zviditelnění se skrze média. Již dříve oslovoval různá média a lokální televize, 

letos se však organizační tým rozhodl zvýšit aktivitu v této oblasti vydáním oficiální 

tiskové zprávy na České tiskové komoře. Tato tisková zpráva ještě nebyla ke dni 11. 12. 

2018 uveřejněna a čeká se na její oficiální schválení hlavním managementem akce. 

Organizační tým této akce si uvědomuje důležitost medializace v dnešní době, a tak se 

snaží zapsat do podvědomí novinářů prostřednictvím různých kroků, které Gigathlon 

Czech zapojil do své komunikační strategie.  

Taktéž sportovní sponzoring je nedílnou součástí sportovních akcí, jak uvádí 

Kunz (2018), tak 3/4 sponzorských výdajů plynou právě do sportu. Velká hrozba 

Gigathlonu Czech, která vyplývá i z vypracované SWOT analýzy, je odklon dalších 

sponzorů, kteří více inklinují k akcím většího rozsahu. V říjnu 2018 přišla tato akce o 

hlavního partnera akce a celkově se komerční partneři hledají pro Gigathlon hůře než pro 

masové akce.  Prostřednictvím větší medializace akce by si tato událost mohla zajistit 

větší přísun sponzorů. 

Výstupem strategického plánování by měl být podle Lussiera a Kimballa (2014) 

strategický plán, který je typicky pětiletý. V případě marketingového strategického plánu 

sportovní akce Gigathlon Czech se jedná o plán tříletý a to z toho důvodu, že se 

momentálně nedá předpokládat vývoj budoucí spolupráce se Švýcarskem, protože 

licenční smlouva, kterou je Gigathlon Czech vázán, byla prodloužena pouze o jeden rok, 

a to na ročník 2019. Organizační tým však přepokládá minimálně další dvouleté 

prodloužení smlouvy. Marketingová strategie je tedy rozdělena dvě části. První je 

zaměřena na strategii pro ročník 2019, ve kterém se podařilo aplikovat část změn jako je 

přiblížení se rekreačním sportovcům prostřednictvím zkrácení tras, dále snížení ceny 

startovného a úpravy kategorií závodu. Druhá část této marketingové strategie obsahuje 

jednotlivé dílčí kroky, které poslouží jako podklad pro ročníky 2020 a 2021. Mezi tyto 

kroky patří vytvoření série závodu prostřednictvím přidaných zkrácených jednodenních 

verzí. Dále jednotlivé prvky komunikační strategie, které mají za cíl přilákat více 

účastníků. 
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  Hoye a kol. (2015) definují strategické plánování pomocí tří otázek. Co má 

být dosaženo? Kým to bude dosaženo? Jaké zdroje budou k dispozici? Tyto otázky 

platí i ve sportu a Gigathlon Czech na ně také musí také odpovědět. Dosaženo má být 

akce se silným sportovním zážitkem v kombinaci se silnými emocemi, které účastníci 

prožívají. Těchto emocí se musí využít, protože hrají u akcí zaměřených na zážitek 

důležitou roli, na čemž se shoduje řada autorů. Pro Gigathlon Czech je velkou příležitostí 

využití první cenové vlny, která je dle statistik nejsilnější, a nejlépe tak v den ukončení 

závodu předchozího ročníku vyhlásit ročník následující a využít tak těchto emocí u 

účastníků, kteří jsou plni euforie a nadšení.  
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8 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo navrhnout marketingovou strategii pro 

sportovní akci Gigathlon Czech, která by měla vést ke zvýšení počtu účastníků této akce. 

Tato akce má své kořeny ve Švýcarsku, kde má již 20letou tradici. V roce 2016 převzal 

tento koncept hlavní organizátor Jan Plachý skrze svoji firmu eventime s.r.o., která má na 

základě licenční smlouvy exklusivitu pro pořádání této akce v České republice, na 

Slovensku a v Polsku. Od vydařené premiéry v roce 2016 na Lipně je však zaznamenán 

trvalý pokles účastníků této akce. Z tohoto důvodu byla na základě provedených analýz 

sestavena marketingová strategie této akce.  

