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o. oMotto

"Každé auto časem zchátrá, věky přečká jenom Tatra."
(Rosenkranz, 2004: 134)
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1. OÚvod
Podle schválených tezí této baka l á řské práce měl její titul znít Prom ěny komunikace firemní

znač ky Tatra Kopřivn i ce a úloha její vizuální komunikace. Hned na počátku psaní jsem si

však uvědomila , jak nevhodně je tento název a potažmo i celý rozsah práce zvolený.

Téma je příli š široké a jeho zpracování ve stanovené š í ř i by se v ů bec nevešlo do rozsahu

bakal á řsk é práce. Popsat vývoj veškeré vizuální komunikace firmy by zabralo n ěkoli k m ě s í c ů

výzkumné práce. Vždyť oblast tohoto druhu komunikace je tak široká!

Firma navíc vyráběla osobní automobily celých sto let. Situaci navíc komplikuje fakt, že

archív firmy byl zn ičen roku 1945 a v období socialismu probíhala propagace pouze z d ů vodu

plněn í urči tých naří zení. Nakonec jsem se tedy po konzultaci se školitelem rozhodla téma

práce zúžit na Vizuální komunikace firmy Tatra Kopři vni c e ve třicátých letech dvacátého

století.

Bohužel se mi nepoda řil o dostát schváleným tezím, ale o to více byla tato práce pro mě

přínosn á. Bylo velice zaj ímavé zj išťova t , jak státní aparát ovl i v ňova l vývoj a budoucí

směřování takové firmy, jako je Tatra Kopřivni ce . Za přínosné považuji i d ůkladn é seznámení

s reklamními materiály z meziválečného období.

2. ODefinice komunikace a její modely. Motivace ke
komunikaci, funkce komunikace

2. 1 Definice komunikace

Podle anglického výkladového slovníku, vydaného britskou Oxford University, je heslo

"komunikovat" definováno pomocí mnoha v ý znam ů - výměna informaci, sdílení myšlenek a

pocit ů, porozuměn í , přenášet , sousedit (v případě pokoj ů ), (Hornby, 2000) Podle Stru č n é ho

etymologického slovníku jazyka českého pochází slovo komunikace z latinského slova

communicatio, které je odvozeno od slova communicare. Communicatio znamená vespolné

účastněn í, sdě le n í, sdílení, uděl ení. Sloveso cornrnunicare nabývá vý znam ů č i n i t něco

společným , sdílet, svěřovat se, spojovat, udělit , dopřá t , společně nést, dě l i t se, stýkat se, radit

se, mít podíl v něčem . (Holub, Lyer, 1978)

Komunikaci tedy m ů žeme pojmout velice široce, od význam ů jako dopravní cesta a veřej ná

doprava po hesla jako sdě lován í, výměna informací a dorozumívání. Pro potřeby studia

komunikace je definována ještě úžeji, často však velice rozd íl ně . Napříkla d Kunzik

komunikaci popisuje jako interakci prostřednictvím symbo l ů, Komunikaci užívá ve významu

jednání, jehož cílem z hlediska komunikátora je přenos sdělení jedné č i více osobám
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prost řednictvím symbo l ů , (Kunczik, 1995) Podle Reifové a kolektivu "proces komunikace

zač í ná, když je sdě len í koncipováno komunikátorem, poté je zakódováno, resp. pře loženo do

s i gn á l ů nebo sekve nce si gn á l ů a přeneseno prostředni ctvím média nebo komunikačn í ho

kanálu k příjemc i, který sděle n í dekóduje, interpretuje ho a něj akým zp ůsobem vrací signál

(informaci), že sdělení bylo, nebo nebylo, porozuměno. Během komunikačního procesu m ů ž e

docházet k šumu." (Reifová et al., 2004) Miroslav Foret ji vidí poněkud jednodušeji:

"Předmě tem komunikace m ů ž e být jakýkoli výtvor (lidský i přírodn í , verbální i neverbální,

hmotný i duchovní) před stavený (prezentovaný) jednou stranou (osobou, institucí) a vnímaný

stranou druhou. A právě prezentaci jedné a následnou rekci druhé strany chápeme ja ko

komunikaci." (Foret, 2006: 7) George Gerbner ji definuje jako "sociální interakci

prostřednictvím sdělení." (in McQuail, 1999)

2. 2 Komunikační modely

Podle Burtona a Jiráka je komunikace proces. (Burton, Jirák, 2003) Ten se dá popsat pomocí

nejrůzn ěj ších komu nikačních model ů . Již Aristoteles anticipoval přenosový model

komunikace, ale až v druh é polovině dvacátého století se jednotliví autoři snažili zachytit

proces komunikace pomocí rů zných model ů. Ty čas to vycházely z model ů předcházejících a

něja kým zp ů sobem je rozvíjely.

