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Abstrakt 

 

Název:  

Možnosti aktivace sponzoringu v rámci motoristické sportovní akce 

 

Cíle:  

Cílem této práce je vytvořit modelové návrhy možností aktivace sponzoringu v rámci 

motoristické sportovní akce. 

 

Metody:  

Návrhy aktivace pro sponzoring byly zpracovány na základě strukturovaných rozhovorů 

s manažery sponzorských firem, případové studie výzkumů z motoristického sportu a na 

základě analýzy sekundárních dat z dokumentů motoristického sportu.  

 

Výsledky:  

Výsledky z výzkumů poskytly východiska pro vytvoření modelových návrhů aktivací 

sponzoringu pro firmy sponzorující rallye motoristický sport. Tato východiska jsou: 

podmínky pro sponzory rallye, charakteristiky sponzorujících firem, aktiva, neboli 

sponzorské balíčky, kanály sponzoringu, cílové skupiny a cíle sponzorů rallye 

motoristického sportu. Modelové návrhy dále vycházely z existujících strategií pro 

aktivaci sponzoringu.   

 

Klíčová slova:  

Rallye, marketingové a komunikační cíle firem, sponzoring, reklama. 

  



 
 

Abstract 

 

Title:  

Possibilities of sponsorship activation during motorsports event 

 

Objectives:  

The aim of this thesis is to create model projects of sponsorship activation during 

motorsports event.  

 

Methods:  

Model projects of sponsorship activation were processed on the basis of structured 

interviews with managers of sponsoring companies, on the case study of researches  

of motorsport and on the basis of the analysis of secondary data from documents 

referring to motorsport. 

 

Results:  

Results of researches provided basis data for creation of the model projects  

of sponsorship activation for sponsoring companies of rally. These basis date are: 

conditions for sponsorship in rally, characteristics of sponsoring companies, 

sponsorship offers, channels for sponsorship, target groups and goals of sponsoring 

companies. Model projects were processed on existing strategies for sponsorship 

activation. 

 

Keywords:  

Rally, marketing and communications goals of companies, sponsorship, advertising.   
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1 Úvod  

 Na základě ekonomické integrace se propojují ekonomiky světa a odstraňují 

obchodní bariéry, které mají za následek rostoucí konkurenci ve všech odvětvích. 

Manažeři firem čelí každodennímu rozhodování o tom, jak ve světě konkurence uspět. 

Vyvstává otázka, jaký komunikační nástroj na propagaci své značky využít. Rozvaha  

o tom, kam své finance vložit, trápí mnohé manažery malých i velkých firem. 

V konečném rozhodnutí mohou hrát roli finance stejně tak, jako preference reklamy či 

sponzoringu.  

 V současné době se dostává do popředí sponzoring sportovních, uměleckých či 

jiných akcí. Sponzoring vytváří oboustrannou spokojenost, jak na straně firmy, tak  

i pořadatelů, kteří by se bez sponzorských prostředků neobešli. Velké firmy lákají 

především velké události, kde se mohou snadno zviditelnit. Nejvíce preferované jsou 

sportovní akce. Díky veliké divácké sledovanosti, je pak velká pozornost věnována 

motoristickým závodům. 

 Motoristický sport má kořeny už v 19. století. S rostoucí popularitou tohoto 

sportu a neustálým vývojem motorových vozidel bylo jasné, že bude potřeba investovat 

do závodů hodně peněz. Do sportu se začali dostávat sponzoři z různých odvětví. 

Z počátku bylo nejefektivnější umístit logo firmy na auto, či kolem tratě. Lidé ještě 

nebyli přehlceni množstvím reklam, jak je tomu dnes. Proto byla jediná starost 

manažerů, jak upoutat diváka svojí reklamou na závodech. S rostoucí komercionalizací 

sportu vytváří logo na trati pouze doplněk sponzoringu. Tak, jak pokročil motoristický 

sport ve vývoji, pokročil i sponzoring. Pozornost se zaměřuje na aktivaci sponzoringu. 

V praxi to znamená, aktivně se na dané akci propagovat a být v přímém kontaktu 

s diváky. Vznikají tak různé projekty aktivace sponzoringu na motoristických závodech. 

Nejčastěji jsou využívány simulátory závodních automobilů. Tato aktivace sponzoringu 

se může zdát velmi efektivní, přesto je důležité dbát na komunikační cíle sponzorské 

firmy, aby bylo jejich poselství pochopeno příjemci sponzoringu. 

 Před realizací konkrétní aktivace sponzoringu na motoristické akci je důležité 

najít způsob, jak vhodně propojit značku s daným sportem a aktivovat sponzoring. 

Hranice představivosti zde neexistují, a proto je často náročné přijít s dobrým nápadem. 

Aktivace se tak stává velmi diskutovaným pojmem sponzoringu, který je třeba důkladně 

promyslet.  
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2 Teoretická východiska 

 Jako první je do teoretických východisek práce zařazena kapitola „pojem 

sponzoring", která vysvětluje základní východiska práce. Ve druhé kapitole je již tento 

pojem zakotven do prostředí sportu. Kapitola „sportovní sponzoring“ se zabývá 

definicemi, formami a efektivností sponzoringu ve sportovním prostředí. S efektivností 

souvisí další kapitola, která pojednává o aktivaci sponzoringu a existujících strategií. 

Plánování strategie aktivace sponzoringu využívá nástroje marketingové komunikace, 

které jsou probrány v navazující kapitole.   

 

2.1 Pojem sponzoring 

 Sponzoring je jeden z marketingových nástrojů firem, kterým si plní své 

marketingové komunikační cíle. V běžném světě „laiků“ se lze setkat s chybným 

slovem „sponzorský dar“. Toto označení je poněkud zavádějící, protože každá 

investovaná koruna sponzory, ať už do jednotlivců, skupin či akcí, vyjadřuje 

protihodnotu, kterou firmy od sponzorovaných dostávají. Sponzoring i dar jsou dva 

odlišné pojmy a jejich rozlišení považuji za důležité pro pochopení podstaty 

sponzoringu. 

 I reklama se může na první pohled zdát úplně stejná jako sponzoring. Přesto 

existuje řada odlišností. Dle PŘIKRYLOVÉ (2019, s. 142) „se reklama snaží přimět 

příjemce sdělení ke změně chování, k určité akci, sponzoring spojuje značku či produkt 

se sponzorovaným subjektem a přináší důvěryhodnost sponzorovi, který přejímá kladné 

hodnoty sponzorované akce.“ Sponzoring na rozdíl od reklamy dokáže komunikovat se 

zákazníkem přímo. Dokáže přesně zasáhnout cílovou skupinu. Samozřejmě je to 

 i otázka peněz, jak uvádí PŘIKRYLOVÁ (2019), neboť v poslední době se reklama 

stává stále nákladnější a publikum je jejím množstvím přehlcené. 

 Sponzoring má oproti reklamě své výhody, ale ne vždy je vhodné ho využít. 

Záleží vždy na konkrétním produktu, značce a spojení s danou asociací.  Rozhodnutí  

o tom, kam investovat své peníze, aby firmy podpořili svůj podíl na trhu, řeší manažeři 

firem každý den. Mezi řadou propagačních nástrojů je často těžké si vybrat ten vhodný 

pro dosažení požadovaných komunikačních cílů.  BELOVSKI (2016) se ve své 

disertační práci zabývá tím, který z propagačních marketingových nástrojů prodejci více 

preferují a tíhnou k jeho využití. Dospěl k výsledku, že přestože manažeři vítají aktivaci 

sponzoringu a mluví o ní jako o nástroji s velkým potenciálem, upřednostňují reklamu  
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a vymezují na ni větší část marketingového rozpočtu než na sponzoring. Přesto má 

sponzoring stále větší podíl na marketingovém rozpočtu a stává se součástí 

marketingového komunikačního mixu. Sponzoring jde ruku v ruce s reklamou a tyto 

dva nástroje by se měly navzájem doplňovat a kombinovat. 

 

2.1.1 Definice sponzoringu  

 ČÁSLAVOVÁ (2000, s. 190): „Sponzoring představuje významný specifický 

prostředek zabezpečení dodatečných finančních zdrojů, sloužící 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 a kluby, avšak i jednotlivci, usilující o získání finančních prostředků 

pro jejich mnohočetnou a rozsáhlou činnost.“  

 Definicí sponzoringu najdeme v literatuře nespočet. Leckteří autoři sponzoring 

řadí mezi součást PR, ale stále více se začíná objevovat jako součást komunikačního 

mixu. Například KOTLER (2007, s. 890) zařadil sponzoring do součásti public relations 

nástrojů a definuje ho „jako další prostředek, jehož pomocí firmy získávají pozornost 

veřejnosti. Sponzorování se stalo významným komunikačním nástrojem pro firmy, které 

chtějí pozvednout image své značky nebo představit nové řady výrobků či služby“.  

 PŘIKRYLOVÁ (2019, s. 141) je jeden z autorů, který chápe sponzoring jako 

samostatnou součást komunikačního mixu. Definuje ho, „jako obchodní vztah mezi 

poskytovatelem financí, zdrojů či služeb jedincem, akcí či organizací, které na oplátku 

nabízejí práva a asociace, jež mohou být komerčně využity. Jedná se o nástroj tematické 

komunikace, kdy sponzor pomáhá sponzorovanému uskutečnit jeho projekt  

a sponzorovaný pomáhá sponzorovi naplnit jeho komunikační cíle. Značka či produkt se 

tak napojují na asociace spojené se sponzorovanou akcí, událostí, osobou, pořadem, 

médiem, objektem atd.“  

 Z hlediska právního rámce je sponzoring definován zákonem č. 40/1995 sb.  

o regulaci reklamy v paragrafu 1, odst. 4 a říká, „že sponzorováním se rozumí příspěvek 

poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné 

výkony sponzora. Sponzorem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která takový 

příspěvek k tomuto účelu poskytne.“ 

 Sponzoring chápu jako nástroj, který pomáhá uskutečňovat činnosti 

sponzorovaného, kdy pro sponzora tato pomoc není jen uspokojení z dobrého skutku, 

naopak je to vzájemná potřeba sponzorovaného se sponzorovaným. Sponzor si díky 
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sponzoringu plní marketingové komunikační cíle, k čemuž mu pomáhá právě 

sponzorovaný.  

 

2.1.2 Cíle sponzoringu a cílové skupiny 

 Reklama by měla povzbudit k jinému chování a sponzoring vzbudit přízeň  

k firmě u diváků (fanoušků) sponzorovaného. Takto na to lze nahlížet, na základě 

předchozích kapitol. Různé studie ovšem ukazují, že cíle sponzoringu jsou mnohem 

více vynalézavé. Dle JOHNOVÉ (2008, s. 225) jsou cíle sponzorů „známost  

a popularita firmy, image, prestiž, renomé, sympatie, důvěra, goodwill, obcházení 

komunikačních bariér, motivace spolupracovníků a zvýšení prestiže.“ V konkrétním 

prostředí motoristického sportu, konkrétně F1 a MotoGP, výzkum  

GRANT-BRAHAMA (2008, s. 244) zjistil, že sponzorské cíle jsou následující: 

 

 „upevňování vztahu se zákazníky, 

 vytváření příznivého dojmu ze značky, 

 podpora prodeje a propagace, 

 reklama a nepřímé ovlivňování potenciálních zákazníků, 

 přenos technologií, 

 předvedení technologických vlastností produktů (technická zpětná vazba), 

 budování vztahů s klienty a médii, 

 vytváření nových obchodních příležitostí nebo představení nové společnosti, 

 viditelnost značky, 

 zvyšování povědomí o značce, 

 zlepšování image firmy.“  

 

 Je zřejmé, že vzbuzení přízně ke sponzorovi přispívá k plnění dalších cílů, které 

jsou vyjmenované výše. Dalším autorem, který se zabývá sponzorskými cíly na 

motoristických závodech, konkrétně v Jihoafrické republice na trati v Kyalami, je 

BEVAN (2006). Jeho výzkum ukazuje, jak sponzoring na motoristickém závodě, 

především výskyt všudypřítomných reklam na závodních tratích, je efektivní. Zjistil, že 

pokud chtějí být sponzoři se svojí reklamou úspěšní na závodní trati, měli by se 

soustředit na následující faktory, které mohou ovlivnit divákovo nákupní chování. 
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 Faktory, tedy cíle, na které by se měly firmy zaměřit, jsou podle BEVANA 

(2006, s. 55): 

 

 „povědomí o značce, 

 vnímání kvality, 

 loajalita ke značce, 

 asociace se značkou, 

 image značky.“ 

 

 Toto je pouze výčet možných cílů sponzorů. Konkrétní cíle závisí na 

manažerech firmy, ale i prostředí, ve kterém vytvářejí sponzorské aktivity. Cíle se 

mohou ale odvíjet i od cílových skupin, které chtějí sponzoři zasáhnout. Tyto cílové 

skupiny mohou být současní i potenciální zákazníci, zaměstnanci, média nebo i různé 

organizace. Samozřejmě každý sponzor segmentuje tyto cílové skupiny různě. Můžou 

to být muži, či studenti, nebo třeba i fanoušci motoristického sportu. Jak jsem již 

uvedla, vše závisí na podmínkách daného sponzora.  

 

2.1.3 Smlouvy ve sponzoringu 

 Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.1.1, sponzor pomáhá na základě poskytnutí 

finančních i nefinančních zdrojů sponzorovanému v uskutečňování jeho projektů. Na 

oplátku pak sponzorovaný pomáhá sponzorovi s dosažením jeho marketingových 

komunikačních cílů. Sponzor získává výhody, které mohou být dle PŘIKRYLOVÉ 

(2019, s. 144) „zaručená pozornost médií, venkovní reklama a zviditelnění loga firmy 

na sportovním oblečení, programech akcí a dalších komunikačních materiálech, 

v prostorách pro prezentace a prodej produktů, právo používat oficiální logo 

sponzorované akce na výrobcích sponzora, volné vstupenky na sponzorované události, 

přístup do databází účastníků akce, internetový odkaz na vlastní webové stránky firmy 

apod.“  

 Tyto výhody jsou uskutečňovány na základě sponzorské smlouvy, která určuje 

vztah mezi poskytovatelem a příjemcem. Sponzorské smlouvy dle ČÁSLAVOVÉ 

(2009, s. 191) „mohou zahrnovat následující provize a užitky: 
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 Právo používat logo, jméno, obchodní značku a grafickou prezentaci označující 

spojení s produktem nebo akcí. Tato práva mohou být využívána v reklamě, 

propagaci, publicitě nebo jiné komunikační aktivitě používané kupujícím. 

 Právo na exkluzivní spojení s produktem nebo kategorií služeb. 

 Právo na spojení jména s akcí nebo zařízením. 

 Právo používat různá označení ve spojení s produktem, akcí, jako například 

„generální sponzor“, oficiální dodavatel“, oficiální produkt“. 

 Právo na služby (využívat produkt nebo službu ve spojení s akcí nebo zařízením). 

 Právo řídit obvyklé propagační aktivity jako jsou soutěže, reklamní kampaně, 

nebo prodej aktivity ve spojení se sponzorskou smlouvou.“ 

 

 Existují různá prostředí, kde lze využít různé sponzorské nabídky. 

PŘIKRYLOVÁ (2019), jak je uvedeno výše, píše převážně o prezentaci firmy (loga 

firmy) na různých subjektech. Naopak ČÁSLAVOVÁ (2009) uvádí bohatší možnosti 

sponzorských provizí a užitků, u kterých si lze představit i široké možnosti 

sponzorských aktivit. Například je zajímavé využití soutěží či dalších aktivit, které 

mohou sponzora přiblížit k dosažení stanovených cílů a zasažení cílových skupin.     

 

2.1.4 Sponzorské pozice  

 Provize i užitky jsou ohodnoceny různou výší ceny, kterou příjemci požadují od 

sponzora, za jejich poskytnutí. Výše sumy, poskytnutá sponzory, pak určuje postavení  

a významnost jednotlivých sponzorů pro daný sponzorovaný subjekt. KUNZ (2018) 

rozděluje sponzorské pozice, které určují tyto skutečnosti. Pozice dle KUNZE  

(2018, s. 138) jsou následující:  

 

 „oficiální partneři, 

 oficiální dodavatelé, 

 titulární sponzoři, 

 výhradní sponzoři, 

 generální sponzoři, 

 hlavní sponzoři, 

 řadoví sponzoři.“ 
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  Dále KUNZ (2018) vysvětluje rozdíly mezi jednotlivými pozicemi. Mezi 

oficiální partnery řádí například partnery Mezinárodního olympijského výboru, kteří 

jsou zařazeni do programu Top a mohou tedy využívat olympijskou symboliku ve své 

marketingové komunikaci. Oficiální dodavatelé dodávají různé sportovní vybavení, 

jako jsou dresy, nebo služby. Titulární sponzoři mohou uvádět své jméno v názvu 

sportovní akce. Výhradní sponzoři jsou jediní sponzoři akce. Generální je většinou 

jeden sponzor, který má nejdražší a nejatraktivnější výhody. Hlavní sponzoři mají 

významnější postavení než řadoví, jejichž podpora je většinou nejnižší. 

 Sponzorská pozice vyznačuje důležitost sponzora pro sponzorovaného  

a především sponzory řadí podle výše podpory jednotlivých firem. Což je ve výsledku 

důležité z hlediska cílů organizace, protože čím víc je sponzor vidět, tím je 

pravděpodobně blíže k dosažení svých cílů.  

 Tato kapitola přibližuje pojem sponzoringu a ukazuje, že s ohledem na různá 

prostředí, kde lze sponzorovat různé subjekty, lze uvažovat o sponzoringu jako o silném 

nástroji komunikačního mixu s velkým potenciálem do budoucna. Přesto rozhodnutí  

o tom, zda do své marketingové strategie zařadit sponzoring, může být pro firmy 

složité. Firmy si mohou vybrat mezi různými nástroji komunikačního mixu, aby si 

splnili své marketingové komunikační cíle. Tyto cíle jsou velmi důležité pro další 

rozhodování, které může ovlivnit například cílová skupina, kterou chce firma zasáhnout, 

nebo i její rozpočet na propagaci apod. Sponzoring nabízí mnoho možností, které lze 

využít. Velkým lákadlem je v dnešní době sponzorování sportovních aktivit. Propojení 

firemní značky se sportovcem, sportovním týmem, klubem a dalšími sportovními 

subjekty. Sportovní sponzoring je velmi oblíbený po celém světě a v této práci se mu 

bude věnovat další kapitola.  
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2.2 Sportovní sponzoring 

 Sportovní odvětví jak již bylo v předešlé kapitole uvedeno, je velmi populární 

pro sponzorské aktivity. Zájem sponzorů zvyšuje velká sledovanost, které se těší 

především profesionální sport. Prostředí sportu poskytuje zásah široké škály diváků, 

velké množství reklamních ploch i nespočetné možnosti pro vytváření stále nových  

a originálních marketingových komunikací různých firem z různých odvětví. Dle 

KUNZE (2018) celková podpora sportovních aktivit zvyšuje pozitivní vnímání 

sponzorské firmy. Dále KUNZ (2018, s. 136) uvádí: „Sponzorství je většinou vnímáno 

jako méně komerčně agresivní a vyvolává menší skepsi ze strany spotřebitelské 

veřejnosti, zvláště pokud se zaměřuje na komunitní oblast či využívá například 

dobrovolnických programů. Sport se postupně stal v globálním měřítku jednoznačně 

primární oblastí sponzoringu.“ Toto dokazuje i skutečnost, že lidé mají tendenci 

identifikovat se s různými sportovci či sportovními týmy. Firmy si proto často vybírají 

sportovní prostředí jako příležitost ke splnění marketingových komunikačních cílů. Dle 

VYSEKALOVÉ (2012, s. 24) „sportovní sponzoring zajišťuje většinou největší 

publicitu i prezentaci loga při různých sportovních příležitostech.“ Tyto události mohou 

být sportovní utkání, akce i závody. Typickým způsobem zviditelnění je pak pro 

sponzory podle KARLÍČKA a KRÁLE (2011, s. 142) „uvádění svého loga na 

materiálech propagujících danou akci či instituci, na billboardech a bannerech 

v prostorách konání akce či v prostorách instituce, na tričkách sportovců apod. Může se 

zviditelnit také přejmenováním sportovní haly, jako je tomu v případě Tesla Areny, 

 a dalšími způsoby“.  