Mezi hlavními kroky, které se podařilo aplikovat na nadcházející ročník 2019 byla 

úprava kategorií, která se nově rozšířila o kategorie Couple Man a Couple Woman, dále 

úprava výše startovného, které bylo oproti předešlým ročníkům výrazně zlevněno a 

posíleno o jednu cenovou vlnu. Mezi hlavní kroky, na kterých se musí zapracovat 

v následujících letech patří dřívější určení lokality a termínu závodu, a s tím spojené 

dřívější spuštění registrace do dalšího ročníku, která by měla být ideálně otevřena hned 

po ukončení akce předchozího ročníku, a to hlavně z toho důvodu, aby vznikl větší 

prostor pro přihlášení účastníků. Posledním hlavním krokem bylo vymezení cílové 

skupiny potencionálních účastníků, na které je třeba zamířit komunikační strategii 

závodu.  Dalším důležitým krokem, který bude aplikován v roce 2019 je přiblížení se 

rekreačním sportovcům, a to prostřednictvím zkrácení tras u jednotlivých disciplín.  

Mezi dílčí kroky této marketingové strategie patří myšlenka vytvoření tzv. série 

závodů prostřednictvím jednodenní zkrácené verze závodu One – day Gigathlonu v Praze 

a přidáním dalšího závodu ve formě Jarního Gigathlonu. Tyto podpůrné akce menšího 

rozsahu, než je hlavní sportovní akce Gigathlon Czech, by měly sloužit hlavně jako 

možnost pro potencionální účastníky, aby si vyzkoušeli koncept tohoto závodu. Dále by 

tyto doprovodné akce měly vést ke zvýšení povědomí a k šíření myšlenky Gigathlonu 

Czech. 

Dílčí kroky dále zahrnují seznam jednotlivých kroků, které se buďto podaří 

aplikovat na aktuální ročník 2019 nebo budou sloužit jako podklad pro ročníky 2020 a 

2021. Pro ročník 2019 je momentálně aktuální ambasador akce, který díky silné síti 

kontaktů společnosti eventime s.r.o. má vysoký předpoklad k navýšení počtu účastníků. 

Je důležité v nejbližší době oslovit potencionální ambasadory a co nejdříve zahájit 
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spolupráci, aby se skrze ně mohli oslovit potencionální účastníci akce. Dalším krokem, 

který by měl být aplikován v březnu roku 2020 je tzv. aktivace, která spočívá ve formě 

přímého oslovení potencionálních účastníků této akce skrze deset vybraných závodů od 

března do června roku 2019 formou aktivní reklamy. Poslední dílčí prvek zahrnuje 

seznam dílčích kroků komunikační strategie, které by měly napomoci k oživení povědomí 

o této sportovní akci. Jedná se hlavně o změnu způsobu vyhlašování nejlepších závodníků 

a s tím i spojené vyhlášení dalšího ročníku akce. Dále o medializaci sportovní akce 

Gigathlon Czech, která již započala vydáním tiskové zprávy a aktivní snahou 

managementu akce o propojení se s novináři. Tento seznam také zahrnuje jednotlivá 

doporučení, která by měla vést k většímu povědomí o této akci u potencionálních 

účastníků, mezi ně patří změna strategie oslovení firem, přesněji odstup od masového 

oslovování k přímému osobního oslovení předem vybraných firem.  

Důležitým prvkem, který se zařadí po ukončení závodu v roce 2019, bude 

shromažďování zpětné vazby od účastníků.  

