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1. ÚVOD 

V dnešním světě plném počítačů, televizí, donáškových služeb, kurýrních firem a 

mnoha dalších věcí usnadňujících život je stále těžší donutit se vést aktivní život. Dalo by se 

říci, že člověk, až na nejnutnější případy, už ani nemusí vstát z postele, pracovní záležitosti 

vyřídí po internetu, jídlo si nechá dovézt až ke dveřím, zkrátka nemusí vynaložit téměř žádné 

úsilí k tomu, aby vedl spokojený život. To se pak ale zákonitě musí promítnout do 

zdravotního stavu lidí, kteří žijí tímto způsobem. Jako jeden z mnoha důsledků tohoto 

„líného“ stylu života jmenujme například celosvětové problémy s narůstající obezitou.  

V poslední době však i přes všechny tyto negativní jevy můžeme pozorovat jistou 

změnu životního stylu. Člověku, zdá se, opět začíná záležet na tom, jak vypadá, co jí a jestli 

žije svůj život aktivně. Jedním z logických výsledků této změny je zvyšující se počet 

sportujících lidí, neboť sport, jak je všeobecně známo, má na lidský organismus pozitivní vliv. 

Ne každý však má zájem stát se součástí nějakého sportovního kolektivu nebo jednoduše tuto 

možnost nemá. Většina lidí tak dnes začíná sportovat sama. A právě proto se jedním 

z nejoblíbenějších sportů dnešní doby stává běh. Na to, jít si ven zaběhat, člověk nepotřebuje 

spoluhráče ani protihráče, žádné speciální nářadí nebo náčiní a ani žádná specializovaná 

sportovní zařízení. To vše, doplněno o nespornou finanční nenáročnost pro samotného běžce, 

mluví jednoznačně ve prospěch běhání a projevuje se v rychle narůstajícím počtu, především 

rekreačních běžců.  

Jednou z organizací, která si pozitivní vývoj člověka vzala k srdci a snaží se pro něho 

něco udělat je společnost Prague International Marathon, spol. s r.o. Tato společnost vznikla 

nejen za účelem vytvořit v Praze tradici klasického městského maratonu, ale také za účelem 

podporovat zdravý, aktivní životní styl mezi lidmi všech věkových kategorií. Kromě 

maratonu se postupem času přidaly další závody. Ať už Hervis 1/2Maraton Praha, Grand Prix 

nebo regionální půlmaratony v Olomouci, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích a od roku 

2013 také v Karlových Varech. V neposlední řadě vedle těchto velkých běžeckých závodů, 

čítajících dohromady přes 35 tisíc zúčastněných běžců, je zde další významná a ojedinělá 

akce - Juniorský maraton. 

Právě Juniorský maraton představuje myšlenku podpory zdravého životního stylu ze 

všech závodů snad nejvíce. Navíc tuto myšlenku propaguje u věkové skupiny lidí, u které mu 

na ni záleží možná nejvíce - na dospívající mládeži. Juniorský maraton je štafetový běžecký 



závod pro studenty středních škol z celé České republiky, ve kterém desetičlenná družstva 

zdolávají maratonskou trať. Tento závod je unikátní v tom, že se nikde jinde v Evropě 

podobná akce pouze pro studenty středních škol nekoná. Jeho popularitu dokládá každoročně 

se zvyšující počet zúčastněných škol. 

Jedním z cílů pořádání této akce je tedy podpora zdravého životního stylu dnešní 

mladé generace a napomáhání v boji proti problémům, které na mladé lidi v dnešní době 

působí. Z těch hlavních mohu jmenovat především nedostatek pohybu, cigarety a návykové 

látky. Toto je primárním cílem. Dalším je vytvoření kladného vztahu ke sportu, potažmo 

k běhání. V neposlední řadě lze jmenovat cíl v dnešní době ekonomicky zcela opodstatněný a 

tím je vybudování budoucí klientely běžců. Organizaci Juniorského maratonu zajišťuje 

společnost Prague International Marathon, spol. s r.o., která, jak již bylo řečeno, pořádá 

největší běžecké akce v České republice. Je tak možné předpokládat, že běžci z řad studentů 

středních škol účastnící se Juniorského maratonu, spokojeni s kvalitou závodu a získáním 

kladného vztahu k běhání, se v budoucnu zúčastní některé z velkých běžeckých akcí spíše, 

než neaktivní mládež.  

Výsledky této diplomové práce mohou posloužit nejen společnosti Prague 

International Marathon, spol. s r.o. ke zkvalitnění přípravy a pořadatelství příštích ročníků 

Juniorského maratonu, ale mohou také pomoci pořadatelům obdobných sportovních akcí 

k úspěšnému zvládnutí svých aktivit. 

 

 

 

 

 

 

 



2. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Hlavním cílem práce je identifikování a zhodnocení současných zdrojů financování a 

používaných způsobů propagace běžeckého závodu studentů středních škol Juniorského 

maratonu. Dalším z cílů je navrhnutí nových možností financování této akce a také nalezení 

jiných způsobů propagace. Potřebné informace jsem získal z uskutečněného rozhovoru se 

zástupcem společnosti Prague International Marathon, spol. s r.o. a také od vybraných 

respondentů na základě realizace kvantitativního výzkumu prostřednictvím dotazníkového 

šetření. Výzkumný vzorek tvořili studenti středních škol, kteří se v loňském roce zúčastnili 

semifinálových závodů Juniorského maratonu. 

 

Úkoly práce 

1. Studium odborné literatury vztahující se k tématu. 

2. Získání informací pomocí rozhovoru se zástupcem Prague International 

Marathon, spol. s r.o. 

3. Vytvoření dotazníku. 

4. Zpracování dat získaných z rozhovoru. 

5. Vyhodnocení a analýza dat získaných z dotazníkového šetření. 

6. Celková analýza a vyhodnocení všech informací a závěrečné vyhodnocení. 

 

 

 

 

 



3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

3.1 Struktura sportu v ČR 

 Prostředí sportu v České republice je kombinované z velkého množství organizací, 

které spadají do 3 sektorů: 

a) státní správa pro tělesnou výchovu a sport 

b) spolková tělesná výchova a sport 

c) podnikatelský sektor 

 Pro potřeby této diplomové práce a pro charakterizování oblasti působnosti společnosti 

Prague International Marathon, spol. s r.o. (dále jen PIM) je důležitý především podnikatelský 

sektor.  

Tento sektor zahrnuje podnikatelská zařízení v oblasti sportu, jako jsou fitness centra, 

wellness centra, solária, masérské služby, cestovní kanceláře s průvodcovskou činností 

v oblasti sportu, střelnice, plavecké a lyžařské školy, které nabízejí sportovní služby za úplatu 

veřejnosti. Dále sem spadají marketingové a reklamní agentury pro sport, provozování 

sportovních arén a hal apod. Zvláštní kapitolu tvoří sportovní kluby založené na bázi 

obchodní společnosti, které zejména fungují ve fotbale a ledním hokeji. Často se v praxi 

označují slovem „profesionální“. Dominují zde obchodní společnosti a podnikání na bázi 

fyzické osoby podle živnostenského zákona, jedním slovem řečeno ziskové organizace ve 

sportu. Jejich hlavním kritériem je docilování zisku ze sportovní činnosti. (Čáslavová 2009, s. 

67-70) 

 

3.2 Financování sportu 

 V současné době je podíl peněz směřující do sportu na rekordně nízké úrovni 

vzhledem k poměru objemu státního rozpočtu. Na sport jde ročně cca 7,7 miliardy korun. 

Tato částka zahrnuje i odvody z hazardních her. Pokud by se započítaly také práva na 

televizní vysílání, sponzorské příspěvky soukromých firem a jiné reklamní aktivity, zvýšila by 

se částka zhruba o 15 miliard korun. Celková velikost sportovního trhu, tedy celkové peníze 

ve sportu, je po přičtení financí a majetku sportovních svazů odhadována na 82 miliard korun. 

(Ekonom, 28. 1. 2010) 



 Financování sportu je zabezpečováno ze dvou zdrojů - z veřejných a soukromých. 

Každá oblast zdrojů má svoje ekonomické opodstatnění. V mnohých případech dochází 

k prolínání financování z obou zdrojových oblastí, často je v této souvislosti připomínáno 

vícezdrojové financování sportu. Přesto, že všechny složky tělesné kultury jsou dotacemi 

z veřejných rozpočtů výrazně podporovány, je vzhledem k rozšířenosti a oblíbenosti sportu 

pro všechny největším zdrojem tělesné kultury rozpočet domácností. (Hobza, Hodaň 2010, 

s.89) 

 Průměrná celková výše finančních prostředků plynoucích ze státních a veřejných 

zdrojů v letech 2007 - 2011 se pohybovala na úrovni 16,7 mld. Kč. Mezi roky 2010 a 2011 

poklesl objem prostředků alokovaných do sportu ze státních a veřejných rozpočtů o téměř 3,2 

mld. Kč. Nejvyšší podíl celkových zdrojů pochází z regionální úrovně, a to z obcí, které za 

sledované období uvolnily na financování sportu 11,5 mld. Kč.  

Je tedy patrný trend klesajícího objemu finančních prostředků plynoucí do sportu. Ten 

je způsobený mimo jiné také výpadkem příjmů z loterií (Sazka) a změn v loterijním zákoně, 

díky kterému nyní zdanění loterií není specificky určeno na podporu sportu. Podpora 

sportovních akcí je realizována systémem ad-hoc bez vazby na dlouhodobou celostátní 

koncepci sportovních akcí v ČR. [30] 

 

 3.3 Běh 

Běh je přirozený lokomoční pohyb člověka, základní a nejstarší tělesné cvičení. Pro 

svou přístupnost a materiální nenáročnost je masově využíván k udržení a zlepšení 

zdravotního stavu a zvýšení fyzické kondice. (Jirka 1990) 

Běh je jako sportovní disciplína součástí sportovního odvětví atletiky a to znamená., 

že ho zastřešuje Český atletický svaz (ČAS), potažmo Mezinárodní atletická federace (IAAF). 

V současnosti patří běh k jednomu z nejrozšířenějších a nejčastěji provozovaných druhů 

sportu a v poslední době rychle získává na oblíbenosti. Je to především kvůli již zmiňované 

materiální nenáročnosti a také neoddiskutovatelnému zdravotně preventivnímu aspektu. 

Běhání je dále nedílnou součástí i dalších sportovních odvětví, které by nebylo možné bez 

běhání provozovat (kopaná, házená, basketbal a mnoho dalších). Běhání můžeme dále rozdělit 

na aktivní (profesionální) a rekreační. Právě rekreační běhání je v dnešní době na vzestupu a 

obecně je možné říci, že také představuje větší část běžců. 



Běh jako atletická disciplína se vyznačuje cílem uběhnout určitou vzdálenost v co 

nejkratším čase. Soutěží se na vzdálenosti od 60m, přes například 100m, 200m a 400m, až po 

5 km nebo 10 km. Právě tyto delší běhy jsou pro tuto práci přednější a jsou ještě navíc 

doplněné o nejdelší oficiální běžecké disciplíny, jakými jsou především 1/2maraton a 

maraton. 

 

3.4 Propagace 

 Propagace je jednou ze čtyř složek marketingového mixu. Tyto čtyři složky (nástroje) 

jsou využívané firmami k dosahování svých cílů. Marketingový mix se také jinak označuje 

„4P“ (podle počátečního písmena všech složek v angličtině).  

 Product (výrobek) - slouží k uspokojování potřeb zákazníka 

 Price (cena) - udává pro zákazníka hodnotu výrobku 

 Place (distribuce) - způsob distribuce produktu k zákazníkovi 

 Promotion (propagace) - způsob propagace produktu 

Podle Čáslavové (2008) se propagací rozumí „přesvědčivá komunikace, prováděná za 

účelem prodeje produktů potenciálním zákazníkům.“ 

 V prostředí Juniorského maratonu je propagace jednou z nejnutnějších činností. Oproti 

jiným případům, je však propagace zaměřena nikoli na zákazníky, diváky, či fanoušky, ale 

přímo na účastníky samotné akce. Proto čím kvalitnější propagace projektu proběhne, tím 

více potenciálních účastníků přiláká a akce se stane zajímavější pro sponzory. Těm pak 

s rostoucím počtem účastníků může být dopřána větší zasažitelnost (například svým 

reklamním sdělením v rámci akce). 

  

3.4.1 Nástroje propagace 

  Každý nástroj propagace má své jedinečné charakteristiky, ale i náklady. 

Všechny čtyři tvoří dohromady propagační mix. 

 



3.4.1.1 Reklama 

 Reklama má řadu forem a způsobů použití. Můžeme se zmínit alespoň o těchto 

vlastnostech: 

 Veřejná prezentace. Reklama je velmi veřejným způsobem komunikace. To jí 

propůjčuje zdání všeobecného uznávání produktu a dojem, že se jedná o 

standardní nabídku. Protože k mnoha lidem se dostane stejné sdělení, 

kupujícímu je jasné, že publicita je obecně uznávaným motivem k nákupu 

produktu. 

 Účinnost. Reklama je velmi pronikavé médium, které prodejci umožňuje 

zopakovat sdělení mnohokrát za sebou a kupujícímu umožňuje přijmout a 

porovnat sdělení několika konkurentů. Rozsáhlá reklamní kampaň přináší 

pozitivní zprávu a prodávajícímu signalizuje, že jde o velkou firmu, která je 

silná a úspěšná. 

 Znásobená působivost. Reklama dává možnost ztvárnit firmu a její produkty 

prostřednictvím uměleckého využití tisku, zvuku a barev. 

 Neosobní charakter. Reklama nemůže být stejně přesvědčivá jako obchodní 

zástupce firmy. Příjemce sdělení necítí povinnost věnovat mu pozornost a 

reagovat na ně. Reklama je pouhým monologem pronášeným před publikem, 

nejedná se o dialog s příjemcem sdělení. 

Na jedné straně lze pomocí reklamy vybudovat dlouhodobou image produktu firmy, 

na druhé straně lze reklamu použít jako rychle působící impuls pro nákup. Reklama je účinný 

způsob předávání sdělení geograficky rozptýleným zákazníkům. Některé formy reklamy 

(například televizní) jsou velmi drahé, jiné vyžadují menší náklady (inzerce v novinách). 

Reklama by měla ovlivňovat prodej už svou pouhou existencí. Spotřebitelé by se měli 

domnívat, že rozsáhlá reklama určité značky musí znamenat, že jde o „správnou hodnotu“. 

Proč by jinak zadavatel reklamy utrácel tolik peněz za propagaci produktu?  

 

3.4.1.2 Podpora prodeje 

 Firmy využívají nástroje podpory prodeje k tomu, aby vyvolaly silnější a rychlejší 

reakci. Podpora prodeje má dramatizovat nabídku zboží a urychlit prodej. Přestože se 



jednotlivé nástroje podpory prodeje značně liší - kupony, soutěže, prémie - všechny mají tři 

společně přednosti: 

 Komunikace. Získávají si pozornost a zpravidla poskytují informace, které 

mohou zákazníka dovést k produktu. 

 Stimuly. Obsahují určité výhody nebo přínosy, které pro zákazníka představují 

spotřebitelskou hodnotu. 

 Výzvy. Obsahují určitý apel, který nás nutí uskutečnit transakci právě teď. 

 

V rámci Juniorského maratonu komunikace probíhá především pomocí Facebooku, 

dnes nejmodernější a také nejúčinnější formy komunikace, obzvláště v souladu s cílovou 

skupinou mladých lidí od 14 do 19 let. Dále jsou používány stimuly v podobě motivace 

k brzké registraci obdržením drobných dárků od partnerů projektu či zařazení do slosování o 

účast na finálovém závodě Juniorského maratonu v Praze. 

 

3.4.1.3 Public relations a publicita 

 Význam public relations a publicity je založen na třech odlišných kvalitativních 

prvcích: 

 Vysoká věrohodnost. Nové příběhy a programy jsou pro čtenáře a diváky 

mnohem skutečnější a věrohodnější než reklamy 

 Schopnost zaujmout nakupujícího. Public relations mohou zasáhnout mnoho 

zákazníků, kteří se vyhýbají prodejcům a reklamě. 

 Zdůrazňování důležitosti. Public relations mají stejně jako reklama schopnost 

zdůrazňovat důležitost firmy nebo produktu. 