 Možnosti firem, které chtějí své sponzorské aktivity uskutečnit v prostředí 

sportu, jsou veliké. Němečtí autoři WALTER a FRAUKE (2010) rozdělili sponzoring 

ve sportovním prostředí na sponzoring zahrnující reklamu na sportovním oblečení  

a vybavení a sponzoring sportovních lig a soutěží (her). Dále také uvádí, že ve 

sportovním sponzoringu existuje i řada nových inovativních marketingových nástrojů, 

jako jsou LED bannery a virtuální reklama. V průběhu let se sportovní sponzoring stává 

stále propracovanější. Jeho vývoj vystihuje autor SIMS (2011, s. 8), který uvádí: „Když 

jsem poprvé pozoroval motoristický sport v polovině 60. let, jediné jméno, které jste 

mohli vidět na závodních autech, bylo jméno obchodního dodavatele týmu, jako je 

například Castrol.“ Tehdy ještě sportovní sponzoring nebyl komerční tak, jak ho známe 

dnes. V motoristickém sportu závodila auta v národních barvách týmu a ve fotbale měli 

fotbalisti na dresu klubový znak. Vývoj přišel dle SIMSE (2011) v roce 1968, kdy šéf 
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závodního týmu Formule 1 uzavřel sponzorskou smlouvu s tabákovou společností John 

Player and Sons. Auta tohoto týmu vypadala jako balíček cigaret na čtyřech kolech. 

Tabákové společnosti se začaly objevovat i v dalších sportech, než byla tabáková 

reklama zakázána. Tento vývoj dal podnět i pro jiné společnosti, které začaly mít zájem 

na podpoře sportu i v odvětví, s kterým daná společnost nemá nic společného. 

 

2.2.1 Formy sponzorování ve sportu 

 Sportovní sponzoring zahrnuje řadu možností, které mohou firmy využít, aby  

o sobě daly vědět. Možnosti firem se odvíjí od odvětví sportu, ve kterém figurují. Sport 

nabízí firmám možnost podporovat jednotlivé sportovce, kolektivy, sportovní kluby, 

akce i jednotlivé sportovní areály. ČÁSLAVOVÁ (2009, s. 201) popisuje pět forem 

sponzorování ve sportu, kterými jsou: 

 

 „sponzorování jednotlivých sportovců, 

 sponzorování sportovních týmů, 

 sponzorování sportovních akcí, 

 sponzorování sportovních klubů, 

 sponzorování ligových soutěží.“ 

    

 Sponzorování jednotlivých sportovců je nejběžnější formou v profesionálním 

sportu. Patří sem například sponzoring sportovců soutěžících v atletice, plavání, 

lyžování či jízdě na koni. Firmy si vybírají sportovce, prostřednictvím kterých mohou 

propagovat své výrobky či služby. Naopak sportovec je pak podporován materiálně  

i finančně, což pro mnohé znamená možnost účastnit se vrcholných závodů. 

ČÁSLAVOVÁ (2009, S. 201) uvádí, že „sponzorská smlouva obsahuje vedle práva 

provádět reklamu za pomoci vyobrazení sportovce na svých produktech, většinou i jiná 

opatření na podporu prodeje, například autogramiády, akce pro spotřebitele, hry o zisk, 

předvádění výrobků apod.“ Ve sportovních soutěžích jednotlivců je tak možné vidět 

kromě reklam na sportovním oblečení a vybavení i sportovce, kteří představují produkty 

sponzorů. Příkladem je Ester Ledecká, držitelka dvou zlatých medailí z olympijských 

her 2018 v alpském lyžování a paralelním obřím slalomu na snowboardu, která předvádí 

produkty společnosti Milka v televizních spotech. 

 Další možnost, kterou firmy mají, je sponzorovat celý sportovní tým. Zde se 

setkáváme se sponzoringem hokejových, fotbalových a jiných týmů, kdy sponzoři, 
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stejně jako je tomu u sponzorování jednotlivých sportovců, poskytují týmům materiální 

a finanční podporu. Může se jednat o poskytnutí sportovního vybavení, jako jsou 

závodní prostředky (př. helmy), oblečení, různé podpůrné pomůcky apod. Ale sponzoři 

mohou sportovcům zajišťovat i dopravu na závody nebo osobní automobily. Dle 

ČÁSLAVOVÉ (2009, s. 201) „sponzorovaný tým nabízí především reklamu na dresu, 

reklamu prostřednictvím inzerátu, opatření na podporu prodeje – autogramiády apod.“ 

Jako další sem můžu přidat i nový trend leteckých společností, sponzorujících převážně 

fotbalové týmy. V oblacích mohou být vidět letadla v barvách sponzorovaného týmu, 

jako je tomu u Quatar Airways, která na svém Boeingu 777-300ER propaguje fotbalový 

tým FC Barcelona. 

 Další forma sportovního sponzoringu je sponzorování sportovních akcí. 

Sportovní akce nabízí firmám mnoho možností sponzoringu a může i výrazně zvýšit 

povědomí o značce firmy, i když je to finančně náročnější forma sportovního 

sponzoringu. Dle KUNZE (2018) může sportovní akce nést jméno sponzora, ale i řadu 

jiných propagačních možností, jako jsou vstupenky, VIP prostory pro své vlastní hosty 

a VIP programy, reklamy v komerčních přestávkách, ale i na reklamních plochách, 

různé propagační materiály, apod. Velmi časté je u této formy spojení názvu akce se 

sponzorem. Firmy si vybírají tuto formu sponzoringu dle KOTLERA A KELLERA 

(2013, s. 565) z důvodu: 

 

 „ztotožnění se s určitým cílovým trhem nebo životním stylem, 

 zvýšení významu společnosti nebo výrobku, 

 vytvoření nebo zdůraznění vnímaní klíčových asociací image značky, 

 zvýraznění firemní image, 

 vytvoření zážitku a vzbuzení pocitů, 

 vyjádření oddanosti komunitě nebo společenským otázkám, 

 možnosti nabídnout zábavu klíčovým klientům nebo odměnění důležitých 

zaměstnanců, 

 vytvoření merchandisingové příležitosti nebo možnosti podpory prodeje.“ 

 

 Sportovní akce jsou velkým lákadlem sponzorů, a to i z důvodu přiblížení se 

k lokální skupině potenciálních zákazníků. Ať už se jedná o velké akce mezinárodního 

charakteru, nebo jen menší, důležitost sponzora pro akci je stejně velká, jako důležitost 
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akce pro sponzora. U pořádání takových událostí je to vždy o nutnosti sehnat finanční 

zdroje, aby mohla akce přilákat mnoho diváků prožívajících pozitivní emoce, které 

sponzorovi přinesou požadované užitky. 

 Největší nabídku protislužeb ovšem nabízí sportovní kluby a tedy sponzoring 

sportovních klubů. Kluby nabízejí protislužby v rámci pořádání sportovních akcí, ale  

i týmů a jednotlivců, které jsou pod jejich „taktovkou“. ČÁSLAVOVÁ (2009) rozděluje 

nabídky klubů na produkty, jako jsou tělovýchovné služby a sportovní akce, ale i další 

činnosti, které se ani nemusejí vztahovat ke sportu, jako je zajištění a provoz dopravy či 

ubytování. 

 Sponzorování ligových soutěží podle ČÁSLAVOVÉ (2009) je především 

v rukou velkých firem. U nás je tato forma sponzoringu oblíbená ve fotbale a hokeji. 

Firma sponzorující ligovou soutěž má své vlastní označení v názvu soutěže a prezentuje 

se tak na všech stadionech klubů, které jsou v soutěži. Tato forma má přímý dopad na 

přítomného diváka, ale díky masmédiím i na diváka, sledujícího zápas v televizi.   

 Formy sportovního sponzoringu často sponzoři kombinují. Například sponzoři 

sportovních týmů mají zájem i na sponzoring ligových soutěží nebo sportovních akcí. 

Aplikace sponzoringu ve sportovním prostředí závisí na finančních zdrojích  

a sponzorských úmyslech firem. Není již podmínkou, že partnery sportovců jsou vždy 

firmy ze stejného odvětví či území, jako je sportovec. Díky širokému dosahu médií se 

mohou firmy díky sportu dostat na nové trhy, které přináší nové výzvy i příležitost 

zisku. Nelze určit, která forma je pro daného sponzora nejlepší, každý musí zvážit svoje 

možnosti a komunikační cíle, kterých chce dosáhnout. Přitom je vždy důležité myslet na 

efektivnost sponzoringu. Ne každá forma sponzoringu přináší sponzorům užitek.  

O efektivnosti sponzoringu pojednává další kapitola.  

 

2.2.2 Efektivnost sponzoringu 

 Pokud se firma již rozhodla pro sponzoring, rozhodně to neznamená, že bude 

v dosahování svých komunikačních cílů úspěšná. Efektivnost se odvíjí od správně 

zvolené strategie. JANČA (2011) popsal pět kroků k úspěšnému sponzoringu, které 

jsou: 

 

1. „stanovení cíle, 

2. vytvoření relevantního spojení, 

3. popsání příběhu, 
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4. řádně aktivovat partnerství, 

5. všechno si změřit.“ 

 

 Každý sponzor by měl přesně vědět, co od sponzoringu očekává. Jaký má cíl  

a pokud ho má již stanovený, následuje vytvoření spojení jeho značky s tím pravým 

sportovním partnerem. Ne každý sport je vhodný pro spojení s každou značkou. 

JANČA (2011): „Jestliže například usilujeme o oslovení nových zákaznických 

segmentů, tak by nás měla zajímat fanouškovská báze dotyčné soutěže, klubu či 

sportovce.“ Z toho je zřejmé, že pokud je naším komunikačním cílem proniknout na 

asijské trhy (nové trhy), nebudeme sponzorovat evropské sportovce. Chceme-li se 

přiblížit ke konkrétní komunitě, ke konkrétní sortě lidí, měli bychom i sponzorovat 

konkrétní sportovní subjekt, který je v dané komunitě podporován.  

 Následným krokem a velmi důležitým krokem je popsání příběhu. JANČA 

(2011) vysvětluje, jak by takový příběh měl vypadat: „Když se Rolex spojil s Tigerem 

Woodsem, tak svůj příběh spatřili v překonávání nové výzvy. Jasné, pochopitelné  

a měřitelné.“ Příběhem rozumím spojení, nebo také propojení dané značky se sportem. 

Na trhu je velká konkurence, kterou lze porazit jen se smysluplným nápadem. Je 

důležité využít a vyzdvihnout výjimečnost produktu, která je zároveň důležitá ve sportu. 

Nezáleží, co vyrábíme, ale jak tento výrobek dokážeme prodat.  

 Dostávám se k aktivaci partnerství. Sportovní sponzoring i přesto, že sport je 

velmi sledované odvětví, nemusí vždy skončit umístěním loga na viditelné místo nebo 

přejmenováním objektu po své značce. BELOVSKI (2016, s. 122): „Sponzorství by 

nemělo začít a skočit oblékáním fotbalového týmu, mělo by být aktivováno.“ Manažer 

agentury Raul Petr Lešek dle BEDNÁROVÉ (2016) vysvětluje, „že by sponzoři na 

aktivaci sponzoringu měli vynaložit alespoň stejnou částku jako na sponzoring, jinak je 

sponzoring neúčinný. Sponzoring je bez aktivace neúčinný.“ PAPADIMITRIOU  

a APOSTOLOPOULOU (2009) uvádí, že sportovní sponzoring může být zdrojem 

konkurenční výhody, ale jen za předpokladu, že splní tři podmínky. Sponzoři nabídnou 

spotřebitelům něco hodnotného, odliší se od konkurence a samozřejmě rozšíří 

sponzorství o nové příležitosti, neboli aktivují sponzoring.  

 Považuji za důležité, dodržovat těchto pět kroků k dosažení požadované 

efektivity sponzoringu. Úspěšný sponzoring začíná dobře zvoleným cílem. Cíl je 

podkladovou deskou sponzoringu, dle kterého se odvíjí vybrané odvětví sportu, vybraní 

sportovci či sportovní akce. Až poté lze uvažovat o vhodném příběhu společného 
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partnerství. Aktivace je jen třešničkou na dortu, která je ale nezbytná pro úspěšnost 

sponzorských aktivit. Přesto nelze mluvit o aktivaci, jako jediné podstatě účinného 

sponzoringu. Podstatou je celková znalost sponzorovaného prostředí. Neúčinnost 

sponzoring je dána neúčinnou špatně postavenou pyramidou skládající se z cílů, spojení 

se sportem, příběhu a aktivace. Pátý krok je měření efektivnosti, díky které je možno 

získat cenné zkušenosti pro příští sponzorské strategie.  
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2.3 Aktivace sponzoringu 

 Aktivace sponzoringu je cesta, jak oživit sponzoring. Je to způsob, jak se aktivně 

snažit dosáhnout cílů sponzorských firem pomocí dalších aktivit v rámci sponzoringu. 

Definice aktivace sponzoringu dle SCHNEIDERA (2019): „Aktivace sponzoringu je 

marketingový termín využívaný pro označování marketingových záměrů svobodně 

propagovat reklamu se zapojením konkrétních marketingových aktivit“. Tyto aktivity se 

mohou lišit dle druhu akce i sponzorského partnerství. SCHNEIDER (2019) dále popsal 

příklady těchto aktivit, kterými jsou stánky v prostorách probíhající akce, programy 

iniciované pro zapojení zákazníků, soutěže na podporu prodeje, zážitky, oslavy 

zákazníků a podobně. 

 Dle AICHERA, PAULE-KOBA a NEWLANDA (2015) je aktivace část 

sponzorského partnerství, která se zabývá způsoby jak pomocí interakce s fanoušky 

zlepšit jejich zážitek z dané akce. AICHER, PAULE-KOBA a NEWLAND  

(2015, s. 194) píší, že „co sponzor dělá na sportovní akci, je nezbytné pro vztah 

s fanoušky“. Zatímco sponzoring jsou práva, která si koupíme, aktivace sponzoringu je 

to, co s nimi uděláme. Je to jako když si něco koupíme a nic s tím neuděláme. Jak uvádí 

SCHNEIDER (2019): „Pokud si koupíme nové hodinky Rolex a necháme je ležet na 

stole, je sice pěkné, že je máme ve svém vlastnictví, ale to pro nás nebude vytvářet 

budoucí hodnotu.“  

 Pomocí aktivace sponzoringu by se měli sponzoři snažit své partnerství využít 

efektivněji. To znamená v rámci svého sponzorského partnerství vymýšlet i další 

možnosti zapojení specifických aktivit v rámci příslušné akce, aby oslovili větší 

množství lidí. Příklad efektivnějšího využití partnerství popisuje KARLÍČEK a kol. 

(2013, s. 199): „Firma Samsung sponzorovala mezinárodní hudební festival vážné 

hudby v Českém Krumlově. Aby o svém partnerství informovala, dala dohromady 

sedmičlenný hudební sbor. Jeho členové hráli na speciálním pódiu v místě konání 

festivalu nejznámější světové melodie. Nehráli ovšem na klasické nástroje, ale využívali 

zvuky vydávané spotřebiči Samsung. Netradiční vystoupení získalo velkou pozornost 

kolemjdoucích účastníků festivalu. Účinek sponzoringu se v důsledku toho 

zdvojnásobil.“ 

 Zvýšení účinků aktivace sponzoringu potvrzuje výzkum z roku 2001 od 

QUESTERA a THOMPSONA (2001), který zkoumal aktivaci sponzoringu na festivalu 

umění v australském Adalaide a zjistil, že aktivace sponzoringu přispívá ke zvýšení 

povědomí o sponzoringu, správné identifikaci sponzora, ke zlepšení jeho image  
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a postoje spotřebitele ke značce. Vhodně aktivovaný sponzoring může sponzora odlišit 

od ostatních, a tím ovlivnit více lidí.  

 BELOVSKI (2016) upozorňuje na skutečnost, že sponzoring se stává v dnešním 

světě čím dál tím důležitější a podstupuje řadě výzev a novým trendům, s kterými 

sponzoři musí držet krok. Ve snaze upoutat pozornost diváků je stále více podporována 

aktivace sponzoringu, která využívá netradiční nápady a akce. Cíle sponzorských 

aktivací jsou individuální, jak už tomu je i u každého nástroje komunikačního mixu. 

BELOVSKI (2016, s. 59) popsal teoretická východiska aktivace sponzoringu, kterými 

jsou: 

 

 „Utrať více, ztrať méně. 

 Méně důležité je měřit a soudit, více důležitá je strategie a aktivace. 

 Budoucí trend je integrace a spolupráce tvorby se zákazníky. 

 Cíle směřovat od jednoduchých (uvědomění si značky), k sofistikovanějším 

(geniální akceptace zákazníkem). 

 Vytvořit partnerství a reprezentovat společnost, ne značku. 

 Pracovitost bez rušivých elementů a příliš zneužívaného marketingového 

úspěchu.“ 

 

 Bez definice našich cílů a vize toho, co chceme dělat, se při tvorbě aktivace 

sponzoringu neobejdeme. Jak popisuje O´KEEFE, TITLEBAUM a HILL (2009), pokud 

nebudou sponzoři znát svoje cíle a možnosti, není možné naplnit jejich přání. Aby 

partnerství dosáhlo vzájemné spokojenosti a naplnila se vize sponzorů, je důležité vědět, 

čeho chceme dosáhnout a vzájemně spolupracovat. Ne jen mluvit, ale především si 

vzájemně naslouchat a pracovat v týmu.   

 

2.3.1 Strategie aktivace sponzoringu 

 Teď nastává otázka, jaké aktivity by sponzoři měli zvolit a jak naplánovat 

vhodnou strategii aktivace sponzoringu, aby byla účinná. COLLET a FENTON  

(2011, s. 72) popsali pět prvků, které jsou důležité pro zvolení efektivní strategie 

aktivace sponzoringu. Nazývají je jako klíčové „ingredience“, které jsou na obrázku 1. 

Aktivy se zde rozumí hmotné a nehmotné atributy, které vyplývají ze sponzoringu  

a sponzorských balíčků. Mezi nehmotná aktiva patří reklama na billboardech, 
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bannerech, sportovním vybavení, nebo i hospitality programy a další. Mezi hmotná 

aktiva pak patří exkluzivita sponzora, která může znamenat spojení značky s typickými 

subjekty sponzora, příležitost pro sponzory v rámci networkingu a další. Vždy 

samozřejmě záleží na daném sponzorovi, který musí zvážit své finanční i nefinanční 

možnosti neboli zdroje. Zdroje slouží k rozhodnutí o tom, jaká aktiva zapojíme do 

programu aktivace sponzoringu. Autoři zdroje rozdělují na finanční, lidské a hmotné. 

Dalším prvkem jsou kanály. Kanály slouží k uskutečnění aktivace sponzoringu. ODELL 

(2017) zveřejňuje výzkum agentury ANA, který uvádí, že nejčastěji používanými 

kanály pro aktivaci sponzoringu jsou sociální média, pokročilé technologie a specifické 

platformy sociálních médií, jako je Facebook, Twitter a Instagram. Mezi pokročilé 

technologie patří 360° fotografie, virtuální realita, RFID a další.  

 Pro úspěšnost programu aktivace je samozřejmě důležité stanovit cílové skupiny 

a konkrétní cíl. Všechny tyto body se shrnou a může se vytvořit plán aktivace 

sponzoringu.  

 

Obrázek 1: Klíčové ingredience úspěšné aktivace sponzoringu 

 

 

Zdroj: Vlastní překlad dle Colletta P. a Fentona W. The Sponsorship Handbook (2011, s. 72)  



25 
 

 Plán aktivace sponzoringu dle BLAKEYEHO (2011, s. 118) „zahrnuje direct 

marketing, reklamu, podporu prodeje, PR a CSR, nová média“ Tyto nástroje 

marketingové komunikace jsou popsány v kapitole 2.4. BLAKEY (2011) dále popsal 

existující strategie aktivace sponzoringu, kterými jsou:  

 

 Co-branding, neboli kooperace značek. Ve sponzoringu to znamená spojení 

sponzora se sponzorovaným subjektem, například sportovcem.  

 CRM strategie využívá předvedení značky jako nefalšovaného partnera sportu, 

což vylepšuje image značky.  

 Sponzoring zaměřený na tematickou reklamu a v ní běžná témata pro jeho 

cílovou skupinu. Jako příklad BLAKEY (2011) uvádí firmu Nike, která je 

oficiální partner indického kriketového týmu. Nike vytvořil tematickou reklamu 

na téma kriketu v dopravní zácpě na ulicích Indie a tím se přiblížil ke své cílové 

skupině.  

 SLP je zhodnocení sponzoringu pomocí produktových balení, která zobrazují 

sponzorující subjekt, jako je tomu u Pepsi, která využila na svých baleních 

sponzorovaného Davida Beckhama.  

 POS znamená ovlivnění zákazníka v okamžiku prodeje. Využívá plakáty, 

obchodní regály a interaktivní tabule umístěné v místech dopravní zácpy. 

 

 JANČA (2011) uvádí pět kroků pro úspěšný sponzoring (viz kapitola 2.2). 

