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Abstrakt 

Práce Výklad pojmu retromarketing na příkladu současné marketingové komunikace v České 

republice se zaměřuje na výklad pojmu retromarketing, jeho současné využití znázorněné na 

příkladu kampaní českých společností (Kofola, Míša, Botas a dalších), důvod příklonu 

českých firem k této formě marketingové komunikace a jeho psychologické a sociálně-

kulturní aspekty v soudobé české společnosti. Retromarketing využívaly a využívají 

společnosti spíše intuitivně a nemá v současné době silný teoretický základ. Cílem práce je 

v první řadě pojem retromarketing vyložit, v druhé řadě pak zjistit, proč je retromarketing 

jako forma marketingové komunikace využívanější stále větším počtem českých společností a 

analyzovat, na příkladech konkrétních kampaní, jakým způsobem je tato forma marketingu 

aplikována. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Část teoretická je zaměřena 

na objasnění pojmu, jeho zasazení do širšího kontextu marketingové komunikace a psychické 

a sociálně-kulturní aspekty retromarketingu. Kapitola teoretického výkladu je pak věnována 

výkladu a porozumění nostalgii jako jednomu z klíčových prvků retromarketingu. V praktické 

části jsou analyzovány zvolené ukázky komunikačních aktivit vybraných společností za 

účelem nalezení prvků retromarketingu v jeho praktické aplikaci. 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

Thesis Interpretation of the Retromarketing Concept Illustrated on the Example of 

Contemporary Marketing Communication in the Czech Republic focuses on the interpretation 

of retromarketing, its current use on an example of Czech companies‘campaigns (Kofola, 

Misa, Botas and others), the reason for Czech companies‘ inclination to this form of 

marketing communication and the psychological and sociocultural aspects of contemporary 

Czech society. Retromarketing is used by companies rather intuitively and currently does not 

have a strong theoretical basis. Aim of the thesis is to 1) interpret and clarify the concept of 

retromarketing and 2) to determine why is the retromarketing as a form of marketing 

communication utilized more and more by Czech companies and analyze examples of specific 

campaigns to show how is this form of marketing applied. The work is divided into 

theoretical and practical part. The theoretical part is focused on clarifying the concept, its 

integration into the wider context of marketing communications and psychological and 

sociocultural aspects of retromarketing. One chapter of the theoretical interpretation is then 

given to the interpretation and understanding of nostalgia as one of the key elements of 

retromarketing. In the practical part are analyzed selected examples of the communication 

activities of selected companies for the purpose of finding retromarketing elements in its 

practical application. 
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ÚVOD 

Není pochyb o tom, že v současném českém marketingovém prostředí vzrůstá tendence 

návratu do minulosti, zapojení retro prvků do komunikačních strategií a působení na 

nostalgický sentiment spotřebitele. Souhrnně je tato tendence označována jako 

retromarketing. 

Ve své bakalářské práci se zaměřím na výklad pojmu retromarketing, jeho současné využití 

na příkladu kampaní vybraných českých společností (Kofola, Míša, Botas a dalších), důvod 

příklonu českých firem k této formě marketingové komunikace a jeho psychologické a 

sociálně-kulturní aspekty v soudobé české společnosti. Cílem mé práce je zjistit, proč je 

retromarketing jako forma marketingové komunikace využívanější stále větším počtem 

českých společností a analyzovat na příkladech konkrétních kampaní, jakým způsobem je tato 

forma marketingu aplikována.  

Retromarketing není prozatím teoreticky významně zakotven. Pro potřeby této práce čerpám 

z díla Stephena Browna, jenž má na teoretickém podkladu pojmu největší zásluhy. Dále 

čerpám z publikací psychologických a těch, jež se věnují nostalgii. Důležitou část 

informačních zdrojů tvoří odborné, i částečně populární, články v tuzemsku vážící se 

k tématu.  

K pozměnění tezí došlo v případě druhé kapitoly, v níž jsem původně zamýšlela analyzovat 

pouze psychologické aspekty retromarketingu. Po studiu literatury a dalších zdrojů jsem si 

však uvědomila, že velmi podstatné místo v porozumění retromarketingu náleží zároveň 

sociálně-kulturním aspektům české společnosti. V kapitole tak zohledňuji psychologické a 

sociálně-kulturní aspekty retromarketingu.  
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1. VÝKLAD POJMU RETROMARKETING 

 

1.1 Definice retromarketingu 

 

Bezpochyby jednou z hlavních obtíží studia retromarketingu je jeho amorfnost. Vzhledem 

k jeho relativní novotě ve skupině marketingových odvětví je navíc jeho teoretické pokrytí 

spíše skrovné.  

Neexistuje tak přesné vymezení pojmu a jeho definice. Prvky retromarketingu společnosti 

využívají více či méně již delší dobu, jako pojem se však začal užívat teprve relativně 

nedávno, a to spíše intuitivně. Tomu nasvědčuje i nejednotná podoba aplikace pojmu 

samotného. V psané formě se vyskytuje jako retromarketing, retro marketing i retro-

marketing. Pro potřeby této práce budu užívat tvaru prvního, tedy retromarketing. S touto 

podobou pracuje i Stephen Brown. 

V současnosti, souhrnně řečeno, nostalgie není, co bývala – poněvadž není již více záležitostí 

minulosti – „…spotřebitelé již nedrží tolik krok s Jonesovými, jako spíše s rodiči 

Jonesových.“
1
 Minulost se stala přítomností a staré je nové „nové“. Retromarketing reaguje 

na pocit nostalgie v soudobé společnosti a ujišťuje spotřebitele, že kupovaný produkt má 

tradici, je prověřený časem a je autentický.   

Ukazateli pro touhu návratu do minulosti mohou být úspěchy obnoveného „Brouka“ 

společnosti Volkswagen, Mini od BMW, či 500 od Fiatu. Duch nostalgie je pociťován 

v dnešní globální společnosti velmi silně. Mohutný komerční úspěch obnovené ságy 

Hvězdných válek, produkce retro filmů a seriálů, konkrétně například seriálu Mad Men, jenž 

již šestou řadou láme v USA rekordy sledovanosti. Retro proniklo do všech oblastí konzumní 

sféry. Hit počítačových her let minulých Minecraft se svým stylem vrátil k počátkům 

počítačové grafiky.  Makronky z Ladurée zaznamenaly velkolepý návrat do světa 

gastronomie. A samotné hnutí hipster, jež v současnosti zmítá amerikanizovanými 

společnostmi, svým odklonem od mainstreamové zábavy, haněním dnešního 

přetechnologizovaného lidstva a návratem k jednoduššímu způsobu života, poukazuje na 

sdílenou všeprostupující nostalgii.  

                                                           
1
 Brown, S. Marketing – The Retro Revolution. SAGE Publications, 2001, s. 3 (Pokud není uvedeno jinak, 

přeložila autorka.) 
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Česká společnost sdílí podobný pocit. Ačkoliv důvody české nostalgie jsou komplexnější, jak 

uvedu v oddílu 2.2.1 Retromarketing a využití nostalgie. Jedním z ukazatelů je návrat a 

obnova značek minulých – Kofoly, Botas, zmrzliny Míša, žvýkaček Pedro, Igráčků, kol 

Favorit, hodinek Prim a výčet by mohl pokračovat.  

Nejčastěji je v současnosti pojem retro užíván pro označení doby 50., 60., 70. a 80. let 

dvacátého století.
2
 Obecně retro označuje minulé, zaniklé, někdejší. Je vzpomínkou na dobu 

dřívější a její atmosféru.  

 

1.2 Druhy retromarketingu 

 

Oproti obtížím s definicemi je evidentní, že je několik různých způsobů manifestace 

fenoménu retra. Stephen Brown ustavuje tři kategorie – Repro, Repro Nova a Repro de Luxe.3 

Repro – přísluší reprodukci starého víceméně ve stejné podobě, ačkoli význam produktu se 

mohl v průběhu jeho neexistence změnit. 

Repro Nova – označuje kombinaci starého s novým, většinou ve formě kombinace dobového 

designu a moderní technologie. 

Repro de Luxe – obnovuje nebo reprodukuje výrobek, jenž primárně obchoduje s nostalgií. 

Pojem bývá též označován neonostalgie. 

 

1.3 Interní důvody společností pro využití retromarketingu 

 

Důvodů, proč se společnosti rozhodují pro využití retromarketingu ve svých komunikačních 

strategiích, existuje několik.  

Jedním z nich je praktická stránka tohoto rozhodnutí. Kupříkladu opětovné vysílání 

černobílých televizních reklam je nízkonákladový způsob, jak diferencovat odlišné 

produktové řady výrobků či služeb, a dát najevo, že společnost nebere sebe samu příliš vážně.  

