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Abstrakt 

Cílem práce Produktová reklama 70. - 80. let v Československu a její návrat je najít 

odpověď na otázku, co stojí za úspěšným návratem produktů z doby 70. a 80. let, 

respektive produktů prodávaných v původním „retro“ obalu z dob socialismu v rámci 

kampaně RETRO Týden potravinového řetězce Lidl. Jedná se pouze o nostalgii a 

příjemné vzpomínky spojené s danými výrobky, nebo existují i jiné důvody, které činí 

toto zboží atraktivním? Odpovědi autorka práce hledá prostřednictvím sémiotické 

analýzy třiceti potravinových obalů tuzemských produktů, přičemž porovnává patnáct 

produktů v současných obalech s patnácti „retro“ obaly stejných produktů, které jsou 

v prodeji v řetězci Lidl. Odpovědi přináší také dotazníkové šetření a přihlédnutí k 

historickým okolnostem a prostředí, ve kterém obaly vznikaly. Zatímco současné obaly 

se snaží upoutat pozornost a odlišit daný produkt od konkurenčních výrobků 

prostřednictvím nápaditého designu, výrazných barev nebo velkého množství informací 

na obalu, kterých je na trhu nepřeberné množství, výrobky z doby socialismu 

konkurenci víceméně neměly a jejich obaly byly velmi specifické. 

 

 

Abstract 

The thesis Product Advertisement in Czechoslovakia in the 70s – 80s and its comeback 

searches for the causes of successful comeback of products made and sold in socialistic 

era, returning to the market through the campaign RETRO Týden by the German food 

chain Lidl. Is the mentioned nostalgia and sweet memories connected with these 

products the main reason for the successful come back, or some other if there are any? 

The author of the thesis aims to answer these questions by semiotic analysis analysing 

thirty Czechoslovakian food packages, comparing fifteen “retro” packages that were 

http://www.hiu.cas.cz/cs/lide/seznam-pracovniku/vosahlikova-pavla.ep/


   

sold during socialistic era to fifteen “present” packages of the same products. The 

survey interviews and characterizes of the conditions and the background of the time of 

the socialistic products´ occurrence on the market contributes to overview of the matter. 

Whilst todays food packages need, due to highly competitive market, attract attention to 

the product as much as possible and strive to distinguish the product from dozens of 

competitive products by noticeable design, bold colours or plenty of information, the 

products of socialistic era faced almost no competition. 
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Úvod 

 

Téměř tři desítky let po změně režimu se čím dál častěji – a to i prostřednictvím 

reklamy, designu a jim příbuzných oborů – setkáváme s jistou nostalgií „po starých 

dobrých časech“, která je typická nejen pro příznivce minulého režimu, ale i pro lidi, 

kteří komunismu nikdy nepřáli. Léta komunistické éry však představovala mimo jiné 

i dobu jejich dětství, dospívání a dalších důležitých životních etap, spojených 

s pozitivními vzpomínkami, a tak na dobu minulou občas vzpomínají se slzou v oku.  

I proto slaví návrat designu a produktů potravinářského průmyslu a každodenní potřeby 

70. a 80. let 20. století takové úspěchy. V kavárnách pijeme z hrníčků ze starých 

servisů, objevujeme kouzlo pohodlných křesílek z bazarů a v online aukcích a na 

bleších trzích za neuvěřitelně vysoké částky skupujeme nábytek Brusel, staré nádobí 

nebo užitný design minulé éry. Tzv. retro se nese na nostalgické vlně, vyjadřující stesk 

po idealizovaných starých dobrých časech, a zažívá velký návrat.  

Základním cílem děl, k nimž se vztahuje pojem nostalgie, je příjemná vzpomínka 

a vzájemná pospolitost, ne snaha burcovat a jitřit staré rány. Nostalgické náznaky 

můžeme pozorovat třeba v Šabachově Občanském průkazu. Na nostalgii je postaven 

i seriál České televize Vyprávěj nebo pořad Retro, cyklus z roku 2008, který mapoval 

design a trendy v Československu po roce 1948. Tvůrci pořadu chtěli divákům 

představit fenomény naší nedávné všední minulosti, přičemž vedoucí autorského týmu, 

redaktor Michal Petrov, na základě seriálu vydal i dvě stejnojmenné publikace. 

Vzpomínkám na socialistickou éru byla věnována také tematická výstava Retro 70. 

a 80. let v Tančícím domě (15. 6. - 23. 10. 2016) nebo seriál České televize Svět pod 

hlavou, které diváky vrátil do roku 1983. 

Literární historička Alena Fialová kvantitativní nárůst děl z života v komunistickém 

režimu pozoruje kolem roku 2000, kdy začaly být vydávány výrazně kritičtější, 

společensky zaměřené prózy. Pak se však začala objevovat i „divácky vděčnější, 

odlehčenější“ díla. „Časový odstup od totalitní minulosti, překlenutí a uzavření 

"dravých" porevolučních let i generační obměna tvůrců vyvolaly a podpořily retrovlnu, 

jež se projevila i v jiných uměleckých odvětvích.“1 

                                                 
1 FIALOVÁ In KUNŠTÁT, MRKLAS, 2009: 44 
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Podle historika Martina France celou módu ohledně nostalgie do značné míry 

rozpoutaly některé filmy, třeba německý snímek Good bye, Lenin nebo filmy Jana 

Hřebejka Šakalí léta, Pelíšky a Pupendo. Zatímco reprízování normalizačních seriálů 

jako Třicet případů majora Zemana nebo Žena za pultem doprovázely živelné diskuze, 

zda tyto pořady vůbec uvádět, výrobky potravinářského průmyslu se přídechu nostalgie 

dokázaly zbavit, a tak popularity starých času rádi a poměrně často využívají 

i obchodníci a marketingoví experti. Vrací se do minulosti, zapojují retro prvky do 

komunikačních strategií a působí na sentimentální strunu spotřebitelů, kteří umí ocenit 

prověřené a tradiční výrobky, jež jsou určitou jistotou v dnešním světě plném změn 

a nejistot. Z těchto důvodu je retromarketing jako forma komunikace stále využívanější. 

Retro tak proniklo do mnoha oblastí konzumní sféry. „Minulost se stala přítomností 

a staré je nové „nové“.2  

Zatímco po roce 1989 zájem o „tradiční“ české výrobky výrazně poklesl, a i poměrně 

kvalitní české produkty s tradicí se změnou režimu ztratily na atraktivitě, v posledních 

letech některé značky zažívají velkou renesanci. Kola Favorit, sportovní a volnočasová 

obuv Botas, nafukovací hračky od Fatry, hodinky Prim nebo Kofola, to jsou značky, 

o které je v současnosti takový zájem, že mnohé z nich pronikají i za hranice České 

republiky. 

K osvědčenému a fungujícímu se vrací i reklamní agentury a obchodníci, které návrat 

k retro designu navíc nic nestojí. Velký obchodní potenciál trendu vycítil také německý 

potravinový řetězec LIDL a využil jej pro kampaň RETRO Týden. Kampaň měla 

takový ohlas, že ji německý řetězec dosud pět krát zopakoval3. Můžeme úspěch 

vysvětlit návratem k osvědčenému, vyzkoušenému, projevené nostalgii a oblibě 

produktů, které známe z dětství/mládí, nebo je design 70. a 80. let něčím výjimečný? 

V čem se liší od designu současných výrobků? 

Podle kreativního ředitele studia Cocoon4 Martynase Birškyse byl měl kvalitní design 

obalu vydržet minimálně pět let. Tuto podmínku řada retro obalů pocházejících ze 70. 

a 80. let s největší pravděpodobností splňuje, můžeme z toho usuzovat, že se jedná 

                                                 
2 KOZÚBKOVÁ, Klára. Výklad pojmu retromarketing na příkladu současné marketingové komunikace v 

České republice. Praha, 2013. 48 s. Bakalářská práce (Bc.) UK, FSV. Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a public relations. Vedoucí diplomové práce PhDr. Pavel 

Dolanský. S. 9. 

3 Akce RETRO Týden se konaly v týdnech 15. 6. - 21. 6.2015, 19. 10. - 25. 10. 2015, 28. 3. - 3. 4. 2016, 

24. 10. - 30. 10. 2016, 18. 4. - 23. 4.2017. Letáky jsou dostupné na WWW: 

https://www.akcniletaklidl.cz/probehle-akce 
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kvalitní provedení, nebo firmy jen preferují tradici a do nového zpracování obalů proto 

neinvestují?  

Cílem práce je zasadit reklamu 70. a 80. let minulého století do historických souvislostí 

a potravinové obaly do doby svého vzniku, aby bylo možné objektivně posoudit, 

nakolik je úspěšnost těchto obalů výsledkem dobře zvoleného, na nostalgické vlně 

postaveného retromarketingu, trendech nebo nedostupnosti tohoto zboží, či zda existují 

i jiné důvody, například výtvarné provedení a zcela odlišný způsob zpracování, 

ovlivněný okolnostmi tehdejší doby.  

Jednotlivé kapitoly teoretické části jsou věnovány historickému vývoji československé 

reklamy po roce 1948 a vymezení pojmů nostalgie, retro a retromarketing. V dalších 

kapitolách teoretické části je věnován prostor historii, funkci a významu obalu 

a psychologii a významu barev, které jsou nedílnou součástí sémiotické analýzy obrazu.  

Praktická část se skládá ze sémiotické analýzy třiceti potravinových obalů patnácti 

výrobků, které jsou v rámci kampaně RETRO Týden k dostání ve dvou provedeních – 

původním obalu z doby socialismu a současném obalu. Sémiotickou analýzu 

akomparaci obalů doplní dotazníkové šetření. 

                                                                                                                                               
4Studio Cocoon se specializuje na vývoj a design obalů rychloobrátkového zboží.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Reklama  

 „S reklamou je to jako se studnou – musíš ji udělat dříve, než máš žízeň, dříve, než 

potřebuješ mít obrat. V obchodě je opravdu nutno myslit alespoň čtvrt roku napřed.“ 5  

„Reklama se musí dívat na svět růžově, musí umět nasazovat lidem růžové brýle, musí je 

těšit, rozradostňovat, musí je hřát.“ 6  

„Dělat reklamu znamená ucházet se o obojí, o důvěru i sympatie. Člověk reklamy musí 

znát vždy i všechny námitky zákazníkovy a musí se umět s nimi i vypořádat, musí je umět 

všechny převážit příjemnými stránkami zboží.“7  

„A přijde se na to, že reklama je stará jako lidstvo, pravě tak jako láska. Přijde se na to, 

že reklama jako touha vyniknouti, upozorniti na sebe, jako boj o přízeň, o sympatie, 

provází lidstvo od prvních červánků jeho od úsvitu historie až po dnešní časy.“8  

 „První ctností reklamy je její logičnost. Správné zdůraznění. V tom se u nás tuze 

chybuje. Dostávám do rukou nápis sáčku na bonbony: "Naše zásada: Dobrý bonbon, 

ale čerstvý!" – Připomíná mi to proroctví: "Budeš žíti dlouho, ale šťastně".“9 Tak 

glosuje reklamu Ing. Jiří Solar, zkušený reklamní pracovník s prvorepublikovými 

zkušenostmi, který se v reklamním oboru angažoval ještě v 70. letech. 

Je reklama ten tajemný svůdce, který nás přinutí proti naší vůli kupovat věci, které 

vlastně vůbec nechceme a nepotřebujeme? Podle Zdenko Šindlera je reklama krví, 

hybnou silou obchodu a průmyslu.10  

Americká marketingová asociace (AMA) reklamu definuje jako „každou placenou 

formu neosobní prezentace a nabídku idejí, zboží nebo služeb prostřednictvím 

identifikovatelného sponzora“.11 

Reklama, představuje část marketingového komunikačního programu, který je známý 

jako komunikační mix. Ten představuje marketingovou komunikaci komerčního 

                                                 
5 SOLAR, 1932: 71 
6 SOLAR, 1932: 71 
7 SOLAR, 1932: 75 
8 SOLAR, 1935: 7 
9 SOLAR, 1932: 75 
10 ŠINDLER, 1906: 3 
11 VYSEKALOVÁ, 2000:14 
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charakteru, jejímž cílem je na základě předávaných informací ovlivňovat poznávací, 

motivační a rozhodovací procesy těch, na které chceme působit ve shodě s našimi 

záměry. Mezi marketingové komunikace komerčního charakteru, tedy všechny typy 

propagace, se kromě reklamy řadí také osobní prodej, podpora prodeje, práce 

s veřejností, přímý marketing a sponzoring.3Jednu z forem marketingové komunikace, 

která ovlivňuje nákupní rozhodování, představuje i obal produktu, který v současné 

době (částečně) nahrazuje osobní prodej.12 

Zdenko Šindler, jenž patřil k prvním autorům v českých zemích, kteří se teoreticky 

věnovali reklamě a marketingu, obaly a etikety řadí mezi hlavní druhy reklamy.13 

Etikety a obaly podle něj pod obor reklamy sice přímo nepatří, ale mají velký vliv na 

prodejnost: „Etiketa prodává zboží“.14  

Reklama umožňuje prezentovat produkt v zajímavé formě s využitím všech prvků 

působících na smysly člověka. K nim patří např. titulek, druh písma, zvukový a hudební 

doprovod či barvy.5 Jistě do tohoto výčtu patří také o obalu, který vzbuzuje pozornost, 

působí na naše emoce a smysly, a tak je nepochybně důležitým prodejním nástrojem.6 

To potvrzuje také fakt, že obal dnes tvoří velkou část toho, co vidíme v nákupních 

košících. Dříve se zboží balilo jednoduše do papíru nebo se prodávalo bez obalu. „Dnes 

je mnoho věcí v neúměrně velkém balení, protože to vzbuzuje dojem, že jsou toho 

zdánlivě velké kopy. Zároveň to působí jako symbol klidu, až luxusu“, myslí si historik 

Martin Franc.15 

 

1.1.1 Reklama po roce 1948 

Rok 1948 je v rámci českých a československých dějin zcela oprávněně významným 

milníkem. Únor 1948 znamenal nejen likvidaci soukromého sektoru a znárodnění 

obchodu, ale i rozhodující předěl ve vývoji reklamy, která po válce postupně ztrácela 

své poslání.16 Odmítnutím Marshallova plánu se Československo otevřeně přihlásilo 

                                                 
12 VYSEKALOVÁ, 2000:13 
13 ŠINDLER, 1906: 9 
14 ŠINDLER, 1906: 57 
15 WILKOVÁ, Scarlett. Luxus kdysi a dnes. Rozhovor s Martinem Francem. Magazín DNES. 12. 1. 2017. 

S. 25. 
16HORNÁK 2010:155 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Reklama
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marketing
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k metodám a praktikám užívaným v Sovětském svazu, které záhy implantovalo 

do svých poměrů. V praxi to znamenalo dvě základní skutečnosti. Nejen že byly během 

procesu znárodnění ze soukromého vlastnictví na stát převedeny veškeré hospodářské 

subjekty, v důsledku izolace ekonomiky vůči ostatním zemím také došlo k oslabení 

vnitřního trhu. Ovládnutí všech hospodářsky aktivních subjektů znamenalo minimální 

potřebu udržování konkurenčních vztahů a mělo vliv na pozdější vývoj reklamy, stejně 

jako zavedení tzv. pětiletého plánu. V tomto závazném strategickém dokumentu se 

slovo reklama v podstatě neobjevilo, což signalizovalo zásadní změny v oboru reklamy. 

Odklon od kapitalismu a tím pádem i celé západní kultury znamenalo faktické odtržení 

reklamy od inspiračního zdroje.17 Československá reklama se tedy vydala svou vlastní 

cestou. Cestou lemovanou pojmem „plynulá distribuce spotřebních statků“, 

připomínající přídělový systém za Protektorátu. Poptávka v té době značně převyšovala 

nabídku, a pokud by nestačil vlastní výrobní potenciál, případná pomoc by přišla ze 

Sovětského svazu.  

Úkolem reklamy, nepřesně nahrazované pojmem propagace, stále bylo informovat 

o existenci zboží a následně vzbuzovat zájem zákazníků, přestože výrobci byli sdruženi 

pod jednoho centrálního vlastníka, a tak si vlastně nekonkurovali.18 Z tohoto důvodu 

vznikaly komplexní, obecné reklamy na ovoce, zeleninu nebo boty a značky přestávaly 

hrát důležitou roli.19  

Největším a zároveň nepřekonatelným problémem se ve vztahu k reklamnímu oboru 

nejevilo nové hospodářské uspořádání, ale přebírání zvyklostí Sovětského svazu, který 

byl pasován do role přítele, vzoru a ochránce a byl synonymem pro nejkvalitnější 

výrobky tehdejší doby. Právě ideologická propaganda fakticky stála za krizí 

československé reklamy v prvních pěti letech socialismu. V Sovětském svazu se 

reklamě navíc věnovalo jen minimum pozornosti: „…reklamu na nedostatkové zboží se 

bolševici rozhodli nahradit agitací a propagandou na nový společenský systém“, uvedla 

odbornice na reklamu Natasha Tolstikova.20  

Reklamní obor v Československu skomíral. Měsíčník Typ téměř okamžitě změnil svůj 

podtitul z „ilustrovaný magazín pro moderní podnikání“ na „ilustrovaný měsíčník pro 

                                                 
17 HLOUCHOVÁ, 2015: 120-122 
18 HLOUCHOVÁ, 2015: 123 
19 HORNÁK 2010: 155 
20 HLOUCHOVÁ, 2015: 123-124 
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novou propagaci“. Nepomohlo to, v roce 1949 vyšlo poslední číslo.21 Šéfredaktorem 

časopisu byl významný teoretik reklamy, organizátor reklamního života 

v meziválečném období a odborník se zkušenostmi z pobytu v USA Jan Brabec, jehož 

knihy přinesly do českého reklamního prostředí zcela nové pojmy, jako psychologie 

reklamy, reklamní apel, funkce reklamy, distribuční a odbytový problém, vyšetření trhu 

(výzkum trhu), vyšetření zboží, vyšetření konkurence, reklamní prostředky, reklamní 

plán a reklamní kampaň nebo vývozní reklama. Brabec, jenž prosazoval nové pohledy 

a přístupy k reklamě s respektováním Hopkinsonova vyjádření, že reklamu je třeba 

vědecky studovat, byl zároveň členem Československého reklamního klubu, kterému 

doba také nepřála.22 

Československý reklamní klub, známý jako Reklub, vznikl za účelem tvorby image 

české reklamy u spotřebitelů, profesního růstu oboru a lobbingu ve prospěch reklamy 

u státních orgánů. V důsledku okolností však na přelomu let 1948/49 ukončil svoji 

činnost.23 Reklub, předchůdce profesních marketingových komunikačních asociací, 

které dnes formou zastřešující instituce sdružují stratégy, kreativce i výkonné 

pracovníky a nejvýznamnější realizátory a zadavatele reklamních aktivit, neustál sílící 

tlaky a neustálou kritiku členské základny, mezi kterou patřili i majitelé jednotlivých 

firem. Na ně režim pohlížel jako na uživatele „buržoazních praktik“.24  

Po roce 1945 tvořily členskou základnu Reklubu tři základní profesní skupiny: aktivní 

výkonní tvůrci (textaři, grafici, fotografové, architekti), majitelé agentur a zadavatelé 

(např. Alpa, Baťa, Česká zbrojovka, Duha, Fotochema, Francovka, Klub inženýrů 

a stavitelů, Kovotěs, Obchodní a živnostenská komora v Praze, Odkolek, Orion, OP 

Prostějov, Pražské plakátovací podniky, Pruna, Slavia, Sigma pumpy, Tesla, 

Uherskobrodský pivovar, Ultraphon, Waldes, Zbrojovka Brno, Zora aj.). K členům 

Reklubu, jenž byl nesporně světlou a významnou etapou vývoje české propagace 

v letech 1927–1949, přičemž významně ovlivnil i vývoj v letech následujících, patřili 

např. Bohuš Häckl, Josef Barchánek, Milan Brumla, František Cubr, Stanislav Duda, 

                                                 
21 HLOUCHOVÁ, 2015: 123-124 
22 PAVLŮ, D. Vývoj v letech 1918-1945. Univerzita Tomáše Bati Ve Zlíně, Fakulta Multimediálních 

Komunikací. [online]. [cit. 2017-05-05]. Dostupné z WWW: 

https://is.vsfs.cz/el/6410/leto2011/B_SMaK/um/4._VYVOJ_V_LETECH_1918-1945.pdf 
23 PAVLŮ, D. Vývoj v letech 1918-1945. Univerzita Tomáše Bati Ve Zlíně, Fakulta Multimediálních 

Komunikací. [online]. [cit. 2017-05-05]. Dostupné z WWW: 

https://is.vsfs.cz/el/6410/leto2011/B_SMaK/um/4._VYVOJ_V_LETECH_1918-1945.pdf 
24 HLOUCHOVÁ, 2015: 123-124 
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Hanuš Frankl, Václav Hejna, Josef Flejšar, Václav Jasanský, Stanislav Kovář, Karel 

Neubert, Josef Poláček, Miroslav Sutnar nebo Jiří Solar.  

Reklamní obor se změnil v socialistickou propagaci, která měla sloužit společnosti jako 

výchovný a osvětový prvek. Tomu byla přizpůsobena forma i obsah. Propagace skýtala 

tradiční komunikační formy – plakáty, inzeráty, velmi oblíbené reklamní pohádky 

a výlohy, podle J. Živného „nejpůsobivější propagační prostředek“, který nenásilnou 

formou komunikoval nabízené zboží i ideologii a přirozeně se vyskytoval v životním 

prostoru lidí. Inzertní části novin se však kvůli nedostatku papíru a omezeným přídělům 

na propagační účely věnovaly spíše ideologickým a politickým rozpravám.25 Původní 

názvy podniků byly nahrazeny obecnými označeními nebo názvy založených 

na zkratkách – Chemodroga, Pramen, Klenoty nebo Ovoce. Pro exportní podniky se 

užíval název „podnik zahraničního obchodu“, například Centrotex, Strojexport, Ligna 

či Jablonex.26  

V důsledku zvyšující se životní úrovně a růstu nabídky byl roku 1953 zrušen přídělový 

systém a po dlouhých čtrnácti letech také vázaný trh. Zvyšující se produkce zboží 

státních podniků a družstev zapříčinily i přelomový krok ministra obchodu Františka 

Krajčíra, a sice vydání Příkazu o provádění obchodní reklamy, který potvrzoval 

důležitost výrobní a obchodní reklamy, vedle politické, zdravotnické nebo kulturně 

osvětové propagandy.27 Příkaz ustanovil, že má být reklama informativní a sloužit 

rovnoměrnému plnění plánu – „má být pravdivá v údajích o zboží, konkrétní 

v argumentech a ideová ve správném obsahovém a výtvarném pojetí“.28 Ač se 

reklamně-propagační obor i nadále vyvíjel v socialistickém zřízení, znamenal tento 

výnos nový začátek a určitou naději na prostor k seberealizaci.  

„Reklama není vychloubání, reklama je věc odbytu, správné informace, orientace 

a služby spotřebitelné veřejnosti“, prohlásil Karel Purkyt v roce 1956.29 

K těmto změnám přispěla i „zkušenost“ našeho sovětského vzoru, který se k socialismu 

přiklonil dříve30, a tak i dříve zjistil, že se obchod bez reklamy prostě neobejde. 

„Vysoká úroveň obchodu vyžaduje dobrou reklamu…musíme u nás rozvinout 

                                                 
25 HLOUCHOVÁ, 2015: 124-125 
26 HLOUCHOVÁ, 2015: 120 
27 RYŠKA, ŠRÁMEK, 2016: 69 
28 HLOUCHOVÁ, 2015: 126 
29 RYŠKA, ŠRÁMEK, J. 2016: 69 
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opravdovou reklamu, učinit ji užitečným pomocníkem zákazníkovým“, přiznal sovětský 

ministr obchodu Anastáz Ivanovič Mikojan a dodal: „Obchod má i povinnost působit na 

spotřebitele: vkusnou socialistickou reklamou propagovat kvalitní výrobky a výživné 

potraviny a orientovat pracující zejména na ty produkty, jichž nám naše hospodářství 

může dostatek poskytnout.“31 

Dalším důležitým mezníkem byla Reklamní konference mezinárodních reklamních 

pracovníku v Praze v prosinci roku 1957, která se ukázala jako zásadní pro další vývoj 

oboru. V rámci konference byly stanoveny tři základní principy, a to: 1. vychovávat 

vkus lidí, podněcovat jejich potřeby a tím vyvolávat poptávku po zboží, 2. přispívat ke 

kulturnosti socialistického obchodu a zrychlit komunikaci mezi prodejcem 

a zákazníkem, 3. informovat spotřebitele o nejvhodnějším způsobu užití zboží.  