Pokud chce sportovní akce Gigathlon Czech být konkurenceschopná a udržet se 

na trhu sportovních akcí v České republice, tak se musí více zaměřit na tvorbu 

marketingové strategie v jednotlivých letech. Dále je zapotřebí zvýšit povědomí o této 

značce u veřejnosti a aktivně šířit dál. Na území České republiky se nenachází žádná další 

akce, která by se přibližovala Gigathlonu Czech, jedná se tedy o exkluzivní závod, který 

může mít v České republice velkou budoucnost a v dalších letech se na základě licenční 

smlouvy přesunout i za hranice tohoto státu, a to buď do Polska nebo na Slovensko. 
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Příloha č. 1 - Záznam schůze 

 

Záznam schůze Gigathlon 2. 11. 2018 

Hlavní body schůze: 

1) Prodloužení smlouvy se Švýcarskem 

2) Zhodnocení posledního ročníku Račice 2018 za strany závodníků 

3) Zhodnocení posledních třech ročníků 

4) Hledání správné lokality 

5) Zhodnocení 3. ročníku v Račicích ze strany pořadatelů 

6) Uzavření ročníku 2018 

7) Vize 2019 

8) Změny na ročník 2019 

9) Další body schůze 

1) Prodloužení smlouvy se Švýcarskem 

Původní smlouva se Švýcarskem trvala celkem 3 roky, neustále byly kladené 

podmínky pro limity toho, co Gigathlon Czech smí a nesmí, největší problém byl v tom, 

že organizátoři původní Švýcarské verze nedokázali porozumět tomu, že v České 

republice je odlišné prostředí, demografické podmínky i kultura, a tím pádem je velmi 

obtížné vše detailně adaptovat na české prostředí. Nyní se smlouvu se podařilo prodloužit 

na další rok 2019, otázkou však zůstávají jednotlivé body smlouvy, které se hlavně týkají 

úprav jednotlivých kategorií a nutnosti dodržet podmínku konceptu neustále měnit místa 

pořádání této akce.  

2) Zhodnocení posledního ročníku ze strany závodníků 

Zpětná vazba od závodníků, je buď žádná nebo dobrá. Účastníci projevili pouze 

kladné názory ohledně organizace závodu, bezpečnosti práce, úrovně tratí a zabezpečení, 

neobjevila se ani jedna negativní zpráva. Po návratu domu hodnotí akci kladně, lákají své 

známé, zde nastává největší možný prostor pro oslovení nových účastníků.  

Je důležité pro závodníky vytvořit pohodlí a najít prostředky, které akci pomohou 

být silnější a zaměřit se více na marketingovou strategii celého konceptu. Posunout celý 

závod dopředu jak kvalitativně, organizačně, tak finančně. Mít více finančních 

prostředků, zaměstnat více lidí a zapojit je do příprav po celý rok, ne jenom v době konání 



 

 

akce. Je zapotřebí vytvořit plán marketingové strategie, protože 4. a 5. ročník je klíčový 

pro budoucí fungování této akce na českém trhu.  

3) Zhodnocení posledních třech ročníků 

První ročník na Lipně byla velmi povedená premiéra, které se zúčastnilo téměř 

300 závodníků. Od té doby ale nastal dramatický pokles účastníků a to hlavně v kategorii 

Team of Five. Jednotlivci a dvojice se hlásili v podobném počtu, proto je zapotřebí 

zapracovat na týmech. 

Z pohledu složení účastníků je potřeba nejvíce zapracovat na nárůstu týmů Team 

of Five, přesněji zastavit pokles. U Singlů a Couplů není zaznamenán pokles, jejich obliba 

je stále stejná. Na Lipně bylo týmů celkem 36, na posledním ročníku jich bylo pouze 18. 

Pro nás je kategorie Team of Five nejdůležitější, protože přivádí nejvyšší nárůst 

účastníků, díky kterým se může myšlenka Gigathlonu šíří dál. 

Cílem pro první 3 roky bylo rozšíření myšlenky Gigathlonu v českém prostředí, 

snaha o to, aby se závodníci vraceli, což se částečně podařilo. 

4) Hledání správné lokality 

Švýcarský koncept je postaven na změně místa akce v každém ročníku. U nás byl 

první ročník na Lipně, druhý na Olšině a třetí v Račicích. Mezi hlavní důvody, proč se 

Gigathlon musí přesouvat každý rok jinam, patří kromě licenční smlouvy také ostatní 

podmínky potřebné pro organizaci závodu, jako je dobré technické zázemí, zájem a 

podpora kraje.   