COLLET a FENTON (2011) popisuje pět prvků pro vytvoření úspěšného plánu 

aktivace sponzoringu a BLAKEY (2011) již představuje konkrétní existující strategie 

aktivace sponzoringu. Tito autoři představují souhrn pravidel, na které je třeba myslet 

při vytváření sponzorských strategií. Rostoucí význam sponzoringu ve společnosti 

nabízí mnoho možností, které mohou být správně využity jen tehdy, pokud se budeme 

držet správného plánu. Předtím, než vůbec uzavřeme smlouvu se sportovním subjektem, 

je třeba si uvědomit, zda je to přesně to, co chceme a to, co splní marketingové 

komunikační cíle firmy. O tom, že aktivace je dalším velmi důležitým krokem, není 

pochyb. Ovšem dobře zvolený plán aktivace sponzoringu již závisí na možnostech 

daného partnerství a především na zdrojích finančních, lidských i materiálních, bez 

kterých by sponzoring nešel aktivovat. Správné označení sportovního sponzoringu je 

právě partnerství. Partnerství, protože je třeba vzájemně spolupracovat při vytváření 
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sponzorských strategií. Partnerství, protože je důležité spolu neustále komunikovat, 

navzájem si naslouchat, ale i podporovat se. Značka je partnerem sportovce a ten je 

partnerem značky. Budoucnost sportovního sponzoringu se bez partnerských spoluprácí 

neobejde. 

 

2.3.2 Aktivace sponzoringu v motoristickém sportu 

 Strategie aktivace sponzoringu v motoristickém sportu mohou mít různé podoby. 

GUTMAN (2012) popisuje příklady aktivace sponzoringu na motoristické akci F1. 

Uvádí značku pneumatik Pirelli, která uspořádala na závodech Grand Prix v roce 2012 

několik slavnostních akcí pro média, spotřebitele a obchodníky kolem závodního 

okruhu Austin. Tyto akce měli dopad na stovky tisíc fanoušků, obchodních partnerů  

a média. Po skončení závodů využila partnerství s F1 v rámci představení originálních 

simulátorů F1 Car, F1 Driving v prodejnách, nákupních centrech a autosalonech. Na 

některých představeních pro spotřebitele má Pirelli k dispozici třísedadlové jízdy, které 

zaručují jedinečný zážitek z jízdy Formule 1 na pneumatikách Pirelli. Paolo Ferrari ze 

společnosti Pirelli řekl pro Forbes media dle GUTMANA (2012): „Všechny tyto 

činnosti nám umožňují využít sponzorství F1 ještě více, než jsme si mysleli. Na velmi 

přeplněném sponzorském a mediálním trhu, jako je v USA, dokážeme s pomocí expozic 

ze všech možných druhů marketingových kanálů zaujmout spotřebitele, odborníky 

z oblasti obchodu a média, a to prostřednictvím aktivací během celého týdne akce, ale 

také po celý rok.“ 

 Další je americká společnost Dell, která působí v informačních technologiích. 

Dle GUTMANA (2012) podporuje příběh týmu Caterham F1 prostřednictvím tiskových 

reklam, videozáznamů, sociálních platforem společnosti Dell včetně kanálů Facebook, 

Twitter a stránky Flickr. 

 Díky motoristickému sportu je možné dostat ze sponzoringu maximum. Firmy 

by měly využít kreativitu a široké možnosti, které přináší motoristický sport pro 

sponzorské firmy. Aktivace sponzoringu by neměla být jen možnost, ale spíš nutnost 

pro firmy, které chtějí do svých marketingových strategií zařadit sponzoring. Každá 

motoristická akce nabízí svým sponzorům různé protihodnoty. Dle svých finančních 

možností a marketingových a komunikačních cílů firem je důležité vybrat vhodný 

způsob, jak se fanouškům na akci představit.  
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2.4 Nástroje marketingové komunikace jako součást plánu aktivace 

sponzoringu 

 Marketingová komunikace patří mezi hlavní nástroje marketingového mixu, kde 

je pojmenována jako propagace. FORET (2003, s. 107) uvádí, že marketingový mix je 

označován jako „soubor kontrolovaných marketingových proměnných připravených 

k tomu, aby produkce firmy byla co nejbližší přáním cílového zákazníka.“ Propagace 

ovlivňuje celkové chování poptávky po produktech firmy a je součástí dobře 

promyšleného plánu marketingového mixu. Chování poptávky neboli zákazníků má dvě 

oblasti. Za prvé existuje spotřebitelská poptávka a další je průmyslová neboli B2B. 

VYSEKALOVÁ a MIKEŠ (2010, s. 19) popisují B2B reklamu (business-to-business) 

jako „reklamu zboží a služeb pro jednotlivé druhy podnikání, ne pro individuální 

spotřebitele.“ Rozdíly vidí především ve využívání finančních prostředků, nákupním 

rozhodování či čase nakupování. U spotřebitelské poptávky záleží vždy na jednotlivci. 

Business-to-business zahrnuje vždy firemní peníze a skupinu, která rozhoduje o nákupu.  

 Sponzoring je už v dnešní době chápán jako jeden z nástrojů propagace. Autoři 

jako KOTLER (2007) a FORET (2003) ho však zařazují do součástí public relations. 

Tyto názory jsou pravděpodobně již z doby, kdy se teprve sponzoring rozvíjel. Jeho 

význam v posledních letech narostl do velkých rozměrů, proto teď lze mluvit  

o sponzoringu jako o nezávislém nástroji komunikačního mixu.  

 Úspěšný plán aktivace sponzoringu doplňují nástroje marketingové komunikace. 

Dle FREYE (2011) efektivní komunikace firmy zahrnuje využití více jak jednoho 

komunikačního kanálu. Jak bylo uvedeno v předešlé kapitole, plán aktivace 

sponzoringu doplňuje direct marketing, reklama, podpora prodeje, PR, CSR  

a internetový marketing. FREY (2011) označuje internetový marketing jako digitální či 

mobilní marketing, jež je úzce spojen se sponzoringem.  

 Autoři projektů aktivace sponzoringu mají k dispozici mnoho nástrojů. 

Konkrétně je jejich volba ovlivněna existujícími podmínkami sponzoringu, jako je 

prostředí sportu, odvětví apod. Následující řádky stručně charakterizují pojmy, které 

doplňují sponzoring a jsou tudíž důležité pro vytvoření úspěšné kampaně aktivace 

sponzoringu. 
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2.4.1 Direct marketing 

 V překladu přímý marketing využívá přímého a osobitého kontaktu, kterým 

oslovuje zákazníka. KOTLER a KELLER (2007, s. 642) definují přímý marketing „jako 

využívání přímých kanálů k oslovení zákazníků a doporučení zboží i služeb zákazníkům 

bez použití marketingových prostředníků (mezičlánků).“ Dále KOTLER a KELLER 

(2007) do těchto přímých kanálů řadí například různé katalogy a prospekty, kiosky, 

webové stránky, direkt mail a další. 

 VYSEKALOVÁ (2012) píše o prostředcích přímého marketingu, kdy katalogy  

a prospekty oslovují zákazníka prostřednictvím zasílání poštou. Dále pak sem může 

patřit telefonická komunikace, která je uskutečňována díky vlastněné databázi kontaktů. 

Internet naopak umožňuje rozesílat emaily, které zákazníka pomocí tzv. „newsletterů“ 

informují o požadovaném sdělení. 

 Ve sportu jsou fanoušci sponzorovaných zasahování přímo prostřednictvím 

oficiálních webových stránek, sociálních sítí, prospektů, katalogů či newsletterů 

sportovních organizací apod.  

 

2.4.2 Reklama  

 V kapitole 2.1 byla reklama zmíněna v souvislosti možné podobnosti se 

sponzoringem. Tento termín je mezi odborníky velmi diskutovaným i zkoumaným 

tématem. ČÁSLAVOVÁ (2000, s. 98) chápe reklamu jako „placenou formu neosobní 

prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek určitého subjektu prostřednictvím 

komunikačních médií. Mezi obecná média, kterých reklama využívá, patří zejména 

televize, rozhlas, denní tisk, časopisy, plakáty a film. Dále jde o využívání specifických 

médií komunikace pro reklamu v oblasti tělesné výchovy a sportu.“  

 Reklamou může být prezentace produktů firem v různých reklamních spotech, 

ale i ve venkovních prostorách. Reklamu lze vidět na billboardech, plakátech nebo  

i interaktivních televizích okolo silnic, kde projíždí denně stovky aut. Je mnoho 

možností, kam reklamu umístit. Dále je důležitá její funkce. Dle HUBINKOVÉ (2008) 

zahrnuje reklama funkci informativní, přesvědčovací a upomínací. Upozorňuje také na 

to, že úspěšná reklama musí být cílovou skupinou pochopena i dobře přijata, aby byla 

účinná. Informativní funkce působí v prvotním zavedení produktu na trh, kdy informuje 

zákazníka o daném produktu. Naopak přesvědčovací funkce se již snaží zákazníka 

přesvědčit ke koupi právě propagovaného produktu, kterému konkuruje řada jiných 
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substitutů. Poslední funkcí je upomínací, která zákazníkovi připomíná již známý 

produkt.  

 Díky velkému zájmu veřejnosti o sport jsou firmy ochotny utrácet v tomto 

odvětví své prostředky za reklamu. Podoba reklamního sdělení má zde mnoho podob 

(reklamní bannery, televizní sporty, reklama na sportovním nářadí či náčiní apod.)  

a zasáhnout může přímo diváky na sportovních stadionech, ale i nepřímo diváky  

u televizních obrazovek.    

 

2.4.3 Podpora prodeje 

 Podpora prodeje zahrnuje praktiky, jako jsou například ochutnávky produktů či 

rozdávání vzorků, soutěže nebo dárky pro zákazníky. Dle VYSEKALOVÉ (2012, s. 21) 

„podpora prodeje zahrnuje širokou paletu nástrojů, které přitahují pozornost 

spotřebitele, poskytují mu informace a mohou ho přivést ke koupi výrobku. Prostředky 

podpory prodeje jsou zaměřeny jak na koncové zákazníky, tak na obchod. Výsledky jsou 

většinou jen krátkodobé, nevytvářejí trvalé preference k danému výrobku či značce.“ 

Podpora prodeje zahrnuje více než jen poskytnutí produktu k prodeji. Tradičními kanály 

podpory prodeje jsou dle FREYE (2011) slevy a prémie. 

 Typickou podporou prodeje ve sportu jsou soutěže o ceny v podobě lístků na 

sponzorovanou akci nebo cen spojených se sponzorovaným sportovcem, vyzkoušení 

produktů zdarma v místě konání závodní akce, autogramiády a další. 

 

2.4.4 Public relations 

 „Public relations“, označován jako PR je nástroj, který podporuje dobrou pověst 

firmy. KARLÍČEK a KRÁL (2011, s. 115) uvádí, že PR je „dialog, mezi organizací  

a skupinami, které rozhodují o úspěchu či neúspěchu organizace. Typickými skupinami, 

se kterými PR pracuje, jsou aktivistické skupiny, místní komunity, investoři, dárci, 

zaměstnanci, potenciální zaměstnanci, partneři, dodavatelé, vládní, zákonodárné  

a kontrolní instituce, klíčoví názoroví vůdci a samozřejmě samotní zákazníci  

a v neposlední řadě novináři, které všechny výše uvedené skupiny ovlivňují.“ Jde o to, 

aby firma dokázala získat podporu od skupin lidí, které mohou napomoci v ovlivňování 

nákupních rozhodnutí. Příkladem je školení zaměstnanců, porady, nebo i schránky 

stížností a návrhů. Dále i poskytování informací novinářům, jako jsou tiskové zprávy, 

nebo pořádání tiskových konferencí. V dnešní době nelze zapomenout ani na internet  
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a sociální sítě, které mohou velmi ovlivnit pozitivní nebo negativní nahlížení na 

společnost.  

 To platí ve všech odvětví, i v tom sportovním. Na tiskových konferencích 

sportovci po závodech poskytují informace novinářům, přitom si lze všimnout, kteří 

sponzoři je podporují, díky reklamám na závodních oděvech. I tiskové zprávy, internet  

a sociální sítě podporují přenos informací o konkrétním sportovci, sportovním týmu či 

akci. Což může ovlivnit dobrou pověst sponzorských firem a následně se projevit  

i v nákupním rozhodování skupin lidí, kteří tato sdělení přijímají. 

 

2.4.5 CSR 

 „Corporate Social Responsibility“ je společenská odpovědnost firmy. 

POKORNÁ (2012, s. 161) v KAŠPAROVÉ a KUNZOVI (2013) uvádí, že„CSR 

znamená vytvoření takové strategie firmy, která úspěšně integruje aktivity spojené 

s hlavní hospodářskou činností firmy s dalšími dobrovolnými činnostmi nad tento 

rámec. V rámci zákonných podmínek zajišťuje trvalý obchodní úspěch a tím vytváří 

komfortní podmínky pro uspokojování potřeb zúčastněných stran. Nad rámec zákonných 

povinností reaguje na výzvy společnosti, zapojuje se do veřejného života a současně  

i citlivě reaguje dobrovolnými aktivitami na problémy místní komunity i celé 

společnosti.“ CSR je strategie, jak vést firmu a vytvářet vztahy se svými partnery,  

a tím zlepšit pověst, důvěryhodnost a dlouhodobou úspěšnost firmy. 

 Sportovní prostředí má velkou sledovanost po celém světě, a to umožňuje 

firmám prostřednictvím sponzoringu provádět aktivity CSR. Dle KUNZE (2018, s. 140) 

„mnoho podniků využívá sportovní sponzoring hlavně pro jeho schopnost zlepšit jejich 

image, hlavně v souvislosti s některými problematickými společenskými dopady.“ 

Nástroj sponzoringu umožňuje vyvíjet aktivity, které pomohou k lepšímu vnímání 

firmy, jako společensky odpovědné.  

 Sport figuruje ve světě jako člověku zdravě prospěšná aktivita. Kde jinde by 

mohly být aktivity CSR lépe vytvářeny. Díky své popularitě a vysoké sledovanosti si 

firmy dle mého názoru vybírají přednostně právě sport pro vytváření pozitivních dojmů 

u široké veřejnosti z hlediska společenské odpovědnosti. Jsou to různé běhy na podporu 

zdraví (například běh proti rakovině prsu), kde firmy figurují jako sponzoři, často hlavní 

sponzoři akce, a díky tomu jsou vnímány v lepším světle. Mohla bych mluvit i o dalších 

sportech, které jsou společensky vnímány jako nebezpečné pro životní prostředí. Patří 

sem právě motoristický sport či letecké sporty. Pro sponzory těchto sportů by mělo být 
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důležité myslet i na společenskou zodpovědnost firmy, a to právě z důvodu 

„nebezpečnosti“ těchto sportů pro společnost. 

 

2.4.6 Nová média 

 S vývojem nových technologií přichází i nová média jako nástroj 

komunikačního mixu. Jsou to nové trendy, které značíme jako internetový marketing či 

digitální a mobilní marketing. FREY (2011) mezi ně řadí internet, e-mail a mobilní 

marketing. Postupem času se nová média stávají stále využívanějšími a jejich význam 

roste. Dle FREYE (2011, s. 8) „je velkou výhodou nových médií, že rychleji než tradiční 

kanály přinášejí data spotřebitelům.“ Mezi tradiční média řadíme televizi, tisk, rádio  

a direct mail. Internetový a mobilní svět je zkrátka neoddělitelná součást našeho života 

a nejspíš lze předpokládat, že jeho vliv ještě v budoucnu poroste. Definice digitálního  

a mobilního marketingu dle FREYE (2011, s. 5) zní: „Interaktivní marketingová 

kampaň využívající prostředí internetu nebo služeb mobilních operátorů s cílem 

propagovat výrobek nebo službu.“ Zároveň ho chápe jako marketing, který využívá 

nejen on-line nástroje, ale veškeré digitální technologie, kam se řadí již zmíněný 

mobilní marketing, ale i sociální sítě. Mezi kanály mobilního marketingu pak zařadil 

mobilní telefony, počítače a s tím související internet, interaktivní televize, malé 

kapesní počítače (PDA), televize a rozhlas online a ostatní kanály, jako například herní 

konzole či chytré hodinky. 

 Nástroje internetového marketingu popsal ŠTĚDROŇ a kol. (2011, s. 74). První 

skupinou jsou ty, které budují značku: 

 

 bannerová, nebo také proužková reklama je běžně umístěna na webových 

stránkách, 

 virové/virální kampaně jsou videa, které díky své atraktivitě kolují na 

internetu pomocí uživatelů takřka sami,  

 vytváření skupin či komunit je především funkcí, která je sdílena na 

sociálních sítích, 

 mikrostánky jsou nezávislé stránky prezentující produkt na vlastní doméně, 

 online PR je nástroj public relations v oblasti internetu, řadíme sem 

například informující články umístěné na webových stránkách či sociálních 

sítích, 
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 advergaming je reklama, která se objevuje v počítačových hrách. 

 

 Dalšími nástroji, které se soustředí na výkon samotné komunikace, jsou dle 

ŠTĚDRONĚ a kol. (2011, s. 74) následující: 

 

 SEM (Search Engine Marketing) díky němuž lze koupit přední 

(sponzorované) místo ve vyhledávačích, 

 e-mail marketing využívá nejčastěji newsletterů, ale především povolené 

obsahy, které zasílá díky e-mailové poště, 

 affiliate marketing nebo také „partnerský program“ je spolupráce mezi 

prodejcem a e-shopem za určitou odměnu. 

 

 Následující obrázek 2 znázorňuje nástroje internetového marketingu dle 

KRUTIŠE (2007). 
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Obrázek 2: Rozdělení internetového marketingu 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Krutiše M. Texty o internetovém marketingu (2007)  
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 Obrázek 2 obsahuje rozdělení nástrojů internetového marketingu, jak si jej 

představuje KRUTIŠ (2007). Předpokládá, že internetová (online) reklama probíhá i na 

vlastních webových stránkách a její úspěšnost závisí na její návštěvnosti neboli 

konverzi. Konverze znamená, že návštěvník webových stránek činí na nich tak, jak je 

pro provozovatele stránek žádoucí.  

 Internetový „svět“ nabízí mnoho marketingových nástrojů. Firmy si pro svoji 

propagaci mohou vybrat ze široké škály možností a ještě lépe nástroje kombinovat.  

Internet se pravděpodobně stal útočištěm všech malých i velkých společností, které mají 

zájem propagovat své výrobky právě zde. Není to nový nástroj používaný v marketingu, 

ale jistě se neustále zdokonaluje a jeho význam stále roste. Je to zapříčiněno nejspíš 

vývojem lidské populace, která se uchyluje k trávení svého volného času na internetu 

více než dříve. Nelze, ovšem zapomenou i na nástroje, které se dají využívat mimo svět 

internetu. Je důležité zvážit všechny možnosti a vhodně je zkombinovat.  

 Dle mého názoru právě sport využívá především internetového marketingu díky 

své globální působnosti. Motoristický sport je tomu příkladem, protože světové závody 

probíhají doslovně na celém světě, kam se každý z fanoušků nedostane. Je proto 

důležité je informovat skrze média a to i internetová. Sponzoři motoristického sportu by 

měli brát ohledy na své možnosti a možnosti využití nástrojů marketingu. BELOVSKI 

(2016, s. 122) uvedl, že „sponzorství by nemělo začít a skončit oblékáním fotbalového 

týmu, mělo by být aktivováno.“ A dle mého názoru by mělo být aktivováno tak, aby 

aktivace využívala všech dostupných nástrojů marketingové komunikace a vhodně je 

zkombinovala. Můžeme například aktivovat partnerství přímo v rámci závodů, ale měli 

bychom tuto aktivaci dále kombinovat s využitím internetového marketingu.   
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3 Cíle a úkoly práce 

 Diplomová práce se věnuje motoristickému sportu a jeho závodům z hlediska 

sponzorských aktivit. Pozornost je věnována aktivaci sponzoringu a možnostem jejího 

vhodného využití. 

 Tato práce nebude prokazovat nebo vyvracet hypotézy nýbrž se bude zabývat 

skutečnostmi z oblasti sponzoringu motoristického sportu a vytvářet nové návrhy na 

základě interpretace různých přístupů. Jde tedy o práci projekčního charakteru.  

 

3.1 Cíl práce 

 Hlavním cílem této práce je vytvořit modelové návrhy možností aktivace 

sponzoringu v rámci motoristické sportovní akce. 

 Pro splnění hlavního cíle bude využita metoda případová studie, analýzy 

dokumentů a rozhovory se zástupci firem sponzorujících motoristický sport. Jednotlivé 

kroky k jeho dosažení jsou popsány v následující kapitole.  

 

3.2 Úkoly 

 Úkoly této práce jsou následující: 

 

1. Na základě dostupné literatury podrobně popsat současný stav bádání v oblasti 

sponzoringu motoristického sportu. 

2. Prostudovat dostupné výzkumy sponzoringu v motoristickém sportu a podrobně 

je analyzovat. 

3. Realizovat rozhovory se zástupci firem sponzorujících motoristický sport  

a vyhodnotit je. 

4. Na základě rešerše literatury, analýzy sekundárních dat a výsledků výzkumu 

vytvořit modelové návrhy aktivací sponzoringu v rámci motoristické sportovní 

akce. 