Reklamy z dob minulých jsou konec konců už svou podstatou zábavné a komické. Zvláště ty, 

jež se pyšní nejnovější technologií nebo prezentují futuristické produkty.
4
 Pro společnost 

                                                           
2
 Brown, S. Marketing – The Retro Revolution. SAGE Publications, 2001, s. 5 

3
 Ibid., s. 6 
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navíc dává smysl, aby vytáhla z rukávu své pomyslné eso dědictví, pokud má možnost s touto 

kartou hrát. Na soudobém trhu již není vysoká kvalita hlavním rozlišujícím faktorem ve 

své produktové kategorii, je standardem. „Produkty pracují stále na více podobné úrovni 

kvality. (…) I pro produkty vyráběné masově je kvalita samozřejmostí, nikoli záležitostí 

diferenciace.“
5
 Firmy hovoří o ekvitě své značky, povědomí zákazníků o značce a jejich 

představách a postojích s ní spojených. Ekvita pak určuje podstatnou část její reálné hodnoty.
6
   

Jako řada dalších faktorů, byla i ona ovlivněna nedávnou ekonomickou krizí, jež znatelně 

zasáhla prostředí českého trhu. Některé společnosti v krizi vycítily svou příležitost a českému 

spotřebiteli, jenž ztratil svou pevnou půdu pod nohama, nabízejí zpět pozbytou jistotu ve 

formě známých tradičních výrobků. Návrat k postupům využívaným v minulosti tak není 

v tomto případě přiznáním hospodářské porážky, ale strategickým krokem. Instituce se 

navracejí k marketingovým strategiím, jež se v minulosti prokázaly úspěšnými. 

Provedené studie poté předkládají data, jež ukazují, že retro je velmi úspěšným způsobem 

změkčení tvrdého prodeje díky růžovým brýlím nostalgie.
7
 

Sekundární skupina důvodů obratu společnostem k retromarketingu má svůj původ vně 

marketingových oddělení. Je jimi jak malá invence reklamních či komunikačních agentur, jež 

s firmou při tvorbě komunikační strategie spolupracují, tak názor zákazníků samotných 

získaný prostřednictvím průzkumu trhu. Marketing je nyní po několik desetiletí orientován na 

spotřebitele. Vzestup retra je tak nedílně odrazem preferencí ze strany zákazníků. Jak ale 

poznamenává Shorris, tato orientace zabraňuje firmám ve vývoji.
8
 Zákazník si může vybrat 

pouze z toho, co již z vlastní zkušenosti zná. Má možnost vybírat pouze z minulosti. Průzkum 

trhu výrobci znovu a znovu opakuje, aby pokračoval ve své činnosti zrovna tak, jako 

doposud, nebo se vrátil ke strategii minulé.  

Užití retra  nadále ovlivňují události, jež přesahují samotnou organizaci či spotřebitele. Mezi 

tyto skutečnosti patří například novodobá obava o životní prostředí v důsledku množství 

                                                                                                                                                                                     
4
 Brown, S. Marketing – The Retro Revolution. SAGE Publications, 2001, s. 6 

5
 Lorenz, A. Reitzle Maps Out Jaguar's Route into The Future. The Sunday Times, 4. 7. 1999, s. 7 

6
 Aaker, D. A., Brand building – budování značky. Computer Press, 2003, s. 53 

7
 Brown, S. Marketing – The Retro Revolution. SAGE Publications, 2001, s. 6 

8
 Shorris, A. A Nation of Salesmen: The Tyranny of the Market and the Subversion of Culture. Avon, 1994, s. 158 
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ekologických katastrof, jež vedla k obnovenému důrazu na zachování, obnovu a ochranu 

minulosti.
9
 

V neposlední řadě má v odůvodnění rostoucí popularity retromarketingu své místo 

přesvědčení, že vše již bylo vytvořeno. Zbývá již jen míšení, kombinace a pozměnění 

minulého či stávajícího. 

Výčet konkrétních odůvodnění užívání retromarketingu v mikro měřítku komerčního 

uplatnění, ať již se jedná o společnosti či jejich zákazníky, v předešlých odstavcích je 

podstatný pro porozumění motivací k jeho aplikaci. Na druhém konci pomyslných vah je 

ukazatel stejné důležitosti – motivace zkoumaná v makro měřítku, vně komerční sféry. 

Některé z nejvíce sugestivních úvah o současném zaujetí minulostí odkazují k širším sociálně-

kulturním aspektům, jež budu analyzovat v následující kapitole.  

 

 

2. PSYCHOLOGICKÉ A SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ ASPEKTY RETROMARKETINGU 

 

2.1 Psychologické aspekty retromarketingu  

 

Americký autor a básník Shel Silverstein vytvořil pojem Tesarac k popisu těch časových 

období, v nichž nastávají významné sociální a kulturní změny.
10

 Během Tesaracu se 

společnost stává více a více chaotickou a matoucí, než se přeorganizuje způsobem, jenž nelze 

snadno a přesně předvídat. Packard sledoval stejný jev. Hlavní vlastností retra a 

postmodernismu je, že jsou oba odkázány na rekapitulaci, a tudíž opírání se spíše o cyklické 

než lineární modely času.
11

 Tato podstata podporuje jednu z často navrhovaných příčin 

retrománie: efekt fin-de-siècle.
12

 Na přelomu století je lidstvo nakloněno ke zpětným 

pohledům na své úspěchy, neúspěchy, šťastná vyváznutí a katastrofická rozhodnutí v průběhu 

předcházejících epoch. 

                                                           
9
 Brown, S. Retro-marketing: Yesterday's Tomorrows, Today!. Marketing Intelligence & Planning. 1999, 17/7, s. 

368 
10

 Lewis, D., Bridger, D. The Soul of the New Consumer: Authenticity - What We Buy and Why in the New 
Economy. Nicholas Brealey Publishing, 2001, s. 1 
11

 Packard, V. Hidden Persuaders. Ig Publishing, 2007, s.59 
12

 Brown, S. Marketing – The Retro Revolution. SAGE Publications, 2001, s. 14 
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Vzestup urbanismu v devatenáctém století a jeho zrychlení ve století dvacátém změnilo 

značnou část západního světa z usazené agrární společnosti v putovní městskou, s následnou 

ztrátou zakořenění, komunitního ducha venkova a smyslu pro místo.
13

  

Příkré tempo současných technologických změn mohlo velmi pravděpodobně stimulovat 

touhu po jednodušších a klidnějších časech mezi těmi, od kterých je požadováno být neustále 

v pohybu, držet krok a udržet náskok.
14

 

Před rozmachem moderních technologií na konci 20. století věděli spotřebitelé o produktech 

nebo službách pouze to, o čem se je výrobci a inzerenti rozhodli informovat. Rychlé přijetí 

informačních technologií zákazníky učinilo informace široce a snadno dosažitelné. 

Dostupnost informací se prudce zvýšila nejen díky internetu, ale i ostatním mediatypům - 

tisku, rozhlasu a televizi. Spotřebitelé jsou tak téměř nuceni, aby se stali větší součástí 

kupovaného produktu. 

David Lewis používá pro příslušníky této generace označení Nový spotřebitel (New 

Consumer).
15

 Styl spotřeby tohoto jedince je tak ojedinělý, že ovlivňuje všechny aspekty jeho 

nákupního rozhodování. Pro mnoho Nových spotřebitelů uvedená míra zapojení znamená 

například proměnu rutinního nákupu potravin v pátrání po produktech, jejichž autenticita je 

nazírána jako způsob ochrany rodinného zdraví a uspokojení vymezených etických principů. 

Jako příklad mohou sloužit otázky: Je tato zelenina opravdu bio?, Byl tento šampon testován 

na zvířatech? či Byly tyto šaty vyrobeny za využití dětských pracovníků?. 

Zatímco nákupní chování dřívějších spotřebitelů výrazně ovlivňoval nedostatek produktů, 

Nový spotřebitel trpí nedostatkem času, pozornosti a důvěry.
16

 V důsledku toho je ochoten 

zaplatit prémiovou cenu s cílem tyto mizející entity ochránit. K nejvýznamnějším rozdílům 

nákupního rozhodování dřívějších a současných spotřebitelů patří touha po autenticitě.
17

 

Jedním z důvodů této touhy je přesvědčení, že autentické produkty a služby nabízejí nejlepší 

hodnotu za danou cenu, jsou kvalitnější, spolehlivější a pravděpodobně si časem svou 

hodnotu udrží, nebo ji dokonce zvýší. Tuto skutečnost vztahuje Ivan Tomek, odborník na 

výzkum trhu a marketing v České republice, na české spotřebitele: „Pokud značka nabízí jen 

tradice, není to zajímavé, protože v marketingu a značkách roste role emocí. Samotné tradice 

                                                           
13

 Brown, S. Marketing – The Retro Revolution. SAGE Publications, 2001, s. 11 
14

 Ibid., s. 12 
15

 Lewis, D., Bridger, D. The Soul of the New Consumer: Authenticity - What We Buy and Why in the New 
Economy. Nicholas Brealey Publishing, 2001, s. 20 
16

 Ibid., s. 21 
17

 Ibid., s. 45 
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přestávají spotřebitele zajímat, nutná je autenticita, něco, co zaujme, vzruší nebo pobaví. 

Pokud tedy tradice nevytvoří emocionální vazby na současnost, nestačí pro úspěšné budování 

značky.“
18

 

Dalším z psychologických důvodů funkčnosti retra je skutečnost, že lidé se učí chování, tedy i 

tomu nákupnímu, pomocí odpozorování.
19

 Poznatky se poté upevňují zvykem.
20

 Lidé 

nakupují v určitých obchodech, dávají přednost konkrétní značce výrobku v produktové 

kategorii částečně kvůli svému racionálnímu, částečně emocionálnímu rozhodnutí. Často 

proto, že takovým způsobem jednali jejich rodiče, a oni sami se naučili stejnému nákupnímu 

rozhodování, které časem jen upevnili.  