 

3.4.1.4 Osobní prodej 

 Osobní prodej je nejefektivnějším nástrojem marketingového mixu v pozdějších 

stadiích procesu nakupování, zejména při budování silných zákaznických preferencí 

prostřednictvím přesvědčování. Příčina tkví v tom, že osobní prodej má ve srovnání 

s reklamou tři výhody: 



 Osobní kontakt. Osobní prodej umožňuje živý, bezprostřední a vzájemný 

kontakt mezi dvěma nebo více osobami. Každá strana je schopna 

bezprostředně reagovat na aktivity druhé strany. 

 Kultivace vztahů. Osobní prodej umožňuje kultivovat všechny druhy vztahů 

počínaje prostým prodejem až po hluboké přátelské vztahy. Úspěšní obchodní 

zástupci mají se svými zákazníky srdečné vztahy. 

 Reakce. Osobní prodej vytváří příležitost naslouchat kupujícímu a určitou 

povinnost kupujícího vyslechnout sdělení prodávajícího. 

 

Za vzdálenou formu osobního prodeje by se v prostředí Juniorského maratonu mohla 

považovat Promo Road Show, v rámci které promotéři Juniorského maratonu objíždějí 

vytipované střední školy a informují o akci přímo na místě kolemjdoucí, studenty a učitele. 

 

3.4.1.5 Přímý marketing 

 Existuje mnoho forem přímého marketingu a všechny mají společné čtyři 

charakteristiky. Přímý marketing je:  

 neveřejný (sdělení je určeno konkrétní osobě) 

 přizpůsobený (sdělení může být zpracováno tak, aby působilo na určitou 

osobu) 

 aktuální (sdělení je možné připravit velmi rychle) 

 interaktivní (sdělení je možné změnit na základě reakce osloveného) 

 

3.4.2 Propagace ve sportu 

 Ačkoli je propagace jen jedním z komponentů marketingového mixu, na sportovním 

trhu ze všech ostatních dominuje. Především z toho důvodu, že společnosti podnikající ve 

sportu aktivně propagují své produkty či služby a stejně tak společnosti mimo sportovní 

průmysl využívají sport pro propagaci svých produktů a služeb. 



 Marketing mix se skládá ze čtyř základních komponentů: produkt, propagace, místo a 

cena. Existuje však také propagační mix, který se taktéž skládá ze čtyř základních částí: 

reklama, publicita, podpora prodeje a osobní prodej.  

 Běžně používanými nástroji propagace ve sportu jsou: sponzorství, internetové 

stránky, reklamy, výstupy sportovců, charitativní projekty, tiskové konference, výstavy, 

průvodce pro média a další. (Irwin, Sutton, McCarthy 2008, s. 3)  

Cíle propagace 

 informativní propagace - cílem je vytvoření prvotní poptávky, oznámit trhu nový 

výrobek, vysvětlit, jak výrobek funguje, budovat image podniku, snížit obavy 

zákazníka 

 přesvědčovací propagace - úkolem je vytvoření selektivní poptávky po určité 

značce, povzbudit k přechodu na tuto značku, přesvědčit zákazníka k okamžitému 

nákupu 

 připomínací propagace - snaha ujistit současné kupující, že si vybrali správně, 

připomínat, kde výrobek spotřebitel koupí, připomínat výrobek mimo sezonu 

(Kotler 1998, s. 563) 

Všechny tyto cíle propagace se dají aplikovat nejen na produkt či výrobek, ale i na 

sportovní akci, jakou je Juniorský maraton. 

 

 

3.5 Sponzorství 

V této kapitole se zaměřím na vysvětlení pojmu sponzorování, které je zásadním pro 

existenci Juniorského maratonu, potažmo Prague International Marathon, spol. s r.o. 

 Vysekalová (2007) uvádí, že „sponzoring je v poslední době stále častěji využíván 

jako nástroj marketingové a komunikační politiky a jeho význam roste v posledních letech i u 

nás. Můžeme říci, že tato forma komunikace je založena na principu služby a protislužby. 

Sponzor dává k dispozici finanční částku nebo věcné prostředky a za to dostává protislužbu, 

která mu pomůže k dosažení marketingových cílů. Sponzoring se většinou soustřeďuje na 

sportovní, kulturní a sociální oblast. Nejčastěji se setkáváme se sportovním sponzoringem, 



který zajišťuje většinou největší publicitu i prezentaci loga při různých sportovních 

příležitostech.“ 

Termín sponzorování se využívá k získání práv přičleněných nebo přímo spojovaných 

s produktem nebo akcí, s cílem získat užitek z tohoto spojení. Sponzor pak používá tento 

vztah k dosažení svých propagačních cílů nebo k podpoře širších marketingových cílů. Práva 

získaná z tohoto vztahu mohou zahrnovat maloobchodní příležitosti, koupi práva na užití 

jména ve vysílacích časech nebo programu hospitanty. (Mullin, Hardy, Sutton 2000, s. 254) 

 Sponzorstvím ve sportu chápeme partnerský vztah mezi hospodářstvím na jedné straně 

a sportem na druhé straně, kdy dochází ke vzájemnému respektování zájmů obou stran. 

Sponzorstvím se obecně dávají k dispozici peněžní, věcné prostředky a služby osobám a 

organizacím ve sportovní, kulturní a sociální oblasti dosažením podnikomarketingových a 

komunikačních cílů. Jedná se o specifickou formu partnerství mezi sponzorem a 

sponzorovaným, kde každý dosáhne cílů s pomocí druhého. Základním principem sponzorství 

je vztah: služby x protislužby. Sponzor očekává za své peněžní, věcné prostředky a služby od 

sponzorovaného protislužby (např. rozšířením reklamy dosáhnout komunikačních cílů pro 

výrobky nebo podnik - image, jméno). Sponzorovaný očekává za svou sportovní aktivitu od 

sponzora finanční nebo materiálové protislužby, aby mohl své náročné úkoly na poli sportu 

lépe plnit. (Novotný 2000, s. 118) 

  

Příčiny sponzorství 

 zvýšení povědomí veřejnosti o výrobku, názvu podniku, nebo službě 

 za pomoci sportu podporovat identifikaci sponzora 

 zlepšit místní znalost o sponzorovi 

 vytvářet dobré jméno ve společnosti, mezi zaměstnanci 

 osobní preference vedení podniku 

 

Typy sponzorství  



Sponzorství ve sportu může nabývat nejrůznějších podob a forem. Pro lepší 

přehlednost je možno rozdělit je podle několika kritérií. Firma si vybírá z různých úrovní 

sponzorství v závislosti na svých potřebách a rozpočtu. 

Klasifikační hlediska: 

1. podle podílu sponzora na celkovém objemu příspěvku 

a. titulární sponzor - firma je spojena s názvem sponzorované aktivity 

b. spolusponzor - v případě, že existuje několik sponzorů, zde mají sponzoři 

podobná práva za podobnou cenu 

c. sponzor - dodavatel, kdy firma raději než peníze dodá určité hotové 

výrobky 

2. podle typu sponzora 

a. sponzor je se sportem těsně spojen prostřednictvím kategorie nabízených 

produktů a služeb 

b. sponzor nemá bezprostřední vztah ke sportu a využívá ho čistě jako 

komunikační instrument 

3. podle specializace na určitý druh sportu či konkrétní klub 

a. jednostranné 

b. mnohostranné 

4. podle objektu sponzorství 

a. sponzorství jednotlivců (rozšířeno především ve vrcholovém sportu, 

osobnost sportovce je zárukou kvality a úspěchu 

b. sponzorství sportovních kolektivů 

c. sponzorství sportovních akcí (velmi populární a lákavý, většina 

významných sportovních klání je dnes spojena se jménem určitého 

sponzora) 

d. sponzorství sportovních institucí (svazů, federací, jednot) 



 

Čáslavová (2008) uvádí, že „sponzorování představuje významný specifický 

prostředek k zabezpečení dostatečných finančních zdrojů, sloužících k realizaci zejména 

kulturních, vědeckých, charitativních a dalších aktivit v různých sférách života společnosti. 

V tomto směru nečiní výjimku ani tělovýchovné, sportovní a turistické organizace, spolky, 

kluby, avšak i jednotlivci, usilující o získání finančních prostředků pro jejich mnohočetnou a 

rozsáhlou činnost.“  

Formy sponzorování ve sportu podle Čáslavové (2008): 

 sponzorování jednotlivých sportovců - tato forma je nejvíce rozšířena 

v profesionálním sportu, kromě finanční podpory dostává sportovec často i 

další materiální pomoc 

 sponzorování sportovních týmů - sponzor poskytuje zejména finance, 

sportovní vybavení, dopravu atd., sponzorovaný tým nabízí především reklamu 

na dresu a různými opatřeními na podporu prodeje 

 sponzorování sportovních akcí - u tohoto typu sponzorování výrazně stoupají 

možnosti, které lze nabídnout sponzorovi. Zejména je využívána plejáda 

reklamních možností od programového sešitu, vstupenek, reklamy o 

přestávkách až po uvádění titulu hlavní sponzor akce. 

 sponzorování sportovních klubů - nabízí nejširší možnosti z hlediska činností, 

které lze nabídnout sponzorovi. Sportovní klub může nabídnout produkty, 

které vznikají prostřednictvím jeho sportovní činnosti, dále například nabídky 

tělovýchovných služeb, sportovních akcí a další. 

 sponzorování ligových soutěží - firmy, které představují partnery ligových 

soutěží, mají svá firemní označení v názvu soutěže 

 

 

 



3.6 Sportovní akce 

Podle Novotného (2011) můžeme pojmout definice sportovní akce ze širšího i užšího pojetí. 

 U širšího pojetí sportovních akcí můžeme vycházet z rozsáhlého pojetí sportu. Sport 

představuje všechny formy fyzické aktivity, ať už jde o náhodnou, či pravidelnou 

účast, jejímž cílem je zdokonalovat fyzickou či duševní kondici, buduje společenské 

vztahy, nebo má prvky soutěže. Z této definice tedy vychází, že sportovní akce je 

dětský den v obci, kde žije padesát obyvatel, stejně tak jako letní olympijské hry, které 

patří k nejsledovanějším společenským akcím v globálním měřítku. Na pokraji širšího 

a užšího pojetí se nachází neformální setkání přátel u šipek, bowlingu či pokeru. 

Účastníci těchto akcí jistě budou tvrdit, že se účastní sportovních akcí, ale již nebudou 

splňovat definici užších pojetí sportovních akcí. 

 Pod užším pojetím definice je chápána sportovní akce jako jednorázová sportovní 

událost, která může trvat hodiny, ale také několik dní. Na sportovní akci se 

uskutečňuje soutěž jednoho či více sportovních odvětví. Jedná-li se o všeoborové 

soutěžení, tak sportovní akce bývá označována jako hry. 

 

 

Hlediska členění sportovních akcí. 

 hledisko působnosti (hodnotíme, jaký okruh účastníků či diváků daná sportovní akce 

přitahuje a kdo na ní participuje - světové, kontinentální a národní akce) 

 hledisko otevřenosti (jaké jsou bariéry účasti na sportovní akci - otevřené, 

polootevřené, uzavřené akce) 

 hledisko formálnosti (formální akce - akce určená široké veřejnosti, zpravidla existují 

propozice, časový harmonogram, odpovědná osoba a pokyny pro účastníky; 

neformální akce prvotně nepřitahují média ani širokou veřejnost) 

 hledisko participace (divácky orientované akce, akce orientované na aktivní účast, 

akce zaměřené na aktivní i diváckou účast) 



 hledisko multioborovosti (jednooborové - soutěží se o jednoho mistra, všeoborové - 

více sportovních disciplín) 

 hledisko cíle (neziskově orientované a ziskově orientované akce) 

 hledisko prostředí (indoorové, outdoorové akce) 

 

3.7 Financování sportovní akce 

Proto, aby sportovní akce byla úspěšná, je potřeba najít mnoho finančních prostředků. Jednou 

z možností, jak je získat, jsou žádosti o podporu z veřejných zdrojů u místních rozpočtů či 

grantové agentury. K jejich získání ještě před konáním akce lze také využít nalezení partnera 

akce. K získání partnerství je třeba, aby organizátor učinil následující kroky: 

 Poznání sportovní akce - je nutné zjištění, zda je partnerství pro danou akci přínosné a 

zda může být přínosné i pro partnera. Dále je nutné znát účastníky a obecenstvo 

sportovní akce z demografického pohledu, aby se co nejvíce shodovalo se segmentem 

soukromé firmy, kterou oslovíme. Dále musíme vědět, co můžeme nabídnout 

soukromé společnosti a ceny jednotlivých výhod pro partnery. Částku, kterou 

stanovíme za partnerství, musíme relativně poměřovat s tím, kolik by partner získal 

prezentací v alternativní variantě v jiných médiích. 

 Vyhledávání a průzkum mezi partnery sportovní akce 

 Kontaktování potenciálního partnera - psaní žádosti. Žádost musí mimo jiné obsahovat 

následující náležitosti - přesvědčivost, odlišení od ostatních, zvýraznění výhod, 

stručnost, pokyny a termíny, přesnost a další. 

 Navázání spolupráce. 

 Servis pro partnery. Čím více jsou totiž partneři zahrnuti do akce, tím více vnímají 

výhody partnerství. Kromě spojení jména partnera s akcí je nutné, aby byl zahrnut 

v aktivitách, jako je prodej, reklama, propagace, public relations a další. (Novotný 

2011, s. 465 - 469) 



3.8 Public relations, image a veřejné mínění 

Podle Svobody (2006) se podstata public relations odvíjí ze třech východisek, kterými 

jsou veřejné mínění, image a corporate identity. Public relations definuje jako „sociálně 

komunikační aktivitu, jejímž prostřednictvím působí organizace na vnitřní i vnější veřejnost 

se záměrem vytvářet a udržovat s ní pozitivní vztahy a dosáhnout tak mezi oběma vzájemné 

porozumění a důvěru.“ 

Image je jedním z ústředních pojmů psychologie public relations a propagace. Image 

spojuje všechny představy jedince nebo skupiny veřejnosti o určitém předmětu mínění, 

kterým mohou být subjekty nebo objekty, například osoby, země nebo města, instituce nebo 

organizace a firmy s jejich aktivitami určenými pro veřejnost. Image představuje cíl snažení 

public relations určité organizace.  

Kromě image je dalším východiskem pro public relations veřejné mínění. Veřejné 

mínění odráží současné názory, postoje i nálady veřejnosti a je dáno společenstvím zájmů, 

znalostí a tradic. Je ovlivnitelné mnoha způsoby (projevy politiků, manipulací demagogů a 

zejména pak masmédii).  

Corporate identity zjednodušeně znamená forma identifikace společnosti. V podstatě 

jde o koncipování vlastní dlouhodobější filozofie organizace či subjektu, tj. formování 

dlouhodobější vize s trvalejší jistotou v daných proměnlivých podmínkách. Toto je možné 

realizovat promyšleným, účinným a jednotným vystupováním a chováním organizace na 

veřejnosti. 