5. Zhodnotit modely aktivací sponzoringu z hlediska využití v praxi. 

6. Stanovit doporučení pro aktivaci sponzoringu v motoristickém sportu. 
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4 Metodika práce 

 Tato kapitola má za cíl popsat metody, které poslouží ke splnění cíle a úkolů 

práce. Základním souborem výzkumu jsou sponzoři motoristických týmů a samotné 

závodní týmy motoristického sportu, protože aktivace sponzoringu vyžaduje kooperaci 

obou stran (sponzora i sponzorovaného). Výběrovým souborem pro účely práce byli 

vybráni sponzoři a motoristické týmy z prostředí sérií závodů v rallye.  

 Studie se zaměří na zkoumání několika málo případů z tohoto odvětví do 

hloubky. K výzkumu poslouží kvalitativní metody případové studie, analýzy dokumentů 

a rozhovory se zástupci českých firem sponzorujících rallye motoristický sport. 

 

4.1 Případová studie 

 HENDL (2005, s. 104): „V případové studii jde o detailní studium jednoho 

případu nebo několika málo případů.“ Případová studie umožňuje díky zkoumání do 

hloubky (tedy důkladně) pochopit a porozumět i ostatním podobným případům. Přitom 

nejde o kontrolu faktů, nýbrž o porozumění v širších souvislostech.  

 YIN (1994) v HENDL (2005, s. 110) v souvislosti na očekávaném výsledku 

popisují následující studie: 

 

 Exploratorní studie teoreticky zobecňuje daný případ. Jejím cílem je zkoumat 

neznámé souvislosti případu a definovat hypotézy či teorie, které umožní 

přípravu na další výzkumy.  

 Explanatorní studie rozvádí případy na základě teorie na jednotlivé části, které 

lze definovat. 

 Deskriptivní studie popisuje daný jev komplexně. 

 Evaluační studie též popisuje, ale i hodnotí zkoumaný případ. 

 

 Vzhledem k tomu, že se práce snaží o vytvoření návrhu aktivací sponzoringu na 

základě zkoumání jednotlivých prvků sponzorů a sponzorovaných, byl zvolen charakter 

studie exploratorní.  

 

 STAKE (1995) v HENDL (2005, s. 107) uvádí tři typy případových studií: 
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 Intrinsitní se snaží o poznání případu bez ohledu na obecnou problematiku. Jde 

tedy o porozumění charakteristikám vybraného případu. 

 Instrumentální má naopak obecnější závěry. Slouží k porozumění určitého jevu, 

na základě zkoumání jevů reprezentujících.  

 Kolektivní zkoumá více případů do hloubky s cílem teoretizování v širším 

kontextu. 

 

 Na základě tohoto členění můžu studii této práce přiřadit ke kolektivní případové 

studii. Je to z důvodu toho, že aktivace sponzoringu v rámci sérií závodů rallye je 

vytvářena na základě zkoumání více případů. Tím je získán větší náhled na danou 

problematiku a slouží k následným teoretickým návrhům aktivací sponzoringu. 

 Co se týče zařazení případové studie dle sledovaného případu HENDL  

(2005, s. 105) „rozděluje typy na osobní případové studie, studie komunity, studium 

sociálních skupin, studium organizací a institucí a zkoumání událostí, rolí a vztahů.“ 

Charakteristika studie této práce je „zkoumání událostí, rolí a vztahů“, neboť aktivace 

sponzoringu vyžaduje studium jak prvků sponzora, tak i sponzorovaného. 

 Celý proces případové studie má následující kroky dle HENDLA (2005, s. 113), 

které jsou následně konkretizovány na případovou studii této práce: 

 

 „určení výzkumné otázky, 

 výběr případu, určení metod sběru dat a analýzy dat, 

 příprava sběru dat, 

 sběr dat, 

 analýza a interpretace dat.“ 

   

 Výzkumná otázka neboli pro účely této práce definování výzkumného problému 

zní: Možnosti aktivace sponzoringu v rámci rallye závodních sérií.  

 Případy vybrané pro případovou studii jsou dokumenty dostupné o sponzorech  

a sponzorovaných z oblasti rallye závodních sérií. Studována jsou sekundární data  

a poslouží k detailnímu studiu prvků, které jsou důležité pro vytvoření aktivace 

sponzoringu.  
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4.2 Analýza dokumentů 

 Analýza je dle OCHRANY (2019, s. 45) „postup, kdy určitý celek rozkládáme 

na nižší entity, což mohou být prvky (kompoziční analýza), vztahy mezi prvky 

(strukturně-funkční analýza) či procesní vztahy (procesní analýzy). Tato metoda dle 

OCHRANY (2019) umožňuje poznat dokonale daný jev díky tomu, že zkoumá jeho 

jednotlivé části podrobněji. To pomáhá pochopit celou podstatu výzkumného problému. 

V tabulce 1 jsou popsány metodické kroky při analýze dle OCHRANY (2019). 

 

Tabulka 1: Metodické kroky při analýze 

Číslo 

kroku 

Název kroku Výstup z daného kroku 

1 Identifikace celistvého předmětu zkoumání Definování výzkumného 

předmětu 

2 Dekompozice celku na části Výběr vhodného druhu 

analýzy 

3 Aplikace vybrané analytické metody Výsledky analýzy 

4 Interpretace výsledků analýzy Interpretované výsledky 

analytického zkoumání 

Zdroj: Ochrana F. Metodologie, metody a metodiky vědeckého výzkumu (2019, s. 45) 

  

 První krok v tabulce je „identifikace celistvého předmětu zkoumání“, z něhož je 

výstupem „definování výzkumného předmětu.“ Výzkumným předmětem práce jsou 

předpoklady pro sponzory na rallye závodech. V dalším kroku je třeba vybrat vhodný 

druh analýzy. Pro účely této práce byla vybrána analýza dokumentů, jako vhodný druh 

analýzy. 

 Analýza dokumentů je řazena mezi kvantitativní, ale i kvalitativní metody 

výzkumu. Využívá se pro důkladné poznání výzkumného problému. HENDL  

(2005, s. 204): „Za dokumenty se považují taková data, která vznikla v minulosti, byla 

pořízena někým jiným než výzkumníkem a pro jiný účel, než jaký má aktuální výzkum.“ 

Práce se bude zabývat sekundárními daty, které jsou k dispozici. Ty poslouží 

k vytvoření již zmíněné aktivace sponzoringu. Dokumenty lze dle HENDLA (2005) 

rozdělit na následující: 
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 osobní, sloužící k soukromým účelům, 

 úřední, pořízené firmou či úřadem, například výroční zprávy, 

 archivní data jsou též firemní záznamy, ale v kvalitativní či kvantitativní podobě 

(rozpočty firmy), 

 výstupy masových médií jako jsou noviny, časopisy, televize a rozhlas, 

 virtuální data, neboli všechny data, která se nacházejí na internetových 

stránkách, v internetové poště či v různých diskuzích na internetu. 

 

 Pro analýzu dokumentů této práce bylo využito archivních dat z literatury 

doplněné virtuálními daty z internetových stránek konkrétních sponzorů  

a sponzorovaných z oblasti rallye. JANSA (2018) považuje dokumenty za výhodné 

z hlediska jejich rozmanitosti a pravdivosti.  

 JANSA (2018, s. 73): „Rozmanitost dokumentů znamená první výhodu této 

strategie zkoumání, neboť otevírá přístup k informacím, které by se jiným způsobem 

těžko získaly. Další výhodou je okolnost, že data nejsou vystavena působení zdrojů chyb 

nebo zkreslení, jež vznikají při uskutečňování rozhovorů či pozorování, měření  

a testování.“  

 

4.3 Rozhovor 

 K získání specifických dat je využita metoda rozhovorů s odborníky. Konkrétně 

se zástupci českých firem, kteří sponzorují týmy závodící v rallye a rallye závodní akce. 

V rámci výzkumu je možno využít skupinové rozhovory, individuální hloubkové 

rozhovory nebo expertní rozhovory. Skupinový rozhovor dle KOZLA, MINÁŘOVÉ, 

SVOBODOVÉ (2011, s. 168) je “nejčastěji označován jako ohnisková skupina nebo 

diskusní skupina, sdružuje více lidí na jednom dotazovacím místě a jeho podstatou je 

skupinová interakce mezi účastníky a moderátorem (tazatelem) nebo účastníky 

navzájem“. Z důvodu časové vytíženosti firem není reálné shromáždit všechny zástupce 

do jedné skupiny. Vhodné bude využít rozhovory s jednotlivými respondenty. Rozdíl 

mezi individuálními hloubkovými rozhovory a expertními rozhovory vidí TAHAL  

a kol. (2017) v povaze respondenta. TAHAL (2017, s. 44) uvádí, že „expertní rozhovor 

je obdoba individuálního rozhovoru, ale nikoliv se spotřebitelem, nýbrž s odborníkem či 

profesionálem v dané oblasti.“ V této práci budou vedeny rozhovory s experty, tedy 

manažery firem sponzorující rallye motoristický sport. TAHAL (2017, s. 44): „Expertní 
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rozhovor probíhá na základě scénáře a obvykle (až na výjimky) formou individuálního 

setkání s každým respondentem.“ V práci budou využity strukturované rozhovory se 

zástupci firem (na základě scénáře) a bude využita zmíněná výjimka z důvodu aktuální 

situace, a to rozhovory vedené na základě elektronické komunikace. 

 Byly vybrány 4 české firmy, které sponzorují závodní rallye týmy i samotné 

akce, na základě informací z internetových stránek týmů a rallye závodních akcí. 

V návaznosti na cíl diplomové práce byly sestaveny otázky k získání informací  

o sponzorujících firmách. Cílem je zjistit jaká je jejich filosofie společnosti a jejich 

aktivity společenské odpovědnosti, na jakou cílovou skupinu se v rámci sponzoringu 

firmy zaměřují a jaké jsou jejich sponzorské cíle. Na základě toho, že není potřeba znát 

konkrétní firmy, bude rozhovor publikován jako anonymní a je třeba zařadit i otázku 

týkající se odvětví, ve kterém firma podniká, a zjistit velikost firmy pomocí otázky na 

počet zaměstnanců. Souhrn otázek je následující: 

 

 V jakém odvětví Vaše firma podniká? 

 Kolik máte zaměstnanců? 

 Sponzorujete závodní tým nebo závodní akci rallye? 

 Jaká je vaše filosofie společnosti a aktivity společenské odpovědnosti? 

 Na jaké cílové skupiny se zaměřujete v rámci sponzoringu? 

 Jaké jsou možné cíle, kterých chce v rámci sponzoringu motoristického 

sportu dosáhnout?  

  

4.4 Sběr dat 

 Sběr dat pro případovou studii a analýzu dokumentů využívá sekundárních dat 

z archivních a virtuálních dokumentů. Těmito dokumenty jsou dostupné výzkumy  

a literatura z oblasti sponzoringu rallye sportu a vlastních internetových stránek 

sponzorů a sponzorovaných. Analýza dokumentů využívá veřejně dostupných dat 

z internetových stránek a literatury. Pro případovou studii jsou důležitá data z již 

provedených výzkumů.  

 Rozhovory se zástupci firem byly realizovány 6. - 10. dubna 2020 

prostřednictvím emailové komunikace. Celkem byly vybrány 4 české firmy z různých 

odvětví. Jako první byla firma vyrábějící a prodávající provozní kapaliny  

a příslušenství, strojírenská firma, výrobce a prodejce maziv a automobilová společnost. 
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4.5 Analýza a interpretace dat 

 Konkrétní postup analýzy a interpretace případové studie, analýzy dokumentů  

a rozhovorů je uspořádán do logické posloupnosti na základě faktorů („klíčových 

ingrediencí“) dle COLLETA a FENTONA (2011). Těmito faktory jsou aktiva, neboli 

nabídky sponzorům, zdroje finanční, lidské a hmotné, kanály pro sponzoring, cílové 

skupiny a cíle sponzoringu.  Jako první je pomocí analýzy dokumentů zpracována část 

zabývající se motoristickým sportem, především historií a současností sponzoringu 

v motoristickém sportu a charakteristikami rallye sportu. Tato část je důležitá pro 

analyzování předpokladů pro sponzoring v prostředí rallye závodů. Dále jsou 

analyzovány nabídky závodních týmů pro sponzory, jako další z předpokladů. 

 Případová studie se zabývá detailně kanály sponzoringu a cílovými skupinami 

na základě již provedených výzkumů a snaží se tyto prvky detailně poznat v prostředí 

rallye závodních sérií. Cílové skupiny jsou doplněny i výsledky výzkumů z českého 

prostředí a výsledky z rozhovorů s odborníky (zástupci českých firem sponzorujících 

rallye).  

 Posledním prvkem jsou cíle sponzoringu, které jsou zpracovány na základě 

výzkumu z rozhovorů se zástupci firem sponzorujících motoristický sport. Tyto 

rozhovory doplní i další důležitý prvek pro vytvoření aktivace sponzoringu, a to obsah 

sdělení firem prostřednictvím sponzoringu na základě firemních filozofií.  

 Zdroje finanční, lidské a hmotné nebudou v práci zkoumány, z důvodu 

nedostupnosti těchto informací. 

 

4.6 Metoda modelování 

 Analýza a interpretace dat poslouží k vypracování návrhů aktivace sponzoringu 

v rámci rallye závodů. Tyto návrhy budou realizovány na základě obecné vědní metody 

modelování.  Dle OCHRANY (2019, s. 70) „je model zjednodušujícím zobrazením 

určité reality a může mít různou formu – ideální a materiální.“ Vybrán byl ideální 

model, neboli nemateriální, který zobrazuje zjištěné skutečnosti na základě konstrukce 

ideální formy. Modelové příklady aktivace sponzoringu v rámci rallye sportu jsou 

zobrazeny právě díky abstrakci jednotlivých výsledků z analytické části. 
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5  Analýza a interpretace dat 

 Prvotně se tato kapitola zabývá podmínkami sponzoringu v motoristickém 

sportu a pozornost je dále zaměřena na rallye sport. Dále jsou rozebírány faktory, které 

jsou dle COLLETA a FENTONA (2011) důležité pro vytvoření plánu aktivace 

sponzoringu. Budou zde postupně analyzovány a interpretovány. Kapitoly se zabývají 

následující skutečnosti z oblasti rallye sportu:  

 

1. Motoristický sport: Jaké jsou sponzorské podmínky motoristického sportu? 

 

2. Nabídky sponzorům: Jaké jsou nabídky pro sponzory v motoristickém sportu? 

 

3. Kanály sponzoringu: Jaké kanály sponzoři využívají? 

 

4. Cílové skupiny: Jaké cílové skupiny chtějí sponzoři oslovit? 

 

5. Sponzorské cíle: Jaké cíle mají sponzoři motoristického sportu? 
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5.1 Motoristický sport: Jaké jsou sponzorské podmínky motoristického 

sportu? 

 Motoristický sport se díky svému globálnímu dosahu stal velmi populární pro 

velké firmy. Prezentace značky na světových závodech motoristického sportu dokáže 

zasáhnout širokou škálu publika po celém světě. Ne nadarmo je tento sport oblíbený 

mezi firmami. Dle ČESKÉHO ROZHLASU (2012) patří motoristický sport mezi 

nejsledovanější sporty světa vedle fotbalu, cyklistiky a tenisu. Celosvětově má nejvíce 

televizních diváků závod Formule 1 a následuje FIA WRC, nebo také světová rallye. 

Výzkumy z roku 2017 dle WRC (2018) říkají, že FIA WRC v tomto roce sledovalo 

skoro 850 miliónů diváků. Velká sledovanost láká sponzory, kteří mohou prezentovat 

své logo na vybraném motoristickém závodě. Tito sponzoři jsou pro závody velmi 

důležití, což prokazuje fakt, že podle PILAŘE (2011) stojí jeden závod v nejnižší 

soutěži K4 ČR každý tým minimálně 80 000,- Kč. Pokud bychom se chtěli dostat na 

nejvyšší závod, musíme počítat s miliony korun. Sponzoring je jedna z možností 

financování tohoto sportovního odvětví i zvýšení popularity sponzorské firmy. Těmto 

skutečnostem předcházel vývoj, který přivedl motoristický sport na vrchol divácké 

sledovanosti tak, jak ho známe dnes. 

 

5.1.1 Historie sponzoringu v motoristickém sportu 

 V historii závodních strojů, popsaná PAUEREM (2011, s. 13), „převažovala 

zvídavost a odborný zájem nad ekonomickými a společenskými hledisky. Tvůrčí nadšení 

bořilo konvenční přehrady mezi lidmi a bez ohledu na postavení ve společnosti se 

spojovali všichni, kdo měli o auta zájem. Často byl konstruktér, výrobce a jezdec jedna 

a tatáž osoba.“ Individuální zájem o tento sport položil základy něčeho, čemu dnes 

říkáme motoristický sport. Dle PAUERA (2011) se první automobilový závod odehrál 

v Paříži roku 1894. Francouzské značky tak předvedly vozidla, která byla rychlá  

a bezpečná. Ovšem motory byly z větší části z německého Daimlera. Němečtí  

a francouzští výrobci byli v začátcích automobilového průmyslu nejlepší. Na Moravě se 

první vůz vyrobil v podniku dnes známem jako Tatra v roce 1897 a už v roce 1902 se 

zúčastnil prvních závodů. Popularita sportu ve světě rostla a na přelomu 19. a 20. století 

začínají vznikat další automobilky. Některé přečkaly až dodnes (u nás Tatra a Škoda 

Auto). PAUER (2011, s. 14) dále tvrdí, že „první snaha o využití závodů k politické 

propagaci průmyslové vyspělosti země, která měla zvýšit její prestiž a prodej jejich 

vozů, se objevuje v sérii závodů o cenu Gordon Benneta v roce 1906.“ 
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 Od prvních nadšenců přes první automobilové závody se dostáváme ke vzniku 

velkého množství firem, které měly zájem o propagaci svého automobilu. Nejlepším 

místem, kde představit a propagovat své produkty, se staly série různých závodů. Dle 

GRANT-BRAHAMA (2008) závody sloužily k představení motorového vozidla široké 

veřejnosti, jako spolehlivého a rychlého, což se potvrdilo při dosažení prvních příček. 

Také se staly nezbytnou součástí marketingového mixu. K informacím o dané události  

a propagaci svých značek motorových vozidel sloužila média. První články s tituly 

sponzorů daly za vznik pojmu sportovní sponzoring v rámci motoristického sportu. 

Bylo prokázáno, že výrobci osobních dopravních prostředků velmi ovlivnili 

motoristický sport. S vývojem motoristických vozidel si výrobci uvědomili potřebu 

finančních prostředků pro tento sport. Dodavatele pneumatik, oleje a benzínu lákalo 

zviditelnění jejich značky a zvýšení popularity. Do sportu začali pronikat další sponzoři. 

Zájem médií neustále rostl a vzbuzoval zájem čím dál více diváků. I marketing se stával 

čím dál tím propracovanější. Další vývoj přinesl partnery, kteří s motoristickým sportem 

neměli nic společného. Vliv televizních zpravodajství a globální dosah přilákal výrobce 

z různých odvětví z celého světa, kteří mají zájem na ztotožnění své značky s tímto 

sportem.  

 Motorové vozy jsou (nejspíš) vynálezem, který přináší adrenalin nejen pro 

samotné sportovce a diváky, ale i pro firmy. Dnešní podoba motoristického sportu je 

dána historií, která přinesla vývoj nejen samotných závodních vozů, ale i sponzoringu. 

První byli nadšenci, kteří svým zapálením pro tento sport vytvořili poptávku po vozech. 

Následně se zvětšující se popularitou lákal motoristický sport čím dál více sponzorů. 

Díky celé této historii je dnes možné vymýšlet různé způsoby, jak propojit svojí značku 

s motoristickým sportem a dosáhnout svých marketingových komunikačních cílů. 

 

5.1.2 Současnost sponzoringu v motoristickém sportu  

 DEGARIS (2010, s. 21): „Sponzoring je ekonomický motor motoristického 

sportu“. Tento autor vyzdvihuje důležitost sponzoringu a jeho financí v motoristickém 

sportu. Je to motor, který popohání závodní stroje k vítězství a umožňuje existenci 

tohoto sportu. Nelze si představit motoristické závody bez závodních aut, ale už vůbec 

si je nelze představit bez sponzorů. Nejspíš se jedná o divácké emoce a velké 

propagační možnosti, které lákají sponzory. Autoři NASCAR, HOWEL a MILLER 

(2014, s. 153), kteří se zabývají sponzoringem závodů NASCAR tvrdí, že „sponzoring 
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zasahuje různé diváky, ne pouze publikum, ale i zaměstnance, investory a obchodní 

partnery. Ve snaze o vzájemnou ekonomickou efektivitu sponzora se sponzorovaným  

a identifikaci fanoušků se značkou firmy, sponzoři hrají velkou roli v každodenním 

životě závodů NASCAR, řidičů, týmů i tratě.“  

 Sponzoring motoristického sportu považuji za neodmyslitelnou součást života na 

závodních tratích. To platí nejen v Americe v rámci závodů NASCAR, ale  

i celosvětově. Sponzoři umožňují možnost uspořádat závody na vysoké úrovni, ale  

i závodit závodním týmům. Požadují za to, aby byli dostatečně vidět. Viditelnost 

sponzora, podporujícího sportovce, je u každého profesionálního sportu dána úspěšností 

daného sportovce. V motoristickém sportu je pořadí týmu velkou prioritou 

sponzorských firem. Výzkum GRANT-BRAHAMA (2008) z prostředí F1 a MotoGP 

prokázal, že priorita sponzorských firem je umístění závodících týmu. Dále zjistil, že 

sponzoři vyžadují více, než jeden cíl. Jako příklad jsou cíle „dobré umístění“  

a „příznivý dojem značky“. 