Výše zmíněný výnos ministerstva vnitřního obchodu o provádění reklamy z roku 1953 

bylo třeba uvést v praxi, a tak byl již o rok později založen Reklamní podnik státního 

obchodu, v roce 1967 přejmenovaný na Merkur. Ten představoval koordinační 

jednotku, jež měla na starosti tvorbu propagačních materiálů pro vnitřní trh, a byla 

zároveň první reklamní agenturou v Československu. „Mnoho lidí vědělo, že zrušením 

lístkového hospodářství a zvýšením dodávek na trh se bez propagace neobejdeme. Proto 

byl tehdy založen Reklamní podnik státního oboru“, přiznal jeho tehdejší ředitel Otto 

Jirák.32 Otto Jirák za zvlášť účinný propagační prostředek považoval obrazové kartičky, 

které firmy předválečného Československa přikládaly ke zboží: „Možná že mnohý z vás 

si pamatujete, jak často ovlivňoval matku při nákupu, aby mu koupila právě to mýdlo, 

ve kterém jsou obrázky, nebo loudil korunu na čokoládu, ke které byl obrázek také 

přiložen. Byla to úplná mánie. Sběratelská vášeň byla tak silná, že mnohdy zastínila 

i vášeň filatelistickou.“ Výchovnou i reklamní funkci měly také zápalkové nálepky.33 

Reklamní podnik státního obchodu měl zpočátku čtyři střediska: grafický ateliér, 

fotoateliér, sekci textařů libretistů a obchodní oddělení, k nimž později přibyl sochařský 

ateliér, středisko architektů a filmové studio. Zatímco v roce 1954 začínal Reklamní 

podnik státního obchodu se šestnácti zaměstnanci, v roce 1956 jich bylo 180 a do konce 

                                                                                                                                               
30 Přelom 20. let 20. století. 
31 HLOUCHOVÁ, 2015: 127 
32 HLOUCHOVÁ, 2015: 129 
33 RYŠKA, ŠRÁMEK, 2016: 70 
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50. let dokonce dvojnásobek. Jak píše Ryška, Reklamní podnik nabíral zejména 

absolventy uměleckých škol, kteří nebyli zvyklí na kapitalistický způsob práce.34 

V roce 1955 začal Merkur působit jako osvětové středisko pro pracovníky v propagaci 

i jako vzdělávací a publikační centrum obdobně jako Reklub. Obnovil také tradici 

pravidelných zpráv a novinek pro odbornou veřejnost, kterou vybudoval Typ. Kromě 

toho vznikla i jeho slovenská mutace, reklamný podnik ERPO. Vznikem Merkuru 

a jeho slovenské obdoby, zajišťující veškerou propagační tvorbu, od balících papírů 

různých podniků přes vybavení výloh, byly položeny základy pro rozvoj reklamního 

oboru v rámci Československa. Reklamě se začalo blýskat na lepší časy, což značilo 

také vydávání čtvrtletníku Reklama, později přejmenovaného na Propagace.35 

Jak již bylo řečeno výše, nepropagovaly se jednotlivé značky, ale druhy potravin 

obecně. Produkce nebyla vázaná na konkrétní firmu či prodejce, neboť centrálním 

vlastníkem všech domácích producentů byl stát. Zboží si vzájemně nekonkurovalo, 

a tak nebylo možné ani určit jeho konkurenceschopnost.36 Pokud se na propagačních 

materiálech objevovala konkrétní informace, byl to údaj o podniku, v němž bylo možné 

daný výrobek koupit, nikoliv o výrobci zboží. Určité reklamy se značkou pracovaly, ale 

jednalo se především o nové státní podniky, které vznikly sloučením nebo konfiskací 

soukromých podniků, a bylo to z důvodu propagace a ukotvení nového podniku 

v paměti spotřebitelů.37 

Stát potřeboval oslovit i zahraniční partnery, a tak bylo třeba vytvořit organizační 

centrum, které by bylo zodpovědné za veškerou externí komunikaci v zahraničí. Tím se 

stala bývalá reklamní agentura Rapid, která fungovala již od roku 1946 a byla založena 

bývalými zaměstnanci reklamních agentur působících v předválečném Československu, 

Karlem Prachem a Josefem Pelíškem. Od roku 1948 byl Rapid součástí České obchodní 

komory. V roce 1960 byl vyhláškou ustanoven jako „Rapid, podnik pro propagaci 

v zahraničním obchodě“, čímž se prakticky osamostatnil.38 

Rapid produkoval tištěné reklamní materiály, reklamní panely, filmové spoty, figuríny 

a osvětově-propagační materiály, ale připravoval i bohatý doprovodný program, tiskové 

                                                 
34 RYŠKA, ŠRÁMEK, 2016: 69 
35 HLOUCHOVÁ, 2015: 130 
36 HLOUCHOVÁ, 2015: 132 
37 HLOUCHOVÁ, 2015: 134 
38 HLOUCHOVÁ, 2015: 135 
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konference či soutěže pro návštěvníky. Mezi nejvýznamnější akce bezesporu patřily 

mezinárodní světové výstavy EXPO – EXPO 58 v Bruselu, EXPO 67 v Montrealu 

aEXPO 70 v Osace, na nichž bylo Československo prezentováno jako země s vysokou 

životní a kulturní úrovní. Právě snaha nepropagovat pouze zboží, ale také zemi se stala 

jakýmsi těžištěm reklamní komunikace zahraničního obchodu.39 Rapid na přípravách 

výstav spolupracoval s Merkurem, přičemž obě agentury vykazovaly vysoký stupeň 

profesionality a znalostí moderních komunikačních prostředků. V obou podnicích 

působili významní odborníci, a to i ti oficiálně „pomýlení“, představující předrevoluční 

tradice, kteří se pro své zkušenosti stali pro obor naprosto nepostradatelnými. Jedním 

z nich byl třeba Jiří Solar, který představoval hodnoty První republiky a jehož 

schopností a zkušeností – pracoval pro Baťu a napsal řadu publikací o reklamě 

aobchodu – dokázala socialistická propagace využít. Jako pracovník propagace, aranžér 

a textař Solar pracoval pro Merkur ještě v 70. letech.40 

Merkur a Rapid však nebyly jedinými reklamními agenturami v Československu té 

doby. K úspěchu zahraničních expozic v Montrealu a Osace výrazně přispělo 

i československé středisko výtvarných umění Art Centrum Praha, které bylo velmi 

významné v oblasti obchodu s výtvarným uměním a jeho vývozu do zahraničí, a to 

proto, že spolupracovalo jen se špičkovými tvůrci a manažery.41 

Prezentaci Československa na Expo 67 v Montrealu připravoval především Vilém 

Havelka, zástupce hollywoodské společnosti Metro-Goldwyn-Mayer a zakladatel 

Rapidu. Zajímavostí je, že Havelku v roce 1953 komunisté zadrželi na letišti a na 

několik let ho zavřeli. Po čase však zjistili, že je zkušený Havelka s prvorepublikovou 

školou nepostradatelný, a tak ho „odvedli“ z obchodního oddělení národního podniku 

Korona, kde tehdy působil.42 Podobných osobností s prvorepublikovými zkušenostmi 

bylo v české reklamě tehdejší doby více – František Kulovaný, bývalý ředitel reklamy 

u Bati, nebo Karel Pařízek, někdejší šéf propagace firmy Laurin & Klement (pozdější 

Škodovky).43 V reklamě se v té době pohybovaly i další zajímavé osobnosti – textaři Jiří 

Suchý, Pavel Bobek či František Nepil nebo režiséři Jan Špáta, Juraj Jakubisko a Ján 

Roháč.44 

                                                 
39 HLOUCHOVÁ, 2015: 137 
40 HLOUCHOVÁ, 2015: 137-139 
41 KRUPKA, 2012: 17, 23 
42 KRUPKA, 2012: 15 
43 KRUPKA, 2012: 16 
44 KRUPKA, 2012: 17 
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1.1.2 Reklama po roce 1968 

Dalším důležitým mezníkem, který ovlivnil dění v socialistickém Československu 

včetně reklamy, je rok 1968. Příchod vojsk Varšavské smlouvy ukončil obrodné snahy 

o tzv. socialismus s lidskou tváří, kdy během celých 60. let docházelo ke společenským 

i ekonomickým změnám. Přechodné období násilně ukončené srpnem 68 a následné 

utužování poměrů zanechalo stopy i v reklamním oboru, který se snažil využít 

navrhované změny ke svému obohacení.45 

Československo bojovalo s obdobnými problémy jako Sovětský svaz, v němž poptávka 

výrazně a dlouhodobě převyšovala nabídku a efektivita výroby klesala přes stále se 

zvyšující nároky dané nereálnými hospodářskými plány. Potřebu reforem si 

uvědomoval i významný ekonom a reformátor Ota Šik. Podniky dostaly mezi léty 1958-

59 nová rozhodovací práva i investiční prostředky, které pomohly hospodářskému 

vzestupu. Třetí pětiletý plán se však nedal splnit. Podniky už dále nemohly zvyšovat 

tempo výroby, nabídka dosahovala svých maxim, která výši společenských potřeb ani 

zdaleka neodpovídala.46 Vedoucí Ekonomického ústavu Ota Šik zpracoval revoluční 

program, který počítal se znovuobnovením konkurenčních vztahů, výrobou podle tržní 

poptávky a novým způsobem národohospodářského plánování. Jelikož obdobné změny 

navrhoval také ruský ekonom Evsei Liberman a našel pochopení u tajemníka ústředního 

výboru KSSS Nikity Chruščova, souhlasil s reformami Oty Šika i Antonín Novotný. 

Předpokládaná reforma byla jakýmsi pokusem o syntézu prvků tržního a centrálně 

plánovaného hospodářství, což však nebylo snadné provést v praxi. Pokud by bylo 

rekonstruováno konkurenční prostředí, tržní ceny a orientace na poptávku, znamenalo 

by to nesmírný posun v reklamním odvětví a zároveň i vyšší výdaje na reklamu.47 Podle 

navrhovaných změn se počítalo s krátkodobými plány a produkcí propagačních 

předmětů odvíjejících se od aktuální poptávky, nezkreslených dlouhodobým nepružným 

výhledem. Reforma počítala s decentralizací moci státu ve věcech hospodářských 

odvětví a navrhovala prvky typické pro demokratické zřízení, díky čemuž by podniky 

mohly prosadit své specifické podmínky ve výrobním procesu.48 Připravovaný Akční 

plán plně reflektoval změny navrhované Oto Šikem a otevíral cestu ke zcela novému, 

demokratičtějšímu pojetí socialismu Československu.49 Rehabilitace by se tak dočkalo 

                                                 
45 HLOUCHOVÁ, 2015: 141 
46 HLOUCHOVÁ, 2015: 142 
47 HLOUCHOVÁ, 2015: 142-3 
48 HLOUCHOVÁ, 2015: 144 
49 HLOUCHOVÁ, 2015: 145 
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i reklamní odvětví, které bylo během budovatelského období označeno jako škodlivé 

a nepotřebné.50 

Změny předznamenávala i výměna ve vedení komunistické strany, když se v lednu 

1968 do jejího čela dostal umírněný Alexandr Dubček. S uvolňováním poměrů 

docházelo také k postupnému uvolňování terminologie, a tak se odborná veřejnost 

a studenti mohli seznámit s pojmy marketing a public relations, aplikovanými v rámci 

chystaných změn i v Československu.51 

Propagace začala být uváděna v širších teoretických souvislostech a s příslibem 

spolupráce se všemi zeměmi světa se Československo obrátilo i na západní, 

kapitalistické země, přestože tak reklama v socialistických očích částečně získala 

negativní image, byť „kapitalistický“ už tehdy neznamenalo nutně „nepřátelský“. 

Inspirace jinde, než v Sovětském svazu však nabídla bolestné srovnání. Ukázalo se, jak 

moc jsme pozadu.52 

Přestože podobu socialistické reklamy utvářely především Merkur s Rapidem, 

existovaly i jiné podniky, jako Propagační tvorba, Reklama Čedok, významný obchod 

s výtvarným uměním Centrum Praha nebo Made in Publicity, který fungoval pod 

ČTK.53 Vedoucí agentury Made in Publicity Bohuš Häckl, autor mnoha knih a učebních 

textů pro studenty uměleckoprůmyslových škol, předjímal s plánovanými změnami 

potřebu vzdělávání nových odborníků: „Strukturální změny v hospodářství budou 

vyžadovat mimo jiné přeškolování a doplňování všeobecného i odborného vzdělávání 

dospělých.“54  

Na konci šedesátých let mohl Rapid vysílat své zaměstnance na stáže a školení 

dozápadní Evropy, a oni této možnosti samozřejmě rádi využívali. Profesní zkušenosti 

tak získala řada osobností české reklamy z přelomu osmdesátých a devadesátých let.55 

Pohled veřejnosti na reklamu dokázal neuvěřitelným způsobem změnit mimořádně 

oblíbený Pan vajíčko, který bývá označovaný jako „reklama na reklamu“. Zatímco 

v roce 1953, kdy bylo zahájeno televizní vysílání, mnoho lidí televizní přijímač nemělo, 

o 15 později se počet koncesionářů blížil třem milionům. Reklamy začala televize 

vysílat v roce 1966 – do té doby byla jen záležitostí biografů – a přemýšlela, jak šikovně 

oddělit reklamní bloky. Volba padla na animátora Eduarda Hoffmana, jednoho 

                                                 
50 HLOUCHOVÁ, 2015: 146 
51 HLOUCHOVÁ, 2015: 147 
52 HLOUCHOVÁ, 2015: 148-149 
53 KRUPKA, 2012: 17 
54 HLOUCHOVÁ, 2015: 147 
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znejvýznamnějších českých tvůrců animovaných filmů. Hoffman vytvořil postavičku 

Pana Vajíčka, Paní Vajíčkové a pro velký úspěch také mnoho dalších variací, které 

diváky držely u obrazovek. Natolik si pana Vajíčka a paní Vajíčkovou oblíbili, že 

s nadšením čekali u televizních obrazovek na reklamní bloky.56  

Vpád vojsk Varšavské smlouvy však zhatil veškeré naděje na změnu. Reformní snahy 

byly násilně ukončeny a během dvou let došlo k obnovení cenzury, dohledu nad médii 

izrušení „obrodných zákonů“.57 S příchodem normalizace byl znovu zaveden slovník, 

v němž už se neobjevoval marketing ani public relations, a „obnovena“ socialistická 

propagace. 58 Hledali se viníci, a tak začátkem sedmdesátých let patřil Rapid, 

specializující se na propagaci výrobků v zahraničí, k nejsledovanějším podnikům 

anevyhnul se ani „personálním změnám režimu nepohodlných zaměstnanců“. Z Rapidu 

byl propuštěn i mnohaletý pracovník Jiří Mikeš, který přešel do Merkuru, kde vedl 

oddělení cestovního ruchu.59 I přes značné represe však nebyla propagace vystavena 

přímým útokům a její nepostradatelnost zpochybňována.60 Hlouchová uvádí, že „zásady 

schválené v roce 1957 předurčily více či méně téměř veškerou reklamní produkci až do 

příchodu kapitalismu“.61 

 

1.1.3 Reklama 70. a 80. let 

V letech 1968 a 1969 se začala reklama komercionalizovat, inzerce se stala pro řadu 

periodik důležitým zdrojem příjmu. Reklama opět byla považována za projev buržoazie, 

což se odrazilo na snižování rozpočtů propagačních oddělení, avšak jedním z pozitiv 

bylo, že se reklamě začalo věnovat mnoho kvalitních novinářů. Pracovat v reklamě, 

která nebyla považována za významnou, bylo dovoleno. Postupně se obnovila činnost 

propagačních institucí, které pro propagační pracovníky organizovaly kurzy, semináře a 

konference. Při vědecko-technických společnostech vznikaly komise pro propagaci a 

zlepšila se i situace v odborném školství. Na středních odborných školách a středních 

uměleckoprůmyslových školách se učili budoucí aranžéři, k přednáškám na Vysoké 

škole ekonomické v Praze a Bratislavě v roce 1972 přibyly přednášky i v rámci studia 

                                                                                                                                               
55 KRUPKA, 2012: 16 
56 HLOUCHOVÁ, 2015: 150-153 
57 HLOUCHOVÁ, 2015: 155-156 
58 HLOUCHOVÁ, 2015: 157 
59 KRUPKA, 2012: 17, 23 
60 HLOUCHOVÁ, 2015: 158 
61 HLOUCHOVÁ, 2015: 132 
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žurnalistiky na Karlově univerzitě a roku 1979 studium propagace na Katedře 

žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. V Rapidu 

vycházel bulletin Výběr, v Merkuru připravoval Milan Bruma bulletin Dokumentace, 

ve kterých se objevovaly i zahraniční reklamy a informace o zahraniční reklamě. 

Jak již bylo řečeno, v posledních dvou desetiletích socialistického Československa 

docházelo k vyšší míře komercionalizace. Postupem času se zvyšovaly také poptávky 

po reklamních službách a prestiž oboru. Od roku 1964 se každé čtyři roky konalo 

Grafické bienále, které v roce 1963 založil Jan Rajlich. První ročník byl přehlídkou 

československého plakátu a drobné propagační grafiky, druhý ročník už s mezinárodní 

účastí byl věnován knižní grafice a ilustraci. Vznikl také Mezinárodní festival 

videoreklamy ALFA-Video v Brně, který patřil mezi nejvýznamnější událost tohoto 

druhu předlistopadového Československa.62 

V únoru 1977 byla Ministerstvem obchodu přijata směrnice na zvýšení úrovně účinnosti 

propagace. Postupně vznikaly nové oborové instituce, mezi nimi třeba Klub pro práci 

s veřejností BVV v Brně, a vycházely odborné publikace, jejichž úroveň se zvyšovala. 

Mezníkem ve zkvalitnění propagační činnosti se stala celostátní konference IMPULZ 88 

– současnost a propagace, která se uskutečnila v Brně v lednu 1988.63  

Pod Merkurem v 70. a 80. letech vznikalo téměř všechno, co mělo něco společného 

s reklamou. Merkur disponoval vlastním grafickým, filmovým a zvukovým studiem, 

výstavním oddělením, vlastní tiskárnou a mnoha zaměstnanci – režiséry, textaři 

i obchodníky. Spadal pod Ministerstvo obchodu a pracoval pro jeho generální 

ředitelství, které mělo povinnost s Merkurem pracovat centrálně. Generálních ředitelství 

bylo celkem osm a centrálně spravovala peníze jednotlivých podniků, které pod ně 

spadaly.64  

„Dnes říkám, že tehdejší reklama byla taková, jaký byl zrovna šéf propagace, který ji 

měl na starost, to zaprvé, zadruhé, jak právě fungovala cenzura v Československé 

televizi. Tam často vznikaly problémy s tím, co by se a jak mohlo číst mezi řádky 

a podobně. Už v písemné formě musela reklama dostat podpis Československé televize, 

že je v pořádku, a když se natočila, schvalovali ji znovu, vzpomíná František Ježek, 

tehdejší vedoucí videostudia Merkur.65 

                                                 
62 KRUPKA, 2012: 18 
63 HORŇÁK, 2010: 160-161  
64 KRUPKA, 2012: 18 
65 KRUPKA, 2012: 18 
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V polovině 80. let se Sovětský svaz potýkal se společenskou a ekonomickou krizí, 

„revoluční“ koncept ekonomické přestavby ekonoma Stanislava Šatalina, připomínající 

reformy Oty Šika, však Sověti neměli odvahu zkusit. Odmítnutí decentralizace moci na 

úroveň samostatných států stupňovalo tlak na vládu, kterému nebylo možné odolat, 

a tak se pro Československo otevřela v roce 1989 cesta ke kapitalismu a svobodnému 

trhu. 

 

1.2 Nostalgie 

Slovo nostalgie, pocházející z řeckého nostos (stesk po domově) a algos (bolest), 

představuje emocionální touhu nebo zálibu v připomínání si lepších časů, touhu po naší 

minulosti.66 Je to přirozená lidská touha podívat se na staré filmy nebo místa a zjistit, že 

se úplně nezměnila. Nostalgie může mít pozitivní vliv, zvyšovat sebeúctu, podporovat 

sociální propojení a zmírňovat existenční hrozby.  

Nostalgie zahrnuje odraz minulých událostí a zážitků a dělí se na nostalgii osobní 

(private nostalgia) a veřejnou (public nostalgia), přičemž osobní67, individuálně prožitá 

nostalgie je odrazem předešlých osobních životních epizod. Stejně jako album 

s výstřižky, i duše udržuje soubor fragmentů našeho života v minulosti. Tyto 

sentimentální fragmenty pozitivně pokroucené paměti jsou přivolávány jedinci, kteří ve 

svém životě hledají kontinuitu.68 

Unger a McConocha (1991) uvádí, že lidé mají větší tendence k nostalgii v přechodných 

etapách svého života spojených s novým zaměstnáním, manželstvím, narozením dítěte 

nebo odchodem do důchodu.69 Podle Muehlinga a Pascala (2012) lze jednotlivce 

prostřednictvím nostalgických prvků snáze ovlivnit v době, kdy je jejich život plný 

událostí a/nebo stresu.70 Avšak ne všechny nostalgické emoce souvisí s osobní 

zkušeností. Pocity jako radost, potěšení nebo bezpečí mohou být vyvolané obrazy, které 

souvisí s historickými událostmi nebo dobou, které jsou sociálně nebo kolektivně 

považované za hodnotné. Prostřednictvím tzv. veřejné nostalgie může společnost 

                                                 
66 UNGER, L; MCCONOCHA, D. The Use of Nostalgia in Television Advertising: A Content Analysis. 

Journalism Quarterly. 68, 3, 345, Sept. 1991. ISSN: 01963031. 
67 Příkladem osobní nostalgie jsou vzpomínky odrážející skvělé časy na střední nebo láskyplné objetí od 

babičky. 
68 UNGER, L; MCCONOCHA, D. The Use of Nostalgia in Television Advertising: A Content Analysis. 

Journalism Quarterly. 68, 3, 345, Sept. 1991. ISSN: 01963031. 
69 Tamtéž. 
70 MUEHLING, DD; PASCAL, VJ. An Involvement Explanation for Nostalgia Advertising Effects. 

Journal of Promotion Management. 18, 1, 101, Jan. 2012. ISSN: 10496491 



  

 

18 

  

uniknout starostem běžného dne. Nostalgické pocity jsou reakcí společnosti 

na společenskou změnu, přičemž čím větší sociální změny ve společnosti nastávají, tím 

nostalgičtější se společnost stává. Pozitivní odraz minulosti společnosti poskytuje 

kontinuitu v měnícím se světě. 71 

Interakce mezi soukromou nostalgií (touha po uskutečněné, prožité minulosti) 

a veřejnou nostalgií (touha po vzdálené, osobně neprožité minulosti) je důležitá zejména 

v reklamě. Mnoho symbolů a obrazů, které vyjadřují veřejnou nostalgii hlavního 

proudu, jsou součástí soukromé nostalgie, a „šťastné časy“ si lidé často připomínají 

prostřednictvím hudby, oblečení a jídla z té doby. Ohlížejí se do doby, kdy vyrůstali, 

a jsou velmi nostalgičtí vůči svému dětství a dospívání. Podobně se pocity soukromé 

nostalgie dané doby dobře převádí na společenskou úroveň. 72 

Podle historika Martina France představují účastníky všech nostalgických debat73 

a největší propagátory „návratů“ nynější třicátníci a čtyřicátníci. Tzv. „Husákovy děti“ 

narozené v 70. letech často diskutují o faktorech spojených s dětstvím a z potravin 

hovoří nejčastěji o cukrovinkách, nealkoholických nápojích, některých mléčných 

výrobcích, hračkách a dětském oblečení.74 Konzumní nostalgii však tito lidé podle 

France vnímají spíše jako zábavnou hru nebo jako zpestření, přestože nostalgických 

zastánců minulého režimu dodnes není málo.75 

Podle Ivana Hoffmana tehdejší rovnostářství zajišťovalo relativně malé rozdíly 

v příjmech: „Bylo málo boháčů a ti se navíc neodvažovali příliš předvádět, neboť své 

zisky z krádeží, šmeliny či nepovoleného podnikání měli problém legalizovat. 

Peněženek, které s příchodem kapitalismu nabobtnaly, ovšem nebylo mnoho, a tak se už 

krátce po pádu minulého režimu začalo na někdejší poměry nostalgicky vzpomínat. Že 

byly nízké výplaty? Jistě, ale všechno bylo levné a kolik toho bylo zdarma!“76  

Německá mládežnická organizace Junge Union v roce 2004 v důsledku velebení 

minulého režimu vydala prohlášení, v němž se výslovně ohradila proti nostalgii spojené 

s konzumními produkty, konkrétně s luštěninami Tempo. Martin Franc oponuje: 

„Domnívám se, že většina konzumentů, kteří se nechávají okouzlit nostalgií, s těmito 

návyky nespojuje žádné politické myšlenky, naopak je většinou jednoznačně odmítá.“ 

                                                 
71 UNGER, L; MCCONOCHA, D. The Use of Nostalgia in Television Advertising: A Content Analysis. 

Journalism Quarterly. 68, 3, 345, Sept. 1991. ISSN: 01963031. 
72 Tamtéž. 
73 V tomto kontextu je myšlena pouze Česká republika. 
74 FRANC In KUNŠTÁT, MRKLAS, 2009: 12 
75 FRANC In KUNŠTÁT, MRKLAS, 2009: 5 
76 HOFFMAN, I. 2009: 139 
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Jako příklad Franc uvádí reakci na hlasy, že podobným vzpomínáním rostou hlasy 

komunistické strany, která zazněla při jedné z nostalgických konzumních debat: „Ty 

vole, já chci Hořické trubičky, ne komunisty!“77 

Podle France je přirozené, že kupujeme retro zboží, ať už pochází z doby, ve které jsme 

se měli mizerně. „Někteří fyziologové tu retro náladu, která se vyskytuje nejen 

v českých zemích, a dokonce nejen v zemích bývalého východního bloku, přičítají 

fyziologickým změnám, jimiž člověk prochází. Podle nich člověk nejintenzivněji vnímá 

chutě jako dítě. A čím je starší, tím jeho chuťové pohárky ztrácejí schopnost chuť 

skutečně prožít.“ Lidé obecně mají se zbožím, které konzumovaly v dětství, spojené 

příjemné zážitky, proto hrají v současné retro vlně důležitou roli výrobky určené 

dětem.78 

 

1.2.1 Nostalgie v reklamě 

Využití nostalgie v rámci brandingu, propagace a obalového designu dokáže zlepšit 

postoje zákazníků a získat pozornost konkrétní značky. Jistě i proto, že významnost 

nostalgie v sociologickém a psychologickém kontextu spočívá v její schopnosti mírnit 

bolest a navrátit duševní klid. Nostalgické reklamy obvykle vyvolávají příznivější 

reakce publika než reklamy bez nostalgických prvků. Mají schopnost vyvolat větší 

stupeň sebereflexe a účasti, přičemž více „zabírají“ reklamy s prvky osobní nostalgie, 

nikoliv nostalgie veřejné (historické).79  

Sdělení je lépe pochopeno, když jsou použity nostalgické prvky, které vytvoří 

kognitivní asociace mezi obrazem dávné doby a charakteristikami produktu. Například 

použití starších tváří nápojů a potravin vyjadřuje staromódní chuť nebo dobrotu. 