 

3.9 Barterový obchod 

Barterový obchod je systém výměny, kdy nejsou zboží a služby přímo směnitelné za 

peníze, ale jsou přímo vyměněny za jiné zboží, či služby. Obvykle existují paralelně 

s klasickou směnou za peníze, i když to nemusí být vyloženě podmínkou. Barter se hojně 

využíval v době měnové krize, nebo když byla měna nestabilní, nebo jednoduše proto, že byla 

tato směna pro obě strany rychlejší a výhodnější, nežli směna za peníze. Dnešní barterová 

výměna se značně vyvinula a stala se účinnou metodou pro zvýšení prodeje, zachování 

hotovosti a využití nadbytečné výrobní kapacity pro podniky po celém světě. [31] 



3.10 Corporate Social Responsibility 

 Corporate Social Responsibility (CSR) v překladu znamená sociální odpovědnost 

firem. Tento výraz představuje dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování 

odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Zároveň znamená takový způsob 

vedení firmy a budování vztahu s partnery, který přispívá ke zlepšení reputace a zvýšení 

důvěryhodnosti podniku. Firmy, které přijaly CSR za své, si dobrovolně stanovují vysoké 

etické standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, pěstují dobré 

vztahy se svými zaměstnanci a podporují region, ve kterém působí. Takové firmy jsou nositeli 

pozitivních trendů a pomáhají měnit podnikatelské prostředí jako celek, odlišují se od 

konkurence, stávají se žádaným partnerem podobně smýšlejících firem a organizací a 

atraktivním zaměstnavatelem. Společensky odpovědné aktivity firem jsou čistě dobrovolné a 

charakteristické tím, že jdou nad rámec povinností daných zákonem. [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. METODOLOGIE 

 

4.1 Proces marketingového výzkumu 

Reichel (2009) obecně definuje výzkum jako „dlouhodobou, plánovitou činnost 

zahrnující jak teoretickou, tak empirickou podobu či fázi.“ Od výzkumu je odlišován 

průzkum, který autor vysvětluje pouze jako jednu z etap výzkumu, která se odehrává v terénu, 

popř. jako samostatná, poměrně rutinní výzkumná akce bez podstatnějšího teoretického 

zázemí. Nakonec se ještě zmiňuje o šetření, kterým nazývá konečnou aplikaci konkrétního 

výzkumného nástroje v terénu (např. dotazníkové šetření) obvykle realizované v rámci 

určitého průzkumu. Tato terminologická diferenciace je však do jisté míry ideální a často 

neodpovídá skutečnosti. V praxi se všechny tři pojmy různě zaměňují. (20)   

Marketingový výzkum lze na základě definice Foreta a Stávkové (2003) definovat 

jako proces plánování, sběru a analýzy dat, která jsou relevantní pro marketingové 

rozhodování a komunikaci výsledků této analýzy řídícím pracovníkům. Takový výzkum může 

pomoci manažerům rozpoznat marketingové příležitosti nebo hrozby a ve správný čas na ně 

reagovat. (8) 

 Účelem tohoto marketingového výzkumu bylo získání informací o společnosti Prague 

International Marathon, spol. s r.o., respektive o současně využívaných zdrojích financování 

pro Juniorský maraton. Dále byl pro účely výzkumu vytvořen dotazník, který měl za cíl zjistit 

názor respondentů na současnou míru propagace Juniorského maratonu.  

 

4.2 Metody výzkumu 

K účelu získání dat a údajů pro tuto diplomovou práci budou využity metody 

kvalitativního i kvantitativního výzkumu. Zjednodušeně tyto dva typy výzkumu definuje 

Punch (2008), kdy kvantitativní výzkum definuje jako empirický výzkum, kde data jsou 

v podobě čísel. Kvalitativní výzkum pak definuje jako opak. Je tedy výzkumem, kde data 

nejsou v podobě čísel, nejčastěji pak mají formu textu. 

Pro tuto diplomovou práci bude z velkého množství metod kvalitativního výzkumu 

využita metoda interview – neformální rozhovor. Pomocí rozhovorů se zástupci společnosti 

Prague International Marathon, spol. s r.o. byly získány informace o současném stavu 



financování Juniorského maratonu. Při rozhovorech byly využity otevřené i uzavřené otázky, 

jimiž bylo zjištěno, co dělá společnost PIM pro získání dostatečných finančních prostředků na 

uspořádání Juniorského maratonu. Zároveň bylo zjišťováno, jakým způsobem tuto akci 

propaguje a jak oslovuje učitele a žáky středních škol, pro které je akce určena.  

Metody kvantitativního výzkumu v této práci bude zastupovat dotazník, 

vyplňovaný respondenty z řad studentů středních škol, kteří se v loňském roce zúčastnili 

semifinálových závodů Juniorského maratonu. Cílem dotazníku bude zjistit povědomí 

studentů středních škol o akci Juniorský maraton a jejich názor na úroveň jeho propagace. To 

ve výsledku poslouží jako prostředek k ohodnocení propagačních činností společnosti PIM.   

 

4.3 Rozhovor 

Rozhovor neboli osobní dotazování je jednou z mnoha technik sběru dat. Dalšími 

technikami je například telefonické dotazování nebo písemné dotazování formou dotazníku. 

Dnes se stále častěji používá také technika elektronického dotazování formou elektronické 

pošty. 

 Podle Přibové (1996, s. 48) je osobní dotazování založeno na přímé komunikaci 

s respondentem, tváří v tvář. Patří mezi nejvýznamnější dotazovací techniky. Mezi jeho 

přednosti patří, že existuje přímá zpětná vazba mezi tazatelem a respondentem, takže je 

možné motivovat respondenta k odpovědím. U otevřených otázek má tazatel možnost 

podněcovat respondenta k co nejobsáhlejší odpovědi. Při rozhovoru může tazatel používat 

názorné pomůcky, kterými se zvyšuje srozumitelnost a jednoznačnost otázek. Mezi přednosti 

osobního dotazování patří vysoká spolehlivost získaných údajů. Ví se, kdo odpovídal na 

otázky, kdy dotazování proběhlo, jaké byly demografické charakteristiky respondenta (např. 

věk, pohlaví, postavení v domácnosti, postavení ve firmě aj.), lze zapojit do odpovídání na 

otázky více respondentů z jedné domácnosti nebo firmy tak, aby odpovědi byly co 

nejspolehlivější a současně mít záznam o tom, kdo odpovídal. Nákladově a časově jde o velmi 

náročnou techniku. Naproti tomu má však respondent menší možnost vynechat otázku než v 

případě dotazníku. Při rozhovoru je téměř jisté, že dotazovaná osoba je ta, která byla vybrána 

do vzorku a proporce úspěšně dokončených rozhovorů je mnohem větší než návratnost 

dotazníků. 



 Osobní rozhovor byl veden s panem Tomášem Vrzákem, který má v Prague 

International Marathon, spol. s r.o. již třetí rokem na starosti projekt Juniorský maraton. 

Rozhovor měl podobu strukturovaného rozhovoru a z něj získané informace byly poté 

zpracovány a tvořily výchozí zdroj k analýze zkoumaného problému, tedy zdroje financování 

Juniorského maratonu. 

 

4.4 Dotazování  

Nezbytný základ toho, aby výsledky dotazování přinesly pravdivé odpovědi je 

zajištění reprezentativnosti, standardizace a správného zvolení techniky dotazování. 

Reprezentativnost výběrového souboru pro dotazování se odvozuje od základního souboru 

populace. Výběrový soubor by měl mít stejné charakteristiky jako soubor základní. Pro 

standardizaci dotazování je základní podmínkou skutečnost, aby respondenti opravdu 

odpovídali na stejné dotazy v jednotném pořadí. Při dotazování se musí dodržet standardní 

postup a stejná formulace otázek. Výběr technik dotazování záleží na obsahu výzkumu a typu 

dotazování, které se mimo jiné dělí na: individuální a skupinové, osobní a zprostředkované, 

jednorázové a opakované a další. Techniky, které se nejvíce prosadily, jsou například: 

individuální osobní rozhovor, telefonické dotazování, elektronické dotazování, dotazování na 

ulici.  

Pro potřeby této práce jsou nejvýznamnějšími technikami elektronické dotazování, 

které je časově a materiálně poměrně nenáročné, a individuální rozhovor. 

Strukturovaný dotazník obsahoval 12 otázek. Byla zvolena kombinace otevřených a 

uzavřených otázek. Výzkumný vzorek byl tvořen studenty středních škol, kteří se zúčastnili 

semifinálových běhů Juniorského maratonu v roce 2012. Všichni dotazovaní byli ve věku od 

14 do 19 let. Z celkových 1500 účastníků Juniorského maratonu byl náhodným způsobem 

vybrán 1 000. Jim byl dotazník rozeslán formou emailu. 55 emailů nebylo doručeno, tudíž 

celkový počet oslovených respondentů činil 945. Vyplněno bylo 235 dotazníků, což činí 

návratnost téměř jednu čtvrtinu (24,86 %). Z celkového počtu 235 dotázaných bylo 145 mužů 

a 90 žen. 

 



4.5 Marketingový výzkum, zdroje dat 

 V projektech marketingového výzkumu obvykle pracujeme se dvěma zdroji dat: 

sekundárními a primárními. Základní rozdíl mezi těmito zdroji dat vychází z účelu, ke 

kterému byla data shromážděna. Sekundární data byla sebrána k jinému účelu, než je řešený 

projekt. Jsou přístupná buď zdarma, nebo za úplatu. Primární data jsou shromažďována nově, 

na míru řešeného projektu. Patří zadavateli výzkumu, který je sám pořídil nebo nechal pořídit. 

(Přibová 1996). 

 V této práci se jak u interview, tak u dotazování jednalo o sběr primárních dat. 

 

4.6 Zpracování dat 

 Data se nacházejí v elektronické podobě. Jednotlivé otázky byly individuálně 

zpracovány a vyhodnoceny. Některé odpovědi byly zakresleny do sloupcového či výsečového 

grafu. Data byla zpracována za pomoci online aplikace Google Docs. 

 

4.7 Popisná analýza 

 Velká část výzkumných projektů je uskutečňována metodou popisného výzkumu. 

Účelem tohoto výzkumu je poskytnout přesnou informaci o konkrétních aspektech 

zkoumaného prostředí. Tato metoda umožňuje popis sekundárních dat, např. firemních zpráv, 

nejrůznějších interních dokumentů a zpráv, článků v odborných časopisech či ročenkách a 

slovních vyjádření. (WRIGHT a NOE 1996, s 40). 

 

Postup popisné analýzy:   

 vytyčení cíle  

 vyhledávání obsahových jednotek - vytyčení určitého problému, který bude 

vzhledem k cíli sledován 

 určení souboru materiálu 

 čtení 

 systematické sledování 

 vyjádření výsledků, názorů, tvorba a prezentace přehledů,  tabulek, grafů 



 rozbor a hodnocení 

Popisná analýza je v této práci použita za účelem popisu informací získaných od osob, se 

kterými byl veden rozhovor. Informace se týkají fungování PIM, procesu organizace 

Juniorského maratonu, využívaných způsobů k jeho financování a propagaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ANALYTICKÁ ČÁST 

 

5.1 Prague International Marathon, spol. s r.o. 

Společnost Prague International Marathon, spol. s r.o. vznikla v roce 1995 s cílem 

pořádat v Praze závody na maratonské trati a zařadit se tak po bok jiných, již zavedených, 

světových maratonských destinací, jako jsou New York, Berlín či Londýn. Zakladatelem byl 

pan Carlo Capalbo, který je od roku 2003 jednatelem společnosti. Společnost byla zapsána do 

obchodního rejstříku dne 25. dubna 1995 s uvedeným předmětem podnikání organizování 

sportovních akcí, propagační činnost, pořádání kulturních produkcí a provozování zařízení 

sloužících zábavě. Společnost sídlí v Praze, v ulici Záhořanského 3. 

Od roku 1995, kdy se konala první akce, se aktivity PIM rozrostly do celé série 

běžeckých akcí známých jako RunCzech Běžecká liga. V roce 2011 se závodů v rámci seriálu 

zúčastnilo přes 56 000 závodníků.  

 

5.1.1 RunCzech běžecká liga 

RunCzech běžecká liga vznikla v roce 2012 jako společný projekt masových 

vytrvalostních běhů organizovaných v atraktivních místech České republiky. V roce 2012 se 

zúčastnilo soutěžních běhů seriálu RunCzech 34 346 běžců. Byl pro ně také vytvořen 

speciální bodovací systém, umožňující jim poměřit se podle dokončených závodů v 

kategoriích podle věku a profesí. Vedle tří hlavních závodů v Praze nabízí také běžecké akce 

v regionech.  

RunCzech běžecká liga 2013 tvoří tyto závody:  

 Hervis 1/2Maraton Praha  

 Volkswagen Maraton Praha 

 Grand Prix Praha 

 Mattoni 1/2Maraton České Budějovice  

 Mattoni 1/2Maraton Olomouc  



 Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem  

 Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary  

 

5.1.2 Akce pořádané společností Prague International Marathon, spol. s r.o. 

5.1.2.1 Volkswagen Maraton Praha 

PIM je již od roku 1995 pořadatelem hlavních běžeckých závodů u nás. Volkswagen 

Maraton Praha (původně Pražský mezinárodní maraton) byl tedy oficiálně první pořádanou 

akcí. Jeho první ročník se konal v roce 1995 a zúčastnilo se ho nečekaných 958 běžců. Za 

dalších deset let, v roce 2005, počet účastníků přesáhl hranici 4000. Pro rok 2013 je stanoven 

limit 9 000 účastníků. Situace dospěla už do takové fáze, že není možné uspokojit stále 

rostoucí poptávku a je nutné omezovat počet běžců. Ten totiž nemůže růst do nekonečna, a 

proto bylo nutné zavést v posledních letech pevně stanovený limit, který díky specifikům tratě 

není možné překročit. Již nyní je jisté, že cíl 9 000 běžců bude naplněn a na stovky a tisíce 

zájemců se ještě nedostane. Pražský maraton se právě díky této omezené kapacitě nikdy 

nebude řadit k nejmasovějším akcím tohoto typu na světě. Nebude a ani nemůže. Trasa 

Pražského maratonu je totiž vedena samotným historickým centrem města, typickým svými 

úzkými ulicemi, proto není možné po vzoru například Berlína nebo Bostonu se širokými 

bulváry vměstnat do pražských uliček stejné množství lidí (v obou případech až 40 000 

běžců). Stejně jako nikdy nebude největším maratonem světa, nikdy pravděpodobně nebude 

ani nejrychlejším. Tuto domněnku však málem v roce 2010 změnil Eliud Kiptanui, který 

Pražský maraton doběhl v čase 2:05:39 a zapsal ho tak na 7. místo nejrychlejších 

maratonských časů historie. Trasa Pražského maratonu je poměrně členitá a oproti například 

Berlínu, vyhlášenému svým relativně plochým profilem, a tudíž i nejrychlejšími zaběhnutými 

časy, i více zvlněná. Maraton v Praze tak nabízí účastníkům něco jiného než masovost a 

rychlost. Nabízí ojedinělou možnost běžet jednou z nejkrásnějších lokalit na světě. Trať 

vedoucí samým historickým centrem města, včetně dominant Prahy Karlova mostu či 

Staroměstského náměstí, je rarita, kterou nenabízí žádný jiný závod na světě. Právě to dělá 

Pražský maraton výjimečným.  

Celková organizace a atmosféra, nejen maratonu, ale všech závodů organizovaných 

PIM, přilákala do České republiky v průběhu let řadu předních světových atletů (Haile 



Gebrselassie, Stefano Baldini, Paul Tergat a další) a tisíce návštěvníků. Toto všechno řadí 

Volkswagen Maraton Praha mezi top 10 maratonů světa. 

  

5.1.2.2 Hervis 1/2Maraton Praha 

Druhým závodem pořádaným PIM se v roce 1999 stal Pražský 1/2Maraton. Reagovalo 

se tak na rostoucí poptávku po závodě na poloviční trati, který je dostupnější pro více běžců. 

Již od prvního ročníku začal získávat na popularitě a v dnešní době je největším běžeckým 

závodem v České republice. Ročníku 2013 se zúčastnilo 12 500 běžců.  

 

5.1.2.3 Grand Prix Praha 

Grand Prix je třetím a posledním z pražských závodů. Závod je specifický tím, že jako 

jediný je rozdělený na běh pro muže (Metro Běh 10km) a běh pro ženy (Adidas Běh pro ženy 

5km). Dalším a nejvýraznějším specifikem je to, že se jedná o noční závod. Ženská část 

startuje v 19:00 a mužský závod ve 20:30. Nabízí stejný standard kvality typický pro ostatní 

závody. Zážitek je navíc umocněný tím, že běžci okusí atmosféru noční Prahy. Mattoni Grand 

Prix se poprvé běžela v roce 1996 (10km pro muže), v roce 1999 poté přibyla i poloviční trať 

pro ženy.  

 

5.1.2.4 Mattoni 1/2Maraton Olomouc 

 Prvním ze závodů mimo území hlavního města (regionálních závodů) se stal 

1/2Maraton v Olomouci. V roce 2013 se poběží již jeho čtvrtý ročník. K rozhodnutí pořádat 

běžecké závody i jinde, než v Praze, vedl fakt, že zájem o účast na akcích PIM byl tak velký, 

že pražské závody nedokázaly dostatečně uspokojit poptávku. Jedním z dalších důvodů byla 

idea rozšířit běhání po celé zemi a skrze běžecké závody, pořádané v různých koutech země, 

představit účastníkům i jiná města České republiky. To vše za udržení kvality na úrovni 

pražských závodů. Regionální závody tak nabízejí naprosto stejný standard jako je účast 

elitních běžců, dokonale připravené tratě vedoucí centrem města, občerstvovací stanice nebo 

například doprovodné akce pro rodiny s dětmi. Navíc v součtu účastníků všech pražských a 

regionálních závodů se dostáváme k číslu kolem 40 tisíc běžců, čímž už se rázem s ostatními 



světovými maratony měřit lze. Samotný olomoucký 1/2Maraton byl s počtem 3 700 běžců 

v roce 2012 největším mimopražským závodem.  