„Retru jsou více nakloněny ženy a extrapolace z tohoto základního předpokladu vysvětluje 

nástup vlny retro z hlediska ženské emancipace, kupní síly pracujících žen a obchodníky 

užívané genderově založené segmentační strategie.“
21

 Na druhou stranu ale Brown 

poznamenává, že náchylnost spotřebitele k retru může méně souviset s pohlavím spotřebitele 

a více s rozsahem jejich zapojení do produktové kategorie.
22

 

S retrem se často pojí určitý jev. Mnoho produktů retro orientovaných na dospělé volí 

designově dětskou estetiku. Podle Goldmana a Papsona nostalgická reklama probouzí 

v jedinci jeho vnitřní dítě.
23

 

 

2.2 Lifestylové studie českých spotřebitelů 

 

LifeStyle 2012 

 

Životní úroveň a spokojenost obyvatel České republiky je pravidelně monitorována 

výzkumnými agenturami. V této práci přihlédnu k výsledkům dvou aktuálních výzkumů 

agentury TNS AISA – Lifestyle 2012 a The TRU Study 2013. 

                                                           
18

 Krupka, J. Tradice je plus, ale sama o sobě nestačí. Lidové noviny, 22. 4. 2009, s. 18 
19 Atkinson, R. L. Psychologie. Portál, 2003, s. 93 
20

 Ibid., s. 464 
21

 Samuel, R. Theatres of Memory: Past and Present in Contemporary Culture. Verso, 1994, s. 122 
22

 Brown, S. Marketing – The Retro Revolution. SAGE Publications, 2001, s. 12 
23

 Goldman, R., Papson, S. Sign Wars – The Cluttered Landscape of Advertising. Guilford Press, 1996, s. 235 
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TNS AISA vytvořila studii LifeStyle 2012
24

 mapující životní styl českých spotřebitelů, jejich 

chování a hodnoty.
25

  

Ze studie vyplývá, že Češi nejsou šťastným národem. Index štěstí dosahuje hodnoty 28, což je 

například oproti Německu hodnotou poloviční. Výzkum poukazuje na skutečnost, že od roku 

2010 se tento index snížil o 4 indexní body z původních 32. Každý pátý Čech je se svým 

současným životem nespokojen. Pravidelně se ve výzkumu opakují pocity osamocení, 

oslabení, izolace a stresu. Studie následně položila otázku, jak by bylo možné pomoci 

Čechům chybějící štěstí nalézt a jaké tento krok skýtá možnosti pro marketingovou 

komunikaci. Většina respondentů uváděla, že touží být sami sebou, chtěli by mít oporu 

v člověku, na něhož by se mohli spolehnout a jenž jim rozumí. Pro společnosti toto 

porozumění znamená touhu zákazníků po rodinném pochopení. Tedy po tradici, jistotě a 

důvěře.
26

 Směr marketingové komunikace při dodržení těchto parametrů bude v souladu právě 

s retromarketingem.  

Finanční situace dotazovaných obecně není příznivá. Třetina se domnívá, že se v budoucnosti 

ještě zhorší. Čtvrtině respondentů nezbývají zdroje pro vytvoření finanční rezervy a další 

čtvrtině dosahuje finanční rezerva maximálně do výše jednoho měsíčního příjmu.  Ačkoli 

v doznívajícím duchu finanční krize až polovina účastníků studie uvedla, že je jejich situace 

horší, než dříve, 75% zároveň sdělilo, že utrácí stejně či více, než v minulosti. 

To skýtá možnost asociace na dobu, kdy si spotřebitel vybavuje ceny zboží citelně nižší. 

Nízké ceny si spojuje s konkrétními produkty. A ačkoliv je jejich cena v současnosti vyšší, 

asociačně je propojí se „starými dobrými časy“ se „starými dobrými cenami“. 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 LifeStyle 2012, [cit. 2013–03–17]. Dostupné z <http://everythingisaremix.info/watch-the-series/> 
25 výzkum není veřejně přístupný, informace přebírány z: Lifestylová studie: Jak žijí Češi? [online], 29. června 

20012 [cit. 2013-03-17]. Dostupné z <www.mediaguru.cz/2012/06/jak-ziji-cesi-a-jak-vypada-jejich-

stesti/#.UZqyWbVM8b0> 
26 Atkinson, R. L. Psychologie. Portál, 2003, s. 105 

http://everythingisaremix.info/watch-the-series/
http://www.mediaguru.cz/2012/06/jak-ziji-cesi-a-jak-vypada-jejich-stesti/#.UZqyWbVM8b0
http://www.mediaguru.cz/2012/06/jak-ziji-cesi-a-jak-vypada-jejich-stesti/#.UZqyWbVM8b0
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The TRU Study 2013 

Výzkumná agentura TNS AISA ve své návazné studii The TRU Study 2013
27

 monitoruje 

mladé nedospělé (12-18 let) a mladé dospělé (19-26 let) jako současné a budoucí spotřebitele 

i apoštoly změn v českých domácnostech. Zaměřuje se na jejich preference v oblasti volného 

času, konzumace médií a technologií, sleduje online chování, oblibu značek a důvody jejich 

obliby, hodnoty, životní postoje, společenská témata, trendy, idoly a další. Umožňuje zachytit 

nejen aktuální stav, ale i vývoj v čase.
28

  

Ze studie vyplývá, že jsou respondenti znalí hodnoty peněz a touží po úspěchu. Zároveň 

pravidelně zažívají stres a obavy. Více než dříve se mladí lidé dnes zamýšlejí nad 

budoucností, uvažují vážně o výběru nadcházejících škol a jak si najít jistou pracovní pozici. 

Dotazovaní uvádějí, že jsou si vědomi potřebného vynaložení mnoha úsilí k získání peněz. 

Tato skutečnost například ovlivňuje jejich vztah k půjčkám, k nimž mají obezřetnější přístup 

než starší občané České republiky. Uvedenému trendu odpovídá i jejich větší obezřetnost ve 

spotřebě a potažmo i reklamě.  Společnosti musí vynaložit více snahy pro vyvolání nadšení 

v mladých spotřebitelích, o to více k podnícení touhy po jejich produktech. 

Nejspokojenější jsou nejmladší z respondentů. Se stoupajícím věkem dotazování hledají čím 

dál více podporu, uznání a respekt. To ovlivňuje jejich rozhodování, v němž jsou opatrnější, a 

před troufalým a odvážným dávají přednost jistému a prověřenému. Tento sentiment 

koresponduje s esencí retromarketingu. Dalším zjištěním je skutečnost, že mladí lidé 

v pravidelném meziročním srovnání dávají stále častěji přednost zaměstnaneckému poměru 

na plný úvazek před splněním svého snu v rámci vlastního podnikání. Převládá tak poukaz na 

tradici a jistotu, jež jsou duchem retra. 

Z rozsáhlého výzkumu vystupuje pro obrat k retru významný poznatek. Přestože mladí Češi 

ve věku 16-19 let tráví dvě třetiny svého času online na Facebooku, jejich vztah ke zmíněné 

sociální síti se začíná měnit. Respondenty je vnímám jako nezbytnost pro jejich sociální život, 

jíž využívají ke komunikaci s přáteli, ale také jako informační médium. Dotazovaní však 

uváděli, že se na Facebooku cítí být rukojmími a že jeho užíváním tráví více času, než by si 

                                                           
27 The TRU Study 2013, cit. 2013–03–17. Dostupné z <http://www.tns-aisa.cz/press-release/tru-report-

mlad%C3%AD-lid%C3%A9-jsou-odpov%C4%9Bdn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-l%C3%A9pe-znaj%C3%AD-cenu-

pen%C4%9Bz> 
28 výzkum není veřejně přístupný, informace přebírány z: Králová, E. The TRU Study 2013: Mladí v područí 

Facebooku. Strategie, 21. 2. 2013, s. 26  

http://www.tns-aisa.cz/press-release/tru-report-mlad%C3%AD-lid%C3%A9-jsou-odpov%C4%9Bdn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-l%C3%A9pe-znaj%C3%AD-cenu-pen%C4%9Bz
http://www.tns-aisa.cz/press-release/tru-report-mlad%C3%AD-lid%C3%A9-jsou-odpov%C4%9Bdn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-l%C3%A9pe-znaj%C3%AD-cenu-pen%C4%9Bz
http://www.tns-aisa.cz/press-release/tru-report-mlad%C3%AD-lid%C3%A9-jsou-odpov%C4%9Bdn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-l%C3%A9pe-znaj%C3%AD-cenu-pen%C4%9Bz
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sami přáli. Začíná se tak stávat více povinností než zdrojem zábavy. Sledujeme současný 

odklon od vysokého stupně technologicky zprostředkované konektivity směrem k 

nezprostředkované interpersonální komunikaci. Tato skutečnost je dalším z faktorů, jímž se 

projevuje nostalgický duch české společnosti, a která posiluje efektivitu působení 

retromarketingové komunikace.  

 

2.3 Nostalgie 

 

Pro retromarketing je charakteristickou a nezbytnou podmínkou nostalgický étos ve 

společnosti.
29

 Nostalgie hraje pro retro zásadní a nezastupitelnou roli a její podstata je úzce 

propojena s podstatou retromarketingu. V této kapitole se proto budu věnovat jejímu 

hlubšímu porozumění a formě, jíž nabývá v české společnosti. 