Charakteristika a prostředí neodvádějí pozornost od hlavního sdělení, naopak upevňují 

význam přisuzovaný produktu.80 

Reklamní agentury neustále čelí výzvě najít novou „taktiku“, aby přitáhly a přesvědčily 

publikum. Snaží se překonat selektivní vnímání apelováním potřeb a podněcováním 

zvědavosti. V poslední letech využívají nostalgické prvky, které jsou účinné, a to mj. 

                                                 
77 FRANC In KUNŠTÁT, MRKLAS, 2009: 13 
78 WILKOVÁ, Scarlett. Luxus kdysi a dnes. Rozhovor s Martinem Francem. Magazín DNES. 12. 1. 2017. 

S. 27. 
79 MUEHLING, DD; PASCAL, VJ. An Involvement Explanation for Nostalgia Advertising Effects. 

Journal of Promotion Management. 18, 1, 100, Jan. 2012. ISSN: 10496491 
80 UNGER, L; MCCONOCHA, D. The Use of Nostalgia in Television Advertising: A Content Analysis. 

Journalism Quarterly. 68, 3, 347, Sept. 1991. ISSN: 01963031. 
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také proto, že se týkají významné části mediálního publika. S potřebou utéct od tlaku 

současnosti, zejména v době nestability v soukromé nebo veřejné sféře, se lze vypořádat 

sněním o budoucnosti nebo vzýváním minulosti. Reklamy, které přivolávají nostalgické 

obrazy a pocity, pomáhají vtáhnout diváka do – zdánlivě – o poznání příjemnější doby. 

Současné hrozby takzvaně „připravují emocionální půdu“ pro to „vychutnat“ 

si nostalgii. Dokud je „tato taktika“ vnímána jako nová, může vyvolat toužebnou 

zvědavost, existují však i dva nedostatky. Prvním je, že novota může rozptylovat od 

sdělení, takže si příjemci sdělení spíše zapamatují použitou taktiku, přičemž značka 

nebo její benefity uniknou jejich pozornosti. Druhou nevýhodou je, že novota se rychle 

vytrácí, když se opakuje nebo napodobuje příliš často. Šíření nostalgie tak může ztratit 

účinek jako prostředek získávání pozornosti založený na zvědavosti.81 

 

1.2.2 Obsahová analýza The use of Nostalgia in Television Advertising 

Obsahová analýza The use of Nostalgia in Television Advertising82 z roku 1991 se 

zabývá sociologickým rozměrem nostalgie, stejně tak jako potenciální „užitečností“ 

nostalgie v rámci dosahování reklamních záměrů. Analýza zkoumá také frekvenci a typ 

prvků nostalgie použitých pro různé druhy produktů v TV reklamách a přináší možná 

vysvětlení, proč marketéři používají prvky nostalgie v určitých kategoriích produktů.  

Ze vzorku více než tisíce reklam, které se objevily na ABC, CBS a NBC, byla nostalgie 

použitá v 10 % případů a odkazovala mimo jiné k rodinným aktivitám i ke „starým 

dobrým časům“. Objevovala se nejčastěji ve spojení s reklamami na jídlo nebo nápoje. 

Studie potvrdila, že v měnícím se světě je nostalgie velmi důležitá, neboť nás spojuje 

s naší minulostí. Zároveň však prokázala, že nostalgie není jen „ostalgií“, tedy že se 

netýká jen zemí bývalého východního bloku a zemí, kde se významným způsobem 

proměnila společnost a došlo ke změně režimu.  

Studie se zabývala nostalgií na příkladu tzv. baby boomers83, poválečné generaci, která 

byla kvůli své početnosti dlouho dobu cílem marketérů a mediálních institucí. Jakmile 

tato skupina dosáhla středního věku – věku, kdy lidé zpravidla rekapitulují a ohlíží se 

                                                 
81 UNGER, L; MCCONOCHA, D. The Use of Nostalgia in Television Advertising: A Content Analysis. 

Journalism Quarterly. 68, 3, 345, Sept. 1991. ISSN: 01963031. 
82 Tamtéž 
83 Generace Baby boomers je označení lidí narozených během ekonomické prosperity v USA následující 

po 2. světové válce. Američtí demografové do této generace počítají ročníky 1946 až 1964, přesto, že od 

roku 1957 byl zaznamenán pokles v porodnosti. Co se týče nostalgie, existuje tu jistá paralela s tzv. 

Husákovými dětmi. 
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zpět – stala se „ovlivnitelnou“. Důkaz významnosti nostalgie vztahující se k 50. a 60. 

letům 20. století, tedy době, kdy vyrůstali baby boomers, je možné vypozorovat 

v oblíbenosti určitých produktů (tenisky Keds, hodinky Timex), filmů (Návrat do 

budoucnosti), televizních seriálů nebo comebacků rockových skupin (Rolling Stones), 

které se neustále vrací. Je zajímavé, že tato tematika nepřitahuje jen baby boomers, ale 

i mladší generace, již mnohdy nezažily originál, a přesto je to k němu táhne. Impakt 

nostalgie je tak širší, není to jen půvab pro určitou skupinu.84 

1.3 Nostalgie, retro a retromarketing 

Pro retromarketing je charakteristickou a nezbytnou podmínkou nostalgický étos ve 

společnosti. Nostalgie má pro retro zásadní a nezastupitelnou roli a její podstata je úzce 

propojena s podstatou retromarketingu.85 

Historik Martin Franc mapuje podobu a vývoj ostalgických86 projevů a rozlišuje dva 

druhy nostalgie. První formou je uvádění původního, originálního výrobku na trh, což 

platí především o pořadech, původních seriálech, filmech a zábavných pořadech, ale 

patří sem i výrobky, jejichž výroba, respektive technologie výroby se časem nezměnily. 

Typově do této kategorie zařadil pudink Naturamyl nebo původní Kofolu. Retro je 

podle France v podstatě nějaký nově zpracovaný odkaz, který může fungovat jak 

v oblasti konzumní zábavy, kam se počítá třeba seriál Vyprávěj, tak v oblasti 

komerčních produktů. Mezi ty můžeme zařadit úspěšné znovuuvedení značky Botas, 

vyráběné jinou technologií a s pozměněným designem, nebo hodinek Prim, z nichž se 

stává luxusní značka.87 

Výrobky můžeme jednoduše rozdělit také jako „nové a vylepšené“ nebo „dobré jako 

vždy“. Profesor Stephen Brown z University of Ulster ve Velké Británii ve své knize 

Marketing – The Retro Revolution rozděluje retromarketing do tří kategorií: Repro, 

Repro Nova a Repro Deluxe. Repro je podle Browna označením pro produkci zboží 

ve víceméně stejné podobě, přestože se význam produktu mohl v průběhu času – 

například během neexistence produktu – změnit. Repro Nova je kombinací starého 

s novým, obvykle ve formě dobového designu a moderní technologie. Repro Deluxe 

                                                 
84 UNGER, L; MCCONOCHA, D. The Use of Nostalgia in Television Advertising: A Content Analysis. 

Journalism Quarterly. 68, 3, 345, Sept. 1991. ISSN: 01963031. 
85 Králová, E. The TRU Study 2013: Mladí v područí Facebooku. Strategie, 21. 2. 2013, s. 26 
86 Ostalgii Franc definoval jako pozitivně zabarvený vztah k některému jevu z oblasti životního stylu 

spojovaného s érou zařazení země do tzv. Sovětského bloku. 
87 FRANC In KUNŠTÁT, MRKLAS, 2009: 8 
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představuje obnovený nebo reprodukovaný výrobek, který sází na nostalgii. Repro 

Deluxe bývá označován také jako neonostalgie. 

S využíváním retromarketingu a nostalgie souvisí také důraz na tradici, která se 

v důsledku velké konkurence na trhu využívá stále častěji a v podstatě kdykoliv je to – 

s ohledem na pozitivní či negativní historické konotace – možné. České podniky rádi 

využívají apel nakupování zboží domácí produkce a tradici zdůrazňují i v reklamách 

(Pribináček, Jar, Májka nebo Kofola). Výrobek v retro obalu navíc tradici evokuje, aniž 

by ji jakkoli zdůrazňoval. Vnímání domácího původu jako pozitivní vlastnosti však 

představuje relativně nový prvek. „Je vlastně paradoxní, že nostalgie reflektuje tento 

nový prvek. V 70. a 80. letech se naopak jakýkoliv západní produkt prakticky 

automaticky v širokých vrstvách považoval za kvalitnější,“ vysvětluje historik Martin 

Franc.88 

„Tehdy byl problém, že i kvalitnější české výrobky měly punc nižší kvality. Přispívala 

k tomu oficiální obchodní politika před rokem 1989,“dodává Franc. Jako exportní zboží 

byly označovány ty produkty, které mohly díky své prokazatelné kvalitě putovat na 

západní trhy. Tak vznikal paradoxní přístup, že zboží určené pro domácí trh takové 

kvality nedosahuje. Obdiv všeho západního nás však přešel, trend se obrátil zhruba od 

počátku 21. století, za čímž stoji podle France soustředěná mediální práce: „Mnohé 

české značky získaly silné investory, kteří rozvinuli reklamu s důrazem na českost, ne 

retro kvalitu. Je to hodně úspěšná strategie, vždyť mnohé obchodní řetězce pořádají 

takzvané retro týdny, kdy sázejí na zboží v obalech, jaké si pamatuje z dřívějška.“89  

Jaké zboží v Československu představovalo luxus se však v průběhu doby měnilo. 

„Bezprostředně po válce stačily k pocitu luxusu kvalitní potraviny bez náhražek. 

Vyvolávaly dojem návratu šťastnějších předválečných let nebo posun do doby nové. 

Takovým symbolem byla pravá zrnková káva, od které si lidé za okupace skoro odvykli. 

V 50. letech byl špičkový luxus hodně ovlivněn představami předjímanými ze Sovětského 

svazu, takže se jako symbol ustavilo šampaňské a kaviár, který byl dodáván ze SSSR 

a ve srovnání s tehdejší dobou byl cenově přijatelnější. V šedesátých letech nastává 

výraznější změna, společnost se víc otevírá západní Evropě.“90 Jak již bylo řečeno, 

symbolem luxusu se v té době stávaly západní značkové produkty, především lihoviny, 
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89 WILKOVÁ, Scarlett. Luxus kdysi a dnes. Rozhovor s Martinem Francem. Magazín DNES. 12. 1. 
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a to například koňaky Hennessy a Martell, whisky Ballantine´s a Johnnie Walker nebo 

Cinzano. V té době bylo v některých rodinách zvykem vystavovat doma prázdné láhve 

od zahraničního alkoholu. Nebylo třeba, aby bylo zboží nejkvalitnější, stačilo, 

že vypadalo na první pohled „západně“. „To je zvláštnost typická i pro následující 

sedmdesátá a osmdesátá léta. Mnohdy velmi kvalitní zboží, které nepůsobilo na první 

pohled, že je ze západního světa, mělo nižší status než obyčejná reklamní trička…, která 

působila okatě západně,“ vysvětluje Franc.91 

V té době se upřednostňovaly dlouhodobé obchodní kontrakty, a tak u nás byly v kurzu 

i značky, které se k nám dovážely a prodávaly jako módní zboží v Tuzexu, ale 

na Západě už tak významné nebyly.92 

 

1.3.1 Návrat retro potravin, RETRO Týden – kampaň společnosti Lidl 

Část diskuzí věnovaných nostalgii se zabývá vzpomínkami na předlistopadové 

průmyslové a potravinářské zboží. Procento výrobků z doby socialismu, které jsou 

vnímány jako ztracené a tím pádem také nedostupné, je v Česku logicky mnohem vyšší 

než v západní Evropě, a tak se tyto produkty stávají objektem nostalgického 

vzpomínání. A to i v případě, že z trhu nezmizí a jen se ztratí z očí. Zatímco internetový 

obchodní dům Ossiladen93 prezentovaný jako prodejce ostalgických produktů NDR 

nabízí 3600 výrobků, v Česku je po předlistopadových potravinách takříkajíc „hlad“.94  

Příležitosti se chytil německý potravinový řetězec LIDL, který se dlouhodobě zaměřuje 

na speciální tematické týdenní kampaně a jako jeden z nejúspěšnějších řetězců na 

českém trhu tak mnohdy ovlivňuje, co české domácnosti daný týden konzumují. 

K mexickým, asijským, italským, francouzským nebo XXL týdnům v červnu 2015 

přibyl RETRO Týden, který se dočkal velkého úspěchu u zákazníků i značné 

medializace. 

Co se týče úspěšnosti kampaně, nejsou k dispozici žádná konkrétní data o prodejích, 

společnosti Lidl je nezveřejňuje. Leccos však naznačuje vyjádření společnosti Nestlé, 

která vyrobila půl milionu retro balení Granka. Už od začátku retro Granku důvěřovala, 

                                                                                                                                               
90 WILKOVÁ, Scarlett. Luxus kdysi a dnes. Rozhovor s Martinem Francem. Magazín DNES. 12. 1. 2017. 
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což dokládá skutečnost, že spojila edici s PR podporou a reklamními spoty. Firma také 

vyrobila omezené množství bonbonů Bon Pari, Hašlerky a čokolády Kofila v původním 

obalu. Zejména o Hašlerky byl prý enormní zájem. „Akce se připravovala několik 

měsíců. Výrobky jsme vybírali jednak podle atraktivity a také podle toho, zda bude 

možné produkty v požadovaném množství a obalu vyrobit,“ dodává Holá.95 

 

Podle historika Martine France, který se zabývá dějinami stravování a výživy v 18.-20. 

století a dějinami životního stylu a konzumu v Československu v letech 1945-1989, 

nostalgii a retromarketing využívají obchodníci po celém světě, nejen v bývalém 

východním bloku, kde je situace specifická, neboť řada výrobků po změně režimu 

neobstála v konkurenčním prostředí a zanikla. Návrat retro výrobků na pulty obchodů je 

logickým tahem, obzvlášť v době, kdy se čím dál častěji skloňuje kvalita potravin 

a nostalgicky se vzpomíná na doby, kdy podle přísnějších socialistických vyhlášek 

salámy obsahovaly vyšší podíl masa. Společnost Lidl situace a nálad ve společnosti 

skvěla využila a vedle původních obalů si u českých výrobců objednala také produkty 

s původními recepturami, mezi nimi třeba Vysočinu nebo oblíbený Gothajský salám. 

 

Řada značek, které nabízejí v mnoha případech původní recepturu (Vitacit, Kofola nebo 

pudink Naturamyl), se pod vlivem konkurence snaží svůj výrobek použitím 

kvalitnějších materiálů posunout do vyšší kategorie a vybudovat tak prestižní značku 

(Botas, Prim).96 Cílem kampaně RETRO Týden však bylo nabídnout zákazníkům co 

možná nejvíce autentických výrobků 70. a 80. let, v původních obalech a s co 

nejpůvodnější recepturou, kterou bylo možné vyrobit. Během prvního RETRO Týdne se 

do retro obalů převléklo téměř padesát výrobků potravin, nápojů a drogistického zboží. 

„Všechny obaly nejsou autentické retro. Pokud to však bylo technologicky možné, 

vyrobilo se retro složení výrobku i s obalem,“ komentovala první kampaň Jitka Vrbová, 

tisková mluvčí společnosti Lidl. „Snažili jsme se přiblížit minulosti,“ dodala.97  

Podle Vrbové nebylo jednoduché vše domluvit a vyrobit na míru, v říjnu 2015 však 

řetězec úspěšnou kampaň zopakoval. „Velký ohlas a vlnu nostalgie vyvolal mezi 
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zákazníky RETRO Týden, který se v červnu poprvé objevil v prodejnách Lidl. Produkty 

z doby minulé jako mléko v sáčku, Burizony, žvýkačky Pedro, voda po holení Pitralon se 

do prodejen Lidl vrací již příští týden. A nabídka retro výrobků je tentokrát ještě větší. 

Podařilo se nám rozšířit retro sortiment o další produkty a nabídka bude čítat téměř 

sedm desítek produktů. Kromě lákadel jako mléko v sáčku, Lunchmeat, Májka, dezert 

Metro, mýdlo Jelen či Šeřík jsme nově zařadili například sýr Hermelín, tavený sýr 

Apetito, Granko, Vitacit, Lybar lak na vlasy, voda po holení Diplomat a další,“ 

prozradila Vrbová. 

Výrobky řetězec vyráběl ve spolupráci s dodavateli, a pokud to technologická výroba 

dovolila, byly obaly původní. Například Kávenky od společnosti Sedita se objevily 

v autentickém obalu z roku 1982, ale s „novým logem“, které vzniklo až v roce 2001 

a používá se dodnes. Žvýkačky Pedro, které dnes vyrábí společnost Candy Plus, 

nevlastní práva na původní obal, a tak produkt uvádí v pozměněné formě. 

„Výrobky jsme vybírali podle toho, aby byly jednak pro zákazníky atraktivní a jednak, 

zda bude reálné produkty v požadovaném množství či obalu vyrobit,“ uvedla Vrbová. 

Výrobky i kampaň pro spotřebitele podle všeho atraktivní byly. S kampaní byli 

spokojeni i sami dodavatelé. „Když společnost Lidl poprvé uspořádala v červnu Retro 

týden, byli jsme nadšeni. Vnímali jsme chování zákazníků a pozitivní reakce 

v prodejnách. Vlastně se, díky Lidlu, mohli na chvíli vrátit v čase. Především šlo o 

zajímavou práci. Je jasné, že staré etikety nejsou uchovány v elektronické podobě. 

Takže vyrobit dobovou Starou mysliveckou znamenalo vyhledat v archivech etiketu 

spadající do požadované doby a její následné přenesení, díky grafikům v reklamní 

agentuře, do současných používaných programů. Zvláštní kapitolou je ovšem i nalezení 

autentické láhve. V současné době se již tehdejší design nepoužívá. Navíc je jiná 

barevnost skla. Takže svým způsobem šlo o výzvu nalézt na trhu i odpovídající láhev. 

Zákazníci Lidlu mohou sami posoudit, jak se nám to povedlo," popsal spolupráci 

s Lidlem Pavel Kadlec, generální ředitel likérky GRANETTE & STAROREŽNÁ 

Distilleries, jehož společnost do akce připravovala kromě Staré myslivecké také 

Červený punč. 

V březnu 2016 se nabídka opět rozšířila. „Podařilo se nám rozšířit retro sortiment 

o další produkty a nabídka bude čítat téměř sedm desítek produktů,“ prozradila Vrbová. 

„Nově si tak budete moci zavzpomínat se sklenkou Coca Coly, Bohemia Chipsy, 

Makovníkem, Hašlerkami a Bon Pari. Nebudou chybět ani drogistické skvosty jako 
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Březový, Kopřivový nebo Žloutkový šampón, Barbus mýdlo na holení nebo prací prášek 

Merkur," doplnila Kateřina Jašková, PR Specialistka Lidlu ČR.98 

Úspěch akce postavené na nostalgii a oblíbených výrobcích navíc nabízí zboží, které 

není běžně k dostání, jedná se v podstatě o exkluzivní nabídku, byť zboží samo o sobě 

nijak výjimečné nebo dokonce luxusní není. Prodejní akce zaměřené na specifický 

sortiment, který není běžně v nabídce, fungovaly i v 70. letech. Obchodní dům Máj na 

Národní třídě ve spolupráci s výrobními podniky a zahraniční partnery pořádal 

například Týdny bulharského zboží nebo Týdny polského zboží. V nabídce byla lidová 

keramika, kožešinové výrobky, konfekce, prací prostředky, kosmetika nebo výrobky 

spotřebního průmyslu.99 

Za úspěchem kampaně, která byla zopakována již pětkrát100, můžeme hledat i řadu 

dalších důvodů. Jak již bylo řečeno v úvodu, v moderní společnosti se spotřebitelé 

stávají stále více součástí kupovaného produktu. Přemýšlejí nad složením, původem 

produktu a dalšími informacemi, kterými jsou zahlceni. I proto se vrací k osvědčenému, 

k tomu, co měli rádi, co fungovalo, co přetrvalo a „přežilo“. Dnes oceňujeme autenticitu 

a žijeme v přesvědčení, že autentické hodnoty a služby nabízejí nejlepší poměr kvality 

a ceny. Část z nás hledá původní, stabilní vzorek, v němž vidí jistotu, a doufá, že bude 

mít standardní kvalitu a chuť, kterou si zafixovali v dětství. 

Nezanedbatelná část obyvatel v diskuzích na sociálních sítích stále proklamuje, že byly 

potraviny dříve kvalitnější a Martin Franc do určité míry souhlasí: „V potravinářském 

průmyslu se výrazně projevovala technologická zaostalost, protože investice směřovaly 

do jiných průmyslových odvětví. Ta zaostalost paradoxně přinesla, že výrobky byly blíž 

přírodě a měly méně cizorodých příměsí. Mnohé příměsi se musely dovážet ze západní 

Evropy a na to nebyly prostředky.“101  

Různé potraviny obsahující náhražky samozřejmě existovaly, a to především u zboží ze 

surovin, které bylo třeba dovézt ze zahraničí a platit západní měnou. Těch bylo 

nedostatek.102  
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102 WILKOVÁ, Scarlett. Luxus kdysi a dnes. Rozhovor s Martinem Francem. Magazín DNES. 12. 1. 
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Po znárodnění v roce 1948 byly v následujících zhruba deseti letech zrušeny všechny 

méně rentabilní provozy a tím vymazány všechny tradiční firmy s výjimkou několika 

vybraných, které přežily. Většina strojního parku těchto firem byla zastaralá, některé se 

ještě používaly, ostatní šly do šrotu. Stejně jako obaly, kterých bylo obrovské množství. 

Občas se používaly i přetisky předválečných obalů. Podniky používaly staré receptury, 

ale vzhledem k nedostatku kvalitních surovin bylo nutné také vymýšlet nové výrobky 

a náhražky. Zatímco některým druhům se dařilo udržet vysokou kvalitu, jiné byly 

nahrazeny surovinami, které byly k mání. Zásobování občas vázlo, hlavně v důsledku 

nedostatku některých surovin z dovozu, což se týkalo například kakaových bobů 

a suchých plodů. Technologové vymýšleli nové výrobky s náhradními surovinami, a tak 

některé pochoutky připomínaly čokoládu spíše vzdáleně, byly však cenově dostupné 

a mohl si je koupit každý.103  

 

1.4 Obal 

Obal musí chránit to, co prodává, a prodávat to, co chrání.  

M. J. Baker 

 

„Obal je v obecném pojetí technickým prostředkem zajišťujícím ochranu výrobku. Má 

však nejen funkci technologicko-ochrannou, ale i propagačně prodejní. Tato funkce 

obalu převažuje u masových spotřebních výrobků, zejména těch, které se prodávají 

v samoobsluhách, nebo u některých druhů výrobků určených pro export. Zejména obal 

takových výrobků lže považovat za významný, je propagační prostředkem svého druhu, 

ale zároveň také i médiem a nositelem propagace. Patří k nejmasovějším médiím 

s nejdelší dobou působení,“ tak vysvětluje Dušan Pavlů ve slovníku Propagace A-Z 

heslo obal.104 

1.4.1 Historie obalu 

 

Potraviny a poživatiny byly v dřívějších dobách konzumovány tam, kde byly nalezeny 

nebo kde se vyskytovaly. Rody a vesnice se zásobovaly samy a pokud bylo třeba něco 

uchovat, využívaly se různé přírodní materiály pro úschovu: vydlabané tykve, škeble, 

lastury, listy, vydlabané dřevo, spletené traviny nebo zvířecí orgány, později také 

                                                 
103 KRÁMSKÝ, FEITL, BRONCOVÁ: 2008 
104 PAVLŮ, 1983: 106 
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zplstěná vlákna, která byla zpracována na vaky či pytle. S rozvojem tkaní bylo možné 

ukládat přebytky potravin pro pozdější spotřebu do zplstěných travin nebo rákosoviny, 

což usnadnilo proces přípravy a hledání potravinových zdrojů. Rudy, ze kterých se daly 

zhotovit slitiny a rozvoj použití kovů a hrnčířství vedlo k dalším formám úschovy 

a balení.105  

Jednu z nestarších forem tzv. poddajného materiálu představuje papír. Zatímco v Číně 

byly použity archy zpracované kůry z moruše k zabalování potravin už v době 100 až 

200 let př. n. l., teprve v roce 1867 byla vyrobena dřevovina jako surovina k výrobě 

papíru. Komerční ploché papírové pytle a sáčky byly poprvé vyrobeny v Bristolu 

v Anglii až v roce 1844. Od začátku 20. století pak obaly z papíru a lepenky doznaly 

velkého rozvoje. Za druhé světové války se v americké armádě poprvé objevily sáčky, 

obsahující polyesterovou fólii s polypropylénem. Umožňovaly sterilitu a nahradily těžké 

kovové plechovky na jídlo. Teprve s objevem a širším použitím plastů v 70. letech 20. 

století se papír a příbuzné produkty poněkud stáhly z použití, tento trend se však kvůli 

ekologickým aspektům později zastavil.106 

Dnes se pro balení potravin a nápojů jako materiál nejčastěji využívá plast, tetrapak, 

plech, sklo, papír a plastová nebo kovová folie. Preference materiálu se týkají vztahu 

k výrobku, roli hraje tradice i možnost ovlivnit jakost produktu specifickými 

vlastnostmi obalu. Velmi důležitá je však i manipulovatelnost, lehkost, pevnost a dobrá 

skladovatelnost. Z těchto důvodů o obalech rozhodují zejména obchodníci a koneční 

spotřebitelé, výrobci se jejich požadavkům pod vlivem poptávky přizpůsobují, přestože 

spotřebitelé pociťují relativně omezenou možnost volby obalu.107 

Výrobu obalů ovlivňuje celá řada faktorů, sociální, ekologické i ekonomické tlaky. 