 

5.1.2.5 Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem 

Pro druhý mimopražský závod bylo vybráno Ústí nad Labem. V roce 2013 se poběží 

již jeho 3. ročník a počtem přihlášených účastníků se dostává k hranici 3 000 běžců 

v soutěžních i nesoutěžních bězích. Ústecký 1/2maraton má jednu výraznou zvláštnost. Tou je 

trasa závodu, která vede mimo jiné skrz areál rekonstruované chemické továrny což běžcům 

opět nabízí zpestření a možnost zažít něco nepoznaného. 

 

5.1.2.6 Mattoni 1/2Maraton České Budějovice 

Třetí přírůstkem do rodiny mimopražských závodů byl 1/2maraton v Českých 

Budějovicích. Letos se poběží jeho 2. ročník a organizátoři mají v plánu překročit hranici 

2 500 přihlášených běžců. Běžci mají skvělou možnost proběhnout centrem krásného 

jihočeského města a okusit tak jeho přátelskou atmosféru. 

 

5.1.2.7 Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 

 V roce 2013 se ke třem zavedeným regionálním závodům přidá další. Karlovarský 

1/2Maraton slibuje další možnost, jak nabídnout podmínky mezinárodních závodů  i 

lidem v regionech mimo Prahu. První ročník 1/2Maratonu v Karlových Varech má za cíl 

vyprodat 1 800 startovních čísel. V Karlových Varech budou mít možnost proběhnout se po 

většině lázeňského území a dostanou tak příležitost běžet po slavné karlovarské kolonádě. 

 

5.1.3 Tempo Team Prague s.r.o.  

Výraz "tempo" je zkratka organizace "The European Marathon Promotion 

Organization", která se zaměřuje na rozvoj maratonských závodů a dalších běžeckých akcí v 

Evropě. Sesterská společnost PIM byla založena v roce 2000 a sídlí na stejné adrese jako 

PIM. Její aktivity zahrnují marketing a samotnou organizaci sportovních akcí. Od jejího 



založení se společnost stala nedílnou součástí organizace Pražského maratonu a 

spolupořadatelem regionálních závodů.  

 

5.1.4 Známky kvality 

Mezinárodní atletická federace (IAAF) může udělit různým silničním běžeckým 

závodům známku kvality. Tyto známky (Road Race Labels) se udělují na jeden rok, za 

předpokladu, že závod splní všechna stanovená kritéria. Známku lze udělit až za třetí ročník 

dané akce. Každý závod může obdržet jednu ze tří známek, bronzovou, stříbrnou nebo zlatou. 

Nejprve lze však získat bronzovou, až potom stříbrnou a následně zlatou, nejvyšší možnou, 

známku. Není možné jednu či dvě známky přeskočit. Udělení nejvyššího ocenění, zlaté 

známky (IAAF Road Race Gold Label) je pak největší poctou, kterou se silniční běžecký 

závod může pyšnit. Za rok 2012 ji získalo 31 silničních závodů po celém světě, z nichž dva se 

konají v Praze (Hervis 1/2maraton Praha a Volkswagen Maraton Praha). Kromě těchto dvou 

nejvyšších ocenění má PIM, jako organizátor těchto akcí, další tři stříbrné známky udělené 

1/2maratonům v Olomouci a Ústí nad Labem a pražskému METRO Běhu na 10km. Je jedním 

ze dvou organizátorů závodů na světě, který je držitelem kolekce 5 ocenění IAAF. 

Některá kritéria pro udělení IAAF Gold Label (www.iaaf.org)  

 přímý přenos lokální televizní stanicí + televizní přenos do zahraničí 

 musí proběhnout minimálně 12 dopingových kontrol elitních atletů 

 závodů se musí účastnit minimálně pět mužských a pět ženských atletů z pěti různých 

zemí světa, kteří splňují kritéria nejlepších osobních výkonů 

 závod musí poskytovat plně elektronickou časomíru 

 dostatečný počet občerstvovacích stanic 

 trať závodu musí být úplně uzavřena vozidlové dopravě   

 



5.1.5 Doprovodné běhy 

 Akce RunCzech však nejsou pouze běžecké závody nejvyšší kvality pro nejlepší atlety 

světa. V rámci téměř všech akcí pořádaných PIM se vždy koná také řada doprovodných běhů, 

z nichž většinu tvoří tzv. rodinné běhy. Těch se v roce 2012 zúčastnilo více než 7 tisíc běžců. 

K rodinným běhům se ještě přidává In-line Party a procházka se psy, které se konají při 

maratonském víkendu. 

 Kromě doprovodných běhů, oddělených trasou a časem konání od hlavních závodů, se 

v rámci právě těchto závodů na stejné trati a ve stejný čas konají další závody. Z nich největší 

část tvoří štafetové běhy. Ty jsou samozřejmě ideální pro ty, kteří si netroufnou na celou 

vzdálenost závodu a mohou se o ní „podělit“ s dalšími třemi běžci. Každý z nich tedy běží 

svůj úsek a předávají si štafetový kolík. Dalším typem závodu jsou například týmové štafety, 

kdy běží čtyři členové celou vzdálenost dané trati, na jejímž konci se sečtou jejich výsledné 

časy a mohou tak soupeřit proti dalším týmům. V rámci Volkswagen Maratonu Praha se pak 

také běží například Univerzitní maraton, který je obdobou štafetového běhu, avšak registrovat 

se do něj mohou pouze studenti vysokých škol, kteří tak dostávají možnost utkat se o 

neoficiální vysokoškolský titul v maratonu. 

 

5.2 Juniorský maraton 

Nápad pořádat Juniorský maraton vymyslel olympijský vítěz v maratonu Gelindo 

Bordin roku 1997, kdy se zároveň konal první ročník. Od té doby se závodu zúčastnilo přes 

sedmnáct tisíc studentů. Juniorský maraton je unikátním projektem, neboť nikde jinde 

v Evropě, možná i ve světě se podobná akce nekoná. Celá akce je navíc neziskového 

charakteru a zúčastněné školy neplatí žádné startovné. Jejím hlavním posláním je nabízet 

mladé generaci možnosti sportování a bojovat tak proti problémům a negativním vlivům, 

které na dnešní mládež působí. Z nich asi nejvýraznější je nedostatek pohybu. Studie na toto 

téma říkají, že vůbec nesportuje 16 % dětí. To přitom pravidelná pohybová aktivita podporuje 

nejen zvýšení pracovních výkonů a zlepšení psychiky, ale dochází také k úpravě výkyvů 

nálad a zmenšení depresí. Krizovým věkem pak bývá právě období mezi 16 a 20 lety, kdy 

většina chlapců a dívek úplně končí se sportem. Juniorský maraton kromě sportovního a 

pohybového aspektu navíc nabízí kolektivní zážitek. Ačkoli je běhání individuálním sportem, 

v pojetí štafetového závodu se z něj rázem vytvoří sport kolektivní a skrze společnou snahu 

uspět dokáže stmelovat. 



Juniorský maraton je pořádán ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy, kdy její studenti v rámci plnění praxe pomáhají s organizováním 

jednotlivých semifinálových závodů. 

 Následující graf znázorňuje počet školních týmů, které se zúčastnili Juniorského 

maratonu od prvního ročníku až po poslední ročník 2012. Kromě výrazného poklesu v roce 

2008 je z grafu patrný každoroční nárůst počtu týmů. Do roku 2013 se počítá s dalším 

zvýšením zúčastněných týmů. 

 

 

Graf č. 1 Zúčastněné školy 

 

5.2.1 Juniorský maratonský klub, o.s. 

 Juniorský maratonský klub, o.s., je další sesterskou organizací PIM.  Vznikl 17. února 

2011 a od té doby se spolu s PIM podílí na pořadatelství Juniorského maratonu (pro 

zjednodušení bude v práci uváděn jako pořadatel PIM). Sídlí na stejném místě, tedy 

Záhořanského 3, Praha. Předsedou sdružení je pan Mgr. Vladimír Drábek.  
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5.2.2 Pravidla závodu a systém pořádání 

Družstvo složené ze studentů a studentek střední školy nebo vyššího stupně víceletého 

gymnázia běží štafetovým způsobem trať dlouhou cca. 42km (dle místních podmínek). V 

každém družstvu musí být minimálně tři dívky (běží úsek 3, 5 a 7). Při semifinálovém závodu 

může být na základě místních podmínek délka úseku změněna tak, aby celkový součet všech 

deseti běžců odpovídal vzdálenosti maratonské trati. Každý závodník uběhne svou část 

závodu a po předávce vybíhá další. Při předávce se musí ve vymezeném úseku dotknout 

rukou běžce vybíhajícího. Vyhrává družstvo, jehož poslední člen je první v cíli.  

Závod probíhá systémem semifinálových kol, která se konají ve všech krajích České 

republiky v průběhu měsíce dubna. Pardubický a Královéhradecký kraj mají semifinálový 

závod spojený, což dohromady čítá 13 semifinálových kol. Vítězové těchto krajských kol 

kromě věcných cen od partnerů získávají právo zúčastnit se velkého finále, které se koná 

v rámci Volkswagen Maratonu Praha. V něm dostávají možnost nejen utkat se s ostatními 

středními školami o celkového vítěze Juniorského maratonu, ale také zažít atmosféru 

světoznámého závodu v krásném prostředí Prahy. Finalisté Juniorského maratonu mají navíc 

jedno velké privilegium v podobě startu z prvního koridoru spolu s elitními běžci z celého 

světa a s tím související možnost poměřit se s nimi alespoň na prvních pár stovkách metrů 

trati před objektivy televizních kamer. 

 

Školní družstvo 

 Každou školu může reprezentovat libovolný počet desetičlenných družstev složených 

ze studentů a studentek denního studia dané střední školy. Závodu se mohou zúčastnit 

studenti a studentky narození mezi dubnem 1993 a dubnem 1999 (včetně). 

 

Finále 

Finálový závod probíhá v rámci Volkswagen Maraton Praha a zúčastní se ho: 

 školy, které se do finále kvalifikovaly ze semifinálových závodů 

 školy, které obdržely divokou kartu.  



 pozvaná družstva ze zahraničí (účastní se mimo soutěž) 

Postupující družstva (podle výsledků semifinálových závodů) mají od společnosti 

Prague International Marathon hrazenu dopravu do Prahy a zpět. Družstva mají také zajištěno 

a hrazeno ubytování v jednom z pražských hotelů. 

Postupový klíč 

Ze semifinálových závodů do pražského finále postupují max. 3 nejrychlejší týmy. 

Rozhodující je počet zúčastněných týmů v konkrétním semifinále: 

 1 - 10 týmů: 1 postupující 

 11 - 20 týmů: 2 postupující 

 21 a více týmů: 3 postupující 

V případě, že jedna škola vyšle do semifinálového závodu více týmů, může z nich 

postoupit pouze jeden. 

 

 

5.3 Financování Juniorského maratonu 

V této kapitole se zaměřím na identifikování zdrojů financování Juniorského 

maratonu. V první řadě je nutno zopakovat, že se jedná o neziskový projekt a tedy není 

pořádán za účelem generování zisku. Juniorský maraton je specifická akce, která vybočuje 

z řady akcí pořádaných PIM jak svým pojetím, systémem pořádání a fungování, tak i 

způsobem jejího financování. Všechny ostatní akce mají svého titulárního sponzora a dlouhou 

řadu dalších partnerů. Juniorský maraton, navíc v porovnání s jinými akcemi menšího 

rozměru, to má tak podstatně náročnější. Oproti jiným akcím PIM se v žádném případě 

nemůže spolehnout ani na příjmy ze startovného, neboť účast škol na semifinálových 

závodech je zcela zdarma.   

 



5.3.1 Titulární partner 

Základním způsobem jak získat prostředky na pořádání Juniorského maratonu je 

nalezení titulárního partnera. V letech minulých poměrně běžná praxe, avšak v posledních 

dvou letech již Juniorský maraton titulárního partnera neměl. Na jedné straně to může být 

dáno celosvětovou špatnou ekonomickou situací mnoha firem, na straně druhé je tu další 

možnost, kterou je nedostatečná snaha na partnerském oddělení PIM nalézt pro Juniorský 

maraton titulárního partnera. Aniž bych chtěl někoho obviňovat, je faktem, že věci související 

s Juniorským maratonem jsou ne úplně opomíjené, ale řekněme spíše, že jsou na druhé koleji. 

V porovnání s megaakcemi jakými jsou Hervis 1/2Maraton nebo Volkswagen maraton je to 

pochopitelné, avšak nesmí se zapomínat, že Juniorský maraton je také součástí rodiny závodů 

PIM a podle toho by mu také měla být věnována pozornost.  

V minulých letech byla po tři roky titulárním partnerem společnost Garnier, ještě dříve 

to byla například společnost Mattoni. Ta je sice stále partnerem PIM, dokonce jedním ze čtyř 

hlavních. Z toho sice vyplývá, jak bude uvedeno později, že Mattoni de facto stále na 

Juniorský maraton prostředky poskytuje, avšak v porovnání s objemem prostředků od 

titulárního partnera bude nynější poskytovaná částka podstatně menší.  

Nyní se podíváme, jaký produkt je vlastně potenciálním partnerům nabízený a jaké je 

jeho očekávané ohodnocení. Následující nabídka se primárně týká především možnosti stát se 

hlavním partnerem Juniorského maratonu, což je však, až na několik přidaných hodnot 

v nabídce a logicky samozřejmě i celkovou částku, stejné, jako titulární partner. 

Co tedy Juniorský maraton svému potenciálnímu partnerovi nabízí? Roční hodnota 

partnerství je 600 000 Kč a partner bude mít k dispozici následující: 

 přímý kontakt s běžci a s veřejností 

o promo stánek v prostoru startu a cíle (na všech 13 semifinálových 

kolech) 

o vkládka vzorků do startovních tašek Juniorského maratonu a 

Volkswagen Maratonu Praha (1500 JM, 9000 maraton, celkem 10 500) 

o možnost přímé komunikace s běžci i kolemjdoucími 

 visibilita loga partnera na materiálech pro běžce  

o trička (1800 ks celkem - 1500 semifinále, 300 finále) 



o startovní čísla (1800 celkem - 1500 semifinále, 300 finále) 

o diplomy (39 celkem - 13 semifinále, 3 diplomy na každém) 

 umístění značky partnera na veškeré zařízení v den závodu  

o bannery v prostoru startu a cíle i na trati (celkem přes 650 m bannerů na 

všech semifinále) 

o nafukovací reklamní sloupy (13 semifinále) 

o 2x roll up při vyhlášení nejlepších týmů (26 umístění celkem) 

o cílová páska (14 - 13 semifinále + velké finále) 

 propagační akce závodu s umístěním loga firmy  

o rádio (spoty ve všech regionech před konáním semifinále) 

o tištěná média (inzerce v novinách ve všech regionech) 

o outdoor reklama (plakáty A2, A3 - 3000x)  

o internet (webové stránky JM, Facebook, emailing) 

o přímý marketing (letáky 5000x, informační brožury 500x)  

 významné aktivity pro zástupce partnera  

o účast na tiskových konferencích Juniorského maratonu (minimálně 2 

tiskové konference)  

o odstartování závodu (13x) 

o předávání cen vítězným družstvům (13x) 

 přístup do VIP zóny Volkswagen Maratonu Praha 

 

Hodnota ročního partnerství v podobě titulárního sponzora je pak 750 000 Kč. Rozdíl 

představuje samozřejmě umístění názvu partnera do oficiálního názvu celého projektu. Ten se 



tak bude objevovat ve veškeré komunikaci s médii, úřady, veřejností, v propagačních 

aktivitách a všech dalších možnostech uvedených výše v nabídce. 

Kromě titulárního partnera nabízí Juniorský maraton stát se partnerem závodu. Zde je 

roční hodnota partnerství rovna částce 130 000 Kč (13 x 10 000 Kč). Za těchto podmínek je 

partnerovi k dispozici: 

 promo stánek (13x) 

 vkládka vlastních promo materiálů do startovních tašek (1500x) 

 bannery v prostoru startu a cíle (260 m) 

 2x roll up při vyhlášení nejlepších týmů (26 umístění celkem) 

 emailing (možnost 1x využít vlastní propagaci v rámci emailingu) 

 

 

5.3.2 Granty a dotace 

Jedním ze zdrojů financí, na který se PIM, v rámci organizování Juniorského 

maratonu, začal v posledních dvou letech výrazněji zaměřovat je možnost získávání 

finančních prostředků prostřednictvím grantů a dotací vypisovaných jednotlivými kraji a 

statutárními městy.  Ve většině případů se Juniorského maratonu týká dotační program na 

podporu krátkodobých sportovních akcí, zřídka také program na podporu aktivit pro mládež.  