Nostalgie je pocit ztráty a dislokace, nenáležení, nezapadnutí. Je to románek s vlastní fantazií. 

„Nostalgická láska může přežít jen ve vztahu na dálku. Filmový obraz nostalgie je dvojitá 

expozice, nebo překrytí dvou snímků – z domova a zahraničí, minulosti a současnosti, snu a 

každodenního života. V okamžiku, kdy se snažíme jej vtísnit do jednoho snímku, zlomí se 

rámeček nebo spálí povrch.“
30

 Je to touha po odlišné době – době dětství, pomalejšího rytmu 

života. V širším slova smyslu, nostalgie je vzpourou proti modernímu pojetí času, 

současnému období v dějinách a pokroku. „Nostalgická touha po zahlazení historie a její 

přeměny v soukromou či kolektivní mytologii odmítá vzdát se myšlenky nevratnosti času, který 

trápí lidskou podstatu.“
31

 

Nostalgie se nezbytně nestaví proti modernitě a individuální odpovědnosti. Spíše je součástí 

modernity samé.
32

 

 

 

 

 

                                                           
29

 výzkum není veřejně přístupný, informace přebírány z: Králová, E. The TRU Study 2013: Mladí v područí 
Facebooku. Strategie, 21. 2. 2013, s. 26 
30

 Boym, S. The Future of Nostalgia. Basic Books, 2001, s. 14 
31

 Davis, F. Yearning for Yesterday: A Sociology of Nostalgia. Free Press, 1979, s. 26 
32

 Ibid., s. 19 
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2.3.1 Retromarketing a využití nostalgie 

 

V souvislosti s existující kritickou reflexí moderního stavu společnosti zahrnující nostalgii, 

zavádí Svetlana Boym pojem mimomoderní (off-modern
33

). Příslovce mimo mate smysl pro 

směr, nutí prozkoumat postranní a zadní uličky spíše než rovné silnice pokroku 21. století. 

V podstatě nostalgie leží zásadní ambivalence – „… je o opakování neopakovatelného, 

materializací nematerializovatelného. Mísí místo a čas a stírá rozdíly mezi subjektivním a 

objektivním.“
34

 Tato destrukturalizace skýtá jeden z důvodů, proč je pro retromarketing 

nostalgie klíčová. Jako nostalgie, retromarketing pracuje se sloučením „tehdy a tam“ a „teď a 

tady“, mezi reálným a subjektivně ideálním světem. Ambivalentní sentiment prostupuje 

populární kulturu 21. století, v níž je často užíván technologický pokrok a speciální efekty 

k vytvoření vize minulosti, od majestátních stád dinosaurů, přes hrdinná vítězství válečníků 

na bitevních polích po velkolepost Titanicu. Pokrok nostalgii nezmírnil, naopak ji ještě 

prohloubil.   

Předchozí poznatky se vztahují k západní společnosti i společnosti české. Česká nostalgie je 

kombinací nostalgie západní společnosti a nostalgie postsocialistických zemí střední a 

východní Evropy. Český spotřebitel je Novým spotřebitel v Lewisově pojetí, i on trpí 

novodobým nedostatkem času, pozornosti a důvěry.  

Právě dostatek času na pozastavení se, rozhovor, byl zvráceným výsledkem socialistického 

hospodářství.
35

 Retrospektivně se lze domnívat, že tehdejší pomalé tempo a čas na reflexi 

umožnil existenci snu o svobodě. 

Se Silversteinovým konceptem Tesaracu a Packardovým efektem fin-de-siècle se nepřímo 

shodují Boym
36

 a Davis
37

. Revoluce jsou často následovány propuknutím nostalgie. V případě 

české společnosti je nostalgie ovlivněna vícero revolucemi – od lokální sametové po globální 

technologickou. Tuzemská nostalgie tak není o touze po starém režimu, ale spíše o 

nerealizovaných snech minulosti a vizí budoucnosti, jež zůstaly nenaplněné.  

 

                                                           
33

 Boym, S. The Future of Nostalgia. Basic Books, 2001, s. 16 
34

 Ibid., s. 17 
35

 Boym, S. The Future of Nostalgia. Basic Books, 2001, s. 15 
36

 Ibid., s. 16 
37

 Davis, F. Yearning for Yesterday: A Sociology of Nostalgia. Free Press, 1979, s. 43 



19 
 

 

3. VYUŽITÍ RETROMARKETINGU NA ČESKÉM TRHU  

 

Současná nostalgie českého spotřebitele je příležitostí pro tuzemské značky k obnovení své 

tradice. Tuto možnost české značky využívají – v odlišné intenzitě, přímočaře nebo jako 

podporu prodeje. 

 

3.1 Současná situace na českém trhu 

 

Hra na národní notu má v současné globalizované době nesporné přednosti. Regionální původ 

je oceňován a vnímám jako pozitivní a jeho odchylnost od nivelizované jednotvárnosti 

spotřebního zboží mu dodává punc odlišnosti a zajímavosti. Tento fenomén prostupuje české 

komerční prostředí ve všech jeho sférách. Veřejnoprávní Česká televize svou produkcí seriálů 

Zdivočelá země a Vyprávěj pravidelně obsazovala přední příčky sledovanosti. Ačkoli 

meziročně klesá spotřeba nealkoholických nápojů, stoupá prodej točených limonád.
38

 

Tradiční české pohádkové postavičky zaujímají přední pozice v hračkářských obchodech 

vedle protagonistů animovaných filmů a seriálů z dílny Walta Disneye. Hodinářství Prim 

posílilo a upevnilo svou pozici na trhu. Společnost Efko slaví úspěch s návratem Igráčků. 

Zmrzlina Míša upozorňuje na svou dlouholetou tradici v českém prostředí, díky čemuž si 

udržuje vysoké postavení na tuzemském trhu. Nosí se značka, jež dala botaskám jejich jméno, 

Botas. Vrací se žvýkačky Pedro, kola Favorit, dokonce sifon v upravené podobě pod názvem 

SodaStream. 

 

V české podobě retromarketingu hraje taktéž významnou roli tradice. Tradice není totožná 

s dlouhou existencí značky na trhu. Tradiční značky jsou jak letité, tak relativně mladé. 

Tradice však vždy pomáhá značce s její identifikací – není nutné budovat image od začátku, 

lze využít již tu existující.
39

 Pro společnost je tento krok výhodný i z hlediska úspory nákladů 

za reklamu. Dle výzkumu Trendy 2008/03, jež uskutečnila agentura STEM pro sdružení 

České značky
40

, si lidé českou značku asociují právě s tradicí. Česká značka je spojena 

s výrobou v tuzemsku při dlouhodobé domácí tradici s využitím české pracovní síly. Vlna 

                                                           
38 Kütner, D. Točené limonády jsou zpět [online], 13. července 20012 [cit. 2013-03-20]. Dostupné z 

<http://zpravy.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/tocene-limonady-jsou-zpet-832477> 
39

 Krupka, J. Tradice je plus, ale sama o sobě nestačí. Lidové noviny, 22. 4. 2009, s. 18 
40 Hampl, S. Kdo nepreferuje české značky, není Čech. Marketing magazine, 6. 8. 2008, s. 28 

http://zpravy.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/tocene-limonady-jsou-zpet-832477
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nadšení z výrobků z druhé strany bývalé železné opony je již velmi nevýrazná. Generace, jež 

po revoluci od tuzemského konvertovala k západnímu, se nyní od zahraničního distancuje a 

navrací se zpět k domácímu.  Jako většina jevů, i preference v rámci nákupního chování 

podléhají cyklicitě. 

České obyvatelstvo v tuzemských značkách opětovně nalézá pozbylou důvěru Nového 

spotřebitele. O jejich důvěře svědčí poznatek z výše uvedeného výzkumu, z něhož vyplývá, že 

občané České republiky se neobávají o budoucnost českých značek v konkurenci značek 

zahraničních.  

Podoba českého retra je dvojí. „Zatímco návrat do první poloviny 20. století nabízí sentiment, 

spojení s léty normalizace hraničí s recesí.“
41

 Silné značky úspěšně uplatňující 

retromarketing ve svých komunikačních strategiích, konkrétně například Kofola, Míša či 

Botas, retro jak užívají, tak ustavují. Dle Jiřího Langpaula by „měla retro kampaň vycházet z 

předem dané strategie nebo z podstaty produktu samého. Zadavatel k jejímu využití musí mít 

jasný důvod, jinak snaha vyzní kontraproduktivně.“
42

 

 

 

3.2 Praktické využití retromarketingu 

 

V této kapitole se budu věnovat analýze vybraných českých značek Kofola, Míša, Botas a 

okrajově několika dalších, jež ve svých komunikačních aktivitách využívají prvky 

retromarketingu, a na příkladu konkrétních kampaní analyzuji, jakým způsobem je tato forma 

marketingu v českém prostředí užívána. 

 

3.2.1 Kofola 

 

Značkou, jež v České republice využívá retromarketing úspěšně a nejvýrazněji, je Kofola. 