Zvyšují se také nároky na vývoj nových materiálů, a to obzvlášť v potravinářském 

sektoru. Zřejmě nejpodstatnější tendencí je obecně přechod na tenčí, lehčí a levnější 

materiály a minimalizace balení obecně.108 Používání levnějších materiálů je často 

kompenzováno větším využíváním úprav jejich povrchu, a to speciálními barvami, 

fóliovou ražbou, slepotiskem, celoplošným i parciálním lakem, a to zejména v UV 

                                                 
105 LANGTHALER, J. Obalová technika a obalový design. VOŠ obalové techniky a Střední škola Štětí 

[online]. [cit. 2017-05-03]. Dostupné z WWW: 

http://www.odbornaskola.cz/joomla/images/stories/obalov_design.pdf 
106 Tamtéž. 
107 DOČEKAL, M. Design obalů se mění. Strategie. E15.cz [online]. 4. 6. 2012 [cit. 2017-03-03]. 

Dostupné z WWW: http://strategie.e15.cz/special/design-obalu-se-meni-768150 
108 Například u odnosných systémů multipacků, skupinových balení jednoho výrobku. 
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provedení, přičemž stoupá využívání matných a strukturálních povrchů, které 

vyvolávají „luxusnější“ dojem a jsou příjemnější na dotek.109 

 

1.4.2 Význam obalu 

U produktů je důležitá užitnost i motivace. Neméně důležité je však také uspokojení, 

které člověku přináší výrobek z estetického hlediska. A celkový dojem a estetiku utváří 

i obal výrobku a jeho design.110  

 „Jiný je přístup k výrobku, kupovanému návykově, a jiný k výrobku koupenému na 

základě pravého rozhodování. Ten prvý je nenáročný, druhý je složitější, při obou 

mohou hrát roli obecnější postoje, jako je postoj k modernosti a novosti, postoj k obalu 

(efekt balení!), k současně moderní barvě (například barvě balení, nejen zboží.),“ uvádí 

Evžen Rejmánek.111 „Speciální druh prožitku tvoří představy tvaru (designu), módnosti, 

pokrokovosti, které se vytvářejí a šíří zvláštním způsobem, dále otázky balení. Obal 

změnil dnes svoji úlohu a nahrazuje v samoobsluze prodavače. Požadavky na něj 

porostou a opět to nebudou problémy ekonomické, ale převážně psychologické,“ píše 

Rejmánek v roce 1968, tedy v době, kdy se na estetiku příliš nedbalo.112 

„Dobrým obalem nebo etiketou vybavené zboží je prodejnější, budí větší důvěru 

u kupujících a pomáhá pěstovat vkus všech obyvatel“, souhlasí Miluše Mašková.113 

Důležitost obalu vyzdvihl i ministr obchodu SSSR A. I. Mikojan ve svém projevu 

v roce 1953, ačkoliv měl na mysli nejen estetickou, ale i technickou stránku věci: (…) 

„Jednou ze základních otázek zvýšení úrovně obchodu je prodej potravin 

a průmyslového zboží v pěkném a vkusném balení. V tomto směru připadá významná 

úloha průmyslu, který je povinen se přeorientovat a vyrábět maximální množství zboží 

v drobném balení.“ (…)114  

Balení vždy hrálo důležitou úlohu u výrobků i v průmyslu, přestože důraz na obalový 

design a balení nemá příliš dlouhou historii. Ačkoliv najdeme lákavé obaly z 19. století, 

                                                 
109 DOČEKAL, M. Design obalů se mění. Strategie. E15.cz [online]. 4. 6. 2012 [cit. 2017-03-03]. 

Dostupné z www: http://strategie.e15.cz/special/design-obalu-se-meni-768150 
110 VYSEKALOVÁ, 2007: 107 
111 REJMÁNEK, 1968:59 
112 REJMÁNEK, 1968: 65 
113 RYŠKA, ŠRÁMEK, 2016: 74 
114 ZACHARIN,1954: 3  
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významnost balení je spjatá se začátkem šedesátých let a dobou nástupu 

supermarketů.115  

Během 2. poloviny 50. let se velmi výrazně rozšířila výroba pro spotřebu, výrazně se 

zvětšil sortiment spotřebního zboží a pro velkou část společnosti se hmotná spotřeba 

stala tím nejdůležitějším aspektem jejího života. Historik Martin Franc podotýká, že 

podle některých sociologů a ekonomů však konzumní společnost před rokem 1989 

neexistovala.116 Podle France konzumní společnost v Československu začala vznikat 

postupně během druhé poloviny padesátých let, kdy se Československo začínalo 

pomalu otevírat Západu. V roce 1955 – jen o několik let později, než k tomu došlo na 

Západě – byla otevřena první samoobsluha. Aby mohl koncept samoobsluh fungovat, 

bylo třeba, aby se změnila obalová technika a rozšířil se sortiment.117 Tehdy bylo 

poprvé nutné, aby obal „prodával“, a tento princip se nejprve projevil právě při prodeji 

potravin. V 70. a 80. letech však stále ještě převládal názor, že není propagace 

a reklamy třeba, a tak se u balení prosazovala především technická hlediska, přestože se 

vědělo, že úloha grafické stránky obalu je z marketingového hlediska významná.118  

Možná největší vliv na obalovou techniku měl rozvoj nakupování v supermarketech 

a velkých obchodních centrech, spojený s využíváním osobních automobilů pro nákupy 

a množstevními slevami.119  

Obal vzbuzuje pozornost, působí na naše emoce a smysly a ovlivňuje tak naše nákupní 

rozhodování. Je dokázáno, že si spotřebitelé zakoupí až 60 % zboží v supermarketu na 

určitý podnět v prodejně.120  

Že je obal jednou z nejlevnějších forem marketingové komunikace a v místě prodeje 

také jednou z těch nejúčinnějších, se vědělo už za socialismu: „Při relativně méně 

                                                 
115 LANGTHALER, J. Obalová technika a obalový design. VOŠ obalové techniky a Střední škola Štětí 

[online]. [cit. 2017-05-03]. Dostupné z WWW: 

http://www.odbornaskola.cz/joomla/images/stories/obalov_design.pdf 
116 VÝBORNÁ, L. TRPIŠOVSKÁ, J. Historik Martin Franc: Typickým českým jídlem byly borůvkové 

knedlíky, ale protože se k nim špatně pije pivo, nahradilo je „vepřo knedlo zelo“. 19. 8. 2016. 

rozhlas.cz/radiozurnal [online]. [cit. 2017-05-02]. Dostupné z WWW: 

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/1642232 
117 VLASÁK, Z. Martin Franc zkoumá každodennost minulého režimu: Jak přispět k depatetizaci 

dějin. novinky.cz [online]. 6. 4. 2016 [cit. 2017-05-02]. Dostupné z WWW: 

https://www.novinky.cz/kultura/salon/399528-martin-franc-zkouma-kazdodennost-minuleho-rezimu-jak-

prispet-k-depatetizaci-dejin.html 
118 Tamtéž. 
119 V Československu došlo k rozvoji supermarketů podstatně později než na Západě, úplně první 

supermarket nazvaný Mana otevřela společnost Ahold v Jihlavě 6. června 1991, tedy o více než šedesát 

let později, kdy byl otevřen první obchod tohoto na světě, a to konkrétně 4. srpna 1930 v USA. 
120 LANGTHALER, J. Obalová technika a obalový design. VOŠ obalové techniky a Střední škola Štětí 

[online]. [cit. 2017-05-03]. Dostupné z WWW: 

http://www.odbornaskola.cz/joomla/images/stories/obalov_design.pdf 
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intenzivním nasazení hospodářské propagace a při mimořádné důležitosti propagace na 

místě prodeje patří obal v našich podmínkách k nejdůležitějším propagačním 

prostředkům. Je důležitý zejména tím, že ovlivňuje spotřebitele přímo na místě prodeje, 

kde může své kupní rozhodnutí okamžitě realizovat. Není-li nasazena ještě jiná 

propagace, je obal často jediným propagačním prostředkem, který může ovlivnit 

rozhodnutí spotřebitele o nákupu,“ vysvětluje Dušan Pavlů.121 

 

1.4.3 Funkce obalu 

Komerční obal má několik základních funkcí. Zaprvé chrání výrobek, což je především 

technická a technologická záležitost. Musí tedy splňovat technické požadavky 

zákonných norem. Zadruhé musí být funkční pro skladování výrobku i jeho spotřebu, 

musí proto odpovídat způsobu jeho používání. Zatřetí by měl být obal konstruován 

s ohledem na obsah tak, aby bylo možné výrobek snadno beze zbytku spotřebovat. 

Pokud jde o produkt, který nespotřebujeme najednou, musí být možné obal znovu 

uzavřít. Začtvrté by obal měl plnit požadavky výroby, obchodu, legislativy 

i spotřebitelů.122 

Jak uvádí Vysekalová, obal plní z pohledu distribuce funkci ochrannou, skladovací, 

dopravní, manipulační a informační. Informacemi jsou myšleny nejen vlastnosti 

výrobku či složení, ale také vlastní prezentace zboží, návod a použití.123 

Neméně důležitá je estetická funkce obalu, jak již bylo řečeno výše. Obal výrobek činí 

atraktivním pro koupi, přičemž atraktivita obalu podle obalového designéra Jana 

Činčery závisí na souhře tří složek – tvaru, materiálu a grafice.124  

Obal by měl splňovat i několik dalších důležitých kritérií. Musí podávat nějaké sdělení 

a toto sdělení předávat potenciálním spotřebitelům, musí předat zprávu o výrobku, 

o značce a o kategorii, do které je zařazen. Obrací se na typického zákazníka nebo 

propaguje přínosy výrobku. Obal někdy zdůrazňuje některé nástroje marketingu 

a přináší podvědomá sdělení, například barva, tvar, velikost nebo textura může 

symbolizovat luxus. Zároveň by obal měl být dostatečně nápadný, aby prodal svůj 

obsah a nechal produkt vyniknout mezi tisíci jinými prodejními položkami 

                                                 
121 PAVLŮ, 1983: 106 
122 VYSEKALOVÁ, 2011: 174 
123 VYSEKALOVÁ, 2011: 174 
124 DOČEKAL, M. Design obalů se mění. Strategie. E15.cz [online]. 4. 6. 2012 [cit. 2017-03-03]. 

Dostupné z WWW: http://strategie.e15.cz/special/design-obalu-se-meni-768150 
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v supermarketu, měl by výrobek zřetelně odlišovat od jiných.125 I v tomto případě však 

platí, že méně je někdy více a určitý minimalismus se hodí i k luxusnějším obalům nebo 

dárkovým sadám. Obaly, které velikostně, konstrukčně či materiálově přesahují potřeby 

ochrany výrobku a manipulace s ním, jsou zbytečně předimenzované. Pokud je výrobek 

určen pro nižší cenový segment, měl by tak působit už na první pohled, včetně 

jednoduché a úsporné grafiky.  

Obal by také měl řádně zviditelnit obsah. Přestože se toto kritérium zdá být 

samozřejmostí, stále existují obaly, které zákazníka řádně neinformují o tom, co se 

v obalu nachází.126 Obal zprostředkuje „obraz“ produktu, a tak musí odpovídat obsahu, 

který skrývá. Obal by měl být ztotožněn se svým produktem a měl by mít správnou 

funkci a atmosféru. Na základě obalu si produkt určitým způsobem představujeme 

a zařazujeme. Očekávání, která obal vzbuzuje, by měla být v souladu se skutečností, 

tedy s kvalitou a funkcí produktu uvnitř, protože obal a produkt vytvářejí 

z psychologického hlediska jednotu.127  

Obal produkt zařazuje do určité kategorie či cenového pásma. Podle nizozemské 

obalové designérky Christien van Yzendoorn jsou nejlepší obaly takové, které svými 

materiály a konstrukcí přímo souvisí s produktem a souzní s jeho filozofií. Podle 

Matthew Healeyho musí design obalu odrážet kvality spojené se značkou, tedy 

i hodnoty lidí, kteří si výrobky této značky nejčastěji kupují.128 Vizuální 

a psychologická účinnost balení, schopnost vytvořit vztah spotřebitele k obalu a tím 

i k produktu a motivovat ho k dalšímu nákupu, ovlivňuje celkovou komerční účinnost 

obalu.129  

Kvalitní obal navíc umožňuje zvýšit cenu produktu. Cenové náklady na zvýšení kvality 

obalu jsou obvykle nižší než náklady na zvýšení kvality produktu, a tak se můžeme 

setkat s výrobky, jejichž obalu byla věnována větší pozornost a péče než samotnému 

obsahu.130  

                                                 
125LANGTHALER, J. Obalová technika a obalový design. VOŠ obalové techniky a Střední škola Štětí 

[online]. [cit. 2017-05-03]. Dostupné z WWW: 

http://www.odbornaskola.cz/joomla/images/stories/obalov_design.pdf 
126 Tamtéž. 
127 VYSEKALOVÁ, 2011: 180 
128 DOČEKAL, M. Design obalů se mění. Strategie. E15.cz [online]. 4. 6. 2012 [cit. 2017-03-03]. 

Dostupné z WWW: http://strategie.e15.cz/special/design-obalu-se-meni-768150 
129 VYSEKALOVÁ, 2011: 174 
130 DOČEKAL, M. Design obalů se mění. Strategie. E15.cz [online]. 4. 6. 2012 [cit. 2017-03-03]. 
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Obal by měl být jistě atraktivní, ne nadarmo se říká, že obal prodává, neměl by však být 

krásný do té míry, že je lidem líto jej používat. Dalším pravidlem je, že kvalitní design 

obalu by měl „fungovat“ minimálně pět let, problémem však je, že některé obalové 

materiály se z různých důvodů přestávají vyrábět a stejný design na jiném materiálu 

v mnoha případech tak dobře nefunguje. Podle Vedrany Ajdin z obalového studia 

Cocoon se výrobce musí na obal dívat očima spotřebitele a před konstrukcí zjistit 

hranice výrobních možností.131  

Obal by měl být zároveň navržen tak, aby bylo možné vytvořit řadu jiných velikostí 

nebo tvarů – například pro balení různých tvarů sklenic nebo různých druhů potravin od 

stejného výrobce. Neméně důležité jsou zákonné požadavky. Grafická část musí 

splňovat daná kritéria o trvanlivosti, původu výrobce, označení nebezpečnosti zboží 

nebo nároku na obalový materiál.132 V září 2016 vstoupila v platnost novela 180/2016 

Sb. zákona 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích. Ke změnám 

u potravinářských produktů patří zvětšení písma u důležitých údajů, rozšíření množství 

uváděných údajů například o alergeny a výživové složky, požadavky na kontrastnější 

pozadí textu nebo zpřísnění používání české vlajky a dalších symbolů, značek kvality či 

původu potraviny.133 

Je třeba také myslet na to, že čeští spotřebitelé jsou ve srovnání s těmi 

západoevropskými, americkými nebo asijskými obecně konzervativnější. Z tohoto 

důvodu jsou „konzervativnější“ i obaly. Výrobci se často vrací ke starším, „retro“ 

designům, což navíc podporuje dojem autenticity značky. Při redesignech obalů je 

z uvedených důvodů vhodné zachovat část vizuálního působení původního obalu, 

například tvar a barvy. Důležité je také správně vyvážit podíl brandingu134 a informací 

o samotném výrobku.135  

 

                                                 
131 DOČEKAL, M. Design obalů se mění. Strategie. E15.cz [online]. 4. 6. 2012 [cit. 2017-03-03]. 

Dostupné z WWW: http://strategie.e15.cz/special/design-obalu-se-meni-768150 
132 LANGTHALER, J. Obalová technika a obalový design. VOŠ obalové techniky a Střední škola Štětí 

[online]. [cit. 2017-05-03]. Dostupné z WWW: 

http://www.odbornaskola.cz/joomla/images/stories/obalov_design.pdf 
133 Novela Zákona o potravinách postihla i obaly. Svět balení [online]. 2016 [cit. 2017-03-03]. Dostupné 

z: http://www.svetbaleni.cz/2016/09/08/novela-zakona-o-potravinach-postihla-i-obaly/ 
134 Obrazové informace o firmě, přičemž u zcela nových výrobků je podíl brandingu obecně nižší. 
135 DOČEKAL, M. Design obalů se mění. Strategie. E15.cz [online]. 4. 6. 2012 [cit. 2017-03-03]. 

Dostupné z WWW: http://strategie.e15.cz/special/design-obalu-se-meni-768150 
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1.4.4 Obalový design 

Obalový design je trojrozměrným grafickým designem aplikovaným na krabice, sáčky, 

pytle, plechovky a sklenice, což vyžaduje znalosti o potiskování skla nebo kovu, a to na 

zakřivené nebo zaoblené plochy, a znalosti obalového materiálu, jako jsou plasty, papír 

nebo lepenka, aby je bylo možné bezchybně vysekávat nebo ohýbat. Důležité je také 

respektování ekonomických aspektů vzhledem k tomu, že výroba obalů patří mezi 

střední nebo velké zakázky. Obalový design je bezprostředním designem – každý obal 

má jen velice krátký okamžik na to, aby zaujal. Obalový design je designem zadavatele, 

přičemž nový design obalu se vyrábí z mnoha důvodů. Může se jednat o zcela nový 

nebo inovovaný výrobek, nebo výrobek přidávaný k již existující řadě.  

Obalový designér se často musí již na začátku přizpůsobit mnoha kritériím. Nemůže 

vytvořit obal a pak pro něj hledat využití, musí se nejprve podrobně seznámit 

s výrobkem, jeho potřebami, chutí, oblíbenosti a zvyklostmi zákazníků. Musí vzít 

v úvahu potřeby a problémy zadavatelů, konkurenční tlaky a vše musí zhodnotit 

z hlediska konkurence. Obal nikdy nevystupuje sám, je obklopen mnoha jinými, které 

často obsahují stejný nebo obdobný obsah.136 

Důležitým faktem, na který by neměl designér zapomenout, je, že většina obalů není 

v regálech pozorována v rovině, ale buď z podhledu, nebo z nadhledu, a je třeba tomu 

při výrobě uzpůsobit grafiku, a to jak zvenku, tak zevnitř. Vnitřní strana obalu po 

otevření výrobku může v kontrastu s přední stranou působit levně a nezajímavě. Rovněž 

hranatý obal má své limity, nefunguje na něm například správně posloupnost 

informací.137 

Z důvodu stárnutí obyvatelstva se stupňuje také důraz na uživatelskou přívětivost, tzv. 

convenience, k níž patří mj. správný výběr písma a barev. Text na obalu musí být 

dostatečně velký, doporučená velikost písma je nejméně desetibodová, v případě 

inverzního písma (světlého písma na tmavém podkladu) dokonce dvanáctibodová.138  

„Nechtějme od lidí, aby se namáhali droboučkým písmem…má být veliké, aby se očím 

do něho chtělo. Nechtějte od lidí, aby mnoho přemýšleli, ale řekněte jim vše polopatě, 

názorně, jejich řečí a výmluvným obrázkem.“139  

                                                 
136 LANGTHALER, Jan. Obalová technika a obalový design. VOŠ obalové techniky a Střední škola Štětí. 

Dostupné na WWW: http://www.odbornaskola.cz/joomla/images/stories/obalov_design.pdf 
137 DOČEKAL, M. Design obalů se mění. Strategie. E15.cz [online]. 4. 6. 2012 [cit. 2017-03-03]. 

Dostupné z WWW: http://strategie.e15.cz/special/design-obalu-se-meni-768150 
138 Tamtéž. 
139 SOLAR, 1932: 76 
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Text by měl mít vůči podkladu dostatečný kontrast, přičemž použití pestrého pozadí 

není vhodné. Doporučená jsou bezpatková písma jako Arial či Helvetica se zarovnáním 

doleva, kurzíva je nevhodná. Výrazné musí být také datum spotřeby, umístěné na 

snadno dostupném místě, nikoliv ve sváru obalu. Speciální požadavky platí i pro čárový 

kód, neboť asi polovina všech problémů při jeho čtení na pokladnách je způsobena 

nedodržením dostatečné ochranné zóny mezi ním a grafikou obalu.140 

 

1.4.5 Umění v dobách socialismu 

Na Sjezdu národní kultury v dubnu 1948 se opakovaně hovořilo o vyčerpání moderny 

s jejími „nesrozumitelnými“ projevy, které je třeba nahradit uměním opřeným 

o ideologii odpovídající potřebám nové doby.141 Oficiální oporou státní propagandy se 

stal socialistický realismus, který byl na jaře roku 1949 vyhlášený za jedinou 

a všeobecně závaznou metodu uměleckého pojetí skutečnosti v její revoluční proměně. 

Postupně byly rušeny skupiny a spolky sdružující výtvarné umělce a privilegované 

postavení získal Svaz československých výtvarných umělců (SČSVU), jehož členem 

musel být každý veřejně činný grafik, malíř sochař, architekt nebo průmyslový 

výtvarník. Jak píše Ryška, poměrně dlouho se však svaz nedařilo transformovat na 

celostátní organizaci, k čemuž došlo až v roce 1950. Ačkoliv komunistická strana 

prováděla kontrolu veškerých médií, ideologický tlak nepůsobil ve všech oblastech 

stejnoměrně a s neměnnou intenzitou. Vzhledem k politickým omezením řada 

vynikajících umělců a výtvarníků, mezi nimi například Teodor Rotrekl nebo Dobroslav 

Foll, nemohla veřejně prezentovat své umění, a tak na svou vlastní tvorbu rezignovali, 

výrazně ji omezili nebo dali veškerý svůj potenciál do služeb jiného odvětví, přispívali 

do novin nebo časopisů, nebo byli přímo zaměstnáni v redakcích, aranžovnách, 

propagačních odděleních státních podniků, ve výrobních výtvarných družstvech nebo 

v Reklamním podniku státního obchodu, pozdějším Merkuru.  

Ryška uvádí, že „výjimkou bylo poměrně krátké období na konci 60. let, kdy se 

mocenské struktury ocitly pod tlakem veřejného mínění a ztrácely schopnost kontrolovat 

další vývoj společnosti“. Od umění byla i nadále žádána v prvé řadě služba vládnoucí 

ideologii, jak se dočteme v Rudém právu: „V socialistickém umění není místo pro 

                                                 
140 DOČEKAL, M. Design obalů se mění. Strategie. E15.cz [online]. 4. 6. 2012 [cit. 2017-03-03]. 

Dostupné z WWW: http://strategie.e15.cz/special/design-obalu-se-meni-768150 
141 RYŠKA, ŠRÁMEK, 2016: 10 
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tvorbu a tvůrce, jejichž subjektivistický vztah ke skutečnosti je v podstatě jeho negací 

pramenící ideologicky z buržoazní platformy. Vyznačuje se snahou po zdánlivé 

"originalitě" a "novosti", je výrazem výlučnosti a elitářské nadřazenosti tvůrců k životu 

a úsilí společnosti, je produktem maloměšťáckého snobství, jež na sebe bere háv falešné 

světovosti v podobě různých variací abstraktivismu, pop-artu, op-artu a jiných vývojově 

mrtvých mód, proudů a směrů, kdy však nakonec splývá v trapné uniformitě ošklivosti, 

neživotnosti, nepravdě a přibližnosti reprezentované neuvěřitelně primitivními 

výtvarnými prostředky, chaotičností projevu, fintami a klamy.“142 

V sedmdesátých letech se malíři živili socialistickou propagací, zdobili stranické 

sekretariáty, kulturní domy, národní výbory, vestibuly nemocnic a nádraží. Tato díla 

však režim nepřežila, přežila vesměs ta díla, která vznikala bez ohledu na režim.143 

 

1.4.6 Potravinové obaly v dobách socialismu 

Za socialismu se část zboží prodávala ručně navažovaná a ručně (a zručně) balená jen 

do papíru, na který se dopisovala cena nebo počet kusů. Žádné jiné informace na balení 

nebyly. Pokud se zákazníci pohybovali v nadprůměrně vybaveném obchodě, mohli 

využít prosvětlovacích lamp a podívat se, zda je zabalené zboží v pořádku a nenesou si 

domů třeba rozbité vajíčko. Ještě na začátku 60. let se mléko a jogurty stáčely do 

bandasek. O něco později se používaly litrové a půllitrové lahve, které se prodávaly na 

zálohu a byly opatřeny jen víčkem a datem stáčení. Zpravidla chyběla i srozumitelná 

informace o výrobci, který byl obvykle zřejmý – jednalo se zpravidla o nejbližší závod. 

K zásadnímu zlomu v balení došlo na přelomu šedesátých a sedmdesátých let, kdy se 

objevila polyetylenová fólie z družstva Směr Jílová, materiál pro výrobu sáčků na 

mléko.144 K dispozici tak byly první nevratné mléčné obaly, na které šlo natisknout 

mnohem více informací pro zákazníky. V 80. letech se mléko prodávalo také 

v tetrapakových krabicích. Přestože plátky sýru byly i přes nedostatek plastu baleny 

i do plastového balení, jogurty se stále prodávaly ve skle, které však závody nestíhaly 

vymývat a posílat zpět do oběhu.145 

Sýry se prodávaly v materiálu Sviten, který vznikl spojením polyetylenu a celofánu. 

Materiál vyvinutý ve slovenském Chemosvitu usnadnil cestu polotvrdých sýrů na pulty 

                                                 
142 HOFFMAN, 2009: 188 
143 HOFFMAN, 2009: 243  
144 PETROV, 2013: 10-12 



  

 

37 

  

obchodů. Kuriózní novinkou se stal tavený sýr v tubě Camp z Velkého Valtínova, který 

však v chladu v tubě ztuhnul a nebylo možné jej z tuby vytlačit. Počátkem 80. let se 

experimentovalo s prodejem tyčinek v zatavených plastových vaničkách po čtyřech 

kusech, které získaly i titul Obal roku.146 

Máslo se až do roku 1965 balilo do pergamenu, více se však osvědčila praktická, 

podlepená hliníková fólie. Máslo bojovalo o zákazníky – byť se to zdá v socialistických 

podmínkách neuvěřitelné – s margarínem Ceres Soft, který se prodával v atraktivní 

umělohmotné vaničce s barevným potiskem. Ta se v domácnostech využívala mnoha 

způsoby. Nezahazovaly se ani umělohmotné krabice od polárky, sloužily jako svačinové 

boxy nebo květináče. 147 

Na začátku 80. let si režim začal uvědomovat důležitost rozšiřování potravinářského 

sortimentu při utlumení nespokojenosti obyvatel, mluvilo se o potřebě „inovovat 

a rozšiřovat sortiment potravinářských výrobků a usilovat o zvýšení úrovně balení“.148  

Otázce zabezpečení výživy obyvatelstva a balení se věnovaly i nejvyšší státní 

a stranické orgány na XVI. sjezdu KSČ v roce 1984: „Při plnění tohoto programu je 

třeba konstatovat, že funkční a estetická úroveň obalů limituje další záměry v rozvoji 

průmyslové výroby potravin.“149 

Obalem „na úrovni“, působícím přepychovým dojmem, byly bytelné béžové krabice od 

bonboniér Lidka, které se prodávaly přebalené celofánem a převázané ozdobnou přízí. 