 BEVAN (2006, s. 58): „Samotný sponzoring motoristických závodů nemůže 

nabídnout efektivní reklamu, musí být součástí důkladně zvoleného a výborného 

marketingového mixu.“ Firmy by měly brát v potaz, že se nelze spokojit pouze se 

sponzoringem motoristických závodů. Je důležitá celá jejich marketingová strategie. 

Přesto existuje řada výhod, které mají sponzoři motoristických závodů. Těmito 

výhodami dle BEVANA (2006, s. 58) jsou: 

 

 „Zvýšení povědomí o značce a vytvoření pozitivních preferencí. 

 Vytvoření pozitivního PR a zvýšení povědomí o celé firmě. 

 Vytváření pozice značky na trhu. 

 Podporování prodejní reklamní kampaně. 

 Vytváření mezinárodních emocí ke značce. 

 Vystupování jako pohostinná společnost, která propaguje dobrý vztah s klienty.“

   

 Co se týče využívaných sponzorských strategií v motoristickém sportu, 

GRANT-BRAHAMA (2008) zjistil, že nejpoužívanější je podpora týmů. Jako další pak 

podpora jednotlivých jezdců a motoristických závodů. 
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5.1.3 Charakteristika rallye 

 Rallye sport je motoristický sport, který je oproti ostatním odvětvím výjimečný 

tím, že závodění místo na závodním okruhu probíhá v terénu na několika úsecích. Tyto 

úseky jsou měřeny zvlášť a výsledný čas pak určuje konečné pořadí. Z hlediska 

sponzorských aktivit je tento závod velkou výzvou, jelikož diváci jsou rozmístěni na 

několika stanovištích a je obtížné zasáhnout všechny.  

 Jako příklad závodní mapy rallye je uvedena mapa závodů Barum Rally 2019, 

které se koná každý rok ve Zlíně. Na mapě jsou červeně vyznačeny měřené úseky, 

panáčci značí nejatraktivnější místa, kde můžou diváci sledovat jezdce a v červených 

čtverečkách jsou názvy jednotlivých úseků. Obrázek 3 zobrazuje tuto mapu. 

 

Obrázek 3: Mapa rychlostních zkoušek 

 

Zdroj:  Barum Czech Rally Zlín. Online interactive maps Barum Czech Rally Zlín (2019) 

 

 Ještě je nutné zmínit, že na startu, v tomto případě v městě Zlín, je servisní 

zázemí všech závodních týmů a místo, kde se mohou diváci najíst, koupit suvenýry, 

vidět start i samotné mechaniky a jezdce. Často jsou zde „fanzóny“, které sponzoři 

využívají pro aktivaci sponzoringu. 

 

   



47 
 

5.2 Nabídky sponzorům: Jaké jsou nabídky pro sponzory v motoristickém 

sportu? 

 V této kapitole je třeba zjistit, co vlastně závodní týmy a akce, které figurují 

v oblasti rallye motoristického sportu, nabízejí svým sponzorům jako protislužbu. 

Existují různé závody, kde figurují různí sponzoři a různorodé možnosti závodních 

týmů. Je nemožné zde popsat všechny nabídky. Nejen z hlediska velkého množství, ale 

i dostupnosti pouze několika z nich, byly vybrány nabídky čtyř týmů a tří závodů. 

Konkrétně mezi ně patří české týmy Big Shock racing a JCH rallye, skotský rallye tým 

Garry Pearsona a britský rallye tým Subaru Impreza. České závodní akce Barum Czech 

Rally Zlín a Czech New Energies Rallye a britský závod British Rally Championship. 

 

5.2.1 Sponzorská nabídka týmu Big Shock racing 

 Český tým Big Shock racing je úspěšným závodním týmem Dakarské rallye. 

Dakarská rallye je závod jak pro amatérské, tak i profesionální jezdce automobilů, 

motocyklů i nákladních aut. Je to závod v extrémních podmínkách, například v bahně či 

dunách. Stejně jako u klasické rallye jsou zde měřeny úseky.  

 KADEŘÁBKOVÁ (2018) se ve své bakalářské práci „Sponzoring týmu Big 

Shock Racing a jejich vzájemná spolupráce“ zabývá sponzorskou nabídkou již 

zmíněného závodního týmu. Na základě rozhovorů s Martinem Macíkem ml., který se 

stará o sponzoring týmu, KADEŘÁBKOVÁ (2018, s. 41-44) uvedla následující 

sponzorskou nabídku týmu Big Shock racing: 

 

 „Mediální viditelnost v televizi, rádiu, tisku i online. 

 Reklamní plochy na strojích, doprovodných vozech, kombinézách, helmách, 

oblečení realizačního týmu apod. 

 Ambasadoři značky neboli využívání jména týmu či konkrétního sportovce 

v propagaci svých firemních produktů. Může to být například využito při 

autogramiádách nebo akcích zaměřených na podporu prodeje. K této části patří 

i možnost partnerů využívat týmové fotky pro vlastní účely. 

 Exklusivita vztahu, která nabízí partnerům teambuildingové akce. Jedná se o 

projížďky v kamionu, lekce jízdy na čtyřkolkách, setkání s jezdci a s tím 

související možnost dozvědět se více o samotném závodě a jak se chovat 

v extrémních podmínkách, které závod přináší. Třešničkou na dortu je potom 
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zážitek z účasti na samotném závodě Dakaru a účast na testování v Africe, kde 

všichni mohou společně zažít, co takový závod obnáší.“ 

 

 KADEŘÁBKOVÁ (2018) dále uvádí, že nabídky partnerů se liší samozřejmě 

podle finanční částky, kterou je ochoten sponzor poskytnou. Proto jsou všechny nabídky 

navržené individuálně. Pro příklad je uvedená reklama na kamionu, která může stát od 

4000 euro až do stovek tisíc. Vše záleží na velikosti. 

 

5.2.2 Sponzorská nabídka týmu JHC rallye ze Semechnic 

 Rallye tým, který startuje na rallye historických automobilů, MMČR v rallye  

a v amatérských závodech v zahraničí JCH rallye ze Semechnic na svých webových 

stránkách JHC RALLYE TEAM (2012) vypsal svou nabídku sponzorům, která je 

následující: 

 

 „Reklama na závodním automobilu. 

 Zapůjčení závodního vozu na výstavy a prezentace sponzora, firmy. 

 Možnost svezení sponzorů a jejich přátel při testování, nebo jiných 

volných závodech. 

 Umístění Vašeho reklamního loga s odkazem na Vaši webovou prezentaci 

na našich internetových stránkách. 

 Umístění loga Vaší firmy v servisním zázemí týmu na soutěžních 

podnicích.“ 

 

5.2.3 Sponzorská nabídka skotského týmu Garry Pearsona 

 Jezdec Garry Pearson, který startuje na šampionátech skotských rallye, na svých 

webových stránkách GARRY PEARSON (2019) nabízí sponzorské balíčky v hodnotě 

od 10 000 do 70 000 liber. Nabídky se odvíjí od výše finanční částky, kterou sponzor 

poskytne. Nabídky zahrnují následující: 

 

 „Umístění loga na autě. 

 Umístění reklamy a odkazu na webových stránkách i sociálních médiích. 

 Profil společnosti na webových stránkách. 

 Mediální zásah – televize, tisk, rádio. 
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 Hospitality program  – VIP vstupenky, osobní setkání s jezdci. 

 Logo na závodním oblečení a týmovém oblečení. 

 Zážitek z projížďky v závodním autě.“  

 

5.2.4 Sponzorská nabídka britského týmu Subaru Impreza 

 Na šampionátech rallye ve Velké Británii závodí rallye tým Subaru Impreza. Na 

svých webových stránkách TM RALLYSPORT (2014) nabízí sponzorům: 

 

 „Reklamu na závodním oblečení a helmách. 

 Reklamu na autě (na boku, vzadu, na kapotě, na střeše a uvnitř - palubní záběry 

zobrazují logo sponzora). 

 Zážitek z rallye závodů. 

 Bannery, tabule a vlajky s logem na závodech. 

 Odkaz na webových stránkách a sociálních sítích, zahrnující i You Tube videa. 

 Reference sponzorů ve všech novinových článcích. 

 Vystavení loga v televizi (není vždy zaručeno).“ 

 

5.2.5 Shrnutí nabídek rallye závodních týmů 

 Byly popsány nabídky (aktiva) čtyř závodních týmů z motoristického sportu. 

Tato aktiva lze rozdělit dle COLLETA a FENTONA (2011) na hmotné a nehmotné  

(viz kapitola 2.4.1). 

 Všechny závodní týmy nabízely nehmotná aktiva v podobě reklamy na 

závodním autě, závodním i týmovém oblečení, na helmách apod. Dále se u všech 

objevovala reklama sponzora na webových stránkách a sociálních sítích, u dvou pak 

reklamní bannery v servisním zázemí týmů. JCH rallye ze Semechnic nabízí také 

zapůjčení vozu i týmu pro propagační účely. Závodní týmy pak nabízí i mediální 

viditelnost, a s tím související vystavení loga v médiích. Poslední z nehmotných aktiv 

byly uvedeny hospitality programy, teambuildingové akce pro sponzorské firmy či 

projížďka v závodním autě. Všechny ze zkoumaných závodních týmů měli v nabídce 

alespoň některý z těchto komponentů. 

 Hmotná aktiva nabízel tým Subaru Impreza z anglické rallye, konkrétně 

pozitivní vazbu na sponzory ve všech novinových článcích, což znamená příležitost pro 

sponzorské firmy v rámci networkingu. Dále pak tým Big Shock racing nabízí 
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exkluzivitu sponzora pomocí možnosti spojení značky se jménem týmu nebo 

konkrétním sportovcem v rámci propagace.  

 Všechna tato aktiva jsou jen možnosti, které mohou sponzoři využít, pokud se 

rozhodnou sponzorovat daný tým. Konkrétní nabídka je sestavena dle finanční sumy 

poskytnuté sponzorem. Na obrázku 4 je souhrn nabídek rozdělen do tří kategorií na 

vizuální reklamu, B2B reklamu a podpůrnou reklamu.  

 

Obrázek 4: Sponzorské nabídky závodních týmů 

 

Zdroj: Vlastní 

 

5.2.6 Barum Czech Rally Zlín 

 Jedná se o největší motoristický závod, který se koná ve Zlínském kraji. Je to 

závod mistrovství České republiky a Evropy. Každý rok se na něj sjíždí fanoušci 

z celého světa. Svým partnerům nabízí dle DOBEŠE (2017, s. 53): 

 

 „možnost propagace jména firmy v rámci umístění reklamy na náměstí sloužící 

k zahajovacímu ceremoniálu (umístění loga na stupně vítězů nebo nájezdovou 

rampu), 

 umístění reklamy na závodní vozy, 
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 bannery okolo tratě a loga umístěná na propagačních materiálech včetně 

webových stránek, 

 sponzorský vzkaz do rádií či televize, 

 aktivace sponzoringu v rámci „fanzóny“, nebo vystavení vozu na náměstí.“ 

 

5.2.7 British Rally Championship 

 Britská závodní série rallye, která se poprvé uskutečnila v 50. letech minulého 

století svým sponzorům dle YUMPU.COM (2020) nabízí: 

 

 „umístění loga na závodních autech a oblečení, stupních vítězů, na oblečení 

organizátorů, oficiálních programech apod., 

 umístění bannerů okolo tratě, na startu a u cíle, v servisech týmů, 

 umístění loga na oficiálních aplikacích na mobil a na oficiálních webových 

stránkách, 

 poskytnutí firemního profilu na webových stránkách, 

 hospitality – různé VIP vstupenky, 

 možnost zažít zážitkový den rallye s projížďkou v závodním autě, 

 prostory pro prodejní stánky, výstavy svých produktů i různé show, 

 affinity marketing – zapojení organizátorů i týmu v rámci propagace, 

 možnost dalších aktivit na základě domluvy.“ 

 

5.2.8 Czech New Energies Rallye 

 Tento závod se koná v okolí Českého Krumlova. Svým sponzorům dle CZECH 

NEW ENERGIES RALLYE (2020) nabízí: 

 

 „prezentace na webových stránkách, sociálních sítích a během soutěže 

 startovné, 

 plocha pro prezentaci na výstavišti České Budějovice, 

 prezentace produktů v místě konání soutěže, 

 umístění loga na startovní čísla, startovní a cílovou rampu a další propagace 

loga (plakáty, tiskoviny, VIP pozvánky apod.), 

 propagace v oficiálním tištěném programu a v novinové příloze jihočeského 

Deníku, 
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 bannery v okolo tratě, 

 audioprezentace, 

 promítání videoprezentace na cílové rampě, 

 VIP vstupenky.“ 

 

5.2.9 Shrnutí nabídek rallye závodních akcí 

 Byly popsány nabídky (aktiva) třech závodních akcí z motoristického sportu. 

Tato aktiva lze rozdělit dle COLLETA a FENTONA (2011) na hmotné a nehmotné  

(viz kapitola 2.4.1). 

 Všichni organizátoři akcí nabízeli nehmotná aktiva v podobě umístění reklamy 

na závodišti. Konkrétně lze umístit reklamu na start a v cíli, stupně vítězů, nájezdovou 

rampu, závodní vozy, oblečení organizátorů, startovní čísla, okolo tratě a v servisech 

týmů, na propagační materiály, webové stránky a oficiálních aplikacích. Mezi další 

nehmotné aktiva patří nabídka VIP vstupenek, projížďka v závodním vozu, promítání 

videoprezentace a autioprezentace na cílové rampě, propagace v novinách. 

 Mezi hmotná aktiva, která firmy nabízely, patří využití hostesek, jako možnost 

zviditelnění, sponzorský vzkaz do rádia a televize, aktivace sponzoringu v rámci 

„fanzóny“, nebo vystavení vozu, prostory pro vlastní stánky, výstavy produktů, show  

a zapojení organizátorů akce do firemní propagace.  

 Toto jsou možnosti, které mohou sponzoři rallye závodů využít v rámci 

sponzoringu. Konkrétní nabídka opět závisí na finanční sumě, poskytnuté sponzorem. 

Obrázek 5 shrnuje nabídky rozdělené do kategorií vizuální reklama, B2B reklama  

a podpůrná reklama. 
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Obrázek 5: Sponzorské nabídky závodních akcí 

 

Zdroj: Vlastní 
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čímž se zvyšuje možnost viditelnosti reklamních sdělení v televizi. B2B reklama neboli 
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poptávku. V případě závodních týmů a akcí jsou to sponzoři, na které je cíleno. 

Z hlediska sponzora lze balíček B2B reklamy využít i pro zacílení na vlastní 

průmyslovou poptávku či zaměstnance. Konečně podpůrná reklama slouží 

k vyzdvihnutí sponzoringu na akci, ale i mimo ni. 
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5.3 Kanály sponzoringu: Jaké kanály sponzoři využívají? 

 Kanály obecně jsou prostředky k přenosu informací. COBBSE a HYLTON 

(2012) popisují marketingové kanály v motoristickém sportu, prostřednictvím kterých 

organizátoři závodních sérií a závodní týmy prodávají své sportovní a zábavní produkty 

a snaží se zaujmout diváky, neboli konečné spotřebitele, kteří zahrnují jak diváky 

závodních sérií, tak sponzory. Kanály slouží k zprostředkování závodního produktu 

divákovy i firmám, kteří zde působí jako spotřebitelé. Mezi kanály motoristického 

sportu patří závodní trať, média a další vysílací prostředky a marketingové agentury. 

Závodní trať slouží jako producent automobilových závodů, ale může být využita i jako 

prodejní místo, kde diváci mají přístup k závodním produktům a mohou si je tak užívat 

bez omezení. Dějiště závodní události nabízí sponzorům atmosféru, která napomáhá 

k budování vztahu se zákazníky. Fanouškům, kteří nemají přístup na závodní trať, 

zprostředkovávají závodní produkt masová média a ostatní mediální vysílací 

prostředky. Marketingové, prodejní a PR agentury se běžně chovají jako 

zprostředkovatelé těchto vysílacích kanálů. Agentury mohou pracovat jak v zájmu 

organizátorů závodů, tak týmů a poskytují odbornost a kontakty na PR nebo sponzory. 

Agentury vyjednávají a řídí vysílací kanály, vyjednávají se sponzory apod. 

 Obrázek 6 zobrazuje marketingové kanály, které fungují v motoristickém sportu. 

 

Obrázek 6: Marketingové kanály motoristického sportu 

 

Zdroj: Vlastní překlad dle Cobbse J. a Hyltona M. Facilitating Sponsorship Channels in the 

Business Model of Motorsports (2012, s. 5) 
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 Závodní prostředí nabízí dále kanály, které lze využít k přenosu sponzoringu. 

Kanály sponzoringu dle COBBSE a HYLTONA (2012) jsou následující: 

 

 motorová vozidla, oblečení týmů a závodní trať, 

 vysílací média (TV a rádio), 

 nová média (například sociální sítě),  

 merchandising, 

 kanály podpory prodeje (slevy, prémie apod.), 

 hospitality program (VIP vstupenky apod.), 

 prodejní stánky, 

 obchodní show, 

 vizitky, inzeráty, prospekty apod. 

 osobní představení, schůzky se sponzory apod. 

  

 Toto jsou kanály, které jsou obecné pro motoristický sport. Používají je sponzoři 

celých událostí, ale i týmů. Proto je důležité vzít v potaz kapitolu 5.2 a sponzorské 

nabídky závodních týmů. Na základě rozdělení sponzorských nabídek na vizuální 

reklamu, B2B reklamu a podpůrnou reklamu jsou přiřazeny jednotlivé kanály k těmto 

skupinám. 

 

5.3.1 Kanály sponzoringu pro vizuální reklamu 

 Konzumenti vizuální reklamy jsou fanoušci (diváci) konkrétního týmu či 

závodní série. Patří sem reklama na závodních objektech, internetu i sociálních sítích, 

v zázemí závodního týmu apod. Zde lze využít motorová vozidla, oblečení týmů  

a závodní trať, jako kanály sponzoringu. Dále pak inzeráty a vizitky v zázemí týmu, 

vysílací a nová média. Vysílací média zprostředkovávají sponzoring skrz televizi či 

rádio. Není vždy podmínkou, že se sponzoring v těchto médiích objeví. Další aktiva 

zahrnují mediální viditelnost, která souvisí také s kanálem „vysílací média“. Výčet 

kanálů pro vizuální reklamu je následující: 

 

 motorová vozidla, oblečení týmů a závodní trať, 

 vysílací média, 

 nová média, 
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 vizitky, inzeráty, prospekty apod. 

 

 Výzkum MARKOVÉ a ROSENBERGERA (2013) na největší rallye události ve 

Švédsku Rally Sweden 2013 zkoumal vnímání vizuální reklamy diváky. Z celkem  

307 dotázaných respondentů odpovědělo 121, že nejvíce vnímají reklamu na autě, 

dalších 61 v televizi, 43 na webových stránkách, 37 na oblečení jezdců, 29 na bannerech 

a reklamách kolem tratě a 16 na ostatních platformách. Na grafu 1 je znázorněn 

procentuální počet zúčastněných respondentů a jejich vnímání sponzorských platforem. 

 

Graf 1: Vnímání reklamy na sponzorských platformách 

 

Zdroj: Vlastní překlad dle Markové I. a Rosenbergera T. Effectiveness of official event 

sponsorship (2013, s. 38) 

 

 Nejvíce vnímaná diváky je reklama na autě. Televize je druhá nejvíce vnímaná 

z pohledu diváka. Dále pak webové stránky, jezdci a ostatní. 

 

5.3.2 Kanály sponzoringu pro B2B reklamu 

 Jako další je B2B reklama. Patří sem nabídky teambuildingových akcí, 

hospitality programy a různé projížďky s jezdci, například v rámci testování závodních 

strojů. Jako kanály sponzoringu lze využít nová média, zejména sociální sítě, kde je 

možné zážitek s jezdci publikovat veřejně, a tak dát vědět o svém sponzorství. 