Mezi svými „retrokonkurenty“ je specifická tím, že mísí prvky Repro a Repro de Luxe. (viz 

1.2 Druhy retromarketingu). Vedení společnosti Kofola se distancuje od svého předchůdce. 

Podle vyjádření společnosti není současná Kofola obnovením té předrevoluční, ale je zcela 

                                                           
41

 Chromý, A. Uzrál čas na retro? [online], 22. února 2010 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z 
<http://mam.ihned.cz/c1-40671930-uzral-cas-na-retro> 
42

 Ibid. 

http://mam.ihned.cz/c1-40671930-uzral-cas-na-retro
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novým nezávislým produktem.
43

 Z tohoto hlediska by tak odpovídala retromarketingovému 

typu Repro de Luxe. Spotřebitelé ji však vnímají právě jako značku obnovenou. Jako 

pokračovatele socialistického kolového nápoje. Subjektivně je tedy spíše typem Repro. 

Po roce 1989 převzaly po Kofole štafetu kolové nápoje ze západu a na léta se ujaly vlády nad 

svou produktovou kategorií. Kofola se na trhu objevila výrazněji opětovně na konci 

devadesátých let. V roce 2001 se díky komunikační kampani s claimem „Když ji miluješ, není 

co řešit“ dostala do povědomí českých spotřebitelů a její vliv na českém trhu začal sílit.
44

 

V analýze kampaní Kofoly se zaměřím na ty frekventovaně zmiňované v marketingovém 

diskurzu, jež jsou zároveň nejčastěji se značkou spojovány – kampaň se sloganem „Když ji 

miluješ, není co řešit“, Alofok, guerilla marketing s kofolásky a vánoční reklamní spot 

s divokým kancem.  

 

Když ji miluješ, není co řešit 

V roce 2001 uvedla Kofola TV spot s claimem značky „Když ji miluješ, není co řešit“. 

V návaznosti na něj se poté v dalších letech vyhotovily variované spoty s obdobným 

námětem.  

Tematická řada kampaní se realizovala v letním období, čemuž odpovídalo i prostředí a 

motivy jednotlivých TV spotů. Na těchto příkladech odehrávajících se za slunného počasí na 

pláži „u vody“, vyzdvihnu prvky retromarketingu, jež pracují s českou nostalgií.  

Uváděné názvy jednotlivých spotů jsou smyšlené, sloužící jednodušší orientaci. Nejedná se o 

názvy oficiální. 

Pro srovnání a názornost budu analyzovat dva spoty této tematické série: 

A) Vnadná slečna prodavačka - Původní TV spot, v němž si jde chlapec, na nějž padne 

los, nervózně koupit láhev kofoly k vnadné slečně prodavačce (viz Příloha č. 1). 

 

                                                           

43 Změna, retro a PR Summit 2012. [online]. 31. října 2012 [cit. 2013-03-21]. Dostupné 

˂www.markething.cz/zmena-retro-a-pr-summit-2012˃ 
44

 Kofola – Historie [online], cit. [2013–03–21]. Dostupné z <http://kofola.cz/index/kofola-historie> 

http://kofola.cz/index/kofola-historie
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B) Nuda pláž – Dva mladíci se vydávají za Naďou, objektem zájmu jednoho z přátel. 

Souběhem událostí se ocitají na nudistické pláži, kde si zakoupenou točenou kofolou 

zakrývají osobní partie, dokud Naďa svého obdivovatele nepožádá, zda se může 

z půllitru napít (viz Příloha č. 2). 

Uvedené televizní spoty se shodně odvíjejí u vody. Lokality jsou typicky české či českou 

krajinu simulující. Spot A se odehrává u rybníku, stylizace napovídá, že pravděpodobně v 60. 

či 70. letech. Spot B je vsazen do prostředí rybníka a přilehlého koupaliště. Tato prostředí 

jsou Čechům známá a blízká. V tuzemsku je dlouhodobá tradice trávení slunných letních 

chvil u rybníků a domácích toků, také proto, že zahraniční dovolená v socialistickém 

Československu víceméně možná nebyla. Většině Čechů je tak tento scénář blízký z vlastních 

prožitků svého mládí či dětství, což pocity nostalgie vyvolává a posiluje. Odkaz k minulosti a 

vyvolání vzpomínek podněcuje ve spotu A příjezd party chlapců na pro ně neúměrně velkých 

kolech, což asociuje nemožnost mít kolo vlastní, a tedy jeho vypůjčení od starších sourozenců 

či rodičů, z finančních důvodů či jeho faktické tržní nedostupnosti. Tuto skutečnost si 

z minulosti diváci vybavují z osobní zkušenosti, vyprávění nebo kulturního povědomí. Plavky 

návštěvníků rybníka jsou stylu 60. až 70. let. Do vody se skáče pomocí prkna připevněného 

provazem na pevnou větev stromu, zábava, jež by u dnešního koupaliště kvůli bezpečnostním 

předpisům zřejmě již možná nebyla. „Rybička“, kapesní nůž použitý k losu vyvoleného, je 

jedním ze symbolů chlapectví minulých desetiletí. Slečna prodavačka je oděna do červených 

šatů s bílými puntíky. V roce 2001, kdy byla reklama poprvé uvedena, bylo možné 

zastesknout si po době, kdy se ženy oblékaly žensky. Červené šaty s bílými puntíky jsou 

navíc snadno a jasně zapamatovatelné a uchovatelné ve vzpomínkách mladého chlapce, jež si 

vybavuje svou první platonickou lásku se slečnou prodavačkou, jež se na něho vždy tak hezky 

usmála. Paralelu si již vytvoří každý sám se svým osobním příběhem, svou osobní 

vzpomínkou. Chlapec pak v euforii běží radostně zpět ke svým kamarádům se zakoupenou 

kofolou. 

Analýza prostředí spotu B odpovídá výše uvedenému spotu A. Na rozdíl od něj však není 

jednoznačně zasazen v minulosti. Díky stylizaci se lze domnívat, že se anekdota odehrává 

v současnosti, její obsah je však nadčasový.  

Další rovinu nostalgie spot B nabízí ve skutečnosti, že může být vnímán jako navazující na 

spot A. Malý kluk ve spotu A je nyní mládencem ve spotu B. Stánek, v němž si chlapec 

kupoval kofolu ve skleněné lahvi, je totožný s tím, v němž si točenou kofolu kupuje 
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mládenec. Vnadná slečna za pultem může být současnou naoko přísnou prodavačkou. 

Myšlenky typu „Jak ten čas letí“ jsou verbalizovanou nostalgií.  

 

Alofok 

TV spot Alofok (viz Příloha č. 3) byl v televizním vysílání rozdělen na dvě části. Druhá část 

přímo navazuje na první, v této práci budu spot analyzovat jako celek se zaměřením na prvky 

retra a prvky pracující s českou nostalgií. 

V prostorné stravovně vodáckého setkání se mladý naivní čísník zakouká do pohledné Adélky 

sedící vedle svého svalnatého přítele Bimba. Číšníkův kolega si chce ze svého 

spolupracovníka udělat legraci a namluví mu kouzlo, jež je třeba provést otočením a 

poklepnutím půllitru kofoly. Adélka pak (prý) bude mít oči jen pro něj. Po vykonání kouzla 

vyzve pípa číšníka k vyslovení zaklínadla „alofok“ („kofola“ pozpátku). Poté, co se tak stane, 

mladík se promění v půllitr kofoly s ušima a jeho kolega ho v nepozornosti donese Adélce. 

V momentě, kdy dívka přiblíží kofolu k ústům, půllitr se promění v chlapce a s objektem své 

lásky splyne v polibku.  

Spot je předznamenán jeho názvem Jak ulovit Adélu aneb Záhadný alofok. Nápis je 

vyhotoven ve stylu sedmdesátých let. Příběh se odehrává v letním vodáckém prostředí. 

V prostorách, jež vypadají jako improvizovaná hospoda či stravovna v interiéru obecního 

domu, spatříme v prvním záběru transparent „20. VODÁCKÉ SETKÁNÍ“. Vodáctví má pro 

Čechy dlouhou tradici a řadí se k častým a oblíbeným způsobům trávení letní dovolené. Za 

socialismu se z důvodu nemožnosti zahraniční dovolené rozšířilo a tento zvyk ve značné míře 

přetrvává dodnes. Pro Čechy má tedy vodáctví národní a nostalgický nádech. Prostředí 

stravoven a jednoduchých jídelen může v divácích vyvolat vzpomínky na stravování ve 

školních jídelnách, letních dětských táborech, univerzitních menzách, výletech s přáteli. Pult 

s pípami na kofolu připomíná hospodský pult, večery strávené povídáním u piva. Naivita 

zamilovaného mládence vzbuzuje sympatie. Možná proto, že si jedinec vybavuje svou vlastní 

naivitu, když byl poprvé bezhlavě zamilován a s hlavním hrdinou soucítí. „Pružina“, výraz 

pro atraktivní dívku, také není soudobý. Jméno Adélka vyznívá mile česky po četných cizích 

jménech v adaptovaných zahraničních seriálech a filmech. Bimbo, jméno Adélčina přítele, 

také může vyvolávat asociace. Vzpomínky na 60. a 70. léta, kdy se rebelující mládí 

oslovovalo anglickými přezdívkami. Poslední asociace mohou být čistě subjektivní. Uši na 
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půllitru s kofolou mohou vyvolat vzpomínku na český film Dívka na koštěti se Saxaninými 

kouzly a honbou za babským uchem. Název spotu Jak ulovit Adélu může divákům připomínat 

český film Adéla ještě nevečeřela.  