Místo: Varianty 

 Račice 

- Ozkoušené 

- Velká podpora kraje – Ústecký kraj ano 

- Nechceme na Mostecko => hledání alternativy pro dvoudenní závod – 

najít atraktivní trasy, které budou začínat a končit v Račicích, je složité a 

těžké.  

Zhodnocení konceptu 

- Logisticky a finančně - dobré 

- Proveditelnost a atraktivnost - špatné 



 

 

 

 Račice + Mělník (Ústecký + Středočeský kraj) – Kokořínsko 

- Malebné prostředí, krásné kopce, hradby, Kokořín - postavení závodu na 

jiných parametrech 

- Blíže Prahy 

- Mělník i Středočeský kraj – jsou informováni a budoucí spolupráce je na 

dobré cestě 

- Sobota – Mělník (pouze 30 km z Račic, ne 80 km jako Most) 

- Vede tam Labská stezka (podél Labe) 

 Pouze Středočeský kraj 

- Vynechání Račic  

- Silnější partner v podobě kraje a města, který vyjde vstříc – například by 

dal k dispozici prostor na náměstí pro zázemí závodu 

- Jednalo by se o koncept, který by byl postaven na tom, že na dva dny by 

bylo zařízené zázemí, nebyla by nutnost se někam stěhovat  

- Je to ozkoušené i z jiných závodů, např. triatlon Mělník 

Momentálně se nejvíce inklinuje k variantě číslo 2, ale 

 Z pohledu závodníků je zájem o to být na jednom místě. Stěhování a brzké 

vstávání v případě přesunu 80 km je pro ně složité 

 Na druhou stranu lidé chtějí atraktivní trasy a prostředí 

 Neustupuje se od konceptu Gigathlonu, který v sobě tohle všechno má, ale je 

potřeba něco upravit, aby byl koncept stabilnější a správně fungoval 

 Tento závod není triatlon, ve kterém vedou trasy pouze z místa A do B, je 

zapotřebí vytvořit atmosféru závodu např. poslední kolečko proběhnout 2x 

5) Zhodnocení 3. ročníku v Račicích ze strany pořadatelů 

Poslední ročník byl, co se logistiky týče, oproti ročníku předešlému na Olšině daleko 

náročnější. Vzdálenost mezi Račicemi a Mosteckem byla přes 70 kilometrů a jak 

závodníci, tak organizační tým strávili mnoho času přesouváním mezi těmito dvěma 

místy. Celý organizační tým se musel v sobotu ráno přesunout na Matyldu, to znamenalo 

pro všechny ztrátu  času, což mělo za důsledek větší počet chyb, ztrátu materiálu z důvodu 

omezenému času na zabalení věcí a další problémy. Tento koncept není efektivní a do 

budoucna je zapotřebí najít lepší řešení.  



 

 

6) Uzavření ročníku 2019 

 Zpětná vazba dobrá 

 Účastníků málo 

 Místo – vyhovující (pouze výtky ohledně možnosti tvoření tras), zároveň kdo 

nenavštívil nikdy veslařský kanál, byla to pro něj byla příjemná změna. Oproti 

tomu Šumava, Olšina disponovaly daleko hezčí krajinou pro závodníky, Račice 

nemají malebnost předchozích lokalit. 

 Švýcarsko – členové organizačního týmu jsou staršího věku a opouštějí koncept 

internacionalizace. Koncept toho, že by se z Gigathlonu mohl stát závod na 

způsob Iron manu, posunout značku do více zemí, je překvapil, a zvažují kam 

bude pokračovat. 

 Nabídka z jejich strany pro další ročníky, posunout závod do Německa, Rakouska, 

Itálie se musí zvážit, a rozhodnout, zda pro to budou dostatečné prostředky a čas. 

7) Vize 2019 

 Snaha více lokalizovat věci 

 Opustit od snahy přilákat Švýcary (čekalo se, že budou jezdit na Gigathlon do 

České republiky, ale nestalo se) 

 V zájmu Švýcarů je, aby se konal ročník 2019, současně nastavují podmínky. Je 

potřeba upravit spolupráci, Gigathlon Czech je smlouvou velmi vázán a každé 

změny, které chce vytvořit, musejí být nejprve odsouhlaseny Švýcary. 

