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Rally znamená anglicky shromáždění, manifestaci. Ve spojení s automobilovými soutěžemi se tohoto slova 
použilo poprvé v roce 1911, kdy se zrodila slavná Rally Monte Carlo. Už tehdy to znamenalo hvězdicovou jízdu 
s cílem v metropoli monackého knížectví. A protože se její účastníci měli v Monte Carlu shromáždit, dostala 
soutěž jméno Rally. Magické slovo s příchutí romantiky dálek a dobrodružství. Ve skutečnosti tvrdá a únavná 
práce, vrcholný sportovní výkon spojený s rizikem. Její scénář se opakuje ať už trať jejích zkoušek vede na 
zledovatělých švédských silnicích, v písku afrických pouští, na úzkém asfaltu Korsiky, nebo po lesních a pol-
ních cestách kolem finských jezer. Zatáčky, průsmyky, mostky, prudká horská stoupání a klesání, horizonty, 
skaliska a hluboké propasti. Obrázky podobné v Evropě, Jižní Americe, Číně, na Novém Zélandu i v Austrálii. 
Cílem rally je však vždycky jedno: prokázat spolehlivost a výkonnost vozů, odolnost a řidičské umění jezdců 
v extrémně těžkých podmínkách a zajistit tak výbornou prezentaci svým partnerům. Je to festival rychlosti, 
odvahy, vytrvalosti a inteligence téměř na hraně fyzikálních zákonů a lidských možností.

Motoristický sport, jehož nejatraktivnější součástí jsou právě automobilové soutěže, byl vždy úzce spjat  
s propagací firem a výrobků, které působily v oblasti motorismu. V posledních letech se však v tomto odvětví 
začaly angažovat firmy, jejichž činnost s automobilovým sportem příliš nesouvisí. Na ,,vině“ není nic jiného 
než ideální prezentace svých výrobků či služeb před širokou veřejností za relativně nízké náklady. Tratě au-
tomobilových rally, ať už se jedná o podniky místního, evropského nebo světového významu lemují stati-
síce diváků, potencionálních zákazníků. Například na Barum rally v roce 1999 byl odborný odhad 600 tisíc 
diváků, z nichž kolem 40 tisíc se zúčastnilo jedné z nejatraktivnějších rychlostních zkoušek českého mistrovs-
tví na kopřivnickém polygonu Tatra a. s. V tomto okamžiku se karoserie soutěžních automobilů, kombinézy 
posádek a mechaniků stejně tak jako plochy na doprovodných vozech přímo nabízejí propagačnímu sdělení. 
Zájem diváka je poután především atraktivností závodního vozu a jeho doprovodu.

Co je to „Rally“

Zdůvodnění „Proč“



Přímé propagační působení: 
Každé rally se zúčastní desítky až stovky tisíc přímých diváků.

TV pořady:
Pravidelné televizní zpravodajství na ČT1 (Branky, body, vteřiny), ČT4 (Svět motorů, Rally magazín), Nova 
(Sportovní noviny), Prima (Sport TV Prima, Autosalon), Sport 5. Z evropských soutěží pak zpravodajství 
zajišťuje Eurosport s pravidelným zpravodajstvím v délce 20-30 minut. Pro srovnání minuta reklamního 
spotu v českých televizích stojí cca 400 tisíc korun.

Denní tisk:
Cca 1,5 milionu čtenářů sleduje denní tisk, kde sportovní redaktoři informují o průběhu závodu a zajíma-  
vostech z rychlostních zkoušek. Motoristicky zaměřené časopisy jako Svět motorů, Auto Tip, Rally, Auto-
tuning, Automobil či slovenský Autošport podávají vícestránkové reportáže (nikdy nechybí foto vítězných 
vozů, jak ve třídě, tak absolutně).

Promo akce:
Cca 2 miliony lidí zhlédne exponáty umístěné na prezentačních akcích, výstavách a autogramiádách  
s jezdci. S tím je spojen prodej propagačních materiálů, např. trička, čepice, vše s logem sponzora či plakátu 
soutěžního vozu s důrazem na propagovanou společnost.

Foto, video:
Cca 150 tisíc lidí provádí vlastní dokumentační činnost jako jsou fotografie nebo videozáznamy. Takto 
soustředěný materiál pak slouží jako základ pro výrobu firemních kalendářů, videoprezentací firmy nebo 
pro jiné, výše uvedené materiály.