 

Kofolásci 

V létě roku 2009 zahájila Kofola kampaň s kofolásky (viz Příloha č. 4). Jedná se o kampaň 

imageovou, jejímž záměrem je posílení vztahu značky se svými zákazníky. Spot neobsahuje 

dialog. Příběh doprovází jemná optimistická hudba, jež by se dala označit za příjemně 

nostalgickou. Ústřední postavou je mladík, jenž začne vyrábět panáčky z drátků, nitek a 

knoflíků, které klade na nejrůznější místa, kde by je mohli nalézt kolemjdoucí. Dělá tak za 

účelem potěšení nálezců a předání kousku své lásky. Paralelním dějovou linií je milostný 

příběh mladého výrobce a slečny prodavačky v galanterii, kam si chodí mladík kupovat 

k výrobě potřebný materiál. TV spot je zakončen slovy „Kofola. Čím víc lásky rozdáš, tím víc 

ti zůstane. Když ji miluješ, není co řešit.“ 

Jedním z nostalgických prvků v tomto spotu je již zmíněná hudba. Mladíkovu zručnost, 

tvořivost a vlastnoruční výrobu panáčků lze vztáhnout k pověstným zlatým českým ručičkám. 

Láska v jejích počátcích může vyvolat nostalgické pocity v jedincích v dlouhodobém vztahu 

či manželství. Místa, kde mladík vyrobené panáčky zanechává, jsou divákům známá z jejich 

každodenního života, či ze vzpomínek. Lavička v parku, kde postavičku objeví mladý 

zamilovaný pár, může v příjemcích vyvolat vzpomínky na první lásky školních let, kdy se 

z důvodu rodičovských zákazů nemohli se svou milou, svým milým, scházet v prostředí 

domova, a z nedostatku finančních prostředků a společenské nevhodnosti zajít do kavárny, 

chodili na procházky a v parku se vždy na chvíli schouleni jeden do druhého posadili. 

Kofolásek nalezen paní prodavačkou ze samoobsluhy mezi ranní várkou čerstvých housek 

navrátí diváky zpět před období velkoobchodů, obchodních domů, hypermarketů a 

supermarketů, kdy se veškeré rodinné nákupy realizovaly v nárožních obchůdcích a 

samoobsluhách. Zmíněná žena má na sobě dederonovou zástěru, jakou nosívaly nejen 

prodavačky za minulého režimu. Figurka objevená u přechodu pro chodce otcem se svou 

dcerkou vyvolá příjemné pocity a vzpomínky na období vlastního dětství, či v rodičích 

vzpomínky na dobu, kdy jejich potomci byli v raném věku. Kofolásek v telefonní budce a na 

šňůře venkovního věšáku na prádlo navrací diváka do jednodušších, nepřetechnologizovaných 

časů, kdy oblečení vonělo čerstvým vzduchem a telefonní hovor se svými blízkými měl 
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výjimečnou hodnotu. Skutečnost, že mladík nakupuje potřebný materiál pro výrobu kofolásků 

v malém prostém jednodruhovém obchodě, nikoli ve vše nabízejícím anonymním 

supermarketu, působí mile a odkazuje k jednodušším časům. 

Na základě komunikační kampaně s kofolásky lidé začali samovolně vyrábět své vlastní 

figurky, dávat jim nové tvary, jména a přiřknuté povahy. Inspirováni televizní reklamou 

nechávali je poté na rozličných místech se vzkazy pro radost svým nálezcům.  

 

Vánoční (divoké) prasátko 

Ve vánoční kampani roku 2006 představila Kofola 30vteřinový televizní spot, jenž získal 

v českém prostředí velkou popularitu (viz Příloha č. 5). 

Anekdota se odehrává na pozadí zasněženého jehličnatého lesa. Otec s dcerkou se se sáňkami 

vydávají do lesa vybrat vánoční stromek. Zatímco otec odřezává vybraný stromek, vysvětluje 

dceři, za jakých podmínek uvidí zlaté prasátko. Děvčátko spatří divokého kance vpovzdálí a 

pronese větu: „Ne já nemusím, já už ho vidím.“ Společně poté utíkají před rozlíceným 

kňourem.  

Prvním významným ukazatelem zaměření na českou nostalgii je ryzí českost reklamy. Při 

značném množství vánočních reklam převzatých ze zahraničí bez místního kulturního a 

společenského kontextu, působí spot nabízející ztotožnění familiárně a jistě. Řezání stromku, 

dřevěné sáňky a tradice zlatého prasátka jsou českým divákům známé z vlastní zkušenosti 

nebo blízké díky jejich kulturnímu povědomí. Vánoční svátky jako takové již kolem sebe auru 

nostalgie mají. Jsou časem klidu, reflexe a rodinné pohody. Výběr stromku převádí diváky do 

dětství, kdy s otcem chodili vybírat do lesa, ne ohrádky před obchodním domem. Tradiční 

české zlaté prasátko působí v náplavě cizokrajných vánočních zvyků a tradic jako návrat 

domů.  

 

 

 

 



26 
 

 

Facebook 

Na oficiální firemní facebookové stránce45 udržuje společnost tón retromarketingu. Vyzývá 

své fanoušky ke sdílení ceněných vzpomínek s kofolou, sdílí tematické fotky svých fanoušků, 

oslavuje tradiční české svátky, komunikuje spisovnou češtinou bez užívání anglicismů. 

 

3.2.2 Míša 

 

Zmrzlina Míša se na českém trhu vyskytuje nepřetržitě od roku 1962. Za ta léta se tato 

zmrzlina na dřívku stala synonymem pro tradiční českou zmrzlinu a její tvar je typickým 

představitelem své kategorie. Tvarohový Míša je nejprodávanější zmrzlinou na českém trhu 

v celkovém počtu prodaných kusů.
46

 

Značku Míša vlastní v současné době společnost Unilever. Komunikaci má však velmi 

osobitou a specifickou. Značka je ve svém cílení na nostalgii spotřebitelů velmi otevřená a 

přímočará. Již v úvodním představení značky na svých oficiálních stránkách uvádí: 

„Tvarohový Míša, jedna z nejoblíbenějších zmrzlin u nás, už brzy oslaví padesáté jubileum. 

Pro mnoho lidí představuje krásnou vzpomínku na dětství.“
47

 Uživatelé stránky se dozvídají, 

že Míša je vyroben z tvarohu, má vydatný a jasně identifikovatelný obsah. Jsou informováni, 

že tato značka zmrzliny je Čechům jednou z nejmilejších, má dlouhou tradici a mnoho 

spotřebitelů ji má uchovanou ve vzpomínkách společně se zážitky ze svého dětství.  

Značka se pyšní po 51 let své existence nepozměněnou recepturou, názvem i logem. Osobitě 

je prezentována histore značky na oficiálních stránkách výrobce.
48

 Společnost se spotřebiteli 

již v úvodu navazuje bližší, osobnější, vztah a dává výrobě produktu konkrétní lidskou tvář a 

spotřebitelům možnost přenesení se do původní továrny a sledovat prvotní výrobní proces.  

Značka nabádá své spotřebitele k interaktivitě a nabízí jim možnost zapojit se do 

nostalgického vzpomínání vyzváním ke sdílení vzpomínek, jež se pojí s dobou začátku 

výroby zmrzliny Míša či podělením se o archivní materiál, jenž by se zmrzlinou mohl 

souviset.
49
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 Firemní stránka Kofola [online], cit. [2013–03–23]. Dostupné z <www.facebook.com/kofolaceskoslovensko> 
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misa.php> 
48 Ibid. 
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Retro specializace 

Značka využívá prvky retromarketingu ve své komunikační strategii a k hlavnímu 

komunikačnímu proudu připojila i internetové stránky orientované čistě na retro.
50

 

Na úvodní stránce jsou návštěvníci provedeni panoramatem dobových socialistických budov a 

upomínek (viz Přílohy, Příloha č. 6). Na liště nabídky se nacházejí kategorie Retroškola, 

Retrokalkulačka, Retrokvíz, Foto, Video, Co se nezměnilo. 

Pid záložkou Retroškola značka například spotřebitele vyzívá k zasílání ofocených 

dokumentů žákovských knih a vysvědčení z období svých školních let, jak uvádí, „… pokud 

možno z dob dávno minulých. Čím starší, tím lépe!“
51

.  

Retrokalkulačka skrývá interaktivní prvek stránky
52

 (viz Přílohy, Příloha č. 7). Na kalkulačce 

si může návštěvník zvolit rok a podle volby se poté mění všechny ostatní položky na stránce. 

Uživateli se zobrazí počet obyvatel republiky v daném roce, ceny jednotlivých komodit a 

jejich porovnání se současnými cenami. Retrokalkulačka dále nabízí možnost zadání 

současného platu do náležité kolonky a jeho následný přepočet do korun československých 

zvoleného roku. 

Fotogalerie zahrnuje řadu objektů každodenní, i příležitostné, spotřeby z let šedesátých až 

devadesátých.
53

 Na stejném konceptu vystavena videogalerie.
54

 Registrovaní uživatelé mohou 

přispívat do galerií svými příspěvky, jež se odehrávají v „míšovské minulosti“ a mají pro ně 

nostalgickou hodnotu.  