8) Změny na ročník 2019 

 Odstoupení generálního partnera  

 Termín: 30.8. – 1.9. 2019 - zatím není vyhlášený, vždy se vyhlašuje v listopadu 

=> v polovině listopadu se vyhlásí, že bude 4. ročník 

 Přihlášky přes českou lokální časomíru, ne přes švýcarský web (systém je 

momentálně ve vývoji) – ve finále to přinese menší náklady a bude to flexibilnější 

 Kategorie 

- Single woman a man 

- Novinka – Couple Woman, Man a Mix. Předtím byla možnost startovat 

v této kategorii pouze ve smíšených dvojicích. Hlavní důvod je, že pro 

muže je  jednodušší najít jako partnera pro závod muže než ženu, to samé 

se týká žen. 



 

 

-    Ve Švýcarsku se to zatím nepodařilo úplně prosadit, bude se to projednávat 

za dva týdny               

 Cena 

- Jsme drahý závod 

- Snaha o to opticky snížit cenu, aby závodníci měli pocit, že to není tak 

drahé 

- Očištění startovného od platby za stan. Jídlo se v ceně startovného 

ponechá 

- Zjistit cenové vlny minulých ročníků a podle nich navrhnout nové pro 

ročník 2019 

- Cena startovného nemůže být levná, protože se jedná o víkendový závod, 

který obsahuje 5 disciplín 

9) Další body schůze: 

- Důležité je co nejdříve rozhodnout, kde se ročník 2019 bude konat 

- Poskládat koncept tras a disciplíny jak půjdou za sebou 

- Varianta Račice – Mělník (nedělní verze by mohla zůstat podobná => ulehčení 

práce organizačního týmu – povolení, trasy) 

- Trasy – rozevírají se nůžky – profesionální vs. rekreační sportovci => obě skupiny 

ale mají své místo na závodě, rekreační sportovci ale převažují profesionály, 

kterým je jedno, kde závodí. Naše hlavní cílová skupina však není u profi 

sportovců, ale u týmů (rekreačních sportovců). Nastává otázka, zda v roce 2019 

nevyzkoušet nižší náročnost tras  

- V roce 2019 upravit koncept tak, aby se nemuselo vstávat ve 4 ráno, odstoupit po 

třech letech od drsné úrovně závodu jak pro organizační tým, tak pro závodníky,  

- Zkusit najít nové cesty přihlášení, např. i ráno v den konání závodu, ale je to vůbec 

proveditelné? 

- Úkol pro každého člena týmu - do 2 týdnu vyjádřit svůj názor, jak celý koncept 

posunout, protože pokud budou dále klesat startovní počty účastníků, tak se tato 

akce bude muset ukončit. 

- Gigathlon Czech je příliš velká akce na to, aby to byla pro většinu organizačního 

týmu záležitost koníčku, je třeba ji připravovat po celý rok 

- Jak odbourat myšlenku u potencionálních účastníků, že jsou trasy extrémně 

náročné a oni je nezvládnou 



 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Příloha č. 2 - Cenové vlny závodu Cross Parkmaraton 2018

 
Zdroj: Vlastní zpracování z www.parkmaraton.cz (2018) 

 

Příloha č. 3 - Cenové vlny závodu Miladatlon 2018 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z miladatlon.cz (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 4 - Cenové vlny závodu Gladiator Race 

 

Zdroj: gladiatorrace.cz (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Příloha č. 5 - Náhled tras závodu Wenger Czech Adventure Race 

 
Zdroj: adventurace.cz (2018) 

 

 

  



 

 

Příloha č. 6 - Webové zobrazení cen 2019 

 



 

 

 
Zdroj: gigathlon.cz (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Příloha č. 7 - Tisková zpráva 

 
Zdroj: eventime s.ro., Jan Plachý (2018) 

  



 

 

Příloha č. 8 - Sobotní trasy ve Švýcarsku v 2019 

 
Zdroj: gigathlon.com (2018) 

 

  



 

 

Příloha č. 9 - Nedělní trasy ve Švýcarsku v 2019 

 
Zdroj: gigathlon.com (2018) 

 