Při vyplňování žádostí o granty je zásadní uvádět přesné a pravdivé informace. Přesně 

podle požadavků je nutné do žádosti vyplnit i rozpočet dané akce, které se dotace týká. Dále 

je nutné dodržet stanovené termíny odevzdání žádosti a termíny případného následného 

odevzdání vyúčtování dotace. Jednou z dalších důležitých věcí je dodržení účelu poskytnuté 

dotace - tedy dodržení podmínky použití získaných prostředků přikázaným způsobem. 

 

Tabulka č.1: Juniorský maraton 2013 - Žádost o granty 

 
MĚSTO Požadovaná částka Poznámka Potvrzeno 

České Budějovice 20 000 Kč   10 000 Kč 



Karlovy Vary 40 000 Kč   5 000 Kč 

Kutná Hora 5 000 Kč   5 000 Kč 

Olomouc 30 000 Kč   10 000 Kč 

Plzeň 30 000 Kč zatím nerozhodnuto 

 Ústí nad Labem 42 000 Kč   20 000 Kč 

KRAJ       

Moravskoslezský 30 000 Kč zamítnuto 0 Kč 

Olomoucký 40 000 Kč zamítnuto 0 Kč 

Pardubický 30 000 Kč zamítnuto 0 Kč 

Ústecký 30 000 Kč zatím nerozhodnuto 

 Zlínský 30 000 Kč zamítnuto 0 Kč 

CELKEM 327 000 Kč 

 
50 000 Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka č.2: Juniorský maraton 2012 - Žádost o granty 

MĚSTO 
Požadovaná 

částka 
Potvrzeno 

České Budějovice 20 000 Kč 5 000 Kč 

Plzeň 30 000 Kč 0 Kč 

Ústí nad Labem 42 000 Kč 20 000 Kč 

KRAJ     

Středočeský 30 000 Kč 0 Kč 

Olomoucký 40 000 Kč 30 000 Kč 

Královéhradecký 30 000 Kč 0 Kč 

Ústecký 30 000 Kč 0 Kč 

Zlínský 30 000 Kč 0 Kč 

CELKEM 252 000 Kč 55 000 Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 V porovnání let 2012 a 2013 sice vychází obdržená částka za rok 2013 o 5 000 Kč 

nižší než v loňském roce, avšak zde je nutno dodat, že ne všechny letošní grantové komise 

vydaly svá rozhodnutí. To však nic nemění na situaci, že i letos mohlo být podáno žádostí 

více, kdyby se situace začala řešit dříve. Dále si z tabulek 1 a 2 můžeme povšimnout, že 

v obou ročnících 2012 a 2013 obdržel Juniorský maraton prostředky z měst či krajů, ve 

kterých pořádá PIM své regionální 1/2maratony. To značí zájem daného města, či kraje nejen 



o podporu sportu a běhání zvlášť, ale také je z toho možné odvodit dobré vztahy mezi 

zástupci PIM a měst i krajů, které si tímto vycházejí vstříc. 

 

5.3.3 Prostředky od partnerů PIM 

Dalším ze zdrojů financí použitelných pro financování Juniorského maratonu jsou 

prostředky od hlavních partnerů PIM. Těmito partnery jsou: 

 Adidas - výrobce sportovního oblečení, obuvi a doplňků 

 Volkswagen - výrobce automobilů 

 Hervis sports - řetězec prodejen se sportovním zbožím  

 Mattoni - výrobce minerálních vod 

Ve smlouvách s těmito partnery je fixně stanovená částka, která bude použita na 

financování Juniorského maratonu. Tyto smlouvy jsou však interní záležitostí a mně nebylo 

umožněno do nich nahlédnout. Je pravděpodobné, že se tyto příspěvky pro Juniorský maraton 

pohybují maximálně v řádech tisíců Kč.  

Jedním z problémů se stávajícími partnery je fakt, že již kvůli nim není možné 

spolupracovat s jinou firmou podnikající ve stejném odvětví, případně prodávající obdobný 

druh zboží nebo nabízející podobný druh služeb. To je obzvlášť pro Juniorský maraton 

poměrně značnou překážkou, neboť například v letošním roce se nabízela možnost spolupráce 

s KISS rádiem v rámci podpory právě Juniorského maratonu, jeho propagace a finanční 

podpory. Z důvodu potenciální konkurence stávajícímu partnerovi Radiožurnálu se tato 

dohoda nakonec neuskutečnila. 

Nutno dodat, že nalezení partnera není vůbec jednoduché. Situace je pak navíc ztížená 

nejen již zmíněným vzájemným konkurováním si různých partnerů, ale navíc také samotným 

pojetím akce. Ne pro všechny potenciální sponzory je cílová skupina středoškolských 

studentů atraktivní a tak si firma raději vybere podporu nebo svojí prezentaci pouze v rámci 

jiných akcí PIM. Navíc zde stále visí dopady ekonomické krize, která firmy odrazuje od 

zbytečného utrácení prostředků navíc a tak je možné, že by se firma, která by ráda 

sponzorovala Juniorský maraton našla, avšak z finančních důvodů si to nemůže dovolit. 

 



5.3.4 Vlastní zdroje 

V případě, že se PIM, jako organizátor Juniorského maratonu, dostane do situace, kdy 

není možné pokrýt organizaci akce pouze z prostředků od partnerů či z grantů a dotací, musí 

vynaložit své vlastní prostředky. I když je tedy celá akce z větší části finančně zajištěná 

z cizích zdrojů i na tuto variantu dojde. To také dokládá dobrou vůli PIM pořádat tuto veřejně 

prospěšnou akci, a i když v poslední době sílí debaty o zastavení tohoto projektu právě 

z ekonomické nevýhodnosti, nakonec se vždy přihlédne k významu a podstatě celé akce a 

projekt zatím stále pokračuje. 

  

5.3.5 Barterový obchod 

Velmi často používaná forma spolupráce nejen v případě Juniorského maratonu ale 

především v celém PIM, je forma barteru, tedy nefinančního plnění, výměna zboží a služeb za 

jiné služby či zboží. Právě barterem je praktikována poměrně velká část spolupráce s partnery. 

Situace tedy vypadá tak, že například sklárna Ajeto, partner PIM, místo finančních prostředků 

poskytnutých PIM dodá poháry pro vítěze všech závodů. To se týká i Juniorského maratonu. 

Ten dále kromě sklárny Ajeto spolupracuje formou barteru například s Deníkem, který 

Juniorskému maratonu umožňuje umístění reklamního podvalu v regionálních vydáních pro 

všechna semifinálová kola, či Zdravotní záchrannou službou Hlavního města Prahy, která 

v rámci spolupráce s PIM zajišťuje lékařský dohled nad pražským semifinálovým závodem. 

 

5.3.6 Evropská komise 

 Specifickým a naprosto zásadním elementem Juniorského maratonu je podpora 

Zastoupení Evropské komise (EK) v ČR. Ta je dlouholetým patronem Juniorského maratonu 

a každoročně poskytuje významné finanční prostředky umožňující pořízení podstatné části 

materiálu pro běžce a služeb spojených s organizací semifinálových kol a finálového závodu. 

Podpora Zastoupení Evropské komise v ČR je specifická tím, že pro ni není primárně důležitá 

visibilita loga EK či vysoká zasažitelnost. Evropská komise podporuje dobrou věc, která je 

v souladu s jejími hodnotami. Na základě celé spolupráce mezi organizátory projektu a EK 

nese akce podtitul „Běžíme pro Evropu“. Celá spolupráce se navíc nenese na finanční bázi, 

tzn. žádné předávání hotovosti (ač například účelově podmíněnou), pouze je možné vybrat 

určitý materiál či služby a v případě, že je vše řádně domluveno, nechat uhradit EK. 



 Samotná podoba spolupráce je realizována ve dvou částech. První část zahrnuje 

náklady na finálový závod (konkrétně na ubytování účastníků finále v Praze a dopravu 

z města, kde škola sídlí, do Prahy a zpět).   152 977 Kč 

 Druhou část představuje organizace závodů a materiál (trička, startovní čísla, 

moderátor, doprava na semifinále, technické zázemí - zábrany a sanitární technika, 

propagační kampaň s materiály s logem EK a další).  195 863 Kč 

 Celková částka poskytovaná Zastoupením Evropské komise v ČR je tedy  

        348 840 Kč 

 

5.3.7 Rozpočet celého ročníku Juniorského maratonu 

 V této kapitole si rozebereme rozpočet na organizaci celého Juniorského maratonu. 

Zásadní problém, který zde vyvstává, je fakt, že příjmová stránka rozpočtu fakticky 

neexistuje. Není možné například přesně určit, jaká částka plyne na pořádání Juniorského 

maratonu od partnerů PIM. Na druhou stranu je samozřejmě možné přesně určit, jaká částka 

byla získána pro Juniorský maraton například z dotací a grantů.  

Podrobněji si proto rozebereme nákladovou stránku rozpočtu. Jednotlivé položky 

rozpočtu jsou rozděleny do několika skupin. Některé z nich představují spolupráci formou 

barteru. Tyto budou rozebrány zvlášť. 

1) Propagace a doprovodný program - 229 900 Kč 

V této části jsou zahrnuty všechny výdaje na propagaci. Například tedy tisk materiálů 

(plakátů, letáků, atd.) v hodnotě 30 400 Kč. Dále jsou zde zahrnuty náklady na moderátora, 

který se účastní všech semifinálových závodů (13 x 1 500 Kč). Patří sem i náklady na výplatu 

pro promotéry, kteří se účastnili Promo Road Show (50 000 Kč). Největší částku pak 

představuje doprovodný program ohodnocený na 130 000 Kč. 

2) Materiál - 121 069 Kč 

Do sekce materiálu je zahrnut například potisk semifinálových triček (60 000 Kč), 

náklady na výrobu reklamních roll-upů (4 000 Kč), výroba startovních čísel (21 000 Kč), 

výroba cílové pásky (600 Kč), či například polepy aut organizátorů (2050 Kč) nebo špendlíky 



na uchycení startovních čísel (1 485 Kč). Je zde počítáno i s rezervou na případné dokoupení 

dalšího materiálu (10 000 Kč). 

3) Technická a organizační část - 527 650 Kč 

V technické části rozpočtu Juniorského maratonu se nachází například náklady na 

úhradu poplatků spojených s pořádáním semifinálových závodů - nájmy, správní 

poplatky, atd (6 500 Kč), náklady na ubytování při výjezdu k pořádání moravských 

závodů (15 200 Kč), náklady na el. energii (11 050 Kč). Velké částky zde představuje 

ubytování vítězných družstev v Praze jeden den před velkým finále, doplněné náklady 

na dopravu do Prahy. Zdaleka největší částku pak představuje platba společnosti 

Johnny Servis za dodání plotů na vymezení trati, mobilních toalet a mobilního 

umyvadla (195 000). Z dalších položek jmenujme například pronájem šaten při finále 

v Praze (6 000 Kč), náklady na Zdravotní záchrannou službu pro semifinále v Praze 

(12 000 Kč), plat administrativnímu pracovníkovi (24 500 Kč) a opět je počítáno 

s rezervou na případnou opravu různého materiálu. 

4) Ostatní - 24 000 Kč 

Tato část obsahuje pouze dvě položky a to náklady na výrobu softwaru v hodnotě 

4 000 Kč a také náklady na pořízení dvou tabletů (20 000 Kč). 

K výše popsaným nákladům je nutné doplnit ještě náklady hrazené formou barteru. 

V části propagace se jedná o umístění reklamy v novinách a vysílání radiového spotu 

v hodnotě 130 000 Kč. V části materiál se jedná o položky triček pro semifinále a finále 

v celkové hodnotě 166 500 Kč. V technické části barter představuje celkovou částku 25 000 

Kč, z níž 13 000 Kč představuje pitný režim pro běžce od Mattoni a 12 000 Kč za služby 

Zdravotní zásahové služby hlavního města Prahy. Té je využíváno pro semifinálový závod 

v Praze, neboť ten se s počtem kolem 40 přihlášených týmů řadí k poměrně velkým akcím a 

asistence zdravotní služby je tak nutností. 

Celková částka představovaná formou barteru je 321 500 Kč. 

Rozpočet celého projektu Juniorský maraton je tedy vyčíslen na 1 224 119 Kč. Z toho je výše 

zmíněných 321 500 Kč formou barteru a rozpočet bez barteru tedy představuje částku 

902 619 Kč. 



K celkovému rozpočtu celého projektu Juniorský maraton je nutno dodat, že byl pro 

letošní rok značně nadhodnocený a jsou v něm zahrnuty i položky, které se nerealizovaly, 

tudíž reálné náklady na projekt jsou podstatně nižší. Z těchto nevyužitých rozpočtových 

položek vyčnívá asi nejvíce doprovodný program, se kterým bylo původně počítáno na každé 

semifinálové kolo v hodnotě 10 000 Kč. Bohužel se nepodařilo doprovodný program obstarat, 

a tudíž zmíněná částka zůstala nevyužita. Další nevyužitou položkou jsou náklady na mzdu 

pro administrativního pomocníka (24 500 Kč) či náklady na pořízení dvou tabletů pro potřeby 

časomíry (20 000 Kč). Vzhledem k těmto a dalším menším položkám, které byly v celkové 

částce na pořádání projektu zahrnuty, je možné tuto částku podstatně snížit. Takto se 

dostáváme na úroveň 728 000 Kč za celý projekt. Tuto částku je již možné ze získaných 

zdrojů pokrýt. 

 

5.3.8 Rozpočet semifinálového kola 

Rozpočet na jedno semifinálové kolo získáme jednoduchým vydělením celkových 

nákladů na organizaci Juniorského maratonu uvedených výše počtem semifinálových závodů. 

Od celkové částky je však ještě před tím nutné odečíst náklady spojené s finálovým závodem, 

které jsou v rozpočtu celé akce uvedeny zvlášť. Tímto způsobem se dostáváme na částku 

69 500 Kč. Tato celková částka, a dále především její podrobné rozepsání do konkrétních 

položek, je zásadní především pro podávání žádostí o dotace a granty, kde je přímo 

vyžadován účel užití prostředků. 

 

 

5.4 Propagace Juniorského maratonu 

 V následující kapitole se zaměřím na popsání propagačních kanálů PIM ve spojitosti 

s Juniorským maratonem. Jedním z dalších specifik tohoto závodu je fakt, že propagace oproti 

jiným sportovním akcím, například utkáním v kopané či hokeji, nesměřuje propagační činnost 

a marketingové akce na diváky, ale naopak na samotné účastníky akce. Ne že by diváci nebyli 

pro Juniorský maraton důležití, avšak prioritou jsou sami účastníci.  

Jedním z důležitých faktorů propagace Juniorského maratonu je fakt, že kromě 

zásadního účelu - zvýšení počtu přihlášených škol, je také na druhou stranu potřebné o 



Juniorském maratonu informovat širokou veřejnost. To sice nemusí mít přímý účinek na růst 

počtu zúčastněných škol, ale nepřímý jistě ano. Pro někoho jistě nebude v daný čas informace 

o Juniorském maratonu aktuální (vysokoškoláci, bezdětní dospělí, žáci základních škol atd.), 

avšak tato situace se v budoucnu může změnit a Juniorský maraton se již těchto skupin začne 

týkat. Proto je nutné budovat povědomí o akci nejen u cílové skupiny - středoškoláci, jejich 

učitelé atd., ale také u široké veřejnosti. 

 

5.4.1 Emailing 

 Základním propagačním kanálem, jak PIM oslovuje potenciální závodníky, je 

prostřednictvím elektronické pošty. Je to zároveň pravděpodobně také nejjednodušší metoda, 

jak sdělit stejnou informaci v krátkém čase velkému počtu lidí. PIM vlastní databázi kontaktů 

na většinu středních škol v České Republice a je tedy poměrně jednoduché učinit první 

kontakt. Ten tradičně probíhá na podzim. Stejná situace se opakuje s emailem přímo na 

studenty, kteří se již Juniorského maratonu v minulosti zúčastnili. Tito studenti totiž musí mít 

v registraci na semifinálový závod uvedenou kontaktní emailovou adresu. Takto nasbírané 

kontakty se pak využívají pro informování o akci. Samozřejmě, ne všechny zprávy padnou na 

úrodnou půdu. Studenti, kteří se zúčastnili Juniorského maratonu v posledním ročníku svého 

studia již logicky, nejsou primární cílovou skupinou, avšak zde platí stejný stav popsaný výše, 

tedy že není na škodu informovat o Juniorském maratonu i někoho jiného, než středoškoláky.  