Ty později sloužily jako krabice na šití, dopisy nebo vánoční cukroví.150 Skvělému 

renomé se těšily také čokolády Rusalka, Libuše a Šárka z olomoucké továrny Zora, 

které představovaly „kousek luxusu“. Přestože nebyly levné, šly na odbyt. Na začátku 

90. let, kdy se vyráběly v rámci privatizovaného Orionu, však jejich výroba ustala 

a odborníci soudí, že k jejich zániku přispěl tuctový obal, protože začaly vypadat „příliš 

obyčejně“. S tím však nelze souhlasit, vkusný, minimalistický obal je velmi 

nadčasový.151 

Porcované čaje se za socialismu prodávaly v plechových krabičkách, luxusní čajové 

značky se koncem 80. let objevovaly dokonce ve skle. Ve skle se prodávala také většina 

ovocných sirupů. Změnu přinesly až plastové lahve z Technoplastu Chropyně na 

                                                                                                                                               
145 PETROV, 2013: 12-17 
146 PETROV, 2013: 25-27 
147 PETROV, 2013: 31-32, 34 
148 PETROV, 2013: 34 
149 Obal, národný podnik, Nové Mesto nad Váhom: výrobná náplň. Nové Mesto nad 

Váhom: Obal, [1986]. S. 3. 
150 PETROV, 2013: 65 
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začátku 70. let, které se používaly nejen na nápoje, ale i na saponáty. Sirupy Ovocit se 

podle Petrova vyznačovaly na svou dobu velmi moderními obaly s postavičkou 

zahradníka Ovocínka.152 Pro limonády produkované na konci 80. let bylo 

charakteristické, že neměly žádnou etiketu, údaje o značce, ceně nebo výrobci zákazník 

našel na potištěném víčku, přičemž ty nejobyčejnější druhy měly jen vyražená 

písmena.153  

Mrazírenské podniky Mrazírny a Rybena, spojovala je „přátelská“ estetika. Mrazírny 

využily při hledání symbolu do svého znaku popularity, které se těšila medvědice 

Polárka z pražské zoologické zahrady. Medvědice plující na kře působila esteticky na 

obalech, kamionových návěsech i železničních mrazírenských vozech.154 

Konzervy představovaly obal se špatnou pověstí, špatně se otvíraly a objevovaly se 

dokonce stížnosti ohledně kvality i trvanlivosti. Jejich spotřeba však byla oproti 

dnešním dnům – kvůli omezené nabídce čerstvého ovoce a zeleniny – dvojnásobná. 

 

Co se týče výtvarné stránky věci, kvalitní výtvarníci neměli o drobnou užitou tvorbu 

v 50. letech zájem, což se na vzhledu potravinových obalů odrazilo. „Ještě na počátku 

60. let nebyly výjimkou etikety se strohým textem, například Višně kompot II, vytištěným 

jednobarevným tiskem,“ píše Ryška.155 

„Naše obaly jsou nevýrazné, nepřitažlivé, v kalných barvách,“ stěžoval si autor 

redakčního textu v prvním ročníku časopisu Reklama v socialistickém hospodářství 

v roce 1955. „Nevolají na spotřebitele, spíše vzbuzují svou chudostí určité pochyby 

o svém obsahu. Ani naši návrháři, kteří vypracovávají individuální nebo hromadné 

prostředky, si dosud netroufají promluvit ke spotřebiteli v reklamě čistou a jasnou, 

radostnou barvu.“156 

Stav obalové grafiky začal postupně měnit ve druhé polovině 50. let se zaváděním 

samoobslužného prodeje, postupným rozšiřováním sortimentu zboží a rostoucí kupní 

silou spotřebitelů. To vše se odrazilo na atraktivitě etiket, které měly nejen informovat, 

ale také upoutat pozornost. Část užité grafiky se vydala cestou ilustrativní názornosti. 

Realistické obrázky potravin však nebyly důsledným dodržováním socialistického 

realismu, ale zkušenosti reklamních pracovníků, matadorů reklamy, kteří byli 
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přesvědčeni o tom, že orosená sklenice nebo lesklé ovoce zafungují a vzbudí žízeň 

i chuť k jídlu. „Spotřebiteli obdivovaný naturalismus“, jak uvádí Ryška, však kritizoval 

už v polovině 50. let Marcel Stecker, absolvent VŠUP, který začal pracovat jako řadový 

grafik a později se stal vedoucím grafického ateliéru Reklamy obchodu. Při ilustrování 

inzerátů a navrhování plakátů postupně zavrhl iluzivní perspektivu a začal pracovat 

s plošnými tvary a lineární kresbou, později výrazně geometrizovanou. Stecker proti 

„neinvenčnímu a manýristickému popisu“ prosazoval úspornější výraz, který by tam 

výrazným způsobem nepodceňoval „výtvarné potřeby společnosti“.157 

Alternativou k veristické ilustraci byly ambaláže Karla Knechta, autora obalů celé řady 

kosmetických výrobků (pleťové mléko Rosana, kolínská voda, zubní pasta 

s chlorofylem), který vytvářel lapidární kompozice z geometrických tvarů a linií. Jeho 

práce byla charakteristická střídáním černých a bílých ploch, pokud to však výrobní 

technologie dovolovala, nevyhýbal se ani barvám, což dokládá minimalistický dekor 

z barevných elementů pro krabici pracího prášku Mydlík. Střídmá geometrie 

a stylizované organické tvary na konci 50. let převládaly nad realistickou popisností, ale 

nenahradily ji úplně, spíš si oba trendy rozdělily pole působnosti. Zatímco potraviny 

reprezentoval věcný, realistický detail, kosmetické výrobky vynikaly abstrahovanými 

tvary a jednoduchými liniemi.158 

Výrazné oživení užité grafiky přinesla konfrontace dlouhá léta izolované 

československé kultury se západoevropskou i zámořskou produkcí na EXPO 58 

v Bruselu. Na přelomu 50. a 60. let se objevovaly „nosaté“ charaktery inspirované 

kresbami Saula Steinberga a dalších protagonistů moderní grafiky. Tradičněji pojatá 

kresba se vyznačovala přemírou detailů, Kupčíkovy kresby napodobující škrabací 

techniku staré xylografické reprodukce fotografií zase posloužily jako zdrojový materiál 

pro koláže.159 

Stříhal a lepil také autor ikonického obalu Granka, malíř Karel Fojtů, který se jako 

zaměstnanec Čokoládoven původně staral především o propagaci výrobků, pořádání 

výstav a schvalování návrhů jiných kolegů. Obal Granka byl jeho prvním grafickým 

návrhem pro Čokoládovny, obaly navrhoval ale i pro tukové závody (Slunol), 

drogistické zboží nebo cukrovinky (tyčinky Gloria, Lentilky, Lékorky, Alaburky, 

žvýkačky Bajo a Pupu) jiných podniků. Návrhy si bral domů a když začínal pracovat na 
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novém, musel si nakreslit písma, která na něm byla vytištěná. Někdy je vystříhával 

z časopisů a následně fotil, zvětšoval a ručně vybarvoval, stříhal, sestavoval a lepil, 

k dostání totiž ještě nebyly katalogy písmen, které práci o dost zjednodušily. Pozadí 

obrázků se velmi často malovalo anilinovými barvami, které umožňují vytvořit jemné 

barevné přechody. Syté tóny se dobře dělaly pomocí temperových barev, které si Fojtů 

vozil ze zahraničí, když měl příležitost.160 

 

1.5 Psychologie a vnímání barev 

Psychologické významy barev jsou pro reklamu velmi důležité. Barvy přitahují 

pozornost, přibližují zobrazené předměty realitě a mohou sloužit také k identifikaci 

předmětu reklamy, některé výrobky jsou totiž jednoznačně spojovány s určitým 

barevným tónem, podle kterého je poznáme. 

Psychologií barev se jako první zabýval Johann Wolfgang Goethe, který problematiku 

barev přesunul od fyziky k psychologii a v nejobecnější rovině je rozlišil na aktivní 

(teplé) a pasivní (studené).161 Barvy se dělí také na nepestré (černá, bílá, šedá) a pestré 

(všechny ostatní) a pro jejich kombinaci platí, že nepestré barvy vedle pestrých stupňují 

jejich intenzitu162 a že by při skládání barev neměly v celkovém obraze dominovat více 

než dvě pestré barevné plochy, přičemž třetí plocha by měla být nepestrá.163 

K zachovávání harmonie barev vyzývá i Zdenko Šindler. Podle něj harmonizuje žlutá 

s modrou, pomerančová s modrozelenou, červená (šarlatová) s modrozelenou, 

karmazínová se smaragdově zelenou, purpurová s trávově zelenou a fialová se 

žlutozelenou. Černá, bílá a šedá jsou podle Šindlera barvami neutrálními a dobře se 

snáší s jakoukoliv barvou.164 

Šindler barvy rozděluje na primární (červená, žlutá, modrá), které nelze z jiných smísit, 

a sekundární, přičemž položíme-li sekundární barvu vedle primární, která je v té 

sekundární barvě obsažena, vzniká nesoulad a disharmonie. To samé platí i pro 

sekundární barvy s obsahem stejné primární barvy. S primární červenou tedy neladí 

                                                                                                                                               
159 RYŠKA, ŠRÁMEK, 2016: 106-107 
160 ŠPAČKOVÁ, I. PLÍHAL, J. Tak dnes vypadá holčička z Granka. Za reklamu nedostala nic, dnes by 

získala desítky tisíc [online]. zprávy.aktualne.cz [citováno dne 2017-05-07]. Dostupné z www: 

https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/foto-holcicka-z-granka-za-reklamu-nedostala-nic-dnes-by-

zisk/r~e6d6ca42be1111e68b970025900fea04/ 
161 VYSEKALOVÁ, 2007: 83 
162 Například účinek žluté barvy je vedle černé, šedé nebo bílé vyšší, než když je vedle červené, oranžové 

nebo růžové.  
163 VYSEKALOVÁ, 2007: 88 
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sekundární fialová ani pomerančová, ale neladí ani fialová s pomerančovou. Vedle 

čistých barev nepůsobí harmonicky ani jejich odstíny. Harmonie však snadno 

dosáhneme, když mezi neladící barvy vložíme barvu neutrální.165 

Vysekalová uvádí, že „z hlediska reklamní praxe je třeba kromě respektování funkce 

jednotlivých barev, jejich kompozice a celkového barevného ztvárnění také velmi 

pečlivě barevně odlišit propagovaný výrobek od konkurence“, což je velmi obtížné, je-li 

v jednom sortimentu velmi široká nabídka značek od různých výrobců. Barvy by měly 

odpovídat obsahu sdělení, prezentovat produkt a zároveň být jednoznačně adresné bez 

možnosti zaměnit produkt s jinou značkou.166 

Důležité je také to, jaké barvy vyvolávají symbolické představy a k jakým základním 

principům se vztahují. Přestože se individuální preference barev a jejich odstínů 

u jednotlivých lidí odlišují, z empirických výzkumů vyplývají závěry s obecnou 

platností.167 

Barvy se obecně volí vzhledem k segmentu výrobku, korporátním barvám výrobce 

a kulturním zvyklostem. Dá se například předpokládat, že v Evropě, Francii, 

Nizozemsku a Švédsku znamená zelená barva kosmetiku. Ve Francii je červená barvou 

mužskou, i když ve světě je to obvykle barva modrá. V Nizozemsku je dobré se vyhnout 

německým národním barvám, v Irsku by se měla zelená a oranžová používat velice 

opatrně, ve Švédsku nemají rádi obaly se zlatou a modrou barvou a je také dobré 

vyvarovat se kombinaci národních barev, bílé a modré. Ve Švýcarsku je zlatá barva 

symbolem kosmetiky, modrá značí textil. V arabských zemích se musí brát ohled na 

zelenou barvu ve spojení s muslimským obsahem. V buddhistických zemích šafránová 

žluť symbolizuje kněze. Na Dálném Východě znamená žlutá barva dostatek, zatímco 

žlutá v kombinaci s růžovou označuje pornografii. V Latinské Americe je purpurová 

barvou smrt.168  

Zatímco růžová je spojována se sladkými, květinovými nebo „bonbónovými“ vůněmi, 

chladné barvy (bílá, modrá) s čistotou a sterilitou a tmavé barvy jako granátová červeň, 

bordó, stříbrná, černá a zlatá zase s prestiží a luxusem. Děti preferují pastelové tóny, 

mládež tóny teplé, například pomerančově oranžovou. U obalů zohledňujících starší 

zákazníky se doporučuje spíše červená, žlutá a oranžová barva nežli zelená, modrá či 

                                                                                                                                               
164 ŠINDLER, 1906: 47 
165 ŠINDLER, 1906: 47 
166 VYSEKALOVÁ, 2007: 89-90 
167VYSEKALOVÁ, 2007: 83 
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fialová. Zatímco lehké druhy cigaret či piva s nižším obsahem alkoholu nebo kalorií 

jsou laděny spíše do světlejších tónů, u pracích prášků převládá bílá a světle modrá. 

Káva je logicky spojována s hnědými tóny a u rostlinných tuků by měla převládat světle 

žlutá barva s nepatrnou příměsí červené.169  

Červená barva je barvou vzrušení, a to v pozitivním (láska) i negativním smyslu (zloba). 

Představuje energickou akci, změnu, vzpouru, převrat i revoluci. Je spojována 

s představou slunce, bohatou úrodou a bohatstvím obecně a vzbuzuje pocit radosti 

aslavnostního vzrušeného očekávání. Červenou pro její vznešenost používali a používají 

mocní, aby vzbuzovali úctu a obdiv. V růžové barvě je zahrnuta volnost a zároveň 

energie – něžná aktivita.170 Modrá barva reprezentuje flegmatický temperament, 

ženskost, něhu, věrnost, důvěru, lásku a oddanost. Symbolizuje klidné vody 

i matriarchát. Představuje tradici a reprezentuje stálost, která přetrvá věky. Je to lehce 

srozumitelná barva klidu, která z hlediska chuti reprezentuje sladké. Do modrého papíru 

byly původně balené homole cukru, dnes v modrých obalech najdeme kostkový cukr. 

Světle modrá symbolizuje bezstarostné veselí, vzduch, oblohu, ticho a touhu a vedle 

červené patří k nejoblíbenějším barvám.171 Tmavě modrá barva znamená nastolení míru 

a spokojenosti. Preference této barvy představuje fyzickou i psychickou potřebu klidu. 

Mužská červená a ženská modrá se mísí ve fialovou, která představuje barvu pohlavní 

nevyhraněnosti. Z toho důvodu ji preferují děti před pubertou, homosexuálové nebo 

těhotné ženy. Fialová v dalších rovinách vyjadřuje také zastřené vzrušení, skryté 

tajemství a symbolizuje sugestivnost. Méně inteligentní lidé se fialovou nechají častěji 

„svést“, lidé s vyšším intelektem ji naopak odmítají. Když se však fialová stane módní 

záležitostí, přehluší tento fakt všechny výkladové roviny.172 

Zelená barva je složená z modré a žluté. Pokud jsou obě barevné složky v rovnováze, 

pak zelená vyjadřuje naprosto statický stav bez emocí. Modrozelenou barvu preferují 

lidé, kteří na sebe kladou vysoké nároky. Čistou zeleň upřednostňují konzervativní lidé, 

vyjadřuje totiž jejich houževnatost a vytrvalost. Zelenožlutá vyjadřuje opak, její 

                                                                                                                                               
168 LANGTHALER, Jan. Obalová technika a obalový design. VOŠ obalové techniky a Střední škola Štětí. 

Dostupné na WWW: http://www.odbornaskola.cz/joomla/images/stories/obalov_design.pdf 
169 VYSEKALOVÁ, 2007: 156 
170 VYSEKALOVÁ, 2007: 84 
171 VYSEKALOVÁ, 2007: 84 
172 VYSEKALOVÁ, 2007: 85 



  

 

43 

  

příznivci obrací svůj zájem navenek, neboť pro ně jsou důležité podněty vnějšího světa. 

Zelená je symbolem přírody, ochrany přírody, ekologie i barvou naděje.173 

Žlutá barva, který vzniká mísením červené a zelené, spojuje vzrušení z červené barvy 

a zároveň vnitřní napětí barvy zelené, čímž vzniká vzrušené napětí. Žlutá symbolizuje 

dynamickou pohybovou energii i základní lidskou potřebu a znázorňuje slunce. Žlutá je 

spojována se závistí, je v ní však obsažena i naděje a touha po radosti a rozkoši. Žlutá 

povzbuzuje, osvobozuje a působí otevřeně a vesele.174 Zatímco zlatá barva symbolizuje 

pocit zářícího štěstí, hnědá představuje zem, teplo a bezpečí, a tak je velmi oblíbená 

v interiéru. Je to barva tradice a zdrženlivosti, ale je i mlčenlivá, střízlivá, solidní 

a vážná. 

Šedá barva je neutrální a není v ní ani vzrušení, ani uvolnění. Pokud vzbuzuje nějaké 

emoce, jedná se pravděpodobně o smutek, nudu, pokoru nebo chudobu. Působení 

tmavošedé je klidné, přináší vzrušení, které se sice neprojevuje naplno, ale ani není 

zcela potlačeno. Zatímco tmavošedá barva reprezentuje hluboké tělesné uspokojení, 

světlešedá barva s sebou nese optimistický výhled na možnou změnu k lepšímu.175 Bílá 

barva je výrazem uvolnění, útěku a osvobození od všeho, co se jeví jako překážka, 

neboť představuje absolutní svobodu i nový začátek. Bílá je barvou míru, svobody 

a čistoty. Černá naopak značí konečné rozhodnutí, agresivní vzdor a popření „pestrého 

života“. Symbolizuje nicotu, absolutní odříkání a je vnímána jako barva smrti.176 

 

Co se týče pocitu chuti, žlutá symbolizuje sladké, pokud přechází do červené a světlé, 

a hořké, pokud přechází do zelené. Zelená je barvou hořké a slané chuti, zatímco modrá 

je téměř neutrální. Červená je barvou kořeněného, pálivého a křupavého, pokud 

přechází do hnědé. Růžová znamená nasládlé.177 

                                                 
173 VYSEKALOVÁ, 2007: 84 
174 VYSEKALOVÁ, 2007: 87 
175 VYSEKALOVÁ, 2007: 88 
176 VYSEKALOVÁ, 2007: 88 
177 VYSEKALOVÁ, 2007: 157 
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1.6 Sémiotická analýza obrazu 

Sémiotická analýza obrazu se vyvinula ze sémiotiky, vědy zabývající se znaky 

a znakovými systémy a zkoumáním textů v širším slova smyslu. Vychází z vědy 

nahlížející na známé objekty a myšlenky, které se jeví jako neznámé.178  

Sémiotická analýza se postupně rozvinula ze zkoumání lingvistických sdělení i na další 

znakové systémy, mezi které patří fotografie a obrazy, a řadí se k velmi rozšířeným 

kvalitativním metodám analýzy obsahu. Soustřeďuje se na odkrývání významů 

mediovaných sdělení a analyzuje prvky, z nichž je sdělení složeno. Odpovídá na otázku, 

jaký význam mohou tyto prvky mít na úrovni jejich explicitního zpracování, a to 

především na skryté symbolické rovině.  

Sémiotická analýza vychází z předpokladu, že je veškerá komunikace založená na 

výměně znaků, které se mohou vyskytovat ve slovní, verbální či vizuální podobě. 

Každý znak má podobu označujícího (fyzická podoba) a označovaného (mentální 

koncept). Také mediální texty se skládají z označujících znaků (např. použitá slova či 

fotografie) a označovaných. Jeden označující však není nutně spojen s jedním 

označovaným, a tak v mediální komunikaci zůstává prostor pro tvorbu významů, ať už 

od autora mediálního sdělení či jeho příjemce, kteří se ve volbě významů nemusí 

bezpodmínečně shodnout.179  

Přestože se mohou některé druhy sdělení publiku zdát bezobsažné, bez jakéhokoli 

významu,180 podle Rolanda Barthese reklamní obraz naopak nese významy zcela 

záměrné, snaží se předat jasné signály a informace.181 182 

 

1.6.1 Kódování znaků denotativní a konotativní úrovni 

Znaky operují na dvou rovinách označování, a sice na úrovni denotativní a konotativní. 

O denotaci mluvíme, když vyjadřujeme, k čemu jméno patří, co pojmenovává.183 

                                                 
178 LACEY, 1998: 56 In VOMELOVÁ, Petra. Vliv sociálních a historických podmínek na zobrazení ženy 

v reklamě. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZČU. FF. 
179 TRAMPOTA, VOJTĚCHOVSKÁ, 2010: 117-119 In VOMELOVÁ, Petra. Vliv sociálních a 

historických podmínek na zobrazení ženy v reklamě. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZČU. FF. 
180 LACEY, 1998: 30 In VOMELOVÁ, Petra. Vliv sociálních a historických podmínek na zobrazení ženy 

v reklamě. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZČU. FF. 
181 CÍSAŘ, 2004: 51 In VOMELOVÁ, Petra. Vliv sociálních a historických podmínek na zobrazení ženy 

v reklamě. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZČU. FF. 
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Denotativní úroveň označení se shoduje s jednoznačným, doslovným významem, který 

najdeme ve slovníku.184 Na úrovni denotace znaky každý pravděpodobně popíše 

obdobným způsobem (objektivně), neboť na úrovni denotace nezáleží na tom, jak kdo 

vnímá svět.185 Konotace se vztahuje k dalším informacím o objektu, které jméno 

nese.186 Jedná se o asociativní významy, které jsou ovlivněné kulturními 

a společenskými hodnotami a zvyklostmi. Na rovině konotace přiřazujeme 

k označujícím další významy, které jsou ustavené a sdílené společenskými konvencemi 

a zároveň podmíněné historickými, politickými a společenskými zkušenostmi 

a zvyklostmi. 

Prostřednictvím sémiotické analýzy lze vyložit text právě s ohledem na kulturní, 

politické, historické či společenské tradice a okolnosti, přičemž zkušenosti výzkumníka 

jsou v tomto případě rozhodující, byť je výsledek analýzy více závislý na přesvědčivosti 

argumentace a méně na validitě a reliabilitě výsledků.  

Sémiotická analýza se skládá z analýzy použitých znaků v příslušném sdělení; výkladu 

prvků, ze kterých se sdělení skládá (rovina denotace) a použití technických kódů (např. 

velikost zobrazení sledovaných osob či zobrazení ve vztahu k jiným osobám). Pozornost 

se věnuje také použití textových prvků, které jsou prezentovány vizuálně (titulky).  

Další úroveň sémiotické analýzy sestává z pozorování výběru použitých prvků a jejich 

řazení – jedná se o tzv. syntagmatické a paradigmatické uspořádání prvků. 

Paradigmatické uspořádání prvků je uspořádáním vertikálním a vztahuje se k výběru 

použitých znaků z možností, které se při kódování nabízejí. Význam znaků je dán jejich 

vzájemnou rozdílností, a tak je paradigmatická úroveň analýzy postavena na popisu 

vzájemně protikladných významů znaků. Uvažuje se také o souboru zvolených znaků 

a o možném nahrazení těchto znaků znaky absentujícími.187 

Syntagmatické (horizontální) uspořádání se nevztahuje k výběru znaků, ale k jejich 

řazení a umístění v rámci sdělení, například řazení slov ve větě (titulku) či umístění 

                                                                                                                                               
 
183 DOUBRAVOVÁ, 2008: 45 In VOMELOVÁ, Petra. Vliv sociálních a historických podmínek na 

zobrazení ženy v reklamě. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZČU. FF. 
184 TRAMPOTA, VOJTĚCHOVSKÁ, 2010: 119 In VOMELOVÁ, Petra. Vliv sociálních a historických 

podmínek na zobrazení ženy v reklamě. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZČU. FF. 
185 LACEY, 1998: 8 In VOMELOVÁ, Petra. Vliv sociálních a historických podmínek na zobrazení ženy 

v reklamě. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZČU. FF. 
186 DOUBRAVOVÁ, 2008: 45 In VOMELOVÁ, Petra. Vliv sociálních a historických podmínek na 

zobrazení ženy v reklamě. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZČU. FF. 
187 TRAMPOTA, VOJTĚCHOVSKÁ, 2010: 121-122 In VOMELOVÁ, Petra. Vliv sociálních a 

historických podmínek na zobrazení ženy v reklamě. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZČU. FF. 
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prvků na fotografii. Syntagmatická rovina analýzy sleduje použité znaky a jejich řazení 

v rámci celku i to, jak se jednotlivé části sdělení vztahují k sobě a celku.188 

Při analýze obrazu, jehož předmětem je osoba, nelze opomenout znaky neverbální 

komunikace – výraz tváře (mimika), pohled (vizika), gesta a pohyby těla (gestika), 

postoj těla (posturika) a prostorové chování (kinezika). Neméně důležitá je analýza 

oděvu a celkového vzhledu.189 

Dalšími nositeli významu jsou barvy. Správně zvolené barvy přitahují pozornost právě 

k tomu prvku, na který chceme upozornit, slouží žánru a dotváří kontext. Žánr poskytuje 

příjemci sdělení určitá očekávání, která jsou využívaná při interpretaci obrazu. Žánr 

zpravidla není omezen výběrem média, ale od výběru média se odvíjí určitá očekávání 

při interpretaci obrazu.190 

                                                 
188 TRAMPOTA, VOJTĚCHOVSKÁ, 2010: 122 In VOMELOVÁ, Petra. Vliv sociálních a historických 

podmínek na zobrazení ženy v reklamě. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZČU. FF. 
189 LACEY, 1998: 11 In VOMELOVÁ, Petra. Vliv sociálních a historických podmínek na zobrazení ženy 

v reklamě. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZČU. FF. 
190 LACEY, 1998: 35-36 In VOMELOVÁ, Petra. Vliv sociálních a historických podmínek na zobrazení 

ženy v reklamě. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZČU. FF. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Sémiotická analýza obalu – kampaň RETRO Týden 

Předmětem praktické části této práce je sémiotická analýza třiceti potravinových obalů 

patnácti českých výrobků, pro které platí následující: 1. prodávaly se v 70. a/nebo 80. 

letech v Československu, 2. prodávají se v současnosti v ČR v jiném balení 

či pozměněném balení, 3. prodávaly se v rámci kampaně RETRO Týden potravinového 

řetězce řetězec LIDL. Patnáct výrobků prodávaných v „retro“ a „současném“ obalu 

bude následně porovnáno, aby bylo možné zjistit, zdali a jak se obalový design 

proměnil v čase a jaké prvky obaly spojují nebo odlišují, ať už se jedná o obaly stejného 

produktu z jiné doby nebo o obaly minulé a současné. 