Strategie
 - Silný generální reklamní partner
 - Konkurenceschopná posádka
 - Mediální prezentace

Mapa realizace
 1. Technika – soutěžní vůz
 2. Posádka
 3. Seznam soutěží

Cíle
1. Uspokojení zájmů reklamního partnera
 - Pravidelná účast v MMČR  v rally
 - Stabilní místo v elitní pětce skupina objemové 
                    třídy
 - Prezentační akce

2. Profesionalita – růst
 - Profesionální vedení
 - Personální a technické zázemí

Shrnutí

Strategický rozbor



Technická data Fabia R2

Motor:

Zdvihový objem:

Maximální výkon v Kw při ot/min: 132/7500

1598 cm3

atmosférický  1.6 16V/132kW

Maximální točivý moment v Nm při ot/min: 194/5500

Elektronika motoru: Magneti - Marelli

Pohon: přední náprava, zesílené hnací hřídele

Převodovka:
pětistupňová  sekvenční Sadev
diferenciál s omezenou svorností

Spojka: AP Racing
metalkeramické obložení 184mm

Podvozek vpředu: Mc Pherson se spodními trojúhelníkovými 
rameny a zkrutným stabilizátorem

Podvozek vzadu: vlečná náprava

Brzdy vpředu: asfalt
                             šotolina 
Brzdy vzadu: brzdy s kotouči Ø 255mm

s chlazenými kotouči Ø 310mm, 4 pístkové třmeny 
s chlazenými kotouči Ø 285mm, 4 pístkové třmeny

Řízení: hřebenové s hydraulickým posilovačem

Pneumatiky: asfalt 
                          šotolina

195/50 R16
175/70 R15

Motor

Technika - soutěžní vůz (Fabia R2)



Jméno

Jméno

Petr Mráz

Břetislav Novák

Narozen

Narozen

11. března 1980

30. července  1977

Bydliště

Bydliště

Nosálov

Nosálov

Debut

Debut

Rally Šou Blovice 2001

Záliby

Záliby

kolo, sport všeobecně, obchod

film, fotbal, poker, turistika

Úspěchy 1. Místo třída A5  v poháru Pirelli Rally Krkonoše 2009
3. Místo třída A5 Rally Krkonoše 2009

Jezdec

Spolujezdec

Posádka



Místo pro vaši reklamu - závodní vůz

Místo pro vaši reklamu - servisní zázemí
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Místo pro vaši reklamu - týmové oblečení

Místo pro vaši reklamu - oblečení



Závodní vůz
Závodní vůz bude upraven dominantním způsobem tak, aby prezentujícím společnostem přinesl požadované 
zviditelnění a následný marketingový efekt.

Oblečení posádky 
Jezdec a spolujezdec jsou vždy středem pozornosti televizních kamer a objektivů fotografů, a proto je 
oblečení posádky jedním z nejatraktivnějších míst pro umístění reklamy. 

Oblečení personálu týmu
Technický i organizační pesonál tvoří svým oblečením image celého závodního týmu. Pohyb těchto osob 
v místě pořádání závodů zaručí vysokou účinnost takto prováděné reklamy. Propagované firmy jsou 
považovány za součást závodních týmů.

Doprovodné vozy
Doprovodné vozy nabízejí reklamní plochy velkých rozměrů, které zajišťují prezentaci nejen při přepravě, ale 
i v divácky velmi navštěvovaných servisech během soutěže, kde pravidelně tvoří součást týmového zázemí.

Možná je i reklama u příležitosti konání tiskových konferencí a jiných společenských akcí

Přímá reklama v místě konání jednotlivých závodů
Distribuce reklamních a propagačních materiálů a předmětů.

Účast zástupců firem na závodech

Dle možností výhradní užívání výrobků sponzorské firmy

PROFI AUTOSPORT KLUB v AČR se zavazuje, že zhotoví fotodokumentaci eventuálně videozáznam o pro-
vedené reklamě a propagaci v rámci odjetých podniků Mezinárodního Mistrovství České republiky v rally  
a předá ji zástupci smluvní strany.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, rádi Vám poskytneme další informace. Na Váš zájem o propagaci Vaší 
společnosti se těší:

PROFI AUTOSPORT KLUB v AČR

Místo pro vaši reklamu 
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Rally Český Krumlov

Valašská rally

Rally Šumava Klatovy

Rally Hustopeče

Rally Bohemia

Barum Czech Rally Zlín

Rally Příbram

FIA EUROPEAN RALLY 
CHAMPIONSHIP

MČR

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RALLY

Mapa akcí

Seznam soutěží



PROFI AUTOSPORT KLUB v AČR
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Foto vozu: Škoda Auto a.s., Petr Eliáš, Vít Bezděkovský,
BV Auto Zlín, Martin Pithart, Petr Šedivec

Nosálov 53
277 35 Mšeno

Česká republika

GSM :+420 602 835 555
E-MAIL: info@profiak.cz

INTERNET: www.profiak.cz