První kontakt se školami a studenty tedy probíhá na podzim, na přelomu září a října. 

Tato zpráva má charakter obecné informace o znovu konaném Juniorském maratonu a 

pozvánky na semifinálové kolo s odkazem na webové stránky, kde se mohou školy 

registrovat. Druhý kontakt probíhá na konci roku, v průběhu prosince. Tento emailing má již 

pozměněnou strukturu, tentokrát slouží jako připomínka dříve již sdělené informace. Kontakt 

na registrační online formulář samozřejmě zůstává. Třetí a podle potřeby poslední email je 

rozesílán v únoru až březnu. Zde je většinou již jen krátké shrnutí informací o akci a pobídka 

k registraci.  

 

5.4.2 Facebook 

 Facebook je světoznámým fenoménem dnešní doby. Nemůže tomu ani být jinak, 

neboť s úctyhodným počtem více než jedné miliardy uživatelů je zdaleka největší globální 



sociální sítí. Obrovský rozměr a dosah Facebooku, doplněný značnou oblíbeností napříč 

generacemi, sebou logicky nese obrovský potenciál. Kde si ještě před několika málo lety 

nikdo nedokázal Facebook ve spojitosti s marketingem a propagací dohromady ani představit, 

dnes jen těžko najdeme společnost, firmu, organizaci nebo i známou osobnost či společenskou 

událost bez profilu na Facebooku. Takový je dnešní trend a všichni, ať už chtěně nebo 

nechtěně, se musí podřídit a následovat. Nechci tvrdit, že bez profilu na Facebooku nelze 

existovat, to v žádném případě. Avšak je nesporně jasné, že chytré využívání Facebooku 

může výrazně vylepšit jakýkoli aspekt. Ať už se jedná o image známé osobnosti, přilákání 

fanoušků na nějakou společenskou akci, ale i ovlivňování veřejného mínění nebo poskytování 

informací například z pohledu politických stran a politiků samotných. 

 Proto logicky Juniorský maraton, potažmo PIM, musel reagovat a profil na Facebooku 

vytvořit. Od té doby si profil JM mezi své oblíbené přidalo 805 různých uživatelů Facebooku 

(jen za období březen - duben 2013 nárůst o 217 uživatelů). To už je poměrně slušné číslo a 

dá se proto považovat za významný komunikační nástroj. Profil Juniorského maratonu je 

aktualizován nepravidelně, nejčastěji potom logicky v období několika týdnů před startem 

prvního závodu. Obsahuje informace jak o závodě samotném, tak i o dalších akcích 

pořádaných PIM a dále například fotografie a výsledky z minulých ročníků. Názor na 

facebookový profil a jeho ohodnocení můžeme vidět ve výsledcích dotazníku níže. 

Adresa Juniorského maratonu na Facebooku: 

http://www.facebook.com/pages/Juniorsk%C3%BD-maraton-

B%C4%9B%C5%BE%C3%ADme-pro-Evropu/170665156313802  

 

5.4.3 Inzerce 

 Tradiční formou propagace stále zůstává i v dnešním světě informačních technologií 

tištěná inzerce. Díky spolupráci PIM se svými mediálními partnery má Juniorský maraton 

možnost využít této spolupráce. Na základě smlouvy mezi PIM a Deníkem má PIM možnost 

mimo propagaci svých hlavních závodů propagovat i Juniorský maraton. Jednou z výhod 

partnerství s Deníkem konkrétně pro Juniorský maraton je pak způsob, jakým noviny Deník 

fungují a vycházejí. Oproti celostátním deníkům, ve kterých vždy vychází maximálně pouze 

regionální příloha, je Deník koncipován celý jako regionální. Každý okres má svojí vlastní 

variantu. Právě tohoto může velmi dobře Juniorský maraton využít a do každého kraje (do 



jeho jednotlivých okresů) umístit inzerci vždy na příslušný semifinálový závod. Děje se tak 

zpravidla jeden až dva dny před samotnými semifinálovými běhy v dotyčných krajích, kdy je 

ve všech regionálních vydáních umístěna reklama o velikosti 1/4 strany. 

 

5.4.4 Rozhlas 

 Další z klasických forem propagace je reklama v rádiu. PIM má uzavřenu smlouvu o 

partnerství se stanicí Radiožurnál. Juniorský maraton toho využívá tak, že několik dní před 

samotnými závody běží na stanici Radiožurnál reklamní spot, který bude informovat o akci a 

zároveň zvát školy k účasti. 

 

5.4.5 Propagační materiály 

 Každý rok jsou k Juniorskému maratonu ve spolupráci se sponzorem PIM, firmou 

Océ, vytvořeny tištěné propagační materiály. Plakátů formátu A3 bylo celkem vytištěno 3000, 

menších letáků formátu A5 bylo vytištěno a distribuováno 5000 a informačních brožur 500. 

Valná většina plakátů a letáků je distribuována během Road Show, informační brožury jsou 

využívány spíše pro představení například na úřadech, kde se vyřizují nutná povolení pro 

konání akce, dále na prezentacích a tiskových konferencí. 

 

5.4.6 Promo Road Show 

 Novinkou v propagačních činnostech pro rok 2012 bylo organizování Promo Road 

Show. Probíhala stylem vytipování středních škol po celé České Republice, (v průměru 8 - 10 

škol na jeden kraj) a jejich následné navštívení dvěma najatými a proškolenými promotéry, 

kteří na nich informovali studenty o Juniorském maratonu a rozdávali propagační materiály. 

V roce 2012 navštívili promotéři 91 škol, v letošním roce 106 škol. Seznam škol je sestavován 

v únoru, samotná Road Show probíhá první dva týdny v březnu. Ze seznamu škol byly 

samozřejmě průběžně odstraňovány ty, které se již přihlásily. Týden před začátkem Road 

Show byly navíc všechny školy telefonicky kontaktovány a s předstihem informovány o 

konání akce. Promotéři byli instruováni, aby, kromě rozdávání propagačních materiálů 

studentům, kontaktovali v ideálním případě přímo také vyučující tělesné výchovy nebo 



ředitele škol. Po zkušenosti z minulých let i na základě výsledků provedeného dotazníku totiž 

vyplývá, že drtivá většina přihlášených týmů, respektive iniciativa k účasti těchto týmů na 

Juniorském maratonu, vychází právě od vyučujících tělesné výchovy. Jak již bylo řečeno, 

v letošním roce bylo navštíveno 106 škol v celé zemi, rozdáno několik stovek letáků a 

informačních brožur. Po uzavření registrací na semifinálové závody, což znamená po 

skončení všech semifinálových kol, bude vytvořeno vyhodnocení Road Show. Její efektivita 

bude jednoduše změřena porovnáním navštívených a přihlášených škol. 

 

5.4.7 Newsletter 

 Newsletter, nebo také elektronický zpravodaj, je moderním a především levným 

marketingovým nástrojem, který se v dnešní době hojně využívá. Jedná se o emaily, které 

jsou rozesílány přihlášeným odběratelům. Pro Juniorský maraton konkrétně je důležitá 

především finanční nenáročnost. Prostřednictvím newsletteru, který je pravidelně rozesílán 

všem odběratelům v databázi PIM, je možné informovat o Juniorském maratonu. Jak už bylo 

řečeno výše, ne pro všechny budou informace o Juniorském maratonu aktuální (zde se jedná 

například o cizince, kterých je samozřejmě v databázi newsletteru celá řada), avšak pro 

budoucnost Juniorského maratonu je zásadní, aby se o něm vědělo. V obecném newsletteru 

rozesílaném PIM tak všichni odběratelé naleznou krátkou informaci a odkaz na internetové 

stránky Juniorského maratonu. Záleží už pak jen na nich, zda je informace zaujme a dovede 

až na stránky Juniorského maratonu.  

 

5.4.8 Regionální úřady 

Jedním z dalších komunikačních kanálů, kterými se dají oslovit školy, jsou regionální 

úřady. Sem spadají jak krajské úřady, tak i magistráty a městské úřady dotčených měst. Skrze 

ně je možné oslovit střední školy přímo. Kraje a města přejímají nad akcí záštitu a je tak i 

v jejich vlastním zájmu, aby se zúčastnilo co možná nejvíce škol. Dalším z důvodů, proč 

využívat především krajské úřady je ten, že jsou zřizovatelem většiny škol. Na každém 

krajském úřadě se několikrát ročně koná porada ředitelů a ředitelek všech zřizovaných škol, 

což je pro prezentaci Juniorského maratonu ideální příležitost. Navíc je možné požádat jak 

krajské úřady, tak v tomto případě především magistráty měst, o zapsání Juniorského 



maratonu do krajského/městského kalendáře akcí. I přes těžko posouditelnou návštěvnost a 

oblíbenost těchto kalendářů je více než možné, že se někdo o této akci dozví právě z nich. 

 

5.5 Analýza výsledků výzkumu 

Marketingový výzkum zjišťující názor na propagaci Juniorského maratonu byl 

proveden v průběhu měsíců února a března roku 2013. Výzkumným souborem byli studenti 

středních škol, kteří se v roce 2012 zúčastnili semifinálových kol Juniorského maratonu. 

Protože byl dotazník koncipován pro středoškoláky, byla zvolena tomu odpovídající 

odlehčená forma komunikace (představovaná především tykáním) a také forma vyplňování. 

Bylo použito volně dostupné online kancelářské aplikace Google Docs. Tato forma 

vyplňování byla vybrána se zřetelem na časté užívání informačních technologií dnešní mladou 

generací. Předpokládal jsem, že tato forma bude pro respondenty přitažlivější a jednodušší, 

než zdlouhavé stahování, vypisování a zpětné odesílání dokumentů.  

Dotazník byl rozesílán formou emailů. Databázi emailů studentů účastnících se 

Juniorského maratonu v roce 2012 jsem získal z registračního systému PIM, kam se při 

registraci jednotlivých školních týmů zadává i kontaktní emailová adresa. Tělo emailu 

obsahovalo odkaz, po jehož rozkliknutí se respondent dostane na stránku s dotazníkem, kde 

jej online vyplní. 

Atraktivní forma vyplňování spolu se stručností dotazníku se podle plánu odrazila 

v návratnosti. Bylo odesláno celkem 1000 emailů, ze kterých 55 nedorazilo ke svému 

příjemci. Celkově tedy bylo osloveno 945 studentů. Konečný počet vyplněných dotazníků je 

235, což ve výsledku znamená návratnost téměř jedné čtvrtiny (přesněji 24,86 %).   

 

 

 

 

 

 

 



5.5.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Graf č. 1 Pohlaví respondentů 

 

 Ačkoli byla otázka pohlaví v dotazníku na posledním místě, zaměřím se na ni jako 

první. Výsledky korespondují s obecným předpokladem Juniorského maratonu, tedy že se ho 

primárně účastní více chlapců. Proto i na grafu č. 1 můžeme vidět, že téměř dvě třetiny 

respondentů byli chlapci.  

 

Graf č.2 Geografické rozložení respondentů 

Další z otázek na zjištění informací o respondentech byla otázka, ve kterém kraji se 

dotazovaný účastnil semifinále Juniorského maratonu. Zde nebyly zaznamenány žádné velké 

výkyvy, což je ve výsledku pozitivní, neboť získáme relativně ustálené a stejnoměrně 

rozložené množství odpovědí ze všech semifinálových závodů. 

 



 

 

Graf č.3 Odkud se respondenti dozvěděli o Juniorském maratonu 

První z otázek týkající se povědomí o Juniorském maratonu směřovala ke zjištění, 

odkud se dotazovaní dozvěděli o konání Juniorského maratonu. Z grafu č. 3 je jasně patrné, že 

v drtivé většině (více než tří čtvrtinové) se o poskytnutí informací starají učitelé tělesné 

výchovy na školách. Na opačném konci pořadí stojí Promo Road Show, díky níž se o 

Juniorském maratonu nedozvěděl ani jeden z respondentů. I to může být jistě námět pro 

zefektivnění realizace Road Show. Jistá zlepšení se dají očekávat již při ročníku 2013, kde 

byla věnována zvýšená pozornost právě Road Show. Vyhodnocení její efektivity (tedy 

porovnání shody navštívených škol a následně přihlášených týmů) proběhne po skončení 

ročníku 2013.  



V pořadí druhým nejvýraznějším faktorem při šíření informací o Juniorském maratonu 

byli kamarádi a známí. Tento způsob je pravděpodobně nejideálnějším, neboť lidé, kteří se již 

s Juniorským maratonem setkali, šíří informace o něm dál. V případě spokojenosti 

s jakýmkoliv aspektem závodu je osobní doporučení lepší, než jakákoli jiná forma reklamy. 

Pro šíření pozitivních informací a kladných doporučení o akci je jednoznačným předpokladem 

úspěšné a kvalitní uspořádání jednotlivých závodů, ať už se jedná o kterýkoli kraj. 

Dalším, poměrně významným, způsobem, jak se studenti o Juniorském maratonu 

dozvěděli, byl Internet. V dnešní době nic překvapivého. V dnešní době je Internet jedním ze 

základních stavebních kamenů propagace jakéhokoli produktu a Juniorský maraton není 

výjimkou. Toho je potřeba využít a zapracovat dále na propagaci v podobě Facebooku, 

internetových stránek PIM, serverů o běhání a dalších možnostech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graf č.4 Návštěva Road Show na školách 

 

 

 

  

Jak bylo popsáno výše, v roce 2012 se poprvé v rámci propagačních činností rozběhla Promo 

Road Show, která navštěvovala vybrané školy po celé České Republice. Otázka zjišťující, zda 

dotčení respondenti potkali na své škole promotéry Juniorského maratonu přinesla ne úplně 

překvapivé odpovědi. 70 % dotazovaných odpovědělo, že Road Show u nich na škole nebyla. 

Není důvod nechat se tímto výsledkem znepokojit, neboť primárním cílem promotérů Road 

Show je navštěvovat školy v minulosti ještě nezúčastněné. Ze zkušenosti vyplývá, že velká 

část škol se Juniorského maratonu zúčastňuje pravidelně každým rokem a proto je více než 

možné, že do škol zúčastněných v roce 2012 Road Show nezavítala. Odpovědí ANO na tuto 

otázku bylo poměrně solidních 13 % a na základě budoucího vyhodnocení efektivity Road 

Show pro rok 2013 je více než pravděpodobné, že za letošní rok bude toto číslo větší. 

V odpovědi „nevím“ se navíc skrývá solidní pravděpodobnost, že Road Show na škole 

daného respondenta byla, avšak konkrétně dotyčný respondent se s promotéry pouze nesetkal. 

Tento fakt je však logicky jen velmi těžko měřitelný.  

 

 

 

 

 



Graf č.5 Návštěvnost webových stránek 

 

 

 

Jednoznačným přínosem je vyhodnocení odpovědí na otázku, zda dotazovaní 

navštívili oficiální stránky Juniorského maratonu. Velmi pozitivní zjištění, že dvě třetiny 

dotazovaných stránky JM navštívilo, v sobě skýtá značný potenciál. Především pro 

potenciálního budoucího sponzora, který by měl v případě umístění svého loga na těchto 

stránkách zajištěnou více než slušnou vizibilitu, či jednoduše pro PIM, který může stránky 

využít k propagování například svých dalších závodů. 

 

 

Graf č.6 Facebook Juniorského maratonu (1) 

Jak již bylo řečeno výše, v dnešní době si lze již jen těžko představovat prezentaci 

nebo propagaci jakékoli firmy, služby, či produktu, aniž by k této propagaci nebylo použito 

sociálních sítí, v konkrétním případě pak především Facebooku. Proto tedy i Juniorský 

maraton má vytvořen svůj profil, prostřednictvím kterého poskytuje svým uživatelům různé 

informace.  

 Jelikož je dnes Facebook tolik důležitým nástrojem, týká se ho i několik otázek 

v dotazníku. První z nich se týká informativní funkce profilu. Tři čtvrtiny respondentů 

zhodnotili informativnost profilu hodnotou 1 nebo 2 (stupnice 1 - velmi dobré; 5 - velmi 

špatné), což je možné považovat za velmi kladné hodnocení. 