S modely komuni kace úzce souvisí modely masové komunikace. Od počátku 20. století se

pokusy o popis procesu komunikace zakládaly na představě komunikace jako procesu

přenášení sděle ní od zdroje k příjemci . (Jirák, Kčpplov á , 2003) P la ňava uvádí, že počá tky

lineárního modelu komunikace leží v behaviorismu, jehož součást í je model stimul a reakce.

(Pla ňava , 2005) Prvním, dodnes využívaným, ale j iž překonaným modelem komunikace je

popis procesu komunikace Harolda Lasswella z roku 1948 (in Jirák, Kč pp lov á , 2003) kdo?

(iiká) co? ja kytn kanálem? kontu? s jalC)ím účinkem ? Lasswell dělí proces komunikace na

j asně definované část i, ale jeho model neodpovídá na otázku proč? a to je podle Reifové a

kolektivu je ho výrazný nedostatek. (Reifová et al., 2004) Claude Shannon položil základy

teorie komunikace a Warren Weaver jeho práci doprovodil interpretativnim esejem a spo l ečně

tak v roce 1949 (Reifová et al., 2004) vypracovali model komunikace, který byl podobný

Lasswellovu, ale navíc obohacen o prvek šumu, který se dá charakterizovat jako vše, co

znesnadň uj e p řenos dělení. (Shannon, Weavcr, 1963) Podle nich potom výsledný proces,

popsán slovy, probíhá takto: zdroj informací (information source) předá sdělen í (message)

vysílači (transmitter), který ji zpracuje do podoby signálu (signal) tak, aby bylo přenosi telné

zvoleným kanálem (channel), kterým se sděle n í dostane od vysí lače k přijímači (receiver),

8



který sdělen í zpracuje tak, aby bylo vhodné pro příjem osobou, nebo předmětem , j imž je

sdě len í určeno . Prvek šumu p ů sobi při přenosu sdě len í od vys ílač i k přijímači . (Shannon,

Weaver, 1963) Jejich model byl později obohacen zakladatelem kybernetiky, Norbertem

Wienerem, o složku zpětné vazby, jejímž přidáním se model uzavřel a stal se cirkulámím.

(Reifová et a1., 2004) V roce 1958 Richard Braddock rozš í řil p ů vodn í Lasswel l ů v model o

podmínky komunikace a ú čel , nebo zámě r, komunikátoru. (Reifová et a1., 2004) Spustil tak

kritiku lineárního modelu komunikace, jej ímž výsledkem bylo něko l ik nových model ů

komunikace. (Reifová et a1., 2004)

V roce 1954 před stavil i Wilbur Schrarnrn a Charles Osgood, (Reifová et al., 2004) svou

představu o komunikačním procesu jako kruhu, v němž podavatel i příj emce sdě len í zá ro ve ň

kódují, dekód ují a interpretují. Tento model přep rac ova l Frank Dance a v roce 1967 (Reifová

et a1. , 2004) p řed s tav il sv ů j spirálový model, který bral v potaz to, že dosavadní průběh

komunikace ovliv ň uj e její další vývoj.

Autoři však nechápali komunikaci jenom jako přímku , kruh, nebo spirálu. Theodore

Newcomb navrhl v roce 1953 (Reifová et a1. , 2004) model komunikace ve tvaru trojúhelníku

tvořeného podavatelern (A), př íj emcem (B) a předmětem (X), který obě osoby vnímají.