Hospitality program slibuje VIP vstupenky, které jsou dalším možným kanálem. Další 

podporou partnerství jsou různé osobní schůzky či představení, které jsou 

uskutečňovány pomocí teambuildingových akcí nebo setkání s jezdci. Pro B2B reklamu 

lze využít následující kanály sponzoringu: 
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 nová média (například sociální sítě), 

 hospitality program (VIP vstupenky apod.), 

 osobní představení, schůzky se sponzory apod. 

 

5.3.3 Kanály sponzoringu pro podpůrnou reklamu 

 Poslední nabídky podpůrné reklamy zahrnují reference v médiích, spojení 

značky se jménem týmu nebo konkrétním sportovcem v rámci propagace, vypůjčení 

vozu či celého týmu pro účely propagace, využití hostesek či zapojení organizátorů akce 

do firemní propagace, aktivace sponzoringu v rámci „fanzóny“ a další. Z toho vyplývá, 

že dalšími kanály jsou vysílací média a kanály internetového marketingu, která 

informují o sponzoringu daného závodního týmu či akce. Kanál podpory prodeje může 

zprostředkovávat sponzorství v rámci propagace v místě závodů. V rámci podpory 

prodeje je možné využít kanál obchodní show a prodejních stánků. Lze využití  

i merchandising jako kanál sponzoringu. Tento kanál umožní spojení značky se jménem 

týmu nebo konkrétním sportovcem v rámci propagace. Podpůrná reklama zahrnuje 

kanály sponzoringu, kterými jsou: 

 

 kanály podpory prodeje (slevy, prémie apod.), 

 merchandising, 

 obchodní show, 

 prodejní stánky. 
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5.4 Cílové skupiny: Jaké cílové skupiny chtějí sponzoři oslovit?  

 Cílové skupiny, které chtějí sponzoři oslovit, jsou analyzovány na základě 

výzkumu (sekundárních dat) GRANT-BRAHAMA (2008), který zkoumal partnery 

motoristického sportu ve Formuli 1 a MotoGP. Protože se jedná o rozdílné odvětví od 

rallye motoristického sportu, je doplněna tato část vlastním výzkumem cílových skupin, 

které chtějí sponzoři rallye motoristického sportu oslovit. Konkrétně byly zkoumány 

české firmy pomocí rozhovorů s manažery firem sponzorujících rallye sport.  

 V další části této kapitoly je cílová skupina vymezena z hlediska 

demografických a psychografických znaků. Jako sekundární data poslouží výsledky 

HASSANA a CONNORA (2009) z pěti zkoumaných události FIA WRC a KURY 

(2017) s HRUŠÁKEM (2012) z Barum Czech Rally Zlín. 

 

5.4.1 Cílové skupiny sponzorů motoristického sportu 

 GRANT-BRAHAMA (2008) ve svém výzkumu „An investigation into 

motosport sponsorship 2008“ zkoumal cílové skupiny, které se snaží sponzoři 

ovlivňovat. Dle důležitosti pro sponzory motoristického sportu, jsou cílové skupiny 

seřazeny následovně: 

 

1. potenciální a stávající zákazníci, 

2. média, 

3. distributoři a maloobchodní prodejci, 

4. akcionáři, 

5. průmyslové podniky, 

6. zaměstnanci, 

7. dodavatelé, 

8. konzumenti sportu (diváci), 

9. finanční instituce. 

 

 Konkrétně GRANT-BRAHAMA (2008, s. 248) zjistil, jaké cílové skupiny jsou 

pro jednotlivé sponzory důležité. Obrázek 7 vychází z výše uvedeného výzkumů  

a ukazuje cílové skupiny rozdělené dle oboru firem. 
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Obrázek 7: Cílové skupiny sponzorských firem v motoristickém sportu 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Grant-Brahama B. An investigation into motorsport 
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5.4.2 Cílové skupiny sponzorů v českém prostředí 

 Dle vlastního výzkumu jsou cílové skupiny českých firem sponzorujících rallye 

sport rozdělené následně do skupin podle oboru firem. Jako první je firma vyrábějící  

a prodávající provozní kapaliny a příslušenství. Tato firma se soustřeďuje na 

spotřebitele a diváky, především muže řidiče. Další firmou je strojírenská firma. Tato 

firma se zaměřuje na své zaměstnance, aby měli pocit hrdosti a interní motivaci. Firma 

vyrábějící a prodávající maziva se soustředí na širokou veřejnost a fanoušky. 

Automobilová firma cílí na fanoušky, převážně muže mající zájem o motoristický sport. 

Kromě strojírenské firmy, se všichni zaměřují na fanoušky neboli diváky, proto budou 

dále zkoumány charakteristické znaky diváků rallye. 

 

5.4.3 Charakteristické znaky cílových skupiny 

 HASSAN a CONNOR (2009) zkoumaly v letech 2005 až 2007 

socioekonomický dopad na FIA WRC. Z pěti zkoumaných událostí WRC určili mimo 

jiné profil účastníků. Náhodný vzorek účastníků akce byl zkoumán na základě 

dotazníků. Výsledky jsou brány jako reprezentativní.  

 

Rally New Zealand 2007 

 Této události se zúčastnilo 7000 lidí a z toho bylo zkoumáno 292 respondentů. 

91% zúčastněných bylo novozélandské národnosti. 77% muži a 50% z nich od  

20-35 let. 

 

Rally RACC 2007 Španělsko 

 Celkem událost navštívilo 18 000 lidí (z toho 3000 organizátorů a závodníků)  

a neuvedený počet jednodenních místních návštěvníků. 83% respondentů byli muži  

a z toho 72,4 % pod 35 let. Z celkového množství respondentů bylo 81,8% diváků pod 

35 let. 88% bylo španělské národnosti. 9% respondentů z jiné země navštívilo zemi 

pouze kvůli rallye události. 

 

The Rally Le Touquet, Francie Pas de Calais 2005  

 84,3 % respondentů byli muži a 51,6 % z nich pod 29 let. Převahu měli 

z celkového počtu respondentů účastníci mezi 21-30 lety. 95 % bylo francouzské 

národnosti a z toho 66,8 % z regionu konání závodů. Není znám celkový počet 

účastníků. 
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Rally Ireland 2007 

 Zúčastnilo se 250 000 lidí a 178 z nich se podílelo na realizovaném výzkumu. 

Z dotazovaných respondentů bylo 93 % irské národnosti. 80% z návštěvníků z cizí 

země cestovalo do Irska pouze kvůli rallye. Nejvíce respondentů bylo ve skupině  

23 – 30 let a to o třetinu více než ve druhé největší skupině 31 – 40 let. Z celkového 

počtu bylo 87,6 % mužů, 73 % účastníků bylo mladší 35 let a 39,4 % se zúčastnilo 

poprvé.   

 

The Rallye Deutschland 2007   

 Oproti Irsku se zde účastnilo více žen, 22,4%. 59,8 % respondentů bylo pod  

35 let, 22,5 % navštívilo region poprvé.  

 

Barum Czech Rally Zlín 2012 

 V českých podmínkách prováděl HRUŠÁK (2012) terénní šetření a internetové 

dotazování na Barum Czech Rally Zlín v roce 2012. Terénního šetření se účastnilo  

140 respondentů a internetového dotazování 182. Z terénního šetření vyplívá, že tuto 

událost navštívilo 82% návštěvníků z pořadatelského státu (64% ze zlínského kraje), 

88% účastníků byli muži a 50% ze všech dotázaných bylo ve věku 21-35 let (žádný 

z dotazovaných nebyl starší jak 66 let). Z internetového dotazování bylo zjištěno, že 

97,6% pochází z pořadatelského státu (76% ze zlínského kraje), 57% bylo mužů a 52% 

ze všech respondentů bylo ve věku do 20 let, dále pak 40 % ve věku 21-35 let (žádný ve 

věku 51-65 let a jeden 66 a více let). Internetové dotazování nebude v této práci bráno 

v potaz. Bylo prováděno pouze v českém jazyce na domovské facebookové stránce 

Barum Czech Rally Zlín, a tudíž jsou výsledky relevantní pouze pro české mluvící 

účastníky.  

 

Barum Czech Rally Zlín 2016 

 Dalším autorem, který zkoumal návštěvnost motoristické akce Barum Czech 

Rally Zlín je KURA (2017). Díky dotazníkového výzkumu, který byl zveřejněn během 

konání závodů v roce 2016 na webových a facebookových stránkách věnujících se 

automobilovým soutěžím (českých i zahraničních), a terénnímu šetření získal celkem 

1472 odpovědi od respondentů, což můžu považovat jako reprezentativní vzorek. Stejně 

jako tomu bylo u výzkumu HASSANA a CONNORA (2009) a HRUŠÁKA (2012), 
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závody navštívilo nejvíce lidí z pořadatelského státu. Dle KURY (2017) Barum Czech 

Rally Zlín navštívilo 91% návštěvníků české národnosti (51% z Čech, 40% ze zlínského 

kraje). 48,23 % cestovalo s kamarády. Nejčastější účast byla „fanouškovská“ (75%), 

dále pak se mezi respondenty objevovali členové organizačního a pořadatelského týmu, 

členové médií (fotografové, kameramani apod.) a přímí účastníci závodů (závodníci, 

mechanici apod.) Co se týče demografického složení respondentů, KURA (2017) uvádí, 

že 88% procent dotázaných byli muži a 28,7 % dotázaných bylo ve věku 26-35 let, 

následovala věková skupina 16-25 let s 27,75%. Nejmenší skupinou dotázaných byla 

skupina 15 let a mladší (2,51%) a skupina 56 let a více (5,09%). Další otázka se týkala 

průměrného měsíčního příjmu, která nebyla povinná. 40% respondentů odpovědělo, že 

jejich průměrný měsíční příjem je 20-40 tisíc korun (u zahraničních respondentů byl 

příjem přepočítán na české koruny). 

 

Shrnutí 

 Přehled podílu návštěvníků z pořadatelské země a zahraničí na událostech rallye 

je zachycen na grafu 2. Graf 3 ukazuje procentuální podíl mužů a žen, kteří se účastnili 

již zmíněných rallye událostí. Tabulka 1 znázorňuje počty návštěvníků a nejčastější 

věkové skupiny na zkoumaných událostech rallye. 

 

Graf 2: Podíl návštěvníků z pořadatelské země a zahraničí na událostech rallye 

  

Zdroj: Vlastní na základě výzkumů Hassana D. a Connora S. O. The socio-economic impact of 

the FIA World Rally Championship 2007 (2009), Hrušáka, J. Význam Barum Czech Rally Zlín 

pro cestovní ruch zlínského kraje (2012) a Kury, J. S vůní benzínu – návštěvnost motoristických 

akcí (2017) 
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 Z grafu 2 je zřejmé, že převažuje podíl návštěvníků z pořadatelské země 

(průměrně 90%). 

 

Graf 3: Poměr mužských a ženských návštěvníků na událostech rallye 

 

Zdroj: Vlastní na základě výzkumů Hassana D. a Connora S. O. The socio-economic impact of 

the FIA World Rally Championship 2007 (2009), Hrušáka, J. Význam Barum Czech Rally Zlín 

pro cestovní ruch zlínského kraje (2012) a Kury, J. S vůní benzínu – návštěvnost motoristických 

akcí (2017) 

 

 Z grafu 3 je zřejmé, že rallye je oblíbenější mezi muži. Průměrně se těchto sedmi 
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Tabulka 2: Počty návštěvníků a nejčastější věková skupina na událostech rallye 

Pořadatelská země Počet návštěvníků Nejčastější věková 

skupina 

Rally New Zealand 2007 7 000 20-35 let 

Rally RACC Španělsko 2007 18 000 + 

jednodenní 

do 35 let 

The Rally Le Touquet Francie 2005 neznámí 21-30 let 

Rally Ireland 2007 250 000 23-30 let 

The Rally Deutschland 2007 neznámí do 30 let 

Barum Czech Rally Zlín 2012 248 000 21-35 let 

Barum Czech Rally Zlín 2016 neznámí 26-35 let 

Zdroj: Vlastní na základě výzkumů Hassana D. a Connora S. O. The socio-economic impact of 

the FIA World Rally Championship 2007 (2009), Hrušáka, J. Význam Barum Czech Rally Zlín 

pro cestovní ruch zlínského kraje (2012) a Kury, J. S vůní benzínu – návštěvnost motoristických 

akcí (2017) 

 

 Z věkového složení návštěvníků rallye je vidět, že nejčastější věková skupina 

navštěvující rallye události je mladší než třicet pět let.  

 Další znaky cílových skupin byly zkoumány pouze u Rally RACC Španělsko 

2007 a Barum Czech Rally Zlín 2016. Oba výzkumy prokázaly, že návštěvníci jsou 

z větší části fanoušci. Ve Španělsku tento údaj můžu vzít z dat, které poskytl HASSAN 

a CONNOR (2009), a to že z 18 000 návštěvníků bylo 3000 organizátorů a závodníků. 

Ovšem zde nejsou uvedeny počty návštěvníků, jako například náhodní návštěvníci nebo 

členové mediálních týmů. Toto číslo by pravděpodobně nebylo vyšší než počet 

zúčastněných fanoušků, což můžu předpokládat na základě výzkumu KURY (2016). 

 Dalším charakteristickým znakem návštěvníků rallye je průměrný příjem, který 

zkoumal KURA (2016). Tento průměrný příjem se u diváků zlínské rallye pohyboval od 

20-40 tisíc korun. Je to pouze orientační příjem, protože byl zkoumán pouze u jedné 

z událostí. Stejně orientačně můžu brát skutečnost, že návštěvníci dle KURY (2016) 

cestují nejčastěji s kamarády.  
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5.4.4 Vymezení cílové skupiny pro rallye 

 Na základě výše uvedených výsledků z primárních a sekundárních dat jsou 

určeny cílové skupiny pro jednotlivé firmy dle demografických a psychografických 

znaků. Všechny firmy z vlastního výzkumu kromě strojírenské, která se soustředí na 

zaměstnance, se soustředí na diváky, kteří mají dle sekundárních výzkumů následující 

charakteristiky: 

 

 Demografické znaky návštěvníka (diváka) rallye události jsou: 

o muž, 

o věk 20-35 let, 

o průměrný měsíční příjem 20-40 tisíc korun. 

 

 Psychografické znaky návštěvníka (diváka) rallye události jsou: 

o návštěvník z pořadatelské země, 

o fanoušek, 

o cestující s kamarády. 
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5.5 Sponzorské cíle: Jaké cíle mají sponzoři motoristického sportu? 

 Jako po celém světě, tak i v České republice existuje řada firem z různých 

odvětví, které sponzorují rallye motoristický sport. Sponzorské cíle sponzorů 

v motoristickém sportu byly zkoumány na základě rozhovorů se čtyřmi odborníky 

(zástupci firem sponzorujících motoristický (rallye) sport v České republice). Tato 

kapitola interpretuje výsledky z těchto rozhovorů, které se týkají nejen sponzorských 

cílů, ale i charakteristik firem z hlediska filozofie společnosti, aktivit společenské 

odpovědnosti, oboru podnikání a velikosti firmy. Obchodní jména zůstávají pro tuto 

práci anonymní. Charakteristiky firmy poslouží k vytvoření vhodného obsahu aktivace 

sponzoringu v rámci rallye závodní série. 

 

5.5.1 Výrobce a prodejce provozních kapalin a příslušenství 

 První firmou sponzorující tento sport v českém prostředí je firma vyrábějící  

a prodávající provozní kapaliny a příslušenství pro motorová vozidla. Cílem této firmy 

je podpora lokálních aktivit a vizibilita směrem k divákům. Tuto firmu řadíme s 200 

zaměstnanci k velkým firmám. Je to rodinná firma, která se soustředí na výrobu 

spolehlivých a funkčních produktů. Snaží se dodat svým produktům moderní vzhled, ale 

přitom dbá na ekologii. Sponzoruje rallye závodní tým a soustředí se především na 

rozvoj v České republice a to jak ve smyslu odpovědnosti, tak i v rámci sponzoringu. 

 

5.5.2 Strojírenská firma 

 Firma má 400 zaměstnanců a sponzoruje rallye tým. Je to firma s dlouhou tradicí 

a silnou provázaností s lokalitou. Klade maximální důraz na high-tech kvalitu a užitnou 

hodnotu dodávaných investičních celků. Filozofií je, pokud se firmě daří, tak by se měla 

podělit o své úspěchy i s okolím. Úzce spolupracuje s městem na renovaci  

a investičních projektech. Financují restaurování místního hradu a dále podporují věcně 

sportovní oddíly a kulturní akce. Rallye sport je pro tuto firmu srdeční záležitostí. Cílí 

na interní motivaci a pocit hrdosti vlastních zaměstnanců, kteří se mohou podílet na 

úspěchu českého závodního týmu v celosvětové konkurenci na jednom z nejtěžších 

závodů světa. Jedná se především o zajímavost, kterou mohou ukázat svým, případně 

potenciálním zákazníkům. 
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5.5.3 Výrobce a prodejce maziv 

 Firma prodávající a vyrábějící maziva své sponzorské cíle v motoristickém 

sportu vidí v neustálém vývoji produktů a předvedení kvality svého sortimentu. Tato 

společnost má do 500 zaměstnanců a vyrábí oleje a plastická maziva. Filosofií 

společnosti je dodávat kvalitní dostupné zboží a neustále vyvíjet své produkty 

v návaznosti na poptávce trhu. Prostřednictvím sponzoringu se snaží oplácet společnosti 

vstřícnost k činnostem jejich společnosti, která je náročná na životní prostředí. 

Podporuje jak závodní tým rallye, tak i několik závodních rallye událostí v České 

republice. 

  

5.5.4 Automobilová společnost 

 Pro automobilovou společnost není rallye sport jen sponzoring, nýbrž i tradice  

a vášeň. Automobilová společnost se snaží budovat dobré jméno společnosti a předvést 

technické parametry svých vozů. Závody a soutěže jsou pro ně nejlepším způsobem, jak 

poznat kvalitu jejich vozů. Filozofie firmy je spokojenost zákazníka a neustálý vývoj 

vozidel. Sponzoruje jak závodní rallye tým, tak několik závodních rallye akcí. 

Společnost neuvedla počet zaměstnanců. 

 

5.5.5 Souhrn 

 Obrázek 8 shrnuje jednotlivé cíle zkoumaných firem. První je firma vyrábějící  

a prodávající provozní kapaliny a další příslušenství, dále strojírenská firma, firma 

vyrábějící a prodávající maziva a automobilová společnost. 

 

Obrázek 8: Sponzorské cíle firem 

 

Zdroj: Vlastní 
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6 Východiska pro aktivaci sponzoringu 

 Pro efektivní spojení značky se závodním týmem nebo akcí, je třeba znát 

prostředí, se kterým chtějí být firmy partnerem, aby se vytvořilo relevantní spojení. 

Proto jsou nejprve rozebrána východiska pro aktivaci sponzoringu jednotlivých firem, 

aby bylo jasné, z čeho konkrétní modelové návrhy vycházely.  

 Případová studie, analýzy dostupných dokumentů a rozhovory s odborníky 

poskytly podklady pro vytvoření modelových návrhů aktivací sponzoringu v rámci 

motoristické sportovní akce. Konkrétně se jedná o akce rallye.  

 Výsledky výše prezentují podmínky pro sponzory motoristického sportu, 

charakteristiky sponzorujících firem v Českém prostředí, nabídky sponzorům, kanály 

využívané v motoristickém sportu, cílové skupiny sponzorů a jejich sponzorské cíle. 

 Východiska pro aktivaci sponzoringu jsou popsány dle oborů, ve kterém firmy 

podnikají. Rozděleny jsou na výrobce a prodejce provozních kapalin a příslušenství, 

výrobce a prodejce maziv, strojírenskou firmu a automobilovou firmu. Aktiva  

a komunikační kanály zůstávají pro všechny firmy stejné dle sekundárních dat 

z předchozí kapitoly a jsou vidět na obrázku 9 a 10. 
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Obrázek 9: Aktiva v rámci rallye 

 

Zdroj: Vlastní 
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Obrázek 10: Kanály sponzoringu v motoristickém sportu 

 

Zdroj: Vlastní 
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6.1 Východiska pro výrobce a prodejce provozních kapalin a příslušenství 

 Cílem této firmy je podpora lokálních aktivit a „vizibilita“ směrem k divákům. 

Cílová skupina jsou muži řidiči. Tato skupina je specifikována na muže ve věku  

20-35 let s průměrným měsíčním příjmem 20-40 tisíc korun. Dále pak jsou to fanoušci 

z pořadatelské země cestující s kamarády. 

 Je to velká rodinná firma, která se snaží vyrábět maximálně spolehlivé produkty. 

Snaží se být vidět a zvýšit svoji popularitu. Dbá nejen na moderní design, ale i ekologii. 

Sponzoruje závodní tým rallye. Obsah sdělení může být následující: 

 

 Vzhled vozidel vylepší naše produkty, které podporuje i náš závodní tým. 