 



 

  

Graf č.7 Facebook Juniorského maratonu (2) 

 

 

  



Další otázka na zhodnocení profilu Juniorského maratonu na Facebooku mířila na jeho 

aktuálnost. Udržovat profil stále aktuální, reagovat na něm pravidelně na dotazy uživatelů, 

přidávat nové příspěvky, komunikovat s uživateli a mnoho dalších činností přispívá ke 

spokojenosti uživatelů s profilem. Pouhé založení profilu bez jakékoli následné snahy o jeho 

spravování by naopak mohlo mít opačný efekt v podobě negativního postoje k Juniorskému 

maratonu. 

Stejně jako v minulé otázce i zde bylo výsledkem téměř 75 % hodnot 1 a 2. Tedy i 

aktuálnost je hodnocena kladně.  

 

Graf č.8 Facebook Juniorského maratonu (3) 

 Posledním dotazem týkajícím se Facebooku bylo obecné zhodnocení úrovně fotografií 

na profilu. Bylo již na respondentovi, zda je zamýšlena jejich kvalita, množství, aktuálnost či 

něco dalšího. Fotografie jsou totiž jedním ze základních důvodů využívání Facebooku. 

Uživatel chce vědět, jak vypadají ostatní uživatelé, co dělají a naopak informuje ostatní 

uživatele o svých vlastních aktivitách. Stejná situace platí i pro firmy, akce a události, které 

také mají svůj profil na Facebooku. Čím více nových, aktuálních a zajímavých fotek profil má 

a pravidelně přidává, tím atraktivnější se pro své uživatele stává. Samozřejmě s přihlédnutím 

na rozumnou míru umisťování fotek. Přehlcený profil s mnoha fotografiemi a jejich příliš 

časté nahrávání naopak atraktivnosti nepřidává.  

Zde měl profil Juniorského maratonu v minulosti značné mezery a možná i proto 

nebyl tolik navštěvovaný. V současnosti je však situace podstatně lepší. Po každém 

semifinálovém závodě jsou ještě týž den zveřejněny výsledky a několik málo fotografií, 

kompletní fotogalerie z daného závodu je uveřejněna do druhého dne. 

Proto i hodnocení fotografií na profilu Juniorského maratonu je ve většině kladné. 

Známku 1 nebo 2 udělilo profilu více než 60 %. 

 



 

 

Graf č.9 Stěhování Juniorského maratonu 

 

 

 

 Otázka týkající se názoru na střídání míst konání semifinálových závodů 

v jednotlivých krajích je jedním ze současně diskutovaných témat i uvnitř organizačního týmu 

Juniorského maratonu. Výsledky dotazování naznačují, že dvě třetiny respondentů by 

pravidelnou změnu místa konání uvítali. Propagaci celého projektu by to jistě prospělo, neboť 

by se Juniorský maraton dostal do více míst ve všech krajích, čimž by se nesporně zvýšilo 

povědomí o něm. Překážky, které stojí v cestě realizování této změny, jsou především 

požadavky partnerů, kteří by mohli namítat, že v jiných městech jednotlivých krajů nebude 

zajištěna dostatečná vizibilita jejich značky. Dále je možné, že v jiných městech nebude 

možné nalézt příhodné podmínky pro postavení vyhovující trasy závodu. V některých krajích 



by to však bezesporu možné bylo a je tak jenom na organizátorech, jaký směr vývoje akce 

bude zvolen. Zároveň by budoucímu „putování“ Juniorského maratonu velmi napomohla 

aktivita jednotlivých škol, které by se, například v rámci zviditelnění, buď přímo podílely na 

organizování akce, nebo by poskytly třeba jen asistenci ve vyřizování nutných povolení. 

 Při řešení tohoto tématu je zároveň nutné dodat, že částečně byl tento proces již 

započat. Když nebudeme brát v úvahu přesun konání semifinálového kola pro Středočeský 

kraj z Poděbrad do Kutné Hory v roce 2012, poprvé v roce 2013 Juniorský maraton zavítá do 

jiného, než krajského města. Stane se tak v Libereckém kraji, kdy se nepoběží v Liberci, jako 

v předešlých letech, ale v Jilemnici. Na žádost tamního gymnázia, jinak pravidelného 

účastníka Juniorského maratonu se letos poběží právě v Jilemnici a to v rámci oslav stého 

výročí založení tohoto gymnázia. Po skončení letošního ročníku dojde k vyhodnocení, zda by 

do budoucna bylo možné inspirovat se Jilemnickým případem i v jiných krajích. 

 

 

Graf č.10 Názor na úroveň propagace 

 Dotaz na úroveň propagace má za cíl zjistit obecný názor respondentů na to, jak je 

podle nich Juniorský maraton propagovaný. Z výsledků můžeme zjistit, že 9 % respondentů 

odpovědělo, že Juniorský maraton je určitě dostatečně propagovaný. O poznání více - 57 % 

dotázaných - na otázku, zda je Juniorský maraton dostatečně propagován, odpovědělo spíše 

ano. Dalších 31 % si myslí, že úroveň propagace je spíše nedostatečná a téměř zanedbatelná 3 

% odpovědí hodnotí propagaci jako nedostatečnou. Z tohoto je možné si odnést poznatek, že 

současný stav propagace je na poměrně dobré úrovni, avšak stále je zde značný prostor ke 

zlepšení. 



 

 

Graf č.11Motivace k účasti na Juniorském maratonu 

 

 



 Odpovědi na otázku, co studenty motivuje k účasti na Juniorském maratonu mohou 

být do budoucna důležité pro přihlašování nových týmů, respektive pro organizátory, kterým 

to umožní zjistit oblast, na kterou se případně mohou zaměřit při vytváření propagačních akcí.   

 

Graf č. 12 Hodnocení závodu (1) 

 

 

Stejně jako jsou důležité výsledky předchozí otázky, tedy motivace studentů k účasti 

na Juniorském maratonu pro budoucí přihlašování nových týmů, je kvalita pořádání 

současných semifinálových kol důležitá pro udržení týmů účastnících se v současnosti. Špatně 

zorganizovaný semifinálový závod může velmi jednoduše týmy od opětovné účasti odradit.  

S následujícími pěti otázkami (graf č. 12 - 16) mohou být organizátoři relativně 

spokojeni, neboť výsledky odpovědí respondentů hodnotí všechny dotazované aspekty 

závodu poměrně kladně. Nejméně jsou respondenti spokojení s tratěmi semifinálových 

závodů, i tak ale převažují spíše kladná hodnocení. Opět stojí tedy před organizátory náročný 

úkol nejen udržet stávající kvalitu semifinálových kol, ale především se pak snažit o její 

vylepšení. Velké mezery jsou pak především v doprovodném programu, který v posledních 

dvou letech prakticky neexistoval. I právě díky němu je možné velmi snadné vylepšit 

především atmosféru jednotlivých závodů a dodat jim na zajímavosti. 

 



Graf č.13 Hodnocení závodu (2) 

 

 

Graf č.14 Hodnocení závodu (3) 

 

 

 

 

 



Graf č.15 Hodnocení závodu (4) 

 

 

 

Graf č.16 Hodnocení závodu (5) 

 

 

 



Graf č.17 Vylepšit Juniorský maraton? 

 

 

 

 Závěrečná otázka na vylepšení Juniorského maratonu s následnou možností uvedení 

vlastního konkrétního způsobu či nápadu dává respondentům příležitost vyjádřit jednoduše 

svůj názor na Juniorský maraton. 63 % dotázaných na otázku odpověděli, že by neměnili ani 

nevylepšovali nic. Zbylých 37 % uvedlo svoje nápady a připomínky. Z nich nejčastější bylo 

doporučení zlepšit tratě závodu. Málokdo bude pravděpodobně nadšený z krátkého, například 

600 metrů dlouhého, okruhu v centru města s nerovnou dlažbou. Je tedy poměrně 

pochopitelné, že se tento názor objevil. V této otázce se střetává konflikt dvou jasných cílů 

Juniorského maratonu. Prvním z nich je snaha o co možná největší účast, o co největší počet 

zúčastněných týmů. Toho lze mimo jiné docílit i pro běžce atraktivní tratí bez nerovností, 

ostrých zatáček a nekvalitního povrchu. Druhým cílem je však spokojenost partnerů, kteří 

poskytují Juniorskému maratonu prostředky. Ti potom budou jen těžko spokojeni s umístěním 

jejich banneru v prostoru startu cíle, kolem kterého projde po dobu celé akce 5 

kolemjdoucích. A to jen proto, že se závod běží kdesi uprostřed parku mimo dosah většiny 

kolemjdoucích. Je proto nutné nalézt jakýsi kompromis mezi atraktivitou a umístěním tratě 

pro partnery a kvalitou a povrchem trati pro samotné běžce. 

 Z dalších navrhovaných změn bylo nejčastěji navrhováno zvýšení propagace. Podle 

těchto respondentů není o Juniorském maratonu dostatečně velké povědomí. S tímto lze 

každopádně souhlasit, neboť i kdyby tato odpověď nebyla zcela podložená realitou a 

propagace byla podle jiných respondentů na dobré úrovni, propagačních činností pro 

Juniorský maraton může být vždycky více. 



 Další již minimálně zastoupené odpovědi uváděly především návrhy na vylepšení 

motivačního programu pro školy, dále například na obohacení prostoru startu a cíle o 

doprovodný program či na závěr, v podmínkách Juniorského maratonu již jen těžko splnitelné 

a proveditelné, zrušení pravidel tří dívek v týmu (některé školy nemají vůbec či téměř vůbec 

žádná děvčata), či omezení účasti sportovním gymnáziím, které logicky vzhledem ke 

každodenním tréninkům svých žáků často vyhrávají většinu semifinálových kol.  

 

 

5.5.2 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 

 Vyhodnocení výsledků získaných z dotazníku rozeslaného studentům středních škol 

celé České republiky na zhodnocení propagace Juniorského maratonu shrnu v následujících 

odstavcích.  

 Na základě odpovědí respondentů z řad studentů se můžeme domnívat, že propagace 

Juniorského maratonu je na poměrně dobré úrovni, avšak z podstatné části odpovědí je patrné, 

že by bylo dobré na propagaci zapracovat a vylepšit, případně zintenzivnit ji. I přesto je však 

povědomí o celé akci v rámci možností na poměrně solidní úrovni. 

 Výsledky některých otázek pak mohou být vodítkem pro organizátory pro budoucí 

vylepšení celého projektu, nejen jeho propagace. Ať už se jedná například o poměrně vysoký 

zájem o stěhování semifinálových kol do jiných měst v krajích nebo například zjištění 

velkého zájmu o Juniorský maraton na sociálních sítích a na Internetu obecně, což sebou nese 

značný propagační potenciál. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. SYNTETICKÁ ČÁST 

 

6.1 Financování Juniorského maratonu 

Jednoznačně identifikovat zdroje financování Juniorského maratonu není z důvodů 

charakteristických znaků této sportovní akce a jejího postavení v rámci ostatních akcí 

pořádaných PIM, úplně jednoduché. Jednoznačným faktem však zůstává, že akce není úplně 

finančně soběstačná. Celkové náklady na pořádání akce jsou sice z větší části pokryty z cizích 

zdrojů, avšak realitou zůstává, že vlastní zdroje společnosti většinou musí být použity. Na 

základě poznatků získaných během tvorby této práce je zřejmé, že organizace Juniorského 

maratonu uvítá jakýkoli další možný zdroj finančních prostředků. To je patrné například 

v situaci, kdy prostředky poskytnuté pro PIM nemají přesně určený účel použití na 

financování Juniorského maratonu a proto je možné použít tyto prostředky na jiné, nesporně 

významnější akce. Potom se Juniorský maraton, respektive jeho rozpočet dostává do svízelné 

situace, kdy není možno počítat s dříve přislíbenými prostředky a je nutno najít prostředky 

další. Otázka nalezení jiných zdrojů financování je poté opět nasnadě.  

 

6.1.1 Spolupráce s místními firmami 

Jako jedna z variant se nabízí oslovení regionálních firem, případně místních 

obchodníků (myšleno podnikajících v místě konání semifinálových závodů). Samozřejmě je 

nutné dodržet a dbát na předcházení možné konkurence nového sponzora s již stávajícím, 

avšak podle mého názoru je zde, obzvlášť v případě Juniorského maratonu s jeho specifiky, 

značný prostor pro kompromis. Pro místní regionální firmy by potom takováto spolupráce 

mohla být výhodná, neboť se samotná akce koná přímo v místě nebo minimálně v okolí místa 

podnikání těchto firem a mohl by být tedy v jejich vlastním zájmu být viděn. Semifinálového 

kola Juniorského maratonu se v průměru účastní zhruba 10 škol, což znamená cca 100 - 150 

účastníků každého semifinále. To sice některým firmám a obchodníkům může být málo, 

avšak je to specificky vybraná cílová skupina (podle věku a podle geografické dostupnosti) a 

tento fakt by mnohdy mohl převážit. Navíc je potřeba zmínit, že rozpočet jednoho 

semifinálového kola není nijak závratný a proto každý příspěvek hraje poměrně důležitou roli. 

 



6.1.2 Corporate Social Responsibility 

Jednou z možností by kromě oslovování nových firem s nabídkou partnerství, mohla 

být snaha přesvědčit tyto firmy, aby se prostřednictvím Juniorského maratonu staly 

společensky odpovědné. V dnešní době mezi velkými firmami vzrůstá trend chovat se 

společensky odpovědně. Toto chování pak může mít téměř jakoukoli podobu. Péčí o životní 

prostředí počínaje, přes vzdělávání a pomoc lidem v nouzi, až například po podporu boje proti 

drogové závislosti a boje za zdravý životní styl. Právě v tomto by mohl mít Juniorský maraton 

značný potenciál. To bude sice velmi náročné, avšak z dlouhodobého hlediska je to jednou 

z nejlepších variant. A to jak z pohledu Juniorského maratonu, tak i z pohledu samotných 

firem, které díky CSR také profitují. 

 

6.1.3 Granty a dotace 

Oproti loňským osmi podaným žádostem sice letos vzrostl jejich počet na třináct, 

avšak přesto je zde stále značně nevyužitých možností. Jednoduše řečeno, potenciálně by 

mělo být možné podat 26 žádostí o grant. Třináct semifinálových kol konaných ve třinácti 

městech, nacházejících se ve třinácti krajích, v součtu 26 příležitostí. Faktem však je, že ne 

všechna města a kraje vypisují dotační programy svým účelem zahrnující i Juniorský maraton. 

Přesto je ale jistě možné, zažádat vícekrát. Dalším nedostatkem je pozdní zájem o tuto 

problematiku. V mnoha případech výzvy k podání žádosti o grant na příští rok končí ještě 

dlouho před skončením kalendářního roku předcházejícího. Je tedy nutné zajímat se a 

zjišťovat termíny uzávěrek podání žádostí mnohem dříve, nejlépe již v září předchozího roku. 

Výsledky rozhodnutí o přidělení dotací jsou samozřejmě nejisté a jen těžko ovlivnitelné, 

avšak základní věc, kterou může žadatel pro úspěšné přijetí udělat, je řádně vyplněná žádost. 

Například vracení žádostí k přepracování procento úspěšnosti přijetí žádosti určitě nezvedá. 

6.2 Propagace Juniorského maratonu 

 Propagace JM je obecně podle mého názoru na velmi dobré úrovni, což dokazují i 

výsledky dotazníku rozeslanému mezi studenty zúčastněné ročníku 2012. Vždy je však co 

vylepšovat a tak i v současném stavu se pokusím navrhnout několik zlepšení ke každé 

propagační činnosti. Problém však pokaždé nastává po stránce financí. Valná většina 

propagačních činností je realizovaná formou barteru (Deník, Radiožurnál, Océ) a pro každou 

metodu, která není formou barteru, je potom nutné najít finanční prostředky. Pakliže by byly 



dostupné prostředky navíc, můžeme začít přemýšlet i nad jinými formami propagace, kromě 

těch barterových a těch, které jsou zdarma (Facebook, regionální úřady). Za tohoto 

předpokladu by přicházely v úvahu normálně užívané, avšak pro Juniorský maraton zatím 

nedostupné, možnosti. Internetové reklamní proužky (bannery), outdoor reklama (zde však 

narážíme na specifikum celostátní působnosti) a další. Zůstaňme však u stávajících 

komunikačních kanálů a rozeberme si, jakým způsobem lze skrze ně propagaci zlepšit. 