(Reifová et al., 2004) Ten se stal východiskem pro koordinační model au to rů McLeodu u

Chafee, který má tvar jehlanu, jehož podstavu tvoří trojice e l i tu-méd ia-veřej nost a jediný

vrchol pak témata, o která se ony tři skupiny zaj ímaj í. (Reifová et al., 2004)

Roman Jakobson vypracoval model komunikace, (Jakobson, 1995) který se řad í k lineárním

model ům a obsahuje šest složek: mluvč ího (addresser), který posílá sdě le n í (rnessage)

adresátov i (addresee). "Aby mělo p ůsobnost , vyžaduje sdě len í něj aký kontext iContext ...), k

němuž poukazuje, vnímatelný adresátem a bud' verbální nebo přístupný verbalizaci; dále

vyžaduje kód (Code), plně nebo přinejmenším částečně společný m l uvčímu a adresátovi (...);

a konečně kontakt (Cal/la cl) , fyzik ální kanál a psychologické spojení mezi mluvčím a

adresátem, umo ž ňuj íc i oběma zaháj it komunikaci a setrvat v ní." (Jakobson, 1995: 77)

Mluvčí , sdělen í a kód tvoří hlavní linku tohoto modelu a jsou dopl ně ni složkami nazývanými

kontakt, kód a kontext, které jsou nutnými podmínkami pro přenos informací. (Jakobson,

1995) Každá z těchto šesti složek určuj e j inou jazykovou funkci. Kód plní r ů zn é funkce podle

toho, ke kterému prvku modelu se vztahuje. Zaměřuje- l i se na vněj š í kontext, plní funkci

re ferenční (zobrazovací), při zaměřen í na pos l uchače plní funkci konotativní, při zamě řen í na

mluvčího expresivní. Při zaměření na sdě le ní je to funkce poetická (estetická) , při zaměřen í

na kontakt fatická a při zaměřen í na kód metajazyková. (Reifová et al., 2004)
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Existuje mnoho dalších komunikačních mode l ů .

Denis McQuail nabízi ve svém Úvodu do teorie masové komunikace č tyři modely

komunikace, které zachycuj í r ů zn é významné rysy masové komunikace. První z nich,

přenosový model, pohlíží na proces komunikace jako na lineární pře nos sd ě le ní. (McQuail,

1999) Druhý se nazývá rituálový, neboli výrazový model. Ten dává d ůraz na funkci

komunikace, jako prvku, kter ý umožňuj e soudržnost spo leč nostÍ. (McQuail, 1999) Podle

McQuaila má rituálová, č i výrazová komunikace význam spíše ve vn i třn ím uspokojení

ú č a stník ů komunikace. Třetí zmíněný model, propagačn í model, upozor ňuj e na význam

komunikace v předvádění se a upoutávání pozornosti. (McQuail, 1999) Podle McQuaila čas to

není jediným úkolem masových médií přenést určitou informaci nebo sjednotit ve řej nost

něj akým kulturn ím projevem, vírou nebo hodnotami, ale pouze předvést se, získat a udržet

zrakovou č i sluchovou pozornost. (McQuail, 1999) "Média tím napl ňuj í jeden přímý

ekonomický cíl, totiž získávaj í p říj em z publika, (protože z mnoha praktických d ů vod ů platí,

že pozornost = spo třeba) a jeden nepřímý úkol - prodávají (pravděpodobnou) pozornost

publika inzerentům." (McQuail, 1999: 74) Posledním popisovaným komunikačním modelem

je přijmový model, který upozorňuj e na "moc publika", které si nakonec samo rozhodne, jak

dekódovat mediální sdě len í , na mnohovýznamovost těchto sd ělen í a vliv příj emce při

dekódování sdělení. (McQuail, 1999)

2. 3 Komunikační model vhodný pro popis marketingové

komunikace

Pro deskripci procesu marketingové komunikace by se z výše uvedených dal použít model

komunikace Danceho, protože nejlépe odpovídá celému procesu marketingové komunikace.

Na průb ěh marketingové komunikace m ů žeme nahlížet jako na neustále se opakující soubory

urč itých po sobě jdoucích, na sebe navazujících krok ů , které m ů žeme popsat například

pomocí zkratky SOSTAC® (Smith, Taylor, 2002). Definujeme tak, kde je firma nyní

(Situation), jaké jso u její cíle (Objectives), jak těchto c í l ů dosáhne (Strategy), jaké k tomu

použije prostředky (Tactics). Po těch to krocích následuje samotné provedení (Action) a na

závěr kontrola (Control) v podobě měření , monitoringu, zpětného zhodnocení. (Smith, Taylor,

2002) Poslední krok slouží jako vstupní informace pro další sled krok ů SOSTAC®, pro jej ich

modifikaci. Marketingovou komunikaci je tedy možné chápat jako neustálé prováděn í výše

zm í něných krok ů, které mají jasné pořad í , jsou na sobě vzájemně závislé a výsledky jednoho

ukončeného procesu slouží jako podklad pro pří pravu a případnou úpravu dalšího

následuj ícího procesu,
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2. 4 Komunikace a společnost