 Společně s naším týmem podporujeme lokální aktivity. 

 

 Tabulka 3 shrnuje východiska pro aktivaci sponzoringu pro výrobce a prodejce 

provozních kapalin a příslušenství pro motorová vozidla.  

 

Tabulka 3: Východiska k aktivaci sponzoring pro výrobce a prodejce provozních kapalin  

a příslušenství 

Cílové 

skupiny 

 Muž řidič 

 Věk 20-35 let 

 Průměrný měsíční příjem 20-40 tisíc korun 

 Fanoušek z pořadatelské země 

 Cestuje s kamarády 

Cíle 
 Podpora lokálních aktivit 

 „Vizibilita“ směrem k divákům 

Obsah 

sdělení 

 Vzhled vozidel vylepší naše produkty, které podporuje i náš 

závodní tým 

 Společně s naším týmem podporujeme lokální aktivity 

Zdroj: Vlastní 

 

 

 

 



72 
 

6.2 Východiska pro strojírenskou firmu 

 Bez této firmy se závodní vozy neobejdou. Je pro ni důležité dbát na kvalitu  

a dělit se o své úspěchy s okolím. Podporuje lokální aktivity, což znamená, že 

z hlediska společenské odpovědnosti spolupracuje na různých investičních projektech a 

podporuje sportovní aktivity. 

 Cíl zkoumané strojírenské firmy je interní motivace zaměstnanců s dosažením 

pocitu hrdosti. Cílí tedy na své zaměstnance a sponzoruje závodní rallye tým. Rallye 

sport pro ně není komerční záležitost. Tento sport je pro ni srdeční záležitost. 

 Obsah sdělení, zatím nehledě na použitých komunikačních kanálech, může být 

následující: 

 

 Rallye je naše srdeční záležitost, kde naše kvalitní produkty pomáhají vítězit. 

 Odměnění zaměstnanců za kvalitní práci. 

 

 Tabulka 4 shrnuje východiska pro aktivaci sponzoringu pro strojírenskou firmu. 

 

Tabulka 4: Východiska k aktivaci sponzoring pro strojírenskou firmu 

Cílové 

skupiny 

 Zaměstnanci firmy 

Cíle 

 Interní motivace zaměstnanců 

 Vyvolat pocity hrdosti u svých zaměstnanců 

 Předvedení technických vlastností produktů 

Obsah 

sdělení 

 Rallye je naše srdeční záležitost, kde naše kvalitní produkty 

pomáhají vítězit 

 Odměnění zaměstnanců za kvalitní práci 

Zdroj: Vlastní 
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6.3 Východiska pro výrobce a prodejce maziv 

 Cíle prodejců maziv, tedy olejů, benzínu apod., jsou dle výše uvedené analýzy 

předvedení kvality produktů, předvedení odborných znalostí a vývoj produktů. Cílové 

skupiny jsou fanoušci a široká veřejnost. Tato skupina je specifikována na muže ve 

věku 20-35 let s průměrným měsíčním příjmem 20-40 tisíc korun. Dále pak jsou to 

fanoušci z pořadatelské země cestující s kamarády. 

 Tato firma k motoristickému sportu neodmyslitelně patří. Snaží se neustále 

vyvíjet své produkty, aby závodní stroje byly v závodech čím dál lepší. Výhra pro ni 

znamená předvedení kvality svých produktů. Protože se jedná o firmu, jejíž výroba je 

velmi náročná na životní prostředí, snaží se svými aktivitami oplácet shovívavost 

ostatních k jejich výrobě a být zodpovědná v rámci ekologie. Firma sponzoruje jak 

závodní rallye týmy, tak i akce. 

 Obsah sdělení, zatím nehledě na použitých komunikačních kanálech, může být 

následující: 

 

 Předvedení kvalitních produktů a jejich vývoje stále k lepšímu. 

 Zodpovědnost v rámci ekologie. 

  

 Tabulka 5 shrnuje východiska pro aktivaci sponzoringu pro výrobce a prodejce 

maziv. 

 

Tabulka 5: Východiska k aktivaci sponzoring pro výrobce a prodejce maziv 

Cílové 

skupiny 

 Muž 

 Věk 20-35 let 

 Průměrný měsíční příjem 20-40 tisíc korun 

 Fanoušek z pořadatelské země 

 Cestuje s kamarády 

Cíle 

 Neustálý vývoj produktů 

 Předvedení technických vlastností produktů  

 Předvedení odborných vlastností 

Obsah 

sdělení 

 Předvedení kvalitních produktů a jejich vývoje stále k lepšímu 

 Zodpovědnost v rámci ekologie 

Zdroj: Vlastní 
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6.4 Východiska pro automobilovou společnost 

 V rámci nabízených aktiv automobilové firmě se liší od jiných partnerů 

vizualizace reklamy na autě. Automobilky poskytují své produkty, a proto je jejich 

reklamou přímo jejich automobil. Pro tuto firmu znamená rallye vášeň a tradici.   

 Cíle v rámci rallye závodů jsou budování dobrého jména značky a předvedení 

technických vlastností produktů. Cílové skupiny jsou fanoušci, převážně muži mající 

zájem o motoristický sport. Tato skupina je specifikována, stejně jako u předchozí 

firmy, na muže řidiče ve věku 20-35 let s průměrným měsíčním příjmem 20-40 tisíc 

korun. Dále pak jsou to fanoušci z pořadatelské země cestující s kamarády. 

 Automobilové firmy jsou partnery motoristického sportu již od svých počátků. 

Velmi pomohly ve vývoji motoristického sportu a ovlivňují dění okolo něj dodnes. 

Zkoumaná firma je partnerem rallye závodního týmu i rallye závodní akce. Důležité je 

pro ni předvést svá motorová vozidla a vyhrát závod, což potvrdí kvalitu vozů. Obsah 

sdělení, zatím nehledě na použitých komunikačních kanálech, může být následující: 

 

 Předvedení svých produktů v náročných podmínkách. 

 Příběh partnerství s rallye závodním týmem. 

 Společenská odpovědnost firmy. 

  

 Následující tabulka 6 zobrazuje východiska potřebná pro vytvoření modelového 

návrhu aktivace sponzoringu pro automobilovou firmu. 
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Tabulka 6: Východiska k aktivaci sponzoringu pro automobilovou firmu 

Cílové 

skupiny 

 Muž 

 Věk 20-35 let 

 Průměrný měsíční příjem 20-40 tisíc korun 

 Fanoušek z pořadatelské 

Cíle 
 Budování dobrého jména značky 

 Předvedení technických vlastností produktů 

Obsah 

sdělení 

 Předvedení svých produktů v náročných podmínkách. 

 Příběh partnerství s rallye závodním týmem 

 Společenská odpovědnost firmy 

Zdroj: Vlastní 

  

 Na základě východisek aktivace sponzoringu jsou vytvořeny v následujících 

kapitolách modelové návrhy aktivací sponzoringu dle konkrétního typu firmy a jejích 

východisek (viz tabulky 3, 4, 5 a 6). Tato práce se nesnaží najít konkrétní návrhy 

aktivací sponzoringu pro konkrétní firmy, nýbrž vytváří modelové návrhy, které mohou 

být využity konkrétním typem firmy. 
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7 Modelové návrhy aktivací sponzoringu v rámci motoristické 

sportovní akce 

 Pro vytvoření aktivace sponzoringu jsou v následujících modelových návrzích 

využity strategie použitelné pro sponzory rallye týmů a rallye událostí. Strategie, které 

jsem rozebrala v kapitole 2.3.1, považuji za vhodné pro motoristický sport. Není třeba 

vymýšlet vlastní. Strategie jsou jazykově upraveny a strategie „ovlivnění v místě 

prodeje“ upravena na „ovlivnění v místě závodů“, aby lépe vystihla sponzoring 

v závodním prostředí. Strategie jsou následující (v závorkách jsou uvedena aktiva): 

 

- Tematická reklama (vizuální reklama). 

- Sponzoring vyzdvihnutý produktovým balením (vizuální reklama). 

- Odměny partnerům (B2B reklama). 

- Ovlivnění v místě závodů (podpůrná reklama). 

- Spolupráce (kooperace) sponzora a sponzorovaného (podpůrná reklama). 

 

 Tematická reklama by měla vyvolat u cílových segmentů pozitivní emoce. 

Produktová balení nemusí znamenat jen obličej jezdce na balení, ale i firemních 

webových stránkách a sociálních sítích. Odměny partnerům slouží jako poděkování 

svým partnerům, nebo i zaměstnancům. Ovlivnění v místě závodu může být různé 

vystavení produktů (automobilu) nebo stánky s vyzkoušením produktů, zábavní 

programy v rámci „fanzóny“ apod. Poslední je kooperace sponzora se sponzorovaným, 

která nabízí další možnost propagace přímo na závodech i mimo ně.  

 

7.1 Modelové návrhy pro výrobce a prodejce provozních kapalin a 

příslušenství 

 Východiska pro aktivaci sponzoringu umožnila vytvořit následující návrhy, které 

jsou uplatnitelné v rámci rallye motoristického sportu.   

 

7.1.1 Návrh: Vyobrazení sponzorovaného týmu na produktech firmy 

 Sponzoři závodních rallye týmů mohou využít spojení značky se jménem týmu. 

Na základě využití produktových balení a vlastních webových stránek vyobrazení fotky 

týmu a jejich auta s heslem „Našemu týmu na vzhledu záleží“. Heslo má podněcovat ke 

koupi autokosmetiky a přípravků pro zákazníkovo auto. Tato vizuální reklama na 
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produktových baleních je šířena prostřednictvím webových stránek týmu, bannerů  

a prospektů v zázemí týmu. Může zde být využito i vystavení produktů přímo na 

závodech při využití stánků. Tato aktivace cílí na fanoušky, muže řidiče, a má za cíl 

zviditelnění značky jako právoplatného partnera týmu. Smyslem je přilákat muže řidiče, 

kteří jsou zároveň fanoušky motoristického sportu (ale nemusí být podmínkou) ke koupi 

produktů, které podporují závodní tým rallye. 

  

 Tato aktivace sponzoringu zahrnuje následující faktory: 

 

- Aktiva – vizuální reklama na produktovém balení. 

- Kanály – webové stránky, bannery, prospekty. 

- Cílové skupiny – muži řidiči, fanoušci z pořadatelské země. 

- Cíl sponzoringu – „vizibilita“ směrem k divákům. 

- Obsah sdělení – vzhled vozidel vylepší naše produkty, které podporuje i náš 

závodní tým. 

- Strategie aktivace sponzoringu - sponzoring vyzdvihnutý produktovým balením. 

 

7.1.2 Návrh: Společná podpora lokálních aktivit 

 Využití možnosti propůjčení celého týmu v rámci propagace sponzora rallye 

týmu. Společné podporování lokálních aktivit, konkrétně lokální akce města, kde firma 

působí. Tým může představit divákům podívanou ze světa jízdy v rallye vozu. V rámci 

toho může být zahrnuto i vystavení vozu a autogramiáda týmu. Využitím strategie 

kooperace sponzora se sponzorovaným lze dosáhnout větší popularity týmu, ale  

i sponzora, který podporuje lokální aktivity. Tato show může na městskou akci přilákat 

více lidí a přispět ke spokojenosti diváků. Aktivaci lze šířit pomocí internetových 

stránek, sociálních sítí a plakátů před akcí a internetových stránek a sociální sítě po akci 

v rámci videí a reportů, nebo tiskových zpráv. Smyslem této aktivace je ukázat místním 

lidem, že jak firmě, tak i sponzorovanému týmu záleží na místních aktivitách. 

 

 Tato aktivace sponzoringu zahrnuje následující faktory: 

 

 Aktiva – podpůrná reklama (vypůjčení celého týmu pro účel propagace). 

 Kanály – obchodní show. 

 Cílové skupiny – muži řidiči, fanoušci z pořadatelské země a místní obyvatelé. 
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 Cíl sponzoringu – podpora lokálních aktivit. 

 Obsah sdělení – společně s naším týmem podporujeme lokální aktivity. 

 Strategie aktivace sponzoringu – spolupráce sponzora se sponzorovaným. 

 

7.2 Modelové návrhy pro strojírenskou firmu 

 Strojírenská firma se zaměřuje na svoje zaměstnance a snaží se v nich vyvolat 

pocit hrdosti. Dle výše uvedených východisek jsou návrhy aktivací sponzoringu 

následující. 

 

7.2.1 Návrh: Odměny pro nejlepší zaměstnance 

 V rámci partnerství s rallye závodním týmem a jejich hospitality programem cílí 

tato aktivace na interní motivaci zaměstnanců. Tři nejlepší zaměstnanci roku získají od 

firmy VIP vstupenky pro sebe a jednu osobu na závod rallye (nebo dle možností získání 

VIP vstupenek od sponzorovaného týmu). Navíc nejlepší z nich bude moct zažít 

projížďku s jezdci týmu v závodním speciálu. Důležitá je zde motivace zaměstnanců,  

a to nejen těch, kteří se zúčastní, ale i ostatních, kteří se mohou v práci více snažit, aby 

příští rok lístky získali. V rámci této aktivace je smysl odměnit zaměstnance za kvalitní 

práci a ukázat jim, že si jich jejich firma váží. 

 

 Tato aktivace sponzoringu zahrnuje následující faktory: 

 

 Aktiva – B2B reklama (hospitality program). 

 Kanály – VIP vstupenky, projížďka s jezdci. 

 Cílové skupiny – zaměstnanci firmy. 

 Cíl sponzoringu – motivace zaměstnanců. 

 Obsah sdělení – odměnění zaměstnanců za kvalitní práci. 

 Strategie aktivace sponzoringu – odměny partnerům. 

 

7.2.2 Návrh: Tematická reklama – Rallye je naše srdeční záležitost 

 V rámci partnerství s rallye závodním týmem a možnosti využití vizuální 

reklamy, šířit na obrazovkách v zázemí týmu, webových stránkách a sociálních sítích 

reklamní sdělení, které se týká tematické reklamy se závodním týmem. Konkrétně má 

reklama za cíl ukázat společnost, pro kterou je rallye srdeční záležitostí a snaží se 
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poskytovat součástky, díky kterým jsou závodní auta úspěšná. Tato aktivace má za cíl 

ukázat, že firma si cenní i svých zaměstnanců, kteří pomáhají ke kvalitním produktům. 

Zaměstnanci mohou tak být hrdí na svojí společnost i sebe a být více motivováni. 

Příkladem může být reklamní sdělení, které vyobrazuje auto jedoucí po České krajině. 

Nejspíš všichni víme, že u nás jsou silnice skoro samá díra, což je pro auto velká zátěž, 

reklama bude ukazovat, co se s autem na každé díře (či v zatáčce) děje a jaká součástka, 

kterou firma vyrábí, pomáhá autu v jízdě kupředu. Navíc zde mohou být i rozhovory se 

zaměstnanci, kteří vysvětlují, jaké produkty, jež vyrábějí, pomáhají autu, aby tyto 

překážky zvládlo. 

 

 Tato aktivace sponzoringu zahrnuje následující faktory: 

 

 Aktiva – vizuální reklama. 

 Kanály – webové stránky, sociální sítě, v zázemí týmu. 

 Cílové skupiny – zaměstnanci firmy a fanoušci závodů. 

 Cíl sponzoringu – vyvolání pocitu hrdosti zaměstnanců a předvedení 

technických vlastností produktů. 

 Obsah sdělení –. Rallye je naše srdeční záležitost, kde naše kvalitní produkty 

pomáhají vítězit. 

 Strategie aktivace sponzoringu – tematická reklama. 

 

 Tato aktivace ukazuje nejen technické vlastnosti produktů, její smysl je i ve 

vyvolání pocitu hrdosti u svých zaměstnanců, kterých si firma váží. 

 

7.3 Modelové návrhy pro výrobce a prodejce maziv 

 Výše uvedená východiska pro výrobce a prodejce maziv shrnula potřebné 

faktory, na základě kterých jsou vytvořené modelové návrhy aktivací sponzoringu 

v rámci partnerství se závodním týmem a závodní akcí. Přehled je následující.  

 

7.3.1 Návrh: Poradenství v používání maziv pro konkrétní typ aut 

 Odborné poradenství ve využívání maziv přímo v místě závodů s využitím 

prodejních stánků s vizuální reklamou na závodech v rámci partnerství se závodní 

akcí. Přímá interakce s účastníky. Aktivace cílí na diváky (fanoušky), ale i další 



80 
 

průmyslové podniky (automobilky), se kterými může firma v rámci prodeje 

spolupracovat.  

 V rámci této aktivace odborníci z firmy představí své produkty a vysvětlí jejich 

použitelnost v praxi. Na základě individuálního poradenství mohou doporučit využití 

konkrétního typu maziv pro konkrétní typ auta. Pro zájemce, kteří chtějí znát novinky 

ve vývoji maziv, je možnost zaregistrovat se do databáze firmy a dostávat tak novinky 

v oblasti maziv s informacemi pro jejich individuální využití (heslo: „Vylaď si 

kvalitu“). 

 Cílem této aktivace je předvést technické vlastnosti produktů i předvedení 

odborných znalostí. Účastníci si odnáší odborné znalosti a cenné informace, které 

mohou i v jejich očích zvyšovat prestiž a pozitivní vnímání (z hlediska odbornosti) 

společnosti. Působí zde i WOM, který dále tato pozitiva šíří mezi potenciální zákazníky. 

Smyslem je přilákat fanoušky se zájmem o automobily a poukázat na různé možnosti, 

které v rámci využívání produktů firmy mají. 

 

Tato aktivace sponzoringu zahrnuje následující faktory: 

 

- Aktiva – podpůrná reklama (prodejní stánky). 

- Kanály – podpora prodeje. 

- Cílové skupiny – fanoušci, muži řidiči, průmyslové podniky. 

- Cíl sponzoringu – předvedení technických vlastností produktů a odborných 

dovedností. 

- Obsah sdělení – předvedení kvalitních produktů a jejich vývoje stále k lepšímu 

- Strategie aktivace sponzoringu – ovlivnění v místě závodů. 

 

7.3.2 Návrh: Aplikace chráníme přírodu 

 V rámci spolupráce (partnerství) se závodním týmem využití vizuální reklamy 

sdělující o aplikaci „Chráníme přírodu“, kterou podporuje firma společně se závodním 

týmem. V této aplikaci uživatelé najdou rady, jak třídit upotřebené oleje a maziva, kde 

najdou nejbližší sběrné místo a navíc při koupi výrobku firmy zaregistrují jeho kód do 

aplikace a tím firma na oplátku přispěje na výsadbu stromů do projektu „Sázíme 

budoucnost“. Vizuální reklama šířená pomocí kanálů v místě závodu, médií, webových 

stránek týmu a sociálních sítí. Tato aktivace má za cíl poděkovat fanouškům za 
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akceptování náročné výroby firmy a ukázat firmu, která má zájem o aktivity na ochranu 

přírody. 

 

 Tato aktivace sponzoringu zahrnuje následující faktory: 

 

 Aktiva – vizuální reklama. 

 Kanály – prospekty, zázemí týmu, webové stránky, sociální sítě, média. 

 Cílové skupiny – muž řidič, fanoušci z pořadatelské země. 

 Cíl sponzoringu – společenská odpovědnost firmy. 

 Obsah sdělení – zodpovědnost v rámci ekologie. 

 Strategie aktivace sponzoringu – tematická reklama. 

 

 Tato aktivace sponzoringu ukazuje firmu i závodní tým v jiném světle, což 

vytvoří u fanoušků pozitivní pocity a hrdost za svůj tým a jeho sponzora. 

  

7.4 Modelové návrhy pro automobilovou společnost 

 Pro budování dobrého jména značky je pro automobilovou firmu důležité, 

předvést dobré technické vlastnosti svých vozů. Na základě výše uvedených východisek 

aktivace pro automobilovou firmu, je řešení aktivace následující. 

 

7.4.1 Návrh: Automobilový simulátor 

 Vytvoření závodního prototypu jako simulátoru, který se pohybuje přesně jako 

auto na závodní trati. V přímém přenosu je tak možné pomocí speciálních technologií 

sedět ve vozu, sledovat závod z pohledu jezdců a cítit pomocí pohybů simulátoru jízdu 

závodního auta. Spotřebitelé a fanoušci mohou tento zážitek vyhrát na základě soutěže 

na webových stránkách a sociálních sítích. Každý může vyhrát jeden úsek, který si 

společně s jezdci projede ve vzdálené prodejně či autosalonu. Přímo se tak zúčastní 

závodu, ale z jiného pohledu, než fanoušek.  