2.1.1 Hašlerky originál (1920) 

Mentolové bonbony s anýzem, mentolem a meduňkou nebo také „černé bonbony proti 

rýmě a kašli" Hašlerky vyráběla – stejně jako Maltézky, Cikánky nebo Negro – firma 

Fr. Lhotský v továrně v Michli. Na trhu se však do dnešních dnů udržely jen Hašlerky, 

kterým své jméno propůjčil legendární písničkář, kabaretiér a divadelník Karel Hašler. 

Majitel František Lhotský si zaregistroval ochrannou známku na jejich výrobu 

v listopadu 1920 a jejich prodej podporoval reklamní plakáty s údernými slogany, jako 

„U nás nekašleme, máme Hašlerky“, „Jako podpis na obraze říká, že je pravý, tato 

značka na Hašlerkách symbolem je zdraví“ nebo „Kdo Hašlerky nosí v sáčku, jistě zná 

i tuto značku, pokud lidská paměť sahá, vyrábí je Lhotský Praha“. Velkou devizou bylo 

také štěstí na reklamní grafiky, těmi hlavními byli akademičtí malíři František Voborský 

a Josef Vodrážka. Průkopník třídimenzionální reklamy Lhotský si dokonce nechal 

na zakázku vyrobit pragovku se speciální válcovitou karoserií ve tvaru tuby Hašlerek. 

Po roce 1945 však byla firma Lhotský začleněna do národního podniku Pražské 

čokoládovny, což většina výrobků nepřežila, hašlerky ale kontinuitu udržely dodnes. 

Vyrábí podle původní receptury v závodě Sfinx Holešov a patří nadnárodnímu koncernu 

Nestlé. K dostání jsou ve dvou nových variantách HAŠLERKY šalvěj a HAŠLERKY 

meduňka ČR.191 

                                                 
191 ONDŘICHOVÁ, L. Populární hašlerky léčí kašel již osmdesát let. Lidové noviny. 14. 9. 2000. s. 6. 
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Hašlerky se po desítky let drží úspěšných prvků, které odkazují na jejich bohatou 

a dlouhou historii, a s redesignem obalu příliš neexperimentují, což je vzhledem k velmi 

zdařilé, minimalistické grafice jedině dobře. Původní obal je bílo-modro-červený, 

respektive bílý s modrými pruhy, s červeným trojúhelníkem. V trojúhelníku je umístěný 

bílý nápis Hašlerky, modrobílá vlajka a logo se Sfingou/Sfinx. Barevnost si obal 

víceméně zachoval (bílo-modrý obal je dnes spíše modro-bílý), velmi zajímavá, 

geometricky řešená grafika ve formě paprsků se však na dnešním obalu neobjevuje, 

nahradily ji krátké bílé pruhy na okrajích obalu. Přibylo i několik nových prvků, které 

upozorňují na fakt, že se jedná o autentický, původní produkt (nápis originál, logo 

zdůrazňující bylinné ingredience), vyrobený z bylinek (bonbon vyobrazený na bylinné 

louce). Bez zajímavosti není také fakt, že se nezměnila gramáž výrobku, na současném 

180 g balení je však toto množství označeno jako rodinné (nápis rodinné balení).  

2.1.2 Bon Pari (1977) 

Bonbony Bon Pari se začaly vyrábět v roce 1977 v šesti příchutích a šesti barvách ve 

státním podniku Pražské čokoládovny, přesněji v holešovickém závodě SFINX, jako 

kopie tvrdých bonbonů, tzv. kandydů ze Západu. Jedny z nejznámějším českých 

bonbonů se po revoluci staly součástí nadnárodního koncernu Nestlé a začaly se 

prodávat také v Polsku či Litvě. „V roce 1979 směřovalo nejvíce exportu ze závodu 

Sfinx do Sovětského svazu, Singapuru, Anglie, Kanady a dalších 35 zemí,“ uvádí 

Andrea Brožová z Nestlé. V současnosti se v závodě Sfinx v Holešově vyrobí asi 

9,2 milionu sáčků bonbonů, zatímco se u nás každou minutu vycucá jeden bonpar. 

„S nástupem konkurence po pádu železné opony se Bon Pari vypořádaly výborně. Stále 

jsou jedničkou ve své kategorii a konkurenci prakticky nemají,“ dodává Brožová.192 

Původní retro obal bonbonů Bon pari určitými prvky připomíná obal Hašlerek a není to 

náhodou, vyrábí se ve stejné továrně v Holešově. Obal je modro-bílý, se třemi 

trojúhelníky: ve spodní třetině leží bílý trojúhelník, obklopený ovocem – jahodami, 

pomeranči, citrónem a limetou, nad ním se nachází větší trojúhelník s nápisem Bon Pari, 

s různě barevnými písmeny, přičemž nad nimi je ještě třetí, malý červený trojúhelník ve 

formě loga společnosti, kterým je sfinga/sfinx. Moderní obal se zbarvil dozelena, což 

pravděpodobně souvisí s faktem, že zelená je barvou přírody a Bon pari před lety 

změnily složení. Barviva používaná při výrobě bonbonů jsou přírodní, využívají 
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se ovocné, zeleninové a rostlinné extrakty a koncentráty (např. jablko, višeň, černý 

rybíz, bezinka nebo také kopřiva, ibišek, mrkev či ředkev). Dalším důvodem může být 

fakt, že značka Bon pari nemá tak dlouhou historii, nelpí na tradici a tradici 

v komunikaci na rozdíl od jiných českých značek příliš nevyužívá, a tak se nesnaží za 

každou cenu zachovávat původní obal, který dnes působí velmi moderně. Trojúhelník 

uprostřed balení nahradil bílý čtverec, ve kterém najdeme nápis Bon Pari (nad sebou, ne 

vedle sebe na původním obalu), přičemž písmeno „O“ ve slově Bon se proměnilo 

v zelené jablíčko-smajlíka. Realističtěji ztvárněné ovoce je postaveno do řady, orosené 

kapkami vody, obklopené korunou stromu a modrou oblohou. Nechybí ani vyobrazení 

bonbonů a nápis Original, stejně jako na dnešním obalu Hašlerek.  

 

2.1.3 Kofola (1960)  

Kofola je sycený nealkoholický nápoj kolového typu, který vznikl v podniku Zátka 

v Praze v roce 1959 jako alternativa k tehdy nedostupným konkurenčním 

nápojům Coca-Cola nebo Pepsi. Kofola vznikla z nesporné snahy o obohacení trhu 

a efektivní využití zbytků z výroby. V padesátých letech vznikaly při pražení kávy jako 

odpad saze, které obsahovaly kofein. Zpracovat tuto surovinu bylo úkolem pro tým 

Výzkumného ústavu léčivých rostlin.193  

Týmu Zdeňka Blažka trvalo dva roky, než přišel na tu správnou magickou formuli pro 

sirup KOFO. Dohromady dal čtrnáct bylinných a ovocných látek doplněných o kofein, 

přičemž stejné složení se podle společnost Kofola a. s. používá při výrobě dodnes.  

Kofola se prodávala se speciálně tvarovaných lahvích s originálními etiketami, které 

byly představeny i na bruselské světové výstavě Expo v roce 1958. Nápoj sklidil 

obrovský úspěch i na domácí přehlídce potravinářského zboží, veletrhu Ex Plzeň. 

Později se Kofola prodávala v obyčejných nealko lahvích bez etiket. 194 

Během 60. let rostla spotřeba oblíbeného nápoje tak významně, že se dokonce muselo 

pro byliny jezdit do zahraničí (roční spotřeba činila 180 milionů litrů), po revoluci však 

o značku, která několikrát změnila majitele, přestal být zájem. Polozapomenutou Kofolu 

začala v roce 1998 znovu vyrábět společnosti Santa a díky nadšencům z rodiny 

Samarasových začala pro značku – stejně jako pro oblíbený nápoj Vinea – nová éra. Na 

                                                                                                                                               
192 HORÁČEK, F. HEYZLOVÁ, L. Příběhy značek: Bon Pari vznikly jako kopie, vyrábějí se už téměř 40 

let [online]. ekonomika.idnes.cz [citováno dne 2017-05-07]. Dostupné z www:  
193 PETROV, 2013: 106 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kofola_(spole%C4%8Dnost)
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trhu se objevily lahve 0,5 l a 2 l, čepovaná Kofola, Kofola ve skle a vznikly i nové 

příchutě. V roce 2001 Kofola spustila kampaň „Když ji miluješ“, v roce 2003 se na 

obrazovkách objevila vánoční reklama na Kofola, jedna z nejúspěšnějších českých TV 

reklam v historii. V roce 2009 – před padesátým výročím značky – Kofola podle 

informací společnosti dosáhla nejvyššího prodeje v historii včetně 70. let.195 

V rámci kampaně RETRO Týden společnosti Lidl se Kofola neprodávala v původních 

skleněných lahvích, ale v PET lahvích, které Kofola na trh uvedla až v roce 1998. 

Komunikace značky je z logických důvodů postavena na tradici. Kofola navazuje na své 

úspěchy z dob socialismu, kdy byla nejoblíbenějším nealkoholickým nápojem 

v Československu, a tak se současný obal od toho původního „retro“ obalu –  co se 

barev týče – zásadně neliší. Retro etiketa Kofoly je vyvedena v černé barvě a je na ní 

zobrazeno původní logo v podobě zátky – připomínající sklo, v němž se nápoj původně 

prodával, rok založení značky (1960) a slogan z roku 2003 (Když ji miluješ, není co 

řešit), jedná se tedy o „kompromis“ mezi původním a současným obalem. Současný 

přebal lahve je bílý a celkově modernější. U spodního okraje etikety jsou nakreslené 

vlny ve třech barvách – bílé, béžové a oranžové. Nápis Kofola je napsaný 

v modifikovaném, „modernějším“ fontu, a nad ním je umístěný malý bílý lupínek 

v oranžovém čtverečku, které společně s nápisem tvoří logo značky. Hnědá barva na 

etiketě zůstala, stejně jako pro Kofolu typická oranžová.  

2.1.4 Májka (1922)  

Huštěnovický živnostník zřídil v roce 1922 v Babicích konzervárenskou dílnu, ve které 

vyráběl kromě ovocných marmelád, povidel a šťáv i lihoviny. V roce 1933 pak tuto 

výrobnu získala brněnská společnost Biochema, která do Babic přinesla i obchodní 

označení Hamé. Společnost Biochema byla následně transformována do národního 

podniku, který již byl přímým předchůdcem současné společnosti Hamé s.r.o., výrobce 

paštiky Májka.  

Označení Hamé vzniklo současně s logem červeného medvěda ve žlutém poli v období 

po první světové válce. Po vzniku Československa společnost Biochema, jako 

významný tuzemský konzervárenský výrobce, získala obchodní kontakty i do zahraničí 

a začala své výrobky vyvážet mimo jiné i do Irska. Pro své ovocné šťávy, kečupy 

                                                                                                                                               
194 Webové stránky společnosti Kofola. [online]. [citováno dne 2017-05-07]. Dostupné z www: 

http://www.kofola.cz/web/history 
195 Webové stránky společnosti Kofola. [online]. [citováno dne 2017-05-07]. Dostupné z www: 

http://www.kofola.cz/web/history 
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a marmelády hledala obchodní označení, které by zákazníkům v Irsku prezentovalo její 

výrobky jako kvalitní, přírodní, zdravé a plné síly, „jako z domácí spíže“, a tak padla 

volba na označení Hamé, což ve staroirštině znamená „domov”. Domácí kvalita 

výrobku, plného přírodní síly, reprezentovaného logem největší a nejsilnější evropské 

šelmy – medvěda, pak měly signalizovat, že právě výrobky značky Hamé s logem 

medvěda jsou tím nejlepším, co jim může trh nabídnout. Medvěd byl navržený červený, 

aby se odlišil od běžných hnědých medvědů v přírodě.196 

Hamé je další z českých značek, které si zakládají na tradici, a tak je paštika Májka 

k dostání v takřka nezměněné podobě. Řady změň však doznalo logo s červeným 

medvědem, které společnost zdůvodňuje růstem akvizic, rozšiřováním exportních 

teritorií i diverzifikaci výrobního portfolia, které v současnosti už netvoří jen paštiky či 

masové konzervy. Tato změněná pozice byla důvodem opuštění firemního loga 

s medvědem a představení nového modernějšího loga Hamé, které se používá od roku 

2013. Zatímco původní konzerva je okrově zlatá, s hnědým nápisem s bílým obrysem, 

odstín současné konzervy je spíše zlatý (Májka, zlaté dědictví), bez hnědých linek, 

s modernějším fontem a novým logem. Májky jsou k dostání i v moderních hliníkových 

a plastových obalech, ani ty se však barevně příliš neliší od původního provedení.  Obě 

balení se velmi podobají a na delší vzdálenost bychom je patrně ani nerozeznali. 

 

2.1.5 Okurky Znojmia (1852) 

První historická zmínka o znojemských okurkách pochází z 2. poloviny 16. století, kdy 

se ve znojemské oblasti začaly pěstovat okurky, které do Evropy dorazily z Ameriky. 

Okurkám se na Znojemsku mimořádně dařilo, a tak časem vyvstal problém, jak bohatou 

úrodu okurek uchovat a prodloužit jejich trvanlivost, a tak se začaly nakládat do soli 

a octa. V roce 1852 byla spuštěna velkovýroba slaných znojemských okurek a v roce 

1860 konzervování do octa. V roce 1863 získala Tekle Henesch ze Znojma 

živnostenské právo prodávat „kyselé okurky“ a v dalších letech je exportovala v sudech 

nebo v pětilitrových sklenicích s příkrasou mrkve, petržele a křenu. Po napojení Znojma 

na železniční síť Vídeň-Praha-Brno se produkt rozšířil do světa.197 

                                                 
196 Webové stránky společnosti Hamé s. r. o. [online]. [citováno dne 2017-05-07]. Dostupné z www: 

http://www.hame.cz/company/show/cs?slug=historie-a-tradice 
197 DŘEVOJAN, Z., NOVÁČEK, S. Znojemská okurka. Přežije nebo zůstane jenom v historii? [online]. 

[citováno dne 2017-05-07]. Dostupné z www: http://www.znojemskaokurka.cz/index.php?p=50 
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V průběhu 20. století pak byla vyvinuta zcela originální receptura sladkokyselých 

znojemských okurek, která je známá pod značkou Znojmia. Pod touto značkou se 

v současnosti kromě okurek v sladkokyselém nálevu vyrábí i další produkty – zelí, 

hrášek, kukuřice, beraní rohy, lečo nebo zeleninové saláty. Při komunikaci značky 

Znojmia je – vzhledem k úspěšné historii a oblíbenosti značky v minulosti – kladen 

důraz na tradici, což dokládá i tento slogan: „Oblíbené okurky v nálevu s tradicí? Tak ty 

já na stole doma mít taky chci! Když víčko klapne a otevřu sklenici, vše skončí v bříšku 

a nic nezbude v lednici.“198 

Původní etiketa je blankytně modrá, s bílým nápisem vyvedeným patkovým písmem 

a ochrannou známkou Znojmia. Oproti současné etiketě je ta původní je barevnější, 

i když zároveň minimalističtější. Jistě upoutá více pozornosti. Ochranná známka na 

současném, žluto-zeleném, „přírodnějším“ obalu je pozměněná a představuje „výhled 

na krajinu“, přes který je červeně napsáno Znojmia. Nápis na spodním okraji původní 

etikety je nahrazen textem „okurky“, nad nímž jsou vyobrazené dvě okurky. Nechybí 

řada dalších, drobnějších prvků, které upozorňují na to, že se jedná o tradiční, český 

výrobek, vyrobený podle originální receptury, od „prémiové značky Hamé“, kterému 

byla udělena národní značka kvality potravin Klasa. Zelená barva evokující přírodu 

a zároveň přirozenou barvu okurek do tohoto konceptu zapadá. Ani jedna z etiketa jistě 

nevykazuje výraznější uměleckou hodnotu, původní etiketa je však daleko zajímavějším 

způsobem zpracovaná, barevná kombinace modré a bílé zaujme.  

 

2.1.6 Masox (1919) 

Společnost Graf s. r. o. byla založena v roce 1919 a roce 1920 zahájila činnost jako 

Výrobna sladových výtažků v Praze. O rok později se proměnila v akciovou společnost 

a začala s tovární výrobou polévkových kostek a jiných poživatin. Ve 30. letech byla 

společnost Graf největším výrobcem polévkových přípravků a polévkového koření 

v Československu. V roce 1949 došlo ke znárodnění firmy Graf a začlenění jejího 

byšického závodu do Velkonákupní společnosti družstev, posléze do Průmyslu 

polévkových přípravků. O rok později se už společnosti jmenovala Vitana Byšice, 

v roce 1958 pak jen Vitana. Až do revoluce v rámci společnosti, která dávala během 

socialismu jako jedna z mála na odiv i předválečnou, tedy stoprocentně kapitalistickou 

                                                 
198 Webové stránky značky Znojmia [online]. [citováno dne 2017-05-07]. Dostupné z www: 

http://www.zelenina-znojmia.cz/pages/show/cs 
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tradici, nedošlo k žádným výrazným změnám. V roce 2013 se novým vlastníkem 

společnosti Vitana stal norský nadnárodní koncern Orkla se sídlem v Oslu.199  

Podle informací společnosti Vitana je masový bujón Masox od Vitany i dnes 

nejprodávanějším výrobkem svého druhu na českém trhu, stejně jako ve 30. letech, a tak 

podle mého názoru není důvod, aby došlo k zásadnímu redesignu obalu, který funguje 

a je dobře rozpoznatelný. Starší, archivní obaly od Vitany, ať už se jednalo o bujony, 

polévky nebo třeba rýži, měly jednotný, lehce rozpoznatelný styl – zemité barvy (hnědá, 

zelená, okrová, béžová), zvýrazněné bílou a červenou. Na obalech byla znázorněna 

zelenina, suroviny a ingredience, kuchařské náčiní (hrnce, vařečky), domácí zvířata 

(kráva, slepice) nebo osoby (kuchařka, zahradník, „maminka“). Ručně malované, 

„grafické“ obaly (lehce paradoxně) evokovaly domácí vaření, a minimálně ve srovnání 

s dnešními obaly zaujmou. Jako by tyto lehce naivní obrázky na obalech někdo vystřihl 

z dětské knížky. 

Současný i původní retro obal se v základních parametrech neliší, jsou vytvořené ve 

žluto-červeném provedení, se stejným logem. Na žlutém retro obalu je však světlý nápis 

Masox umístěn na červeném, ručně malovaném hrnci, grafice typické pro obaly od 

Vitany. Současný obal je červený se žlutými prvky a celkově mnohem modernější, 

agresivnější, kombinace sytých barev poutá pozornost. Žlutý nápis Masox je mnohem 

větší a písmenem o prochází kouř, jaký kouří nad vařící se polévkou. Co se týče barev, 

žlutá podle Vysekalové symbolizuje sladké, pokud přechází do červené, červená zase 

kořeněné, pálivé a křupavé, a tak je barva vzhledem k obsahu zvolená správně. 

 

2.1.7 Metro dezert (1974) 

Metro dezert z Michelských pekáren vznikl při příležitosti otevření metra C v roce 

1974. Cukrovinka tvarem připomíná vagon metra, balení po čtyřech kusech za sebou 

znázorňuje tehdejší soupravu metra, kdy za sebou jezdily jen čtyři. Další zajímavostí je, 

že cukrovinka byla koncipována tak, aby byla opravdu trvanlivá, čímž je – na dobu 

svého vzniku – unikátní. Metro dezert je prvním českým výrobkem, který vydržel 

zabalený i několik měsíců. Cukrovinka, inspirovaná receptem z Holandska, kde 

společnost získala výrobní linky, byla pravidelně dodávána spartakiádním cvičencům.200  

                                                 
199 Webové stránky společnosti Vitana. [online]. [citováno dne 2017-05-07]. Dostupné z www: 

http://vitana.cz/o-nas/historie 
200 HECHTOVÁ, Alena. Pekárna v Michli a metro dezert slaví letos 35. narozeniny. Mladá Fronta DNES 

14. 5. 2010 S. 4.  
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Dezert Metro změnil design obalu výrazně, byť bychom si toho možná nevšimli, pokud 

bychom původní a současný obal detailně neporovnávali. Dezert Metro vyrobený 

v Michelských pekárnách neinzeruje v tisku, dosud se neobjevil v samostatném 

televizním spotu (pouze v TV reklamě na RETRO Týden společnosti Lidl) a není na něj 

upozorňováno ani v obchodech (POS materiály, viditelné místo). Řada mladších 

ročníků tuto cukrovinku nezná, dezert Metro kupujeme především z nostalgie nebo ze 

zvyku (kupovali ho naši rodiče), pro jeho netradiční složení, ale patrně si jej 

nespojujeme s konkrétními designovými prvky. 

Podle vyjádření Michelských pekáren, výrobce Dezertu Metro, nebylo možné použít 

v rámci RETRO Týdne původní retro obal, nevyhovoval požadavkům na základní 

informace o výrobku, ani požadavkům na použitý materiál, ale spolu s grafickým 

studiem společnost vytvořila takové grafické zpracování, které „svými motivy i barvami 

věrně kopíruje ducha doby vzniku této pochoutky“. 

Obal použitý v rámci kampaně je květinový, s hnědými a růžovo-bordovými květy 

evokující „vikslajvantový“ ubrus typický pro 70. léta, s nápisem Metro Dezert Klasik na 

„krajkovém“ pásu a vyobrazeným dezertem. Současný obal je ze dvou třetin hnědý, 

zbytek tvoří červená plocha, na níž je také vyobrazený dezert, avšak v méně reálné 

podobě, v lehce nepřirozených barvách, původní retro obal z roku 1974 je dle mého 

názoru příjemnější, lákavější, použité barvy nejsou tak agresivní. Červená, pro dezerty a 

sladkosti netypická barva, má patrně upoutat pozornost, jiný důvod mě nenapadá. Jako 

nepovedené hodnotím i nové logo v červeno-modrém provedení, které i přes modernější 

font evokuje minulou éru. Pro sladké je vhodná barva růžová nebo žlutá.  

 

2.1.8 Odol (1892) 

Značka Odol je nejoblíbenější zubní pastou na českém trhu, kde si udržuje 

dvacetiprocentní podíl. Značka založená v roce 1892, je již od svého vzniku úzce spjata 

s Ústeckým krajem, přestože se vyráběla v Podmoklech, kde měla svou filiálku 

drážďanská firma Linger Werke. V roce 1896 si Odol zaregistrovala ochrannou známku 

pro území Rakouska-Uherska, v roce 1906 si nechala registrovat Odol ústní vodu. 

V roce 1945 stát podmokelskou továrnu jako německý majetek znárodnil a výroba se 

v ní po válce už neobnovila. Značku Odol poté získal národní podnik Setuza, podobně 

jako třeba další známou značku zubní pasty Thymolin, kterou stejnou cestou zabavil stát 
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německé firmě Schnöblig z Prahy. Zatímco Thymolin je výhradně českou značkou, 

o ochrannou známku Odol se společnost Setuza soudila s německý majitelem původní 

ochranné známky. Po několika letech skončil spor verdiktem, který zakazoval Setuze 

prodávat výrobky se značkou Odol za hranicemi, naopak německý výrobce nesmí 

dovážet svůj Odol na český a slovenský trh. V roce 2005 však Setuza prodala ochranné 

známky britské farmaceutické firmě GlaxoSmithKline (GSK), která vlastnila práva i pro 

rakouský, německý a švýcarský trh, a tak má Odol opět jen jednoho vlastníka. Setuza 

pasty Odol stále vyrábí, výrobu pro britský trh dokonce ztrojnásobila, enormně vysoké 

výdaje za propagaci však už neřeší.201  

Podle bývalé archivářky Setuzy Ivy Kolářové podnik po válce při grafickém ztvárnění 

nové známky využil obdobný typ písma i barvu, jakou měl německý předchůdce.202  

V roce 2003 značka, jejíž výroba se přestěhovala do Olomouce, prodělala celkovou 

grafickou modernizaci.203 Se změnou vlastníka značky Odol můžeme očekávat i změnu 

designu.  

Zubní pasta Odol se v rámci RETRO Týdne prodávala v minimalistickém, nadčasovém 

obalu modro-tyrkysové barvy. Grafické provedení obalu a nápisy Cool a Fresh evokují 

prvorepublikový design. Jedná se o obalení, které neklade důraz jen na užitnou, ale také 

na estetickou stránku. Současný obal je v červeno-modro-bílém provedení a nijak 

výrazně se neliší od jiných obalů v kategorii zubních past. Modrá barva symbolizuje 

svěžest a lehkost, chuťovou neutralitu. Na obalu nechybí vyobrazení běloskvoucího 

zubu na světle modrém pozadí a nápis Fluorid, na pravé straně je informace o objemu 

a nápis „dobrá cena“. Zatímco písmena na retro obalu jsou hranatá, se zaoblenými rohy, 

v plastickém, 3D provedení a „světlá“ na tmavém podkladu, na současné obalu jsou 

písmena zakulacená, modrá, vystínovaná a „tmavá“ na světlém podkladu.  