Záložka Co se nezměnilo uživatele informuje, že zmrzlina Míša během let zůstala věrna 

svému původnímu vyhotovení
55

 (viz Přílohy, Příloha č. 8). 
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Sociální sítě 

Paradoxně rozsáhlé komunikační aktivity zaměřené na retro a nostalgii nepodporuje 

komunikace na oficiálních účtech značky na Facebooku
56

 a Twitteru
57

.   

 

Reklama 

V této části se budu zabývat příklady reklamních aktivit značky v letech 2008, 2009, 2011 a 

2012. Na vybraných ukázkách ilustruji využití retromarketingu a jeho zásad. 

 

Roky 2008 a 2009 

V roce 2008 uvedla značka kampaň, na niž navázala v následujícím roce 2009. Komunikace 

probíhala v jednotném stylu, k  analýze proto zvolím jeden TV spot pro ilustraci 

komunikačního stylu. 

 

Chladicí box – TV spot 

Půlminutový TV spot byl vysílán ve dvou verzích. V první verzi je součástí příběhu akademik 

František, ve verzi druhé drsný motorkář. Pro analýzu jsem zvolila spot druhý (viz Příloha    

č. 9). 

V úvodním záběru sleduje divák chladicí box naplněný nanuky Míša. Zbytek spotu je 

natáčený z pohledu uvnitř chladicího boxu, k němuž postupně přicházejí jednotliví zástupci 

společenských skupin a loví z jeho útrob milovanou zmrzlinu. Mladá usměvavá Maruška, 

zdárně děsivý motorkář, spořivá paní prodavačka Věrka a jednovaječná dvojčata – kluci 

Marek a Mirek. Spot zakončuje copy značky „Míša. Tak, jak ho znáte.“ 

Spot je uveden Míšovými slovy: „Pamatuji, kdy tohle byla obyčejná samoška. Změnilo se 

hodně, ale mí lidé zůstali stejní.“ Ačkoliv je typ obchodu nespecifikovaný, z úvodních slov 

divák rozpoznává, že se jedná o obchod okázalejší než „obyčejnou samošku“. Styl, jakým je 

sdělení formulováno, vyznívá nostalgicky a toužebně po časech minulých. Zpět do jistoty ze 

                                                           
56

 Firemní stránka Míša [online], cit. [2013–04–18]. Dostupné z <www.facebook.com/misa.zmrzlina>  
57 Účet Zmrzlina Míša [online], cit. [2013–04–18]. Dostupné z <https://twitter.com/zmrzlina_misa> 

https://twitter.com/zmrzlina_misa
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současného nejistého světa, ve kterém se „hodně změnilo“. Naštěstí lidé, kupující si Míšu, 

zůstali stejní. Jako značka nostalgicky hledí do přikrášlené minulosti, tak i osobnosti 

jednotlivců jeví se pod rouškou nostalgie jemnější, bez ostrých hrotů. Díky vypravěčovým 

popisům jednotlivých postav si dnešní slečnu Marušku představíme jako malé veselé 

poskakující děvčátko, motorkáře jako bezstarostného chlapce, kdy z něho osud doposud 

nestvořil výhrůžně vyhlížejícího piráta silnic, a v chlapcích-dvojčatech spatřujeme vliv jejich 

rodičů na výběr zmrzliny. 

Televizní spot je jednoduchý, jasný a poklidný. Nabízí ideální atmosféru pro nostalgické 

rozpomínání.  

 

Rok 2011 

Během roku 2011 probíhaly v českých médiích dvě kampaně značky Míša. Jedna vzkřísila 

plastová céčka, druhá se zaměřila na nevinné dětské představy. Komunikace byla v obou 

případech jednotná a narace v jednotlivých mediatypech pouze měnila svůj formát. Pro 

objasnění prvků retromarketingu budu analyzovat televizní spot první kampaně, v níž jsou 

prvky retromarketingu zřetelnější. 

 

Céčka 

Cílem kampaně bylo představení nového produktu – zmrzliny Míša v rodinném, vaničkovém, 

balení. Při příležitosti uvedení novinky na trh, společnost do každého balení přibalila sáček 

céček, plastových výlisků ve tvaru písmena C. Spot (viz Příloha č. 10) přenáší diváka do 

prostor továrny, kde je zmrzlina Míša v rodinném balení právě přepravována na výrobním 

pásu úseku, v němž jsou do ní vkládána céčka. U pásu však není řadový pracovník, ale 

Michal David, jež si při vkládání bonusového dárku do balení brouká svou píseň „Céčka, 

sbírá céčka.“ Spot je zakončen parafrází originálního claimu „Míša. Tak, jak ho neznáte.“ 

Prvků retra je v tomto spotu několik. Céčka nabyla své největší popularity v období 80. let  

20. století, kdy se stala významnou součástí československé pop kultury. Postava Michala 

Davida, zpěváka, jenž zažíval vrchol své kariéry taktéž v 80. letech, v tomto případě 

podporuje díky textu písně pozici céček jako objektu nostalgie a vzpomínky na malé radosti 
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let normalizace. Prostředí továrny je jednoduché, balení probíhá manuálně. Tento fakt může 

odkazovat na návrat před období vysoké technologizace výrobních procesů.  

 

Rok 2012 

V roce 2012 oslavila značka 50 let své existence na českém trhu. Při této příležitosti uvedla 

značka kampaň, v níž oznamovala oslavu svého výročí vyhlášením rozsáhlé spotřebitelské 

soutěže, jež probíhala v období od 1. 4. do 31. 7. 2012. 

 Kampaň i soutěž byly vedeny v retro stylu a komunikační strategie silně pracovala s českou 

nostalgií. Soutěž oznamovala značka na svých soutěžních stránkách slovy: „Míša slaví 50. 

narozeniny a ty je můžeš oslavit s ním – ve velké soutěži o dárky pro celou rodinu, které ti 

připomenou krásné zážitky z dětství!“
58

  

Kampaň byla doplněna tiskovým inzerátem a televizním spotem. Jelikož inzerát prezentoval 

stejné sdělení jako televizní spot, uvedu ho v připojených Přílohách (viz Příloha č. 11), 

analyzovat pak budu pouze televizní reklamu.  

 

50 let – TV spot 

Spot (viz Příloha č. 12) je uveden copy: „To jsem já, Váš tvarohový Míša. Pořád stejně dobrý 

už 50 let.“ Jako v předešlých letech, i zde je kladen důraz na familiérnost a tradici. 

V animovaných obrazcích ve tvaru nanuků Míša se přehrávají rodinná videa. Záznamy mají 

nižší kvalitu a působí dojmem, že mohly být natočeny na rodinném výletě, jak nedávném, tak 

uskutečněném před mnoha lety. Jak se přibližují jednotlivá videa v  obrazcích, je divák 

informován o tematických výhrách v pořádané soutěži.  
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3.2.3 Botas 

 

Společnost Botas vznikla sice až v roce 1963, firma Botana, jež botasky původně vyráběla, 

byla založena již v roce 1949.
59

 Název značky Botas vznikl spojením slov „bota“ a 

„sportovní“. V roce 2008 došlo k obnově modelu Botas Classic, již iniciovali studenti ateliéru 

Grafický design a vizuální komunikace Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Jan Kloss 

a Jakub Korouš v podobě modelu Classic 66. Firma Botas začala s mladými designery 

spolupracovat a v roce 2009 uvedla na trh novou kolekci šestnácti vzorů vycházkové obuvi 

Botas Classic 66 (viz Přílohy, Příloha č. 13 a Příloha č. 14). Bonusový model byl navržen u 

příležitosti 60letého výročí společnosti Botas.
60

 Autoři se rozhodli pro redesign modelu 

Classic. Jednalo se o rozsáhlý projekt, jenž v sobě zahrnoval veškerou produkci se speciálním 

obalovým systémem včetně komunikační strategie a distribuce. Značka předpokládala, že 

zvolený pohled do minulosti zapůsobí na nostalgii generace, jež nosila „botasky“ ve svém 

mládí. Neočekávala však, že probudí rozsáhlý zájem u mladých spotřebitelů.
61

 Botasky obula 

například parta teenagerů ve filmu Rafťáci.
62

 

Značka svou produkci orientuje výhradně na Českou republiku.  

Obuv získala několik designových ocenění – první místo v soutěži ED Awards v roce 2008
63

, 

v tomtéž roce třetí místo v Czech Grand Design
64

, Národní cenu za studentský design v roce 

2009
65

 a roku 2010 Cenu za průmyslový design Ministerstva průmyslu a obchodu v kategorii 

výrobce roku
66

. V roce 2005 byly botasky zařazeny mezi 100 českých designerských ikon.
67

 

                                                           
59
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Díky stejnému pohledu na způsob prodeje došlo ke spojení dvou nejvýraznějších českých 

obuvníků. Znovuoživené modely Classic 66 se začaly prodávat exkluzivně u Bati, ve 36 

prodejnách v České republice.  

 

3.2.4 Ostatní  

V tomto oddílu uvedu vybrané příklady českých značek, jež úspěšně využívají prvky 

retromarketingu. 

 

Igráček 

Igráček se řadil v 80. letech 20. století k jedné z nejpopulárnějších tuzemských hraček. 