 Aktiva, která jsou pro tento typ aktivace použita, je týmová spolupráce 

s automobilovou firmou. Je důležité se domluvit na zabudování kamer a senzorů, které 

mohou přenášet přímý přenos závodu do vytvořeného simulátoru. Díky internetovým 

médiím je zážitek nabídnut případným zájemcům prostřednictvím soutěže. Aktivace cílí 

na spotřebitele a fanoušky, kteří si nemohou vychutnat závod přímo z místa dění. Cílem 
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je budovat dobré jméno značky a jako bonus v přímém přenosu ukázat náročné 

podmínky, které jejich vozy musí v závodě zvládnout. Účastníci si odnáší 

nezapomenutelný zážitek a pozitivní emoce, které dále šíří mezi své známé díky  

tzv. WOM neboli ústní reklamy a zvyšují tak dále hodnotu značky.  

 

 Tato aktivace sponzoringu zahrnuje následující faktory: 

 

- Aktiva – podpůrná reklama. 

- Kanály – obchodní show. 

- Cílové skupiny – muž řidič, fanoušek s pořadatelské země. 

- Cíl sponzoringu – předvedení technických vlastností produktů. 

- Obsah sdělení – předvedení svých produktů v náročných podmínkách. 

- Strategie aktivace sponzoringu – spolupráce sponzora a sponzorovaného. 

 

7.4.2 Návrh: Příběh partnerství se závodním týmem 

 Popsání příběhu firmy a týmu, které spojila vášeň pro motoristický sport. 

Vytváří to nejen pozitivní emoce, ale i důvěru v dané partnerství. Použité aktivum je 

spojení značky se jménem i příběhem týmu a propagace v zázemí týmu. Příběh je 

popsán pomocí videa umístěného na webových stránkách, sociálních sítích a jiných 

digitálních médiích a prospektů, které díky QR kódu odkazují na video, umístěné na 

webových stránkách. Je potřeba neustále vytvářet nová videa, která informují  

o aktuálním dění a dodají fanouškům pozitivní emoce, které přispívají k budování 

dobrého jména značky. Při popisování příběhu je důležité dle mého názoru postupovat 

následujícím způsobem: 

 

 Vyzdvihnout neoddělitelnost partnerství automobilky a závodního týmu. 

 Poukázat i na další podporu týmu než jen peněžní a materiální. Podpora je  

i psychická, proto využít slogany či příběhy, které říkají, že jsme jeden tým, 

dosahujeme vrcholu společně apod. 

 Při vytváření videí využívat krátká videa do 5 min. Cílem je zaujmout a ne 

unudit. 

 Videa vytvářet pravidelně a informovat tak fanoušky i o aktuálním dění. 

 

 Tato aktivace sponzoringu zahrnuje následující faktory: 
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- Aktiva – vizuální reklama. 

- Kanály – webové stránky, sociální sítě, prospekty. 

- Cílové skupiny – muž řidič, fanoušci z pořadatelské země. 

- Cíl sponzoringu – budování dobrého jména značky. 

- Obsah sdělení – příběh partnerství s rallye závodním týmem. 

- Strategie aktivace sponzoringu – tematická reklama. 

 

 Příkladem může být video z testování aut na závody v rallye, kterého se účastní  

i zástupci firmy. Lze vytvořit více videí, která obsahují jednotlivé jízdy a poukazují na 

to, co je zrovna testováno. Příklad scénáře takového videa je popsán níže. Nejprve je 

vyznačen čas konkrétního bodu (od – do), poté následuje podrobné vysvětlení 

jednotlivých scén. 

 

Scénář 

 

00:00:00 – 00:00:05 

 

Uvádějící záběr testovací dráhy z výšky, kde se bude konat testování závodních vozů. 

Na závěr zobrazení v obraze pilota automobilu s krátkým popiskem o něm (jméno, věk, 

dosavadní úspěchy) a jeho kopilota pro toto testování (zástupce partnerské společnosti). 

 

00:00:05 – 00:00:10 

 

Úvodní titulek „Název společnosti spojení se jménem týmu“ UVÁDÍ TESTOVÁNÍ 

ZÁVODNÍHO VOZU (MÍSTO). 

 

00:00:10 – 00:03:00 

 

Záběry z testování vozu – mimo i vně kabiny. Komentář moderátora o průběhu 

testování a celkovém významu testování. 

 

00:03:00 – 00:04:00 

 

Rozhovor s pilotem i kopilotem o právě dokončeném testování. 
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00:04:00 – 00:04:03 

 

„PŘÍŠTĚ UVIDÍTE“ 

 

00:04:03 – 00:04:30 

 

Upoutávka na příští epizodu a závěrečné titulky. 

 

KONEC  

 

 Smyslem této aktivace je odkaz na filosofii a příběh partnerství i konkrétní 

společnosti. Lze příběh specificky dopracovat dle konkrétní firmy. 

 

7.4.3 Návrh: Fanzóna – Pomáhejme společně přírodě 

 Zábava je důležitá pro každého diváka. V rámci partnerství s rallye závodní akcí 

využití fazóny i hostesek organizátorů pro zábavu fanoušků. V rámci toho je zde  

i možnost propagovat své partnerství se závodním týmem prostřednictvím zakoupení 

merchandisingových předmětů (oblečení, čepice, šály atd.), které zobrazují spojení 

značky s názvem týmu. Jako zábava je zde možnost vyzkoušet si simulátor modelu auta 

společnosti a zkusit projet závodní trať co nejšetrněji vůči přírodě. To měří aplikace, 

která je součástí vozidla a čím jezdec jede šetrněji, tím má více bodů. Tyto body firma 

promění v peníze investující do nadací na podporu přírody. Společnost tak dává 

možnost i účastníkům přispět k něčemu dobrému. Mohou to být například nadace: 

 

 Nadace na ochranu zvířat. 

 Nadace Ivana Dejmala na ochranu zvířat. 

 Česká nadační fond pro Vydru a další. 

 

 Cílem je budovat dobré jméno společnosti a společenskou odpovědnost firmy. 

Smyslem je vytvořit zábavu pro fanoušky přímo v místě závodů a ukázat sponzora 

v dobrém světle. 
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 Tato aktivace sponzoringu zahrnuje následující faktory: 

 

- Aktiva – podpůrná reklama. 

- Kanály – „fanzóna“. 

- Cílové skupiny – muž řidič, fanoušek. 

- Cíl sponzoringu – budování dobrého jména značky. 

- Obsah sdělení – zábava a společenská odpovědnost firmy. 

- Strategie aktivace sponzoringu – ovlivnění v místě závodů. 
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8 Diskuze  

 Pro vytvoření modelových příkladů aktivace sponzoringu v rámci motoristické 

sportovní akce, v případě této práce v rámci rallye, je nutné znát klíčové faktory. Těmito 

klíčovými faktory jsou nabídky sponzorům (aktiva), kanály sponzoringu, cílové skupiny 

sponzorů, jejich cíle, ale především znalost dané firmy. Ukázalo se, že některé firmy 

vede ke sponzoringu rallye vášeň. Pro strojírenskou firmu sponzorující český rallye tým 

je rallye srdcová záležitost. Automobilová firma tento sport vnímá jako svoji vášeň  

a dlouholetou tradici. Z historie je dáno, že sponzoři motoristického sportu byli 

převážně vášniví fanoušci. Tato tradice nejspíš přetrvává dodnes. V dnešní době to není 

jen vášeň, ale také snaha vytvářet aktivity společenské odpovědnosti. Zkoumané české 

firmy chápou, že jejich výroba je nežádoucí pro životní prostředí. Rallye sport je místo, 

kde lze poděkovat fanouškům za akceptování náročné výroby firem. Dalším velmi 

podobným znakem, který firmy mají, je jejich filosofie sponzoringu. Firma podnikající 

s provozními kapalinami dbá na spolehlivost a kvalitu výrobků. I strojírenská firma 

klade důraz na maximální kvalitu. Co se týče firmy prodávající a vyrábějící maziva  

a automobilky, jejich filosofií, kromě kvality produktů, je i jejich neustálý vývoj  

a zlepšování se ve funkčnosti výrobků.  

 Sponzoring, jak uvádí PŘIKRYLOVÁ (2009) či KOTLER (2007), je prostředek 

firem pro získání pozornosti diváků, médií, zaměstnanců apod. Pozorností dosahují 

sponzoři svých marketingových komunikačních cílů. V rallye sportu se ukazuje, že 

nejen pozornost je hlavním lákadlem sponzorů. Myslím si, že tento sport je jeden 

z mála, kde přetrvává zájem sponzorů o tento sport nejen z komerčního hlediska, ale  

i kvůli sportu samotnému. Je to vzájemná potřeba sponzora i sponzorovaných tento 

sport udržet a žít s ním. Bez sponzorů by motoristický sport nežil. Sponzoring pohání 

motoristický sport vpřed a je jeho nezbytnou součástí. Rallye sport je emoční záležitost 

pro fanoušky, kteří jsou často tomuto sportu oddáni a cítí se být jeho součástí. To by 

mělo být stejné pro sponzory. 

 Sponzoři rallye sportu mají mnoho provizí a užitků, které mohou využít jako 

protislužbu. Doslova smlouvy mohou zahrnovat všechny vyjmenované užitky a provize, 

jak uvádí ČÁSLAVOVÁ (2009). To dokazuje široké možnosti sponzorů rallye sportu. 

Sponzorský balíček a jeho obsah závisí vždy na konkrétní poskytnuté částce. Balíčky 

nabízí z velké části vizuální reklamu, jak u rallye závodních akcí, tak i týmů. Nabídky 

pro sponzory lákají na velkou mediální viditelnost. Sponzoři mají možnost umístit své 
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logo na auto, závodní oblečení, okolo tratě apod. Možností je celá řada a ukazuje se, že 

sponzorovaní kladou velký důraz na zdůraznění možnosti zviditelnění pomocí reklamy. 

Přesto chápou i důležitost aktivace sponzoringu, kterou řada autorů vyzdvihuje  

a považuje za nezbytnou součást sponzorské strategie. Balíčky nenabízí ovšem 

konkrétní návrhy, nýbrž pouze možnosti, které mohou sponzoři využít a s nimi 

aktivovat sponzoring. Jedná se tu hodně o představivost sponzora, jak dokáže s těmito 

příležitostmi naložit. Proto zůstává otázkou, zda jsou týmy ochotny přijít  

i s konkrétními nápady a oživit tím své nabídky. Především menší závodní akce a týmy 

by měli zapojit více fantazie a přímo nabízet atraktivnější nabídku pro sponzora. Zde 

jsou totiž nejvíce peníze potřeba.  

 Zkoumané firmy cílí převážně na diváky a potenciální zákazníky. Firma 

prodávající a vyrábějící provozní kapaliny cílí na muže řidiče. Firma se zaměřením na 

maziva se zaměřuje na širokou veřejnost a fanoušky, na které cílí i automobilová firma. 

Pouze strojírenská firma cílí na své zaměstnance. Případová studie sekundárních dat 

ukazuje, že diváci navštěvující rallye sport jsou převážně muži pod 35 let. Je to 

prokázané jak v českém prostředí, tak i v zahraničí (Evropě), kde byly prováděny 

podobné výzkumy. Cílové skupiny sponzorů v motoristickém sportu nemusí být vždy 

jen diváci, ale i média, dodavatelé a zaměstnanci, jak ve své práci uvádí  

GRANT-BRAHAMA (2008). Firmy z výzkumu zapomínají na tyto možnosti. Měly by 

více vyzdvihnout i jiné cílové skupiny, na které se mohou v rámci sponzoringu zaměřit. 

 Pokud se jedná o sponzorské cíle, velkou příležitost v tomto odvětví, na rozdíl 

od jiných sportovních odvětví, mají firmy v předvedení technických parametrů svých 

produktů. Rallye je náročný sport a zde se může ukázat kvalita i výjimečnost 

jednotlivých výrobků firmy. Není překvapivé, že firmy tuto možnost chápou a využívají 

závody k těmto příležitostem.  

 Faktory, které jsou důležité pro vytvoření plánu aktivace sponzoringu, berou 

v potaz všechny vyjmenované možnosti aktiv a kanálů sponzoringu. Nezahrnují ovšem 

konkrétní možnosti firem a nezabývají se financemi, které firmy mají k dispozici. Proto 

lze modelové návrhy brát jen jako obecné návrhy pro rallye sport.    

 Konkrétní strategie aktivace sponzoringu popisuje BLAKEY (2011). V rallye 

sportu jsou tyto strategie použitelné, až na některé odlišnosti. Strategie POS, neboli 

ovlivnění zákazníka v okamžiku prodeje, byla přejmenována na ovlivnění zákazníka 

v místě závodů, čím do kontextu pasuje více. Strategie jsou vytvořeny pro představu 
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možností, které sponzoři mají v rallye sport v rámci vytváření plánu aktivace 

sponzoringu.  

 První návrhy jsou vytvořeny v rámci partnerství firmy vyrábějící a prodávající 

provozní kapaliny a příslušenství s rallye závodním týmem. Návrh, který využívá 

strategii zhodnocení sponzoringu pomocí produktových balení je v praxi využívaný 

převážně velkými firmami jako je například Redbull nebo Pepsi s vyobrazením 

známých sportovců, které sponzorují. V rámci partnerství s českým závodním týmem je 

tato strategie možná využít, i přes to, že tým není celorepublikově znám. Protože je 

cíleno převážně na muže řidiče, jsou to právě oni, které může závodní tým na obalu 

zaujmout. Navíc u této aktivace není potřeba vynaložit obrovské finanční sumy, což pro 

firmu s 200 zaměstnanci je dle mého názoru přívětivé. Návrh společné podpory 

lokálních aktivit může být zajímavou odlišností od běžných sponzorských aktivit. Je 

zřejmé, že každý ve městě bude znát firmu, která tam sídlí. Hrdost v nich vyvolá, když 

ji uvidí jako sponzora motoristického týmu, ale i lokální akce a oživí ji zajímavým 

programem. Výhody této aktivace jsou i podpora města a jeho akce. Ve sponzorské 

nabídce je možnost využití týmu v rámci propagace, není zde proto nutnost vynaložit 

další finanční částku. Co se týče podpory lokálních aktivit, tam už je to na sponzorovi, 

kolik přispěje.    

 Další firmou je strojírenská firma. První návrh aktivace sponzoringu cílí na 

zaměstnance a jejich odměnění. Zde je dle mého názoru vidět, že sponzoring nemusí 

cílit jen na diváky, ale i na další důležité skupiny, které jsou pro firmu rozhodující při 

výrobě a prodeji. Hrdost zaměstnanců dále podpoří i další aktivace v podobě tematické 

reklamy. Jde o reklamu, která má poděkovat zaměstnancům a ukázat firemní filosofii. 

Na této firmě je ukázáno, jak lze cílit na další skupiny. 

 Firma vyrábějící a prodávající maziva může využít návrh poradenství v oblasti 

maziv. Zde je využita strategie ovlivnění zákazníka v místě závodů. Je to náročnější 

aktivace na proveditelnost a je otázkou, zda se diváci necítí již vybaveni znalostmi  

o mazivech. Její druhý návrh aktivace sponzoringu je vytvořen za pomoci strategie 

tematické reklamy (vizuální reklamy), která informuje o možnosti využití aplikace, jako 

vzdělávacího média, ale i jako podpory přírody. Tento návrh je z hlediska vytvoření 

méně náročný. Ovšem částka, která bude věnována na nadaci sázející stromy, je 

otázkou finančních možností firmy. 

 Poslední firmou je automobilka. První návrh využívá spolupráce sponzora se 

sponzorovaným. Proveditelnost takového simulátory není jen otázkou peněz, ale  
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i techniky. Pokud by byl tento návrh technicky proveditelný, považuji ho za nejlepší 

návrh aktivace sponzoringu v této práci. Co se týče tematické reklamy, je zde více 

možností, které lze využít. Jedna z nich je ta navrhovaná, která se dá využít v rámci 

aktiva, kdy sponzoři mají možnost účastnit se testování vozů. Co se týče „fanzóny“  

a s ní spojenou zábavou, kdy účastníci mohou společně s firmou přispět na dobrou věc, 

beru tuto aktivaci jako dobře proveditelnou, i když více finančně náročnou.     

 Celkově se dá říci, že návrhy aktivací sponzoringu jsou z teoretického hlediska 

proveditelné, záleží hodně na zdrojích firmy (finančních, lidských a materiálních), ale  

i na celkovém myšlení manažerů, filozofii jejich firmy a způsobu, jak chtějí v rámci 

sponzoringu vystupovat.  
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9 Závěr a doporučení 

 Vytvořené návrhy aktivací sponzoringu v rámci rallye sportovní akce vycházejí 

ze znalosti prostředí sponzorovaných a sponzorujících. Na základě neznalosti 

finančních, lidských a materiálních zdrojů, lze tyto návrhy považovat pouze jako 

teoretické. Znamená to, že v praxi lze využít strategie navrhované v kapitole výše a na 

základě vlastních cílů, cílových skupin, filosofie apod., vytvořit a realizovat vlastní 

aktivaci sponzoringu. Záleží především na kreativitě osoby vykonávající tuto činnost. 

Stejně jako v této práci, je lidský faktor klíčový. Návrhů, které lze v rámci rallye sportu 

vytvořit, může existovat celá řada. Tato práce navrhuje pouze několik z nich a je jen na 

manažerech firem, zda by takové aktivace chtěli využít v praxi. I přesto, že návrhy byly 

vytvořené pro firmy, které podnikají v konkrétním odvětví, neznamená to, že by takové 

návrhy nemohla využít i firma z jiného odvětví. Shrnutím těchto příkladů můžu pouze 

uvažovat, jak by je manažeři firem hodnotili. Přesto lze využít zmíněných strategií  

a návrhů jako podkladu pro vytvoření vlastních plánů v rámci aktivace sponzoringu na 

rallye závodech. 

 Společnosti, které mají zájem o sponzoring motoristického sportu, nebo již jsou 

jejími sponzory, mohou brát tuto práci jako podklad pro vytvoření aktivace 

sponzoringu. Na základě zkušeností z této práce bych si na závěr dovolila formulovat 

doporučení pro vytvoření aktivace sponzoringu v rámci motoristické sportovní akce. 

Toto doporučení předpokládá, že firma se již rozhodla do své marketingové strategie 

zařadit sponzoring v rámci motoristického sportu a uzavřela smlouvu se 

sponzorovaným subjektem. Kroky, které je třeba udělat, jsou následující: 

 

1. Sestavit si tým kreativních lidí se zájmem o vytvoření nových nápadů. 

2. Ujasnit si firemní filosofie a filosofii sponzoringu (včetně aktivit společenské 

odpovědnosti). 

3. Stanovit marketingové komunikační cíle firmy a následně jasně definovat cíle 

sponzoringu. 

4. Stanovit si cílové skupiny, které chceme prostřednictvím sponzoringu oslovit. Je 

třeba zvážit všechny možnosti cílových skupin v motoristickém sportu (diváci, 

média, obchodní partneři aj.). 

5. Jasně definovat cílovou skupinu z hlediska demografických a psychografických 

znaků. Lze provést výzkum v daném prostředí motoristického sportu. 
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6. Roztřídit si užitky (aktiva), které máme v rámci sponzorské smlouvy k dispozici, 

dle charakteristik (můžeme využít model z této práce – aktiva pro vizuální 

reklamu, B2B reklamu a podpůrnou reklamu). Popřípadě na základě spolupráce 

se sponzorovaným dohodnout další užitky vhodné pro vytvoření aktivace 

sponzoringu. 

7. Prozkoumat dostupné kanály sponzoringu ve sponzorovaném prostředí. 

8. Sestavit dostupné finanční, lidské a materiální zdroje, které má firma k dispozici 

pro aktivaci sponzoringu (tedy další zdroje kromě těch, které již poskytujeme 

sponzorovanému). 

9. Filosofie firmy (sponzoringu) spojená s charakteristickými rysy sponzorovaného 

napomůže vytvořit možné obsahy sponzoringu.  

10. Na základě užitků (aktiv), cílů sponzoringu, cílových skupin, dostupných kanálů 

sponzoringu, zdrojů firmy a možných obsahů sponzoringu výběr vhodné 

strategie (či více strategií) pro aktivaci sponzoringu. 

11. Vytvoření několika originálních návrhů (lze využít například metodu 

brainstormingu) a výběr jednoho či více, na základě dostupných zdrojů. 

12. Vytvoření plánu aktivace sponzoringu v rámci motoristické sportovní akce.  

 

 Nejen sponzorující firmy a firmy mající zájem o sponzoring motoristického 

sportu mohou najít v této práci inspiraci. Také sponzorovaní, především menší 

sponzorované týmy a akce se mohou inspirovat pro vytvoření lákavější nabídky pro 

potenciální sponzory.  

 Diplomová práce pracovala s obecnými faktory, kromě cílů a cílových skupin 

konkrétních firem. Omezení vytvořených modelových návrhů vidím především 

v neznalosti finanční stránky sponzorů. Návrhy jsou obecné a zahrnují obecné možnosti, 

které sponzorující v rámci sponzoringu rallye závodního týmu a akcí mají. 

Z praktického hlediska je nutné zaměřit se na konkrétní sponzory a sponzorující. Tato 

práce může být podkladem pro další studia, která se budou zabývat právě těmito 

konkrétními případy. 
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