 

2.1.9 Pralinky rumové 

Společnost Orion, výrobce rumových pralinek, byla založena v roce 1896 Františkem 

Maršnerem a jeho ženou Albínou. Čokolády se zpočátku vyráběly v pražské Orionce, 

                                                 
201 MF Dnes. Setuza prodává slavné značky: Thymolin, Fluoru a Odol. ekonomika.idnes.cz [online]. 

12. 10. 2005 [citováno dne]. Dostupné z www: http://ekonomika.idnes.cz/setuza-prodava-slavne-znacky-

thymolin-fluoru-a-odol-f93-/ekoakcie.aspx?c=285169 
202 KRSEK, M. Odol odolává konkurenci už 112 let. ekonomika.idnes.cz [online]. 6. 12. 2004 [citováno 

dne]. Dostupné z www: http://ekonomika.idnes.cz/odol-odolava-konkurenci-uz-112-let-do8-

/ekonomika.aspx?c=A041206_104008_ekonomika_ven 
203 Tamtéž. 
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postupně se výroba rozdělila do několika závodů po celé republice. V roce 1907 se 

začaly vyrábět Lentilky, o sedm let později, těsně před válkou, byla značka 

zaregistrována. 204 V roce 1921 byl do továrny byl přijat mladý nadějný malíř a grafik 

Zdeněk Rykr, který se staral o vizuální podobu všech čokolád i výrobního závodu a ve 

vinohradské továrně pracoval až do své předčasné smrti v roce 1940. Ve vinohradské 

továrně působil nejprve jako návrhář a umělecký poradce, později se stal šéfem 

reklamy. V průběhu téměř dvou desetiletí vytvořil design stovek obalů výrobků 

a reklamních plakátů. Značku Orion spojil se čtyřcípou hvězdou již od začátku a pro 

společnost vytvořil logo s kornoutem bonbonů a texty ORION-MARŠNER-PRAGUE 

a několik později užívaných podob loga Orion.205 

Roku 1944 do portfolia společnosti přibyla kokosová tyčinka Margot. Roku 1966 si 

Orion jako první potravinářská firma v republice pořídil vlastní počítač „Minsk 22“ do 

modřanského závodu a dál rozšiřoval portfolio cukrovinek. V roce 1975 spatřilo světlo 

světa první Studentská pečeť, v roce 1978 se objevil Orient dezert, o dva roky později 

tyčinka Deli ve třech příchutích. V roce 1993 Orion – už v rámci nadnárodního 

koncernu Nestlé – představil svou první moderní reklamu, v roce 2002 spadlo na pulty 

obchodů Modré z nebe.  

„Máme rádi nostalgii, a proto jsme v květnu 2011 po několikaleté pauze vzkřísili 

Margot Artemis,“ dočteme se na webových stránkách značky Orion. Na nostalgické 

vlně se nesou i rumové pralinky: „Dobrou zprávou je, že rumové pralinky, které jste 

mlsali jako malí, zůstávají součástí našich životů stále. Jen jsme je v roce 2014 převlékli 

do nového kabátku. Chutnají a voní ale stále tak, jako dřív.“206 Dnes jsou k dostání také 

Pralinky Slivovice.  

Současné balení rumových pralinek v modro-okrovém provedení vizuálně zapadá do 

portfolia čokolád, čokoládových tyčinek a cukrovinek Orion. Na obalu nechybí 

novodobá modrá hvězda Orion, ani vyobrazené čokoládové pralinky a sklenička rumu 

v pravém dolním rohu. Moderní balení nesnese srovnání s obalem od Zdeňka Rykra, 

které je malým uměleckým dílem. Okrové pozadí poseté lesknoucími se pralinkami 

v několika řadách z pohledu shora, „nepřirozené“ barvy připomínající odstíny CMYK, 

velký červeno-bordový kruh s dvojitým bílým okrajem, Rykrova čtyřcípá hvězda a pro 

                                                 
204 Webové stránky společnosti Orion. [online]. [citováno dne 2017-05-07]. Dostupné z www: 

https://www.orioncokolada.cz/historie 
205 Novák, P. Rykrova hvězda Orion. [online]. [citováno dne 2017-05-07]. Dostupné z www: 

http://www.cokomuzeum.cz/cokoladovna-orion/rykrova-hvezda-orion 
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čokoládu netradiční typografie v podobě šablonového patkového písma: Rykrův obal je 

výjimečný a patří k tomu nejlepšímu, co na poli reklamní grafiky ve 20 století vzniklo 

ORION je díky spolupráci s vystudovaným kunsthistorikem, umělcem a „černým 

svědomím avantgardy“ považován za společnost, která stála u základů reklamní grafiky. 

 

2.1.10 Kofila (1921) 

Kofila byla jednou z prvních čokoládových tyčinek společnosti Orion s rukopisem 

Zdeňka Rykra. Tyčinka s kávovou příchutí je díky fascinujícímu mouřenínovi, 

vyplazujícímu jazyk k šálku horké mokky a sedícímu na žlutém obalu, nezaměnitelná. 

Design Kofily byl zapsán k ochraně 9. 5. 1923 a v téměř nezměněné podobě byl 

využíván až do roku 1990.207 Na čokoládové přehlídce v Bruselu v roce 1962 si Kofila 

(společně s Milenou) dokonce odvezla medaili, o tomto významném úspěchu na 

mezinárodním poli se však na obalu nedozvíme.208 

V roce 2016 Nestlé Česko s.r.o. majitel čokoládovny ORION, vyhlásil jednokolovou 

soutěž pro grafické designéry, jejímž předmětem byl návrh obalu tyčinky KOFILA. 

Vítězný návrh, realizovaný v limitované edici v odhadovaném počtu 2 milióny kusů se 

posléze objevil v prodeji v počtu 2 milionu kusů na území České republiky a Slovenska 

a stal se pokračovatelem tradice spolupráce KOFILY s designérem. .209 

Původní, originální obal od Zdeňka Rykra je žlutý, s drobnými zelenými čtyřcípými 

hvězdami a malými šedými čárkami na pozadí. Nad ručně malovaným modrým nápisem 

Kofila sedí ikonický mouřenín s hrnkem vařící kávy. Současný obal má výraznější 

žlutou barvu, na pozadí jsou zrnka kávy v tmavším odstínu, přičemž polovinu plochy 

zabírá nápis Kofila zářivě modré barvy a zrnka kávy v jeho blízkosti. Víceméně 

nezměněnému mouřenínovi, sedě na čokoládové tyčince na pravé straně obalu, je 

věnován mnohem menší prostor. Místo skriptu Orion je na obalu novější čtyřcípá 

hvězda. 

 

                                                                                                                                               
206 Webové stránky společnosti Orion. [online]. [citováno dne 2017-05-07]. Dostupné z www: 

https://www.orioncokolada.cz/historie 
207 Webové stránky společnosti Kofila. [online]. [citováno dne 2017-05-07]. Dostupné z www: 

https://www.orioncokolada.cz/vyrobky/kofila 
208 PETROV, 2013: 67 
209 Webové stránky společnosti Kofila. [online]. [citováno dne 2017-05-07]. Dostupné z www: 

https://www.orioncokolada.cz/vyrobky/kofila 
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2.1.11 Granko (1979) 

Instantní kakaový nápoj GRANKO se začal vyrábět v roce 1979 v národním podniku 

Čokoládovny v závodě Soja Kolín. Název nového výrobku vznikl z interní soutěže, 

která byla vyhlášena pro zaměstnance podniku, přičemž zvítězil název GRANKO jako 

GRANulované KakaO. Granko bylo velmi úspěšné, a tak Čokoládovny zaplatily jeho 

další propagaci v TV a tisku. Do konce roku 1980 získalo GRANKO ocenění Zlatá 

Salima, Zlatý Merkur, Zlatý pohár Ex Plzeň a cenu v soutěži Obal roku. Prvním obalem 

byla plastová dóza o velikosti 400 g, doplněná papírovou krabičkou o objemu 250 g. 

O rok později došlo k rozšíření řady o banánový rozpustný nápoj, v roce 1985 

o jahodovou variantu a v roce 1988 o borůvkovou a broskvovou příchuť, tyto série však 

byly pouze limitované. V roce 1997 se GRANKO stalo součástí širokého portfolia 

zastřešeného značkou Orion, v roce 2010 na trh uvedlo GRANKO Exclusive 

a GRANKO CalciN. Nejznámější a nejprodávanější kakaový instantní nápoj v České 

republice i na Slovensku dnes patří nadnárodnímu koncernu Nestlé.210 

Původní hnědý obal s roztomilou blonďatou holčičkou byl oceněný v roce 1980 mnoha 

cenami za obal a patří k těm, které dodnes mezi spotřebiteli vyvolávají nejvíce 

vzpomínek a emocí. Dívenka na obalu Verunka se pro velký úspěch na obalech 

objevovala opakovaně, celkem zhruba po dobu deseti let, a nebylo to náhodou, byla 

dcerou zaměstnance Čokoládoven, malíře Karla Fojtů, který se v podniku původně 

staral především o propagaci výrobků, pořádání výstav a schvalování návrhů jiných 

kolegů. Obal pro Granko byl jeho prvním grafickým návrhem pro Čokoládovny.211 

Na úplně prvním návrhu Karla Fojtů byl červený nápis Granko a popis výrobku 

vytištěným bílým písmem bez obrysu a pozadí, další verze měly u spodní hrany hnědý 

pruh, který popis výrobku zvýrazňoval. Hlavním motivem však byla hnědá barva, která 

je přitom pro potravinové obaly z dob socialismu příznačná.212 

Současný obal Granka se v základu nijak neliší od ostatních obalů od společnosti Orion. 

Obal je modré barvy, s logem čtyřcípé hvězdy v levém horním rohu, přičemž hlavním 

motivem přední strany obalu není holčička, ale bílý hrníček s červenými puntíky plný 

                                                 
210 Webové stránky značky Granko. [online]. [citováno dne 2017-05-07]. Dostupné z www: 

https://www.granko.eu/o-nas 
211 ŠPAČKOVÁ, I. PLÍHAL, J. Tak dnes vypadá holčička z Granka. Za reklamu nedostala nic, dnes by 

získala desítky tisíc [online]. zprávy.aktualne.cz [citováno dne 2017-05-07]. Dostupné z www: 

https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/foto-holcicka-z-granka-za-reklamu-nedostala-nic-dnes-by-

zisk/r~e6d6ca42be1111e68b970025900fea04/https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/foto-

holcicka-z-granka-za-reklamu-nedostala-nic-dnes-by-zisk/r~e6d6ca42be1111e68b970025900fea04/ 
212 Tamtéž. 
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Granka. Je zajímavé, že podobný obrázek, byť ve žlutém provedení, zdobil zadní stranu 

obalu. Pod nápisem Granko – stále v červeném provedení, ale s modernějším fontem – 

je umístěno slunce, které může symbolizovat pohodu nebo východ slunce, Granko je 

komunikováno jako nápoj, který prozáří den. 

Není bez zajímavosti, že se v roce 1995 na obalu objevily populární animované 

postavičky Mach a Šebestová, které byly aktéry historicky první TV reklamy na 

GRANKO. TV spot z roku 2011 klade důraz na tradici: „Honzíčku, zlatíčko, nesu ti 

Granko, tak jak ho máš rád, do postýlky! Mami, prosím tě, vždyť je mi čtyřicet! No jo, 

čtyřicet, ale Granko ti chutná pořád stejně.“ 

 

 

2.1.12 Chipsy Bohemia (1982) 

Bramborové chipsy se v Československu začaly vyrábět v roce 1982 podle myšlenky 

Františka Jaroše. Cílem bylo lépe komerčně využít potenciál jihočeských úrodných polí, 

což byl v té době odvážný počin. První sadba nových brambor, vhodných pro výrobu 

chipsů, byla do Čech přivezena ze zahraničí v podstatě ilegálně. Díky spolupráci 

národního podniku Zelenina a zemědělského družstva Zeus v jihočeském Choustníku 

vznikl výrobek západního střihu s názvem Bohemia Chips. Výrobna v Choustníku 

produkovala okolo 200 kg chipsů za hodinu, co je však méně než desetina dnešní 

kapacity. Novinka s názvem Bohemia Chips se prodávala v obchodech Ovoce – 

Zelenina a okamžitě se stala hitem. K dostání byly Chipsy prakticky jen před Vánoci 

a šlo o podpultové zboží. Dnes jsou v portfoliu značky Bohemia Chips, Bohemia 

Vroubkované a Bohemia Tradiční české brambůrky. Roční objem zpracování brambor 

dosahuje 60 000 tun. Denně se zpracuje až 150 tun brambor a vyrobí 450 000 ks balení 

Bohemia Chips.213 

Původní balení Bohemia Chips mělo červenožluté pruhy a průhledné okénko s kulatými 

rohy, které umožňovalo vhled pod obal. Nad ním byl umístěný černý nápis Chips a text 

„smažené bramborové lupínky“. Logo značky tvořil bílý nápis Bohemia bíločervená 

hvězda s tenkým černým lemem. Dnešní obal si zachoval červenou barvu, logo stále 

tvoří bílý nápis Bohemia přes „výhled na vesnici“ v kulatém okénku, podobně jako 

v případě okurek Znojmia. Černý nápis Chips je umístěný ve žlutém poli, pod ním je 

                                                 
213 Webové stránky Bohemia Chips. [online]. [citováno dne 2017-05-07]. Dostupné z www: 

http://www.bohemiachips.cz/o-bohemia-chips/#_bohemia-jsou-s-vami-pres-30-let 
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obrázek chipsů a slánky na modrém pozadí. Na balení nechybí informace o výživových 

hodnotách a použitém oleji. 

2.1.13 Kávenky (1953) 

Pekárny Sedita byly vznikly v roce 1953 ve slovenské obci Sereď sloučením několika 

lokálních provozů z celého Slovenska, například Studeník (Holíč), Tatranka (Liptovský 

Hrádok) nebo Alibaba (Brodzany). V roce 1960 Sedita vyrobila oplatku Romance, první 

produkt ze svého portfolia. O rok později se objevily oplatky Kávenky, jedny 

z původních a zároveň nejstarších produktů Pekáren Sereď. Dva oplatkové řezy, plněné 

kávovou náplní, byly původně balené vedle sebe v hliníkové zlaté fólii. Grafika 

dvojbarevného potisku obalu byla orientovaná na výšku. V roce 1963 vznikly Kakaové 

řezy, v roce 1965 Horalky, v roce 1968 Princezky a o rok později oblíbená Mila. V roce 

1970 oplatku Romanci v Seredi oblékly do nového obalu, jehož se v roce 1982 dočkala 

i Mila, Kávové řezy a Kávenky. Obaly víceméně celého portfolia značky se v historii 

několikrát změnily. Kávenky se v roce 1982 převlékly z hliníkové fólie na fólii 

transparentní se sváry na okrajích. V roce 1994 došlo k další změně: grafika obalu byla 

orientována na šířku balení, přičemž obal byl vyrobený z hnědé, neprůhledné fólie 

s barevným potiskem – zeleným a černým nápisem Kávenky a šikmými oranžovými 

tenkými pruhy. V roce 2001 došlo k další změně obalu. Obal zůstal v hnědém 

provedení, s méně výraznými oranžovými pruhy, se dvěma nápisy Kávenky (zeleným 

a hnědým), v pravém spodním rohu se objevila dvě kávová zrna, v pravém horním rohu 

nové logo Sedity, které doznalo změny v témže roce. Nové, daleko výraznější logo více 

zobrazovalo sušenku, v původním logu málo čitelnou, a přibyl nápis Sedita a rok 

založení pekárny, které v původním logu nebyly. V roce 2004 byl obal znovu 

a výrazněji změněn, přibylo vyobrazení oplatek a šálku s kávou, zůstal jeden bílý nápis 

Kávenky oproti původním dvěma, zmizely také oranžové příčné proužky. V roce 2009 

došlo k dalším jemným grafickým změnám v důsledku rozšíření produktové řady 

o Kávenky Cappuccino, v roce 2010 přibyly Kávenky Latte a Kávenky Arabica a v roce 

2014 se objevila limitovaná edice Kávenky cappuccino – skořice. V roce 2015 

produktovou řadu doplnily v čokoládě máčené Kávenky Moka, jejichž potisk byl 

orientovaný na výšku, jako historicky úplně první balení těchto oplatek. 

Kávenky byly v rámci RETRO Týdne prodávané v obalu z roku 1982, v průhledné folii 

s velmi jednoduchým potiskem hnědými a zelenými nápisy Kávenky, ale s novým 
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logem z roku 1993. Současné Kávenky jsou k dostání v obalu z roku 2004, posetým 

drobnými klasy, s vyobrazenými oplatkami a šálkem, který je podrobněji popsán 

výše.214 

2.1.14 Vitacit (1969) 

Zadání dizertační práce Jiřího Bastla, který v roce 1969 nastoupil do Zemědělských 

závodů Kaznějov u Plzně, bylo „Potřebujeme levný výrobek, kterým můžeme zaměstnat 

ženy se změněnou pracovní schopností“. Bastl do betonové míchačky nasypal kyselinu 

citronovou, která se v Kaznějově vyráběla, velké množství cukru, vitamin C a citronové 

aroma. Tak vznikl instantní nápoj Vitacit, používaný i na výrobu dortů, kterého se  

v osmdesátých letech v podniku vyrobilo až tisíc tun ročně. Kyselinu citronovou 

vyvážel Kaznějov a jeho nástupnické firmy Lachema a Aktiva z 80 % do zahraničí. 

Instantní nápoj Vitacit se vyvážel pouze na Slovensko, přesto si jeho výrobce opatřil 

mezinárodní ochrannou známku – kontaktoval britskou firmu, která pod názvem Vitacid 

vyráběla jed na krysy, a ta mu užití podobného názvu povolila. Zlom nastal v roce 1992, 

kdy byla v Kaznějově po ukončení výroby kyseliny citronové zastavena i výroba 

samotného Vitacitu, na trhu se navíc objevil podobný produkt (Tang od společnosti 

Kraft Foods). V současné době je Vitacit opět k dostání, a to dokonce ve čtyřech 

příchutích, ale jeho postavení na trhu není příliš silné a značka je navíc předmětem 

soudních sporů. Přesto si ho výrobce cení: „Je to výrobek, který nemá reklamu, ale je 

český a zároveň je jedním z prvních v této oblasti, takže má svou klientelu,“ vysvětlila 

nápojová nákupčí Globusu Zuzana Menšíková.215 

Původní obal pomerančového Vitacitu z roku 1969 zdobí jednoduchá, efektní grafika, 

s použitím tří barev: blankytně modrý obal, pomeranče a pruhy podél okrajů 

v pomerančové barvě, bílý nápis Vitacit, bílé obrysy lemující ovoce a bílá sklenice 

s nápojem a brčkem. Syté, pastelové barvy poutají pozornost a jednoduchá, skvěle 

provedená ilustrace/grafika vypovídá o tom, že méně je více, a že si dal s obalem někdo 

práci. Kvůli sporům o značku (práva k obalu patří společnosti Wissa) se Vitacit prodává 

v pozměněném obalu – byť v podstatě s obdobnými prvky, v provedení mnohem nižší 

úrovně a kvality. Obal je modrý, pruhy podél okrajů oranžové, nechybí ani obrázek 

                                                 
214 Webové stránky společnosti Sedita. [online]. [citováno dne 2017-05-07]. Dostupné z www: 

http://sedita.sk/historia-a-vznik 
215 BĚLÁČKOVÁ, V. Návrat instantního nápoje provázejí spory o značku. [online]. Hospodářské noviny. 

15. 8. 2005 [citováno dne 2017-05-07]. Dostupné z www: http://mam.ihned.cz/c1-16648510-navrat-

instantniho-napoje-provazeji-spory-o-znacku 
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pomeranče a sklenice, ale „Když dva dělají totéž, není to totéž“. Sytá, tmavě modrá 

a velmi výrazná oranžová navozují zcela jiný barevný dojem, pomeranč s přikresleným 

obličejem působí velmi infantilně, tak je dojem z dobře odvedené grafické práce pryč. 

2.1.15 Pedro (1968) 

Výroba populární žvýkačky s obrázkem malého Mexičana, jejíž cena se pohybovala 

kolem jedné koruny, má své kořeny v roce 1968, kdy Československo uzavřelo dohodu 

o technologické spolupráci s holandskou firmou Maple Leaf. Vedle Pedra, malé světlé 

ovocné žvýkačkové hmoty, která se od dnešních „dražé“ žvýkaček výrazně liší, se 

jednalo i o výrobu plátkových peprmintových a ovocných žvýkaček, pro kterou v roce 

1980 dostal závod Velim novou linku. S touto linkou získal závod i balicí stroje, které 

pracovaly rychlostí osmi set až devíti set balení za minutu. V roce 1994 bylo celé 

zařízení přesunuto do závodu Lipo Liberec, který za rok vyrobil asi 800 tun žvýkačky 

Pedro a zhruba 400 tun plátkových žvýkaček. V roce 2000 však stroje přestaly kvůli 

malému zájmu žvýkačky Pedro lisovat a výroba legendárního Pedra, tehdy ve 

vlastnictví společnosti Nestlé, ustala. 216 

Nezapomenutelná žvýkačka v červeném obalu se na pulty obchodů vrátila v roce 2009 

jako Pedrino, jednalo se však o čínský dovoz organizovaný společností IN Trading, 

a tak se téměř okamžitě s firmou začala soudit česká společnost Candy Plus, která na 

značku Pedro vlastnila práva. V důsledku sporu se v roce 2011 Pedrino přejmenovalo na 

Kengino, nadále se však prodává v originálním obalu s mexickým pistolníkem, na které 

Candy Plus práva nevlastní. Na trhu tak dnes najdeme žvýkačky Kengino, nedoprodané 

žvýkačky Pedrino a „originální“ žvýkačky Pedro, které se vyrábí v Maroku a vlastní je 

nový finský majitel.217 

 

2.1.16 Analýza a její závěry 

Ze sémiotické analýzy patnácti, respektive třiceti obalů, které byly v rámci práce 

vybrané jako reprezentativní vzorky českých potravinových výrobků, již se 

v Československu prodávaly v 70. a 80. letech a v rámci kampaně řetězce Lidl RETRO 

                                                 
216 Žvýkačka Pedro. Lidové noviny. 27. 6. 2005. S. 4. 
217 PETROV, 2013: 76 
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Týden se na týden vrátily – a to již pětkrát218 – na pulty obchodů tohoto německého 

řetězce, vyplývají zajímavé závěry. Za „socialistické“ výrobky můžeme považovat jen 

některé z nich, a to Kofolu, Bon Pari, Metro Dezert, Granko, Vitacit, Chipsy Bohemia 

a Pedro. Tyto produkty byly v naprosté většině vyrobeny tzv. „na objednávku“ podle 

výrobků ze Západu. Zatímco některé produkty oblíbené v dobách socialismu pokles 

odbytu nezaznamenaly ani po revoluci (Bohemia Chips, Bon Pari, Okurky Znojmia), 

jiné doslova vstaly z popela (Kofola) nebo byly předmětem soudních sporů o ochrannou 

známku (Pedro, Vitacit). Na webových stránkách značek, popř. společností, producentů 

produktů, jejichž obaly byly zkoumány v rámci této analýzy, se v mnoha případech 

dočteme, že daný produkt patří k nejprodávanějším nebo nejoblíbenějším na českém 

trhu (Bon Pari, Kofola, Granko, Masox, Okurky Znojmia, Odol), a tak nepřekvapí, že je 

o ně v rámci kampaně RETRO Týden tak enormní zájem, jak společnosti Lidl uvádí219   

Společnost Lidl však neposkytuje žádné jiné informace, než které uvádí v tiskových 

zprávách, stejně jako můžeme předpokládat, že jsou výrobky na webových stránkách 

výrobce psané „reklamním, PR jazykem“ a jejich odbyt je možná nadhodnocen, stejně 

jako jejich úspěšnost a postavení na trhu. 

Dalším důležitým faktem, vyplývajícím z provedení sémiotické analýzy obalů, 

doplněné o základní informace z historie značek a zkoumaných produktů, je skutečnost, 

že řada obdivovaných obalů a jejich grafického provedení pochází z doby před rokem 

1945, respektive rokem 1948, kdy se k moci dostala komunistická strana. Příkladem 

budiž vynikající malíř a grafik Zdeněk Rykr, který byl v roce 1921 přijat do 

vinohradské továrny Orion a staral se o vizuální podobu všech čokolád i výrobního 

závodu až do své předčasné smrti v roce 1940. V průběhu téměř dvou desetiletí vytvořil 

design stovek obalů výrobků a reklamních plakátů, které slaví úspěchy dodnes. 

Bez zajímavosti není ani fakt, že mnohé „retro obaly“ připravované pro RETRO Týden 

nebyly autentické, a to z technických, hygienický důvodů nebo strategických rozhodnutí 

značky.  

Podle vyjádření Michelských pekáren, výrobce Dezertu Metro, nebylo možné použít 

v rámci RETRO Týdne původní retro obal, nevyhovoval požadavkům na základní 

informace o výrobku, ani požadavkům na použitý materiál, ale spolu s grafickým 

studiem společnost vytvořila takové grafické zpracování, které „svými motivy i barvami 

                                                 
218 Akce RETRO Týden se konaly v týdnech 15. 6. - 21. 6.2015, 19. 10. - 25. 10. 2015, 28. 3. - 3. 4. 2016, 

24. 10. - 30. 10. 2016, 18. 4. - 23. 4.2017. Letáky jsou dostupné na WWW: 

https://www.akcniletaklidl.cz/probehle-akce 
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věrně kopíruje ducha doby vzniku této pochoutky“. Kofola své nápoje v Lidlu z celkem 

logických důvodů prodávala v PET lahvích, které na trh uvedla až v roce 1998, a se 

sloganem z roku 2003 (Když ji miluješ…). Výrobky Pedro a Vitacit se v současné době 

prodávají v pozměněném obalu, protože se soudí o ochrannou známku, Májka se dodnes 

prodává ve velmi podobné konzervě, jako kdysi, ale zároveň je na trhu k dostání 

i v baleních plastových. 

