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Příloha 5: Poznámky z rozhovoru s Bojanem Nankovičem1 

 

Před akcí 

 Stanovit jaká semifinálová kola budou, občas se musí slučovat dva kraje a běží 

se na jednom okruhu v jeden den. V jakých termínech proběhnou. 

 Oslovení partnerů akce. 

 Oslovení škol, aby se přihlásily se svými týmy. 

 Získat potřebná povolení, to se liší město od města, podle trasy. Ale zpravidla to 

bývá povolení města, odboru dopravy a poté záleží na situaci. 

 Oslovení stálého dodavatele technického vybavení (Johnny servis), ten 

pravidelně na akce dodává zábrany na ohraničení tratě a mobilní záchody. 

 Zajištění zdravotní péče pro jednotlivá kola. 

 Zajištění cen pro běžce. 

 Oslovení dobrovolníků. 

 Před akcí se také propaguje závod v časopisech, novinách atd.  

Systém kol 

 Školní kola si každá škola organizuje sama a na základě svého uvážení pošlou 

týmy, může jich být i více.  

 Semifinálová kola se běží v jednotlivých krajích, pro Střední  Čechy se běží 

v Praze, v různé dny. Z těchto kol poté týmy postupují do finálového kola podle 

postupového klíče. V jednoduchosti lze říci, že čím více týmů běží semifinálové 

kolo, tím více týmů postupuje.  

 Finálové kolo se běží v rámci Volkswagen maratonu, který se běží v centru 

Prahy. A tady je vše zabezpečeno na jiné úrovní. Jak příprava závodu, zdravotní 

péče, dohled atd. Běžci zde neběhají do kola jednu trať, ale po 4 kilometrech si 

předávají štafetu. Poslední běžec co dobíhá do cíle má úsek nejdelší. 

                                                 
1
 Poznámky jsou upraveným  přepisem.   

 



Oslovení škol 

 Píše se mail na vedení školy, nejčastěji to bývají ředitelé. A poté čekáme jaká škola se 

bude chtít zapojit. 

Dobrovolníci 

 Nejvíce dobrovolníků je v Praze. Oslovování dobrovolníků probíhá ve spolupráci 

s UK FTVS. Dobrovolníci jsou často studenti fakulty, kteří si plní své bakalářské 

praxe.  

Zdravotní péče 

 Na školních kolech není nikterak zabezpečena, škola si za průběh zodpovídá sama. Na 

semifinálových kolech je kufřík první pomoci, který má organizátor a také je 

přistavena záchranná služba se sanitkou, doktorem a sestrami. Finálové kolo je poté 

řešeno úplně jiným způsobem, jelikož se běží v rámci velkého maratonu. 

Technické zabezpečení 

 Dlouhodobá spolupráce se společností Johnny servis, ta zajišťuje zábrany a mobilní 

toalety. 

 Co se týče odpadků, tak je vždy smluven odvoz u jednotlivých technických služeb 

jednotlivých měst. 

 Všechno ostatní má společnost PIM. (vymezující pásky, měřicí systém atd.) 

Plán činností v den akce 

 V sedm hodin se na místo konání akce sejdou organizátoři a  dobrovolníci. Rozdělí se 

úkoly a začne se s výstavbou tratě a zázemí. Na výstavbu tratě je pověřen jeden 

z organizátorů a ten zodpovídá za správné vymezení běžeckého okruhu. 

 Na místo jsou dovezeny vody a občerstvení. 

 Podél tratě jsou rozmístěny banery, vlajky partnerů, plakáty a další materiály. 

 Probíhá příprava odměn pro soutěžní týmy, diplomy, hmotné ceny atd. 

 Po příjezdu sanitky se určí místo první pomoci, kde budou ošetřováni zranění 

závodníci. Toto místo je vždy v zázemí. 

 Připraví se místo, kam se chodí týmy ohlašovat. Ohlašování probíhá od 11 hodin. 

 



 Před samotným startem se dobrovolníci rozmístí podél tratě a dohlížejí na průběh 

závodu. Zajišťují, aby na trať nevstupovali lidé z řad veřejnosti. Dále pomáhají 

běžcům v případě zranění. 

 V poledne je naplánován start závodu, kdy první běžci vybíhají na trať. 

  V 16 hodin je naplánován konec závodu a hned po doběhnutí jsou vyhlášeny 

výsledky závodních týmů. Také se začíná rovnou s úklidem, aby běžecká trať byla co 

nejdříve odstraněna a byla opět zpřístupněna veřejnosti. Často se vše stihne v 

předstihu, jelikož týmy doběhnou o něco dříve nežli je oficiální ukončení závodu. 

 

 