 

6.2.1 Facebook 

Jedním z nedostatků propagace v podobě komunikace na Facebooku vidím v 

nepravidelně aktualizovaném profilu. Je nutné, aby se na profilu „něco dělo“ i během roku a 

pracovat s ním nejen v období pár týdnů před závodem. Zároveň by bylo dobré ještě více 

zdůrazňovat stránky JM na Facebooku a to jak v emailingu, tak v tištěné inzerci, v rámci 

Road Show i klipech v rádiu a také materiálech k dalším akcím PIM. Do budoucna je to totiž 

stále Facebook, který bude minimálně několik příštích letech komunikačním médiem číslo 

jedna a proto je nutné ze všech komunikačních kanálů pracovat právě na něm.  

 

6.2.2 Inzerce  

Zde se nabízí asi nejzákladnější otázka a tou je čtenost Deníku, který má sice za rok 

2012 třetí největší prodaný náklad, avšak čtenost cílovou skupinou středoškoláků je více než 

diskutabilní. Zde však opět platí, že úplně nevadí, když nebude dopad přímo na cílovou 

skupinu, ale bude se obecně zvyšovat znalost akce a povědomí o ní. 

Nabízí se tak řešení změnit partnera, což je samozřejmě velice obtížné, neboť se jedná 

o partnera PIM a nikoli pouze Juniorského maratonu. Zároveň je také velmi obtížné sjednat 

dohodu s jiným tiskovým mediálním partnerem za předpokladu ponechání dohody 

s Deníkem. Je totiž více než pravděpodobné, že sponzorům spolupráce s konkurencí bude 

vadit a nového potenciálního sponzora to může lehce odradit. Je tak pouze na domluvě a 

pravděpodobně i na kompromisu ze strany obou, stávajícího partnera Deník a nového 

potenciálního partnera. Například spolupráce s některými časopisy, respektive následné 

umístění reklamy v nich, tematicky a žánrově blíže k mládeži a středoškolákům by nikomu 

vadit nemusela. Obecný problém může nastat, zamyslíme-li se nad faktem, jak často, a jestli 

vůbec, dnešní mladá generace čte cokoli v tištěné verzi a nikoli pouze elektronické deníky. Na 



toto téma by případně bylo nutné provést výzkum, podle jehož výsledků by se pak mohlo dále 

odvodit, zda se dále soustředit na tištěnou inzerci nebo se zaměřit spíše na elektronické deníky 

a informační servery. 

 

6.2.3 Rozhlas 

U propagace v rádiu vidím jako největší nedostatek typ rádia, se kterým má PIM 

smlouvu, tedy s Radiožurnálem. Nejde ani tak o poslechovost, která se řadí v České republice 

k těm vyšším. Jde spíše o žánrové zaměření. Podle mého názoru totiž minimum středoškoláků 

poslouchá tuto stanici. Ano, stále platí, že nemusí být zasažena přímo cílová skupina, avšak 

zde je asi největší potenciál pro zlepšení. Změna v podobě propagace skrze jinou rozhlasovou 

stanici opět naráží na problém konkurence partnerů, avšak v případě rádií by pravděpodobně 

stálo za to, to minimálně zkusit. Navíc když byla letos velmi blízko dohoda mezi PIM a KISS 

rádiem, která nakonec ztroskotala právě na konkurenci partnerů. Není nutno uvádět fakt, že 

KISS rádio by pro mládež bylo nesporně přitažlivější. Tato stanice navíc působí také 

v regionech, tudíž by pokrytí a možnosti propagace mohly být také velmi široké. 

   

6.2.4 Road Show 

 Propagace Juniorského maratonu formou Road Show je pouze jeden rok stará a je tak 

teprve v začátcích. Postupem času se její forma bude jistě lehce měnit a vylepšovat. Jedním 

z návrhů, jak ji zefektivnit je bezesporu důkladnější výběr škol, které budou během Road 

Show navštíveny. Na základě referencí od promotérů z letošního roku se již příští rok 

můžeme vyvarovat například návštěv škol, které mají mezi studenty minimum nebo dokonce 

žádné dívky a podle pravidel se tak nemohou účastnit závodu. 

Jedním z dalších způsobů je logicky rozšíření počtu navštívených škol a také doba 

strávená v jednotlivých školách. Ne do každé školy se totiž promotéři dostanou o přestávkách 

a ne z každé mají vždy možnost setkat se a promluvit buď s vyučujícím tělesné výchovy, nebo 

s ředitelem školy, jejichž vliv je stále pro účast na Juniorském maratonu zásadní a drtivě 

převyšuje iniciativu žáků v kolonce motivu k přihlášení. Rozšíření počtu navštívených škol a 

doba strávená v nich je však možná pouze za předpokladu vyššího počtu promotérů. Za 

současného stavu dvou promotérů je limitní hranice navštívených škol kolem 110. V úvahu 

tak přichází druhá dvojice promotérů, která sebou ale logicky nese dvojnásobné náklady jak 



na mzdy, tak i na pohonné hmoty pro druhé auto. Tyto náklady však nejsou nijak závratné a 

mělo by být v silách omezeného rozpočtu Juniorského maratonu je pokrýt.  

 

6.2.5 Regionální úřady 

Činnosti uvedené v analytické se z části už se částečně dějí, ale přesto je třeba ještě 

více tlačit na spolupráci krajů i magistrátů měst. Je nutné soustředit se nejenom na čtyři města, 

potažmo kraje, kde se konají 1/2maratony pořádané PIM, tedy Olomouc, Ústí nad Labem, 

České Budějovice a Karlovy Vary, ale i v ostatních městech a krajích. Také již zmiňované 

porady ředitelů škol z celého kraje, je dobré začít využívat více. Překážkou není ani fakt, že se 

některé tyto porady konají na konci školního roku, tedy téměř hned po skončení Juniorského 

maratonu, či na podzim na začátku školního roku. Je nutné přemýšlet dopředu a prezentovat 

Juniorský maraton, i když zrovna není aktuální a představit ho všem ředitelům, ať už o něm 

slyšeli ne.  

6.2.6 Další návrhy na propagaci 

Nyní se zaměřím na další možnosti propagace, které nebyly uvedeny v analytické 

části. První z nich je využití k propagaci regionálních závodů. V propozicích k těmto 

závodům by bylo možné uvádět i informace k Juniorskému maratonu a to i přesto, že všechny 

regionální závody začínají až po jeho skončení. Přesto je důležité, aby se o něm vědělo a 

studenti se mohli přihlásit třeba do příštího ročníku. Je pravděpodobné, že by tato varianta 

primárně pomohla závodům v daném městě, kde se koná konkrétní 1/2maraton, ale to na věci 

v žádném případě nic nemění. 

Další možnosti se již týkají spíše otázky, jak přilákat na Juniorský maraton samotné 

školy. Jsou to návrhy, které mohou být použity všemi propagačními kanály a které by 

samotnou propagaci mohly zefektivnit.  

Jak již bylo řečeno, hlavním iniciátorem účasti týmů na Juniorském maratonu jsou 

učitelé tělesné výchovy. Je tedy potřeba při organizování myslet i na ně. To se sice již 

v současné době děje, avšak jen okrajově a nepřidává se tomu velká váha. Děje se tak formou 

motivačního programu pro učitele, který zahrnuje ocenění drobnými dárkovými předměty 

učitele prvních padesáti přihlášených škol. Často však bývá otázkou, jaké předměty učitelům 

dát a kdo je poskytne. Tyto předměty by proto měly být dopředu vyčleněné a do budoucích let 

případně rozšířené na hodnotnější věci.  



Dalším z návrhů je vylepšit a obohatit jak startovní tašky, které dostává každý 

závodník, tak ceny pro tři nejlepší týmy jednotlivých semifinálových běhů. Toto musí jít ruku 

v ruce s partnerským oddělením PIM, které dojednává detaily poskytování dárkových 

předmětů se všemi partnery. Současná realita je taková, že se pro Juniorský maraton využívá 

věcí, které zbyly po Hervis 1/2Maratonu nebo věcí, kterých pravděpodobně bude dostatek na 

nadcházející Volkswagen Maraton. Při obdržení tisíců kusů drobných reklamních předmětů, 

slevových kuponů, poukázek a dalších věcí, které běžci na 1/2maratonech či Maratonu 

dostávají úplně zdarma, by přitom neměl být problém dojednat podobné věci zvlášť i pro 

Juniorský maraton. V návaznosti na splnění tohoto návrhu je pak možné do propagačních 

materiálů uvádět nejen to, že vítězové obdrží hodnotné ceny, ale především také to, že každý 

startující se může kromě trička a nápoje těšit také na bohaté startovní tašky. To by mohlo 

mimo jiné přilákat i týmy, které nemají velké šance na umístění mezi nejlepšími třemi týmy. 

Tyto týmy by si přesto odnesly hodnotné věci a na Juniorský maraton by se mohly rádi vracet 

,už třeba jen kvůli tomu, že nemusí vyhrát a přesto budou odměněni.“ 

Výrazným prvkem, který by mohl motivovat studenty k účasti na Juniorském 

maratonu, by byl bezesporu doprovodný program a to z jednoho prostého důvodu. Jakmile 

závod odstartuje, v prostoru startu a cíle vždy z každého týmu čeká devět členů, ať už ti 

čekající než přijdou na řadu, nebo ti, kteří již svůj úsek zaběhli. Během tohoto čekání by bylo 

dobré studenty, kteří zrovna neběží nějak zabavit, neboť si přiznejme, že ani ti největší 

vytrvalci nevydrží podporovat své spolužáky, kteří jsou právě na trati po celou dobu konání 

závodu. V loňském roce proběhl pokus, kdy na několik semifinálových závodů byla 

objednaná horolezecká stěna, která sice splnila požadavek toho, aby se během závodu něco 

dělo, moc atraktivní to ale pro studenty nebylo. Není se také čemu divit, když se studentům, 

kteří ve své štafetě stále čekali na svůj úsek, moc nechtělo lézt, unavit se a případně se zranit 

na horolezecké stěně. Otázka tak zní, jakou formu doprovodného programu zvolit. Jednou 

z variant by mohla být tzv. „relax zóna“, která by se skládala ze stanu, ve kterém by byla 

možnost připojit se k wi-fi internetu, sednout si do křesel a relaxovat. Pro dnešní mládež tolik 

připoutanou k počítačům a moderním technologiím by to mohlo být zajímavé. Navíc by 

nehrozila únava před samotným během. Další možností by mohla být „play zóna“, tedy stan, 

ve kterém by se nacházel například stolní fotbal či šipky. Stále však zůstává otázka, kde na to 

sehnat peníze. Utratit peníze za toto by však asi mělo cenu, neboť je dost pravděpodobné, že 

tato atraktivní forma doprovodného programu by mohla přilákat více týmů. 

Nakonec jeden velmi diskutabilní návrh. Střídání pořadatelských měst Juniorského 

maratonu v rámci kraje. Tato změna by jistě prospěla propagaci akce v samotném kraji, 



respektive v jeho dalších městech. Dozvěděli by se o ní i nezúčastnění lidé, kteří se o ní jinak 

nemají šanci dozvědět (kolemjdoucí, místní podnikatelé, městští úředníci atd.). Tato myšlenka 

však sebou nese také několik úskalí. Prvním z nich je geografická dostupnost center krajů. 

Kromě Středočeského kraje se všechna místa konání (krajská města) nacházejí téměř přesně 

uprostřed krajů. Pro část týmů by to tudíž znamenalo vyšší náklady na cestování. Právě 

Středočeský kraj je v tomto specifický, neboť ať se semifinále bude konat kdekoli jinde, než 

v Praze, vždy zde bude část škol, které sídlí na opačné straně kraje a budou to tak mít do místa 

konání velmi daleko. V dřívějších letech se běhalo v Poděbradech, roku 2012 se poprvé 

běželo v Kutné Hoře, v krásném prostředí chrámu svaté Barbory. Otázka stěhování je tak 

z geografického hlediska pravděpodobná a opodstatněná jen ve Středočeském kraji.   

Pro uskutečnění tohoto návrhu by byla zásadní spolupráce dotyčných měst a škol 

v těchto městech, kteří by se podíleli jak na pořádání samotného závodu (kontakt s městskými 

úředníky) tak na hrazení dopravy z méně dostupných částí kraje. Ještě důležitější by ale byla 

ochota týmů z odlehlých částí kraje přicestovat na závod. Letošní ročník hodně napoví, neboť 

v Libereckém kraji se letos semifinále poprvé nekoná v krajském městě Liberci, ale 

v Jilemnici. PIM jako organizátor vyšel vstříc žádosti Gymnázia Jilemnice, jinak pravidelného 

účastníka JM, o pořádání Juniorského maratonu v Jilemnici u příležitosti oslav 100 let 

založení gymnázia. PIM žádosti vyhověl, ale za předpokladu výše popsané spolupráce. Ta 

s městem Jilemnice a gymnáziem zatím proběhla bez problémů a vše tak nasvědčuje 

zdárnému uspořádání závodu i mimo krajské město. Po skončení letošního ročníku se tak 

můžou další školy inspirovat a případně přijít s podobnou nabídkou.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. ZÁVĚR 

Jelikož se účastním pořádání již druhého ročníku Juniorského maratonu, mohu 

částečně posoudit vývoj jeho organizace. A to i přes to, že v době psaní diplomové práce ještě 

nezačala semifinálová kola ročníku 2013. Veškerá organizační práce nutná učinit 

s předstihem byla již z drtivé většiny hotova a proto minimálně organizační a přípravnou část 

posoudit mohu.  

Zhodnocení současného stavu financování Juniorského maratonu je z velké míry 

ovlivněno tím, že celý projekt je neziskového charakteru. Školy, které se ho každoročně 

účastní, neplatí žádné startovné a je tedy pouze na organizátorovi, jaký jiný zdroj peněz 

dokáže nalézt. Během psaní práce bylo zjištěno, že se sháněním finančních prostředků, 

v porovnání s jinými akcemi, k ne tak exponovanému projektu je velmi náročné. Je proto 

podstatné apelovat na současné partnery celé RunCzech běžecké ligy, aby se nepřestávali 

podílet na financování také Juniorského maratonu. Pokrytí podstatné části finančních 

prostředků nutných na organizaci celé akce by z velké části vyřešilo nalezení titulárního 

partnera celého projektu, jako tomu bylo v minulých letech. Toto by se proto do příštích let 

mělo stát hlavním cílem celého organizačního týmu. Že nejde v dnešní době spoléhat pouze 

na prostředky ze soukromých zdrojů partnerů je bohužel realitou. Kromě soukromých firem je 

tedy nutné stále pokračovat v hledání i jiných zdrojů peněz. Nejvíce se nabízí žádat o peníze 

ze státního rozpočtu prostřednictvím krajských samospráv a městských radnic všude tam, kde 

se Juniorský maraton koná. Je důležité udržet a dále rozvíjet spolupráci se Zastoupením 

Evropské komise v ČR. Při dodržení a rozvíjení všech těchto ideí by do budoucna tak krásná 

akce, jakou Juniorský maraton bez pochyby je, neměla mít problém s financemi a jejím 

prostřednictvím tak PIM bude moci dál šířit myšlenku zdravého a aktivního životního stylu 

mezi českou mládeží. 

Z pohledu propagace učinil Juniorský maraton oproti loňskému roku nesporný pokrok. 

Ještě více ale byl pokrok patrný v porovnání let 2011 a 2012 a tento pokrok byl představován 

především zavedením Road Show. Ta, jelikož se osvědčila, se uskutečnila v roce 2013 znovu, 



doplněná o několik novinek. Nicméně stále existuje prostor pro zlepšení a je na 

organizátorech, aby do budoucích ročníků stále pracovali na nových a zároveň na vylepšování 

současných komunikačních kanálů a propagačních strategiích. Zároveň je nutno dodat, že 

další zvyšování počtu zúčastněných škol bude rok od roku náročnější a jen udržení počtu škol 

na současných hodnotách bude skutečnou výzvou. Jednou z šancí, jak zabezpečit stálou účast 

škol, je postupem času vytvořit z Juniorského maratonu na školách tradici, aby se studenti po 

dobu svého studia na střední škole účastnili pravidelně a byli hrdí na to, že reprezentují svojí 

školu. To je úkol dlouhodobého charakteru a základní věcí, kterou může PIM jako organizátor 

udělat, je držet kvalitu semifinálových kol na vysoké úrovni a do budoucna se pokoušet ji 

ještě vylepšit.  
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