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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) 

 