2.2 Dotazníkové šetření „Návrat a úspěch retro designu“ 

a) Výzkumný problém: Návrat a úspěch retro designu 

b) Výzkumná otázka: Jaké jsou důvody úspěchu potravinových obalů v designu 70. 

a 80. let minulého století, které se vrací prostřednictvím kampaně „RETRO 

týden“ řetězce Lidl?“  

c) Premisa: Vycházíme z předpokladu, že za velkým komerčním úspěchem obalů 

v „retro designu“ nestojí pouze „nostalgie“, ale i jiné důvody. Ty budou 

předmětem našeho dotazování. 

 

2.2.1 Metodologie  

Jako metoda získávání dat pro výzkum „Návrat a úspěch retro designu: Jaké jsou 

důvody úspěchu potravinových obalů v designu 70. a 80. let minulého století, které se 

vrací prostřednictvím kampaně RETRO týden řetězce Lidl?“ bylo zvoleno kvalitativní 

dotazování. Pro účely výzkumu byl vybrán strukturovaný rozhovor s otevřenými 

otázkami, otázky tedy byly předem formulovány. Nevýhodou tohoto typu dotazování je, 

že pružnost sondování v kontextu je oproti jiným typům rozhovorů více omezená, 

redukuje se však pravděpodobnost, že se budou data získaná v jednotlivých rozhovorech 

výrazně strukturně lišit. Další výhodou je, že se získaná data snadněji analyzují, neboť 

se jednotlivá témata v přepisu rozhovoru lehce lokalizují. Jelikož je struktura informací 

dána sekvencí otázek, je umožněna replikace celého průzkumu v jiném čase 

a v provedení jinou skupinou vědců. Tento typ rozhovoru je vhodný také proto, že 

v rámci této práce nemám v úmyslu výzkum opakovat.220 

Nevýhodou strukturovaného rozhovoru s volnými otázkami je restrikce na předem dané 

téma. Omezení je dáno i tím, že různým respondentům klademe stejně formulované 

                                                                                                                                               
 
220 HENDL, 2016: s. 173 
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otázky. To je ovšem v tomto případě v pořádku vzhledem ke způsobu, jakým je 

formulována výzkumná otázka a jakého tématu se dotýká.221 

S kvalitativním výzkumem se pojí několik přístupů, přičemž pro tento případ se hodí 

zakotvená teorie. Tento výzkum směřuje k návrhu teorie pomocí dat, která výzkumník 

shromažďuje prostřednictvím různých metod. Základní výzkumnou otázka pak je, jakou 

teorii nebo vysvětlení lze odvodit analýzou nashromážděných dat o daném fenoménu.222  

 

2.2.2 Kódování 

Pro vědeckou práci s určitými jevy je třeba je pojmenovat. Tak vznikají pojmy, které lze 

dále zkoumat a na které se můžeme dále dotazovat. Tyto otázky pak formou výroků 

(hypotéz) navrhují, jak mohou být jevy svázány vzájemnými vztahy. Výroky umožňují 

dedukce, které řídí shromažďování údajů. To vede k indukci a provizornímu testování 

výroků. Nakonec se pomocí výroků vymezí pojmy a vztahy mezi nimi.223  

Otevřené kódování je částí analýzy, která se zabývá označováním a kategorizací pojmů 

během pečlivého studia údajů. Během kódování jsou údaje rozebrány na samostatné 

části a pečlivě prostudovány. Jejich porovnáním se zjistí podobnosti a rozdíly. Při tomto 

procesu jsou také uvažovány vlastní i cizí domněnky o tomto jevu.224 

Zatímco otevřené kódování údaje rozděluje a pomáhá určit některé kategorie, jejich 

vlastnosti a umístění na dimenzionálních škálách, axiální kódování tyto údaje zase 

novým způsobem skládá dohromady, vytváří spojení mezi kategoriemi a jejich 

subkategoriemi. Axiální kódování se soustředí na bližší určení kategorie (jevu) pomocí 

podmínek, které jej zapříčiňují. Dále zkoumá kontext, strategii jednání, interakce a 

následků strategií. Tyto charakteristiky blíže určují kategorie, proto se nazývají 

subkategorie.225 

Axiální kódování je proces uvádění subkategorií do vztahu k nějaké kategorii. Jedná se 

o složitý induktivně-deduktivní proces o několika krocích, které jsou stejně jako při 

otevřeném kódování vykonávány prostřednictvím porovnávání a kladení otázek. Na 

rozdíl od otevřeného kódování je axiální kódování při použití těchto postupů zacílené, 

více zaměřené na objevení a rozvinutí kategorií ve smyslu paradigmatického modelu. 

                                                 
221 Tamtéž. 
222 HENDL, 2016: 101  
223 STRAUSS, CORBIN, 1999: 43 
224 STRAUSS, CORBIN, 1999. 43 
225 STRAUSS, CORBIN, 1999: 71 
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To znamená, že se každá kategorie rozvíjí ve smyslu jejích příčinných podmínek, které 

jí způsobují, a konkrétní dimenzionální umístění tohoto jevu ve smyslu jeho vlastností, 

kontextu, strategií jednání nebo interakce užitými ke zvládnutí, ovládnutí nebo reakci na 

tento jev v tomto kontextu a následků jednání nebo interakce.226 

 

2.2.3 Výzkum a jeho závěry 

V rámci výzkumu bylo provedeno 13 polostrukturovaných rozhovorů, přičemž všichni 

respondenti zaznamenali potravinové obaly ze 70. a 80. let 20. století i kampaň RETRO 

Týden řetězce Lidl, což bylo zároveň podmínkou, aby s těmito respondenty byl veden 

rozhovor. Mezi respondenty byly zastoupeny věkové kategorie do 60 let, nejčastěji pak 

kategorie 26-35 let. 

Na základě otevřeného kódování byly stanoveny pojmy, které se v odpovědích 

vyskytovaly, a ty byly na základě podobnosti a souvztažnosti rozřazeny do kategorií: 

věková kategorie nakupujících, zpracování produktu, dostupnost zboží, obliba určitého 

stylu, postoj ke zkoumané problematice, kauzalita nákupu retra. 

Nejčastěji zastoupeným tématem v rozhovorech byla nostalgie, tedy stesk či touha po 

minulosti. Většina z respondentů právě nostalgii spojuje s oblíbeností retro obalů 

v současnosti a řada dotazovaných rovněž uvedla, že právě vzpomínky jsou důvodem, 

proč se lidem tyto obaly líbí nebo proč je kupují: „Jsou věci, který člověk asi měl rád, 

rád na ně vzpomíná a rád si je koupí.“ Někteří v této souvislosti nezmiňují sami sebe, 

ale spíše starší generace, kterým nostalgické vzpomínky při koupi produktů s retro 

obalem přisuzují: „Některý starší to kupují z nostalgie, třeba že to znají z mládí nebo 

tak.“ Další respondent uvedl: „Možnost zavzpomínat na staré časy, což starší generace 

– lidé přes 50 let – dělají rádi.“ Někteří z respondentů však retro neuznávají s tvrzením, 

že minulost je minulostí a není třeba s k ní nadále vracet.  

Dostupnost zboží, resp. jeho nedostupnost, pokládají někteří respondenti za klíčovou 

v otázce, proč lidé retro výrobky nakupují. Domnívají se, že kampaň byla úspěšná mj. z 

důvodu časově limitované nabídky. Podle jejich názoru se právě zboží, které se nedá 

běžně koupit, setkává s větším zájmem a přispívá tak k úspěchu celé kampaně: „(…) 

možná, že kdyby to bylo v nabídce nastálo, tak ten odbyt taky nebude takovej, spíš si to 

lidi nakoupěj, když je to v nějakym omezenym horizontu, nebo omezenym množství.“  

                                                 
226 STRAUSS, CORBIN, 1999: 84-85 
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Dalším uváděným faktorem je také legrace či pobavení nad těmito obaly: „Naopak 

mladý to podle mě můžou kupovat z recese nebo prostě ze srandy.“ Podle analýzy jen 

jediný respondent kupuje retro výrobky pravidelně, protože se mu retro obaly líbí. 

V rozhovorech se několikrát také objevil názor, že retro, to nejen v oblasti 

produktového designu, je součástí dnešní módy, že je to tzv. „IN“ a je to zkrátka jeden 

ze současných trendů. Podle dotazovaných tento fakt přispívá k úspěchu retro obalů 

potravin.  

Respondenti ve většině případů uvedli, že se jim retro obaly, nebo alespoň některé 

z nich, líbí z hlediska grafické stránky a typografie, což tedy rovněž bylo důvodem ke 

koupi výrobku v retro obalu. Někteří si všimli kvalitního provedení původního obalu, 

kvitovali i snahu výrobců o původní složení výrobku. Někteří respondenti naopak 

zaznamenali nekvalitní provedení (neautentické zpracování obalu), které tak narušilo 

hodnověrnost produktu. 

Několikrát vyskytovaným tématem byla i tradice či zvyk. Právě zvyk na určitý produkt 

byl uváděn jako jeden z důležitých faktorů, proč respondenti určité produkty kupují, a to 

bez ohledu na to, zda jsou v retro obalu či v obalu současném. Z toho plyne předpoklad, 

že lidé nakupují v první řadě to známé, co mají ve zvyku konzumovat a vzhled produktu 

je až na druhém místě. Několik respondentů vyjádřilo přesvědčení, že atraktivní obal je 

spojen s vyšší cenou produktu, zároveň je ale atraktivní obal i tím, co je zaujme.  

Jednou z určených kategorií na základě analýzy byl postoj respondenta ke zkoumané 

problematice. V rozhovorech se často vyskytovaly názory, že obalový design a tato 

oblast dotazované příliš nezajímá, že se nad tím nezamýšlejí nebo že se při nakupování 

grafikou obalu cíleně nezabývají: „Obalový design nijak moc neřeším, určitě pro mě 

obal nehraje roli při výběru produktu.“ Polovina respondentů sleduje hlavně složení 

produktu, případně datum spotřeby. Samotný design výrobku je nezajímá. Dva 

z respondentů nahlédli na problematiku z jiného hlediska: ekologického zpracování 

obalu a následného nakládání s odpadem. Dle jejich názoru by se výrobci kromě 

designu měli zaměřit i na tyto otázky. 

Kromě názoru na moderní trendy se ale mezi respondenty našli příznivci retro stylu, 

retro design se jim líbí u čehokoliv, což bylo jejich motivací pro koupi: „Nebo možná že 

ten retro styl prochází obdobím, že to není jenom jakoby teď, že vždycky se najde někdo, 

kdo má to retro rád, takže určitě osloví konkrétní skupinu lidí.“ Tyto názory byly 

v opozici s názory dalších respondentů – vyznavačů moderního stylu, jejich odpovědi 

byly kontrastní: výrobky nekoupili, protože tento styl nemají rádi. Naopak vítají pokrok, 
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moderní technologie: „Myslím, že je třeba se posouvat dál. Inovovat, používat 

kvalitnější materiály, vytvářet kreativní obaly.“ 

Pokud by si měli respondenti vybrat mezi dvěma totožnými výrobky, přičemž jeden by 

měl současný obal, druhý retro, pak by někteří zkontrolovali složení obou výrobků a za 

předpokladu, že by retro mělo lepší složení, nebo stejné jako výrobek v současném 

obalu, pak by koupili ten v retro obalu. Vyznavači retro stylu by koupili produkt v retro 

obalu, vyznavači moderny by koupili produkt v obalu současném. 

V souvislosti s retro obaly některé respondenty napadlo i to, že se díky nim může mladší 

generace poučit o tom, jak produkty vypadaly dříve a jaká byla doba – někteří zde tedy 

nachází i osvětovou funkci.  

V odpovědích respondentů byly nejčastěji identifikovány následující důvody, které stojí 

za úspěchem retro kampaně RETRO Týden společnosti Lidl: nostalgie a recese 

(pobavení), vzpomínky na dětství/mládí (starší respondenti), recese nebo pobavení 

(mladší respondenti). Z rozboru výpovědí respondentů vyplývá, že existují i další 

důvody pro úspěch retro designu: zpracování obalu – jednoduchost grafického 

provedení, typografie, líbivost/atraktivnost obalu, výjimečnost obalu (ve smyslu 

odlišení od tradičního zboží, které je běžně k dostání); dostupnost zboží v omezeném 

horizontu času; trend retro stylu; oslovení určité sociální skupiny lidí (vyznavačů retro 

stylu). 
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Závěr 

Co bylo dříve běžnou součástí českých domácností, je dnes označované za retro, ať už 

se jedná o nábytek, oblečení, doplňky nebo předměty denní potřeby. Vše, co je retro, je 

momentálně v kurzu, a tak velký úspěch zaznamenala také kampaň RETRO Týden 

německého potravinového řetězce Lidl, který ji letos v dubnu zopakoval již popáté. 

Prostřednictvím kampaně řetězec na pulty svých prodejen uvedl sedm desítek 

„autentických“ potravin ze 70. a 80. let, které z prodejen Lidl zmizely závratnou 

rychlostí. Čím si vysvětlit, že Češi kupují zboží, které v několika případech málem 

nepřežila 90. léta nebo téměř upadla v zapomnění? 

Cílem práce Produktová reklama 70. - 80. let v Československu a její návrat bylo 

přiblížit 70. a 80. léta 20. století z pohledu historie a vývoje reklamy a prostřednictvím 

dotazníkového šetření a sémiotické analýzy třiceti potravinových obalů patnácti 

československých výrobků, prodávaných v rámci kampaně RETRO Týden, zjistit, zda 

se za úspěšným návratem retra a potravin prodávaných v retro obalu skrývá pouze 

nostalgie, nebo můžeme vypozorovat i jiné důvody.  

Nostalgii (kapitola 1.2) lze jednoznačně označit za nejvýznamnější důvod obliby retro 

produktů, ať už se jedná o potraviny, předměty denní potřeby nebo filmy. Vzpomínky 

na dětství/mládí, jako důvod úspěchu „retra“ zaznívají z úst marketingových expertů, 

historiků, sociologů i samotných spotřebitelů, na nostalgii a tradici tak sází také výrobci, 

ač tradiční socialistické produkty dnes v mnoha případech nadnárodní koncerny.  

Zajímavé srovnání představuje americká obsahová analýza The use of Nostalgia in 

Television Advertising227 z roku 1991 (s. 20), ze které vyplývá, že nostalgie není jen 

ostalgií, tedy záležitostí východního bloku, a nemusí být nutně spojena s velkými 

společenskými změnami (např. převrat v roce 1989). Zatímco nostalgické vzpomínání 

v současné České republice je spojováno především s tzv. Husákovými dětmi 

narozenými v 70. letech, nostalgické nálady v USA se přisuzují tzv. Baby Boomers, 

silným poválečným ročníkům. Staré filmy a rockové kapely však nevyhledávají jen ti, 

kteří zažili dobu jejich největší slávy, stejně jako potraviny v retro obalech nekupují jen 

starší ročníky. Jako spotřebitelé kupujeme zboží, které kupovali už naši rodiče nebo 

prarodiče a rádi se vracíme do dětství, což dokazuje, že ze sortimentu potravin 

v diskuzích hovoří nejčastěji o cukrovinkách, nealkoholických nápojích, některých 
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mléčných výrobcích, hračkách a dětském oblečení.228 „Někteří fyziologové retro 

náladu, která se vyskytuje nejen v českých zemích, a dokonce nejen v zemích bývalého 

východního bloku, přičítají fyziologickým změnám, jimiž člověk prochází. Podle nich 

nejintenzivněji vnímá chutě jako dítě. A čím je starší, tím jeho chuťové pohárky ztrácejí 

schopnost chuť skutečně prožít“, myslí si historik Martin Franc. Lidé obecně mají se 

zbožím, které konzumovaly v dětství, spojené příjemné zážitky, proto hrají v současné 

retro vlně důležitou roli výrobky určené dětem.229 

Retro výrobky představují určitou jistotu a zvlášť starší zákazníci si rádi kupují něco, na 

co jsou zvyklí, s čím mají zkušenost nebo spojené příjemné vzpomínky. V moderní 

společnosti prodchnuté všudypřítomnými informačními technologiemi se spotřebitelé 

stávají stále více součástí kupovaného produktu. Přemýšlejí nad složením, původem 

produktu a dalšími informacemi, kterými jsou zahlceni. V minulosti spotřebitelé trpěli 

tím, že nedostali více informací, než bylo na obalu uvedeno, což bylo mnohdy jen 

datum spotřeby, a neměli z čeho vybírat. Dnes zákazníci často tápou ze zcela opačného 

důvodu. I proto se vrací k osvědčenému, k tomu, co májí rádi, co fungovalo, co 

přetrvalo a „přežilo“, ať už se jedná o změnu režimu, ekonomické krize, změny 

preferencí nebo výměnu generací. Oceňujeme autenticitu a žijeme v přesvědčení, že 

autentické hodnoty a služby nabízejí nejlepší poměr kvality a ceny. Kopírujeme navíc 

odpozorované vzorce chování, což platí i u nakupování. 

Respondenti v dotazníkovém šetření jako důvod nákupu potravin v retro obalech 

uváděli také recesi: s nadšením si kupujeme výrobky, které za socialismu mnozí 

proklínali. Příkladem za všechny budiž mléko prodávané v sáčku. Přestože podle 

pravidelného omnibusového průzkumu trhu IBRS OBSERVER jen 12 % dotazovaných 

uvedlo plastový sáček230 jako nejideálnější obal pro různé nápoje231 a řada lidí má ještě 

v živé paměti, jak zapáchala taška, do které vyteklo mléko z protrženého sáčku, právě 

mléko v sáčku je jako jeden ze symbolů socialistické potraviny v rámci RETRO Týdne 

hitem. „Nejvíce se lidem líbí například mléko v sáčku, u kterého lidé dokonce 

začali v různých internetových diskuzích probírat, v čem jej skladovat 

a podobně,“ popisuje mluvčí společnosti Lidl Zuzana Holá.  

                                                                                                                                               
227 UNGER, L; MCCONOCHA, D. The Use of Nostalgia in Television Advertising: A Content Analysis. 

Journalism Quarterly. 68, 3, 345, Sept. 1991. ISSN: 01963031. 
228FRANC, M. In KUNŠTÁT, D., MRKLAS, L. 2009: 12 
229 WILKOVÁ, Scarlett. Luxus kdysi a dnes. Rozhovor s Martinem Francem. Magazín DNES. 12. 1. 

2017. S. 27. 
230Z průzkumu vyplývá, že 41 % respondentů považuje za ideální obal na mléko krabici, 21 % plastovou 

láhev. 
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Z diskuzí na internetu lze nabýt dojmu, že zboží bylo sice během socialismu málo 

a stály se na něj fronty, ale bylo kvalitnější, vyrobené z poctivých surovin. Opravdu 

zákazníkům lépe chutnalo a je kvalita důvodem úspěchu socialistických produktů, nebo 

jen nostalgicky vzpomínají na dobu, kdy byli mladí, zdraví a hezcí a vše bylo lepší 

a voňavější? Podle profesorky Jany Dostálové z Ústavu analýzy potravin a výživy 

Vysoké školy chemicko-technologické byl dříve sortiment velice úzký, „Jenže s tím, jak 

se rozšířil, přišlo i rozšíření druhů kvality. Tehdy se výrobci museli přesně řídit 

československými státními normami. Nyní se musí řídit tím, aby výrobky byly v souladu 

se zákonem o potravinách, ale je už na nich, jestli se drží na nejspodnější hranici 

kvality. Lidé si často stěžují, že jsou potraviny nekvalitní, ale zároveň kupují ty 

nejlevnější. Mnozí se stále ještě nenaučili v potravinách vyznat a vybírat z nich.“232 

Za další důvod úspěchu jistě můžeme označit časové omezení nabídky. Prodejní akce 

RETRO Týden se koná jen sedm dní a počet kusů vyrobených pro tuto kampaň je 

omezený.  

Ze sémiotické analýzy a historie značek vybraných produktů vyplývá řada dalších 

zajímavých skutečností, a sice že za „socialistické“ výrobky můžeme považovat jen 

některé z uvedených: Kofola, Bon Pari, Metro Dezert, Granko, Vitacit, Chipsy Bohemia 

a Pedro. Tyto produkty byly v naprosté většině vyrobeny podle produktů prodávaných 

na Západu, a zatímco některé produkty oblíbené v dobách socialismu pokles odbytu 

nezaznamenaly ani po revoluci (Bohemia Chips, Bon Pari, Okurky Znojmia), jiné 

přežily doslova „vstaly z popela“ (Kofola), nebo byly předmětem soudních sporů 

o ochrannou známku (Pedro, Vitacit), které jim výrazně uškodily. Na webových 

stránkách jednotlivých potravinových značek, popř. výrobců potravin, jejichž obaly 

byly zkoumány v rámci této analýzy, se v mnoha případech dočteme, že daný výrobek 

patří k nejprodávanějším nebo nejoblíbenějším na českém trhu (Bon Pari, Kofola, 

Granko, Masox, Okurky Znojmia, Odol). Pokud tomu tak skutečně je, nepřekvapí, že je 

o ně zájem i v rámci kampaně RETRO Týden.233 Společnosti Lidl bohužel neposkytuje 

žádná konkrétní čísla ani jiné bližší informace vztahující se k prodejům a kampani 

RETRO Týden. K dispozici jsou pouze tiskové zprávy, a tak se můžeme spolehnout 

zejména na vlastní zkušenost s vyprodaným zbožím a prázdnými regály v obchodech 

Lidl. 

                                                                                                                                               
231 VYSEKALOVÁ, 2011: 184 
232 WILKOVÁ, S. Když nebyly supermarkety. Magazín DNES. Číslo 47. 24. 11. 2016. S. 24. 
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Co se týče grafického provedení obalů 70. a 80. let, grafika řady z nich vznikla již před 

rokem 1945, respektive před rokem 1948, a jejich přetisky se používaly i nadále. 

Například ikonický obal čokoládové tyčinky Kofila, který se s drobnými změnami 

používá dodnes, pro Orionku vytvořil vynikající malíř a grafik Zdeněk Rykr, jenž se 

staral se o vizuální podobu všech čokolád i výrobního závodu až do své předčasné smrti 

v roce 1940.  

Kvalitní obaly však podle mého názoru vznikaly i během socialismu. Vzhledem 

k politickým omezením řada vynikajících umělců a výtvarníků nemohla veřejně 

prezentovat své umění, a tak někteří z nich dali veškerý svůj potenciál do služeb jiného 

odvětví, přispívali do novin nebo časopisů, nebo byli přímo zaměstnáni v redakcích, 

aranžovnách, propagačních odděleních státních podniků, ve výrobních výtvarných 

družstvech nebo v Reklamním podniku státního obchodu, pozdějším Merkuru.  

Obaly pocházející z doby šedivého socialismu podle některých respondentů nejsou 

ničím zajímavé, vývoj jde dál a není důvod se k nim vracet. Pro jiné, včetně autorky této 

práce, mají ručně malované obaly se zjednodušenými kresbami ovoce, zeleniny, zvířat, 

lidí nebo postaviček (ovoce a zelenina na obalech Vitany, chlapec se sombrerem na 

Pedru, čokoládový panáček Čoko) a roztomilými ilustracemi, neobyčejné kouzlo. Obaly 

malované anilinovými barvami a temperami, ve specifických odstínech a zvláštních 

barevných kombinacích, navozovaly až domácí pohodu (focení produktů na stolech 

s ubrusy, mísami ovoce a vázami s květinami) se nám možná líbí také proto, že víme, že 

z pultů zase rychle zmizí. 
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Summary 

The vintage, “retro” products as furniture, clothing, accessories, items of daily use or 

packaged food celebrate successful comeback. The German discount retailer Lidl used 

the popularity of retro products and tapped into a collective nostalgia with the launch of 

a campaign RETRO Týden that offered historic Czechoslovakian brands of the 1970s 

and 1980s for the fifth time in April 2017. The campaign met great success. Which 

attributes besides nostalgia stands for the success?  

The work Product Advertisement in Czechoslovakia in 70s – 80s and its comeback aims 

to find the reasons why is the goods of 1970s – 1980s is so successful in present days. 

The author of the thesis finds the answers via semiotic analysis, analysing thirty 

Czechoslovakian food packages and comparing fifteen “retro” packages that were sold 

during socialistic era to fifteen “present” packages of the same products. The survey 

interviews and characterization of the conditions and the background of the time of the 

socialistic products´ occurrence on the market contribute to overview of the matter. 

Today´s society is ruled by the spirit of nostalgia, but there are also many other reasons 

why retro products attract such attention. Respondents interviewed in the surveys 

mentioned as a significant reason for interest that the vintage’ packaging went on sale in 

Lidl stores for a limited period and with limited number of goods. Other respondents 

conclude that young people buy the products for a giggle, others answered that the 

RETRO Týden represents opportunity for young generation to learn more information 

about socialistic era.  

Especially older customers appreciate the opportunity to buy something they are used to 

or they have experienced. In modern society imbued with ubiquitous information 

technologies, consumers are increasingly becoming part of the purchased product. They 

think about the ingredients, product origin and other information that they are 

overwhelmed with. In the past, consumers have suffered from not receiving more 

information than was mentioned on the package, which was often only the date of 

consumption, and they had no choice what to choose. Nowadays, customers often come 

across for the very opposite reason. That's why we return to the proven goods, goods we 

know and we like despite there is an economic crisis, change of regime or preferences 

or the exchange of generations. We appreciate authenticity and we believe that authentic 

values and services offer the best value for money. Some of us also believe the goods 
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in socialistic era were characterised by higher quality and lower price, some of us use 

the opportunity to buy something unusual and very funny, for example milk in a plastic 

bag. Even though one of the most typical socialistic era products, milk in a bag often 

spilled in a handbag and stood for a disaster, in 2017 “the same” milk in plastic bag 

represents the most successful product of the RETRO Týden campaign. 

The semiotic analysis exposed another very interesting fact: there is very little products 

from the analysis sample we can call “socialistic” (for example Kofola, Bohemia Chips, 

Dezert Metro, Granko). Many of the products chosen for the analysis represent the most 

successful products on the Czech market, no matter if the products put on retro or not. 
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