V devadesátých letech se kvůli stagnaci trhu jeho výroba pozastavila a figurka upadla 

v zapomnění. Firma využila nostalgické nálady české společnosti, díky níž bylo možné 

Igráčka (viz Příloha č. 15) opět začít úspěšně vyrábět.  

 

Pedro 

Pod značkou Pedro prodává v současnosti žvýkačku společnost Candy Plus. Konkurenční 

Pedrino společnosti IN Trading se po prohraném sporu přejmenovalo na Kengino. Candy Plus 

právně patří název Pedro, společnosti IN Trading grafická podoba žvýkačky, tradiční obrázek 

chlapce se sombrerem (viz Příloha č. 16). Obě značky čerpají z tradiční minulosti. 

 

Mototechna 

V roce 2012 zakoupila společnost AAA AUTO veškerá práva k ochranným známkám 

Mototechna. Mototechna Servis působí jako prodejce nových vozů a autorizovaný servis 

Škoda. Opětovný vstup Mototechny na trh podpořil svým jménem mnohonásobný vítěz rallye 

Paříž – Dakar Karel Loprais.
68
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Supraphon 

Supraphon se dokázal ze zapomnění vypracovat do pozice nejvýznamnějšího vydavatele 

české hudby. Značná část tohoto úspěchu je přičítána vydávání hudby klasických a 

zavedených jmen české i zahraniční hudební scény. 

 

Krteček 

Karolína Milerová, vnučka autora tradiční postavičky Krtečka (viz Příloha č. 17), se rozhodla 

pro oživení dědova odkazu a pod záštitou společnosti Little Mole rozšířila výrobu spojenou s 

merchandisigem a firma nyní exportuje do zahraničí. Trvá na výrobě v České republice a 

výrobní práva neposkytuje.
69
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ZÁVĚR 

V současné době zaznamenává české prostředí více a více vzkříšených značek, symbolů, ikon 

a artiklů dob minulých. Společností vládne duch nostalgie, na nějž firmy reagují a obracejí 

svou komunikační strategii směrem k retromarketingu. Ovlivnění však není jednostranné – 

společnost ovlivňuje organizace, jejich sdělení pak zpětně ovlivňují spotřebitele a magický 

kruh se uzavírá. 

Retromarketing nemá v současnosti širší teoretické základy a na své akademické zakotvení 

teprve čeká. Společnosti ho využívají často spíše intuitivně, jako součást komunikace svého 

dědictví a tradice. 

Nosným prvkem retromarketingu je nostalgie, jež kvůli ekologickým katastrofám, vysoce 

technologizovanému prosředí a touze po jednodušších časech dnešní společnost prostupuje. 

Jedním z důvodů rozšíření a intenzity vln nostalgie jsou revoluce, jež zákonitě nostalgie 

následuje. Nejaktuálnější revolucí, na kterou obratem k minulosti jako společnost reagujeme, 

je vysoká technologizace lidského života.  

V českém prostředí nabývá nostalgie svou typickou podobu míšením nostalgie společnosti 

západní a postsocialistické. Tuzemské společnosti s českou nostalgií pracují a chápou ji jako 

významný faktor nákupního rozhodování. České značky umí retromarketing využít a 

aplikovat ho. Jedním z faktorů této úspěšnosti je popularita značek, jež se rozhodly vydat se 

zpět ke svým kořenům. 

Rychlé životní tempo, nostalgický sentiment a národní duch jsou důvody úspěchu 

retromarketingu v České republice jako zvolené komunikační strategie. A jelikož můžeme 

předpokládat, že ani jedna ze tří výše uvedených veličin v nejbližší době nevymizí, zdá se, že 

má retromarketing v komunikačních strategiích českých značek své místo i v budoucnosti. 
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SUMMARY 

These days we register more and more resurrected brands, symbols, icons, and articles of the 

past all around us. Society is ruled by the spirit of nostalgia to which companies respond and 

turn their communication strategy towards retromarketing. Influence is not one-sided – the 

society affects companies and their message in turn affects the consumer and the vicious 

circle continues. 

Retromarketing currently doesn’t have a broader theoretical coverage and is still waiting for 

its academic foundation. Companies often use it rather intuitively, as part of their 

communication of heritage and tradition. 

The main element of retromarketing is nostalgia, which due to environmental disasters, highly 

technologized environment and longing for simpler times permeates today's society. One 

reason for the extension and intensity of the waves of nostalgia are revolutions which are 

followed by outbreaks of nostalgia. The latest revolution, to which society reacts by turning 

back into the past, is high technologization of a human life. 

In the Czech environment nostalgia acquires its typical form by  blending of Western and 

post-socialistic nostalgia. Local companies operate with Czech nostalgia and understand it as 

an important factor of purchasing decisions. Czech companies know how to utilize 

retromarketing and apply it, which is illustrated by the popularity of brands that have chosen 

to go back to their roots. 

Fast pace of life, omnipresent spirit of nostalgia and national pride are the reasons for the 

success of retromarketing as the chosen communication strategy. And since we can assume 

that none of the three variables mentioned would disappear any time soon, retromarketing has 

its steady place in companies‘ communication strategies in the future. 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1: Kofola – Vnadná slečna prodavačka (TV spot) 

Zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=VgFYDQLhIO4   

 

 

Příloha č. 2: Kofola – Nuda pláž (TV spot) 

Zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=EcXvY4ILXLo 

http://www.youtube.com/watch?v=VgFYDQLhIO4
http://www.youtube.com/watch?v=EcXvY4ILXLo
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Příloha č. 3: Kofola – Jak ulovit adélu aneb Záhadný alofok (TV spot) 

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=mREWePWF2h4   

 

 

Příloha č. 4: Kofola – Kofolásci (TV spot) 

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=0d8jwfPk87A   

https://www.youtube.com/watch?v=mREWePWF2h4
https://www.youtube.com/watch?v=0d8jwfPk87A
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Příloha č. 5: Kofola – Vánoční prasátko (TV spot) 

Zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=PJivC81pRDA  

 

 

Příloha č. 6: Míša – úvodní stránka retro orientované stránky (náhled internetové 

stránky)  

Zdroj: http://zmrzlina-misa.cz/retro/  

http://www.youtube.com/watch?v=PJivC81pRDA
http://zmrzlina-misa.cz/retro/
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Příloha č. 7: Míša – Retrokalkulačka (náhled internetové stránky) 

Zdroj: http://zmrzlina-misa.cz/retro/sporitelna/   

 

 

Příloha č. 8: Míša – vývoj v čase (infografika) 

Zdroj: http://zmrzlina-misa.cz/retro/co-se-nezmenilo/   

 

http://zmrzlina-misa.cz/retro/sporitelna/
http://zmrzlina-misa.cz/retro/co-se-nezmenilo/
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Příloha č. 9: Míša – Chladicí box, verze s motorkářem (TV spot) 

Zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=O-d1fIG8He4  

 

 

Příloha č. 10: Míša – Céčka (TV spot) 

Zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=g1CLkUG2QHE  

http://www.youtube.com/watch?v=O-d1fIG8He4
http://www.youtube.com/watch?v=g1CLkUG2QHE
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Příloha č. 11: Míša – 50 let (tiskový inzerát) 

Zdroj: http://zmrzlina-misa.cz/_pdf/misa-50-2012-cz.pdf   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 12: Míša – 50 let (TV spot) 

Zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=RVyHjCuovIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zmrzlina-misa.cz/_pdf/misa-50-2012-cz.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=RVyHjCuovIE
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Příloha č. 13: Botas – Botas Classic 66 (TV spot) 

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=B9OmxByNEXA  

 

 

Příloha č. 14: Botas – Botas Classic 66 (tiskový inzerát) 

Zdroj: http://www.designmagazin.cz/interier/12414-botas-otevrel-prvni-concept-store-i-s-66-

gallery.html 

https://www.youtube.com/watch?v=B9OmxByNEXA
http://www.designmagazin.cz/interier/12414-botas-otevrel-prvni-concept-store-i-s-66-gallery.html
http://www.designmagazin.cz/interier/12414-botas-otevrel-prvni-concept-store-i-s-66-gallery.html
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Příloha č. 15: Igráček (ukázka produktu) 

Zdroj: 

http://www.igracek.cz/index.php?name=igracek.kluk&page=9&go=shop.detail&id_tovar=49 

 

Příloha č. 16: Pedro a Kengino (design obalu) 

Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/zvykacka-pedro-je-zpet-rival-pedrino-se-meni-na-kengino-

pgp-/ekonomika.aspx?c=A111115_125909_ekonomika_spi    

http://www.igracek.cz/index.php?name=igracek.kluk&page=9&go=shop.detail&id_tovar=49
http://ekonomika.idnes.cz/zvykacka-pedro-je-zpet-rival-pedrino-se-meni-na-kengino-pgp-/ekonomika.aspx?c=A111115_125909_ekonomika_spi
http://ekonomika.idnes.cz/zvykacka-pedro-je-zpet-rival-pedrino-se-meni-na-kengino-pgp-/ekonomika.aspx?c=A111115_125909_ekonomika_spi
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Příloha č. 17: Krteček (kreslená podoba postavy) 

Zdroj: http://littlemole.com/cs/o-produktu-krtek/ 

 

 

http://littlemole.com/cs/o-produktu-krtek/

