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Příloha č. 4 – Rozhovor s Tomášem Vrzákem, project & race managerem JM

Jaký je hlavní cíl sportovní akce Juniorský maraton?

Hlavním cílem Juniorského maratonu je  jakýmsi  způsobem sportovní  aspekt, 

tedy přitáhnout  mladé  lidi  ke  sportu,  ukázat  jim,  že  jeden  z  těch  sportů  může  být 

například běh, jakožto nejlevnější, nejdostupnější a nejdéle provozovaný v historii celé 

Země.  Dalším aspektem je,  že  z  té  mládeže  může  do  budoucna  vyrůst  nový  Emil 

Zátopek, což je taková vize projektu. Je to spíše vize než cíl. Cílem je také dostat mladé 

lidi pryč od takových věcí, jakými jsou drogy, alkohol a počítače, aby objevili něco 

nového.

Jak byste definoval komunikační cíle Juniorského maratonu?

Komunikačním cílem projektu Juniorský maraton je v první řadě zasažení co 

největšího  počtu  lidí  z  naší  cílové  skupiny.  Cílovou  skupinu  máme  rozdělenu  na 

primární a sekundární. U té primární jsou to studenti středních škol. U té sekundární 

jsou  to  potom učitelé,  nebo  školy  jako  takové  a  pak  také  města,  kraje,  respektive 

instituce,  které  nám  pomáhají  například  ve  financování  projektu.  Cílem  je  tedy 

zasáhnout  co  největší  počet  lidí  z  těchto  skupin  tak,  aby  se  o  projektu  dozvěděli. 

Druhým cílem je samozřejmě to, abychom podpořili  účast na projektu. Jedna věc je 

vědět o projektu a druhá věc je zúčastnit se. 

Jakým způsobem jsou získávány finanční zdroje na pořádání JM?

Finance na náš projekt se získávají těžko tak jako na každý jiný projekt. Před 

každým ročníkem se snažíme oslovit nějaké zajímavé partnery, pro které by mohla být 

zajímavá  cílová  skupina  středoškoláků,  což  není  tak  široké  portfolio  partnerů.  V 

loňském, ani letošním roce se nám nepodařilo získat tzv.  titulárního partnera,  což je 

partner, který si ze spolupráce na pořádání akce odnáší nejvíce, ale také do ní nejvíce 

investuje. Nicméně druhou skupinou jsou oficiální partneři, se kterými spolupracujeme 

na  celopodnikové  úrovni  a  máme  s  nimi  i  dohodu,  že  jistá  část  jejich  finančních 

příspěvků, nebo barterových řešení jde i na projekt JM. Takže pokud partner podporuje 

náš velký projekt - maraton Praha, tak jde určitá část i na JM. Dále se snažíme získat 

podporu  z  veřejných  zdrojů,  tzn.  grantů  a  dotací  z  měst,  případně  krajů,  jež  jsou 



zřizovateli  SŠ.  Máme  zde  velkou  podporu  Evropské  komise,  jež  můžeme  řadit  do 

veřejných zdrojů, která nám poskytuje v rámci iniciativy Mládež v pohybu poměrně 

značnou finanční částku. V neposlední řadě financujeme projekt také z vlastních zdrojů, 

tzn. z výnosů naší společnosti.

Jak jste spokojen se současným počtem partnerů?

Bohužel neplatí přímá úměra – čím více partnerů, tím více peněz. Vždy je velmi 

těžké vyvážit portfolio partnerů tak, aby si partneři navzájem nekonkurovali a také, aby 

bylo zastoupeno co nejvíce segmentů, tzn. že cílíme např. na partnery z mediální scény, 

protože se potřebujeme dostat do povědomí, dále cílíme na partnery, kteří nás podpoří v 

nějakých technologických řešeních, např. vývoj lepších internetových stránek. Pak tam 

také máme takové praktičtější věci, jakými jsou např. automobily. Snažíme se mít široké 

portfolio partnerů. Se současným stavem jsme řekněme spokojeni, co se týká pokrytí 

segmentů, které jsou pro nás důležité. Nicméně finančně je vždy co zlepšovat.

Kdy probíhala komunikace s partnery a patrony?

Komunikace s partnery akce probíhá, po stránce finančního/nefinančního plnění, 

primárně při uzavírání smlouvy. Uzavírají se jakési rámcové, či dlouhodobé smlouvy o 

spolupráci. U oficiálních partnerů může tato komunikace probíhat třeba dva, tři roky 

zpátky,  protože  se  uzavírají  tří,  nebo  pětileté  smlouvy.  U  menších  partnerů  ke 

komunikaci dochází maximálně rok před akcí,  a to spíše ve vyjímečných případech. 

Komunikace s novými, potencionálními partnery probíhá na podzim předchozího roku 

tak,  aby se  jednak stačila  doladit  finální  smluvní  podoba,  tak  i  nějakým způsobem 

operativa, aby se partner dokázal dostatečně připravit na tu akci, protože na ní budou 

navazovat nějaká jeho řešení a bude chtít např. propagovat i nějakým způsobem interně. 

To zabere nějaký čas. Obdobně to platí i pro patrony. V době, kdy se připravují návrhy 

tras, se řeší také patronace akce. Rozesílají se žádosti, tedy také na podzim, abychom 

měli  před žádostmi o zábor,  nebo zvláštní  užívání  komunikace už v rukou patronát 

města,  jelikož s patronací jde vše lépe.

Jaké bylo časové rozložení propagace?

Protože  má  JM  poměrně  dlouhou  historii,  tak  většina  z  účastníků  je  již 

tradičními. Na tyto tradiční účastníky volíme online komunikaci, především informační 

e-mail,  nebo potom přímo,  kdy zvedáme telefon a  voláme do konkrétních  škol.  To 



probíhá v období listopadu předchozího roku s tím, že ta masivnější  kampaň potom 

přichází krátce po Vánocích, tedy v lednu, v období před druhým pololetím, protože 

školy plánují většinu akcí pololetně. Významnou část sehrává také road show, kterou 

organizujeme v březnu. Od ledna až do konání akce probíhá několik paralelních aktivit, 

ať už je to propagace letáků, či plakátová kampaň, případně e-mailing, newslettery atp.

Jak byste zhodnotil marketingovou komunikaci JM za rok 2012?

Každý rok si nastavujeme nějaké cíle, kdy samozřejmě máme jak nějaké osobní 

cíle, tak i nějaké celofiremní, nebo projektové cíle. Jedním z hlavních ukazatelů je počet 

zúčastněných škol, na němž má marketingová komunikace samozřejmě velký podíl a 

pokud se podíváme na účast v roce 2012, tak vidíme stoupající trend v porovnání s 

předchozími lety.  Tím pádem marketingová komunikace je úspěšná.  Otázkou je,  jak 

moc a jakou má efektivitu. Můžeme si klást otázku, jestli udělat některé aktivity tak, 

aby byly efektivnější a měly větší zásah na cílovou skupinu. Na tom je jistě vždy co 

vylepšovat.  Z  pohledu  předem  nastavených  cílů,  byla  v  roce  2012  marketingová 

komunikace úspěšná.