"Všechny lidské společnos ti se věnuj í produkování a výměně informací a symbolick ých

obsa h ů. Od nej raněj š ích forem užívání gestikulace a při rozeného jazyka k nej současněj šímu

rozvoji poč ítačové technologie byly vždy produkce, shromažďován í a š í ře n í informací a

symbolických obsah ů ú středními rysy společenského života." (Thompson, 2004: 15) tvrdí

John B. Thompson ve své knize Média a modernita. Proč je tomu tak? O pár stránek si sám

odpovídá: "Symbolická č i nnost je základním rysem společenského života, stej ně jako výroba,

koordinace lidí a nátlak. Lidé se neustále vyj a d řuj í v symbolických sdě leních a interpretují

vyjádře ní ostatních - j sou neustále zapojeni do komunikace s ostatními a do výměny

informací a symbolických obsah ů . " (Thompson, 2004: 20) Stejný názor má i Michael

Kunczik, který se domnívá, že bez komunikace nem ů ž e žádná spo lečnos t existovat, natož pak

vyvíjet se nebo přežíva t. (Kuncik, 1995) Co v l as tně nutí lidi komunikovat? Burton a Jirák se

domnívají, že veškeré komunikování vychází z něj aké potřeby podavatele nebo příjemce .

(Burton, Jirák , 2003)

2. 5 Motivace ke komunikaci a funkce komunikace

Podle Zbyňka Vybírala existuje více motivací ke komunikaci. Mezi ty hlavní pa t ří : kognitivní

(předáván í smyslu, sdělování), zj i šťovací a orientační (pomáhá orientaci ve fyzickém a

sociálním prostoru), sdružovací (potřeba bližšího kontaktu, navazování vztahu),

sebepotvrzovaci (potřeba ujistit se ve vnímání sama sebe), adaptační (při zp ů sobit se rolovým

stereotypů m, soc iální integrace), "přesilová" (upozornit na sebe, zjednat si obdiv nebo

respekt), po žitk á řská (rozptýlit se, pobavit se) a další. (Vybíral, 2005) A proč lidé

komunikuj í? Podle Zby ňka Vybírala má lidská komunikace tyto funkce: informovat,

instruovat, přesvědčit, vyjednat, domluvit (se), pobavit, kontaktovat se, předvés t se. (Vybíral,

2005)

3. OPrávnické osoby a jejich komunikace

3. 1 Definice právnických osob

Po tom, co jsme si vymezili funkce lidské komunikace, m ů žeme se pokusit definovat funkce

komunikace obchodních společnost í, respektive právnických osob. Začneme tím, co to

vlastně obchodní společnost je.

Zákon Č . 513/199 1 Sb., obchodní zákoník, § 56 stanovuje, že "obchodní společnost (...) je

právnickou osobou založenou za ú čelem podnikání." Dále podle zákona č. 4011964 Sb.,

II

....



občanský zákoník, § 18 jso u právnickými osobami: a) sdru žení fyzických nebo právnických

osob, b) účel ová sdru žení majetku, c) jed notky územní samosprávy, d) jiné subjekty, o

kter ých to stanov í zákon. Do definice právnické osoby tedy nespadají jenom r ů zn é druhy

obchodních společností, ale také stát jako takový, celky územní samosprávy, církve,

p řisp ě vkov é organizace, odbory, politické strany, družstva, obecně prospěšné spo lečnosti a

mnoho dalších. Všechny tyto právnické osoby mohou komunikovat. Podle Petra N ě rnce

zač í ná firma I komunikovat se svým vznikem a končí komunikaci až se svým zánikem.

(N ě mec, 2006) Tento výrok je možné aplikovat na popis komunikace všech výše zm íněných

subjekt ů .

3. 2 Motivace právnických osob ke komunikaci

Proč tedy obchodní spo l ečnost i komunikují? Autoři Pražská a Jindra tvrdí, že "s r ů s tem počtu

ekonomických subjektů a rozši řováním jej ich p ů sobnos t i se stává stále obtížněj š ím zajistit

bezprostřední tok informaci mezi výrobcem (prodejcem) zboží a potenciálním zákazníkem na

st ra ně druhé. Nástrojem, který pomáhá řeš i t výše uvedený problém, je komunikace formou

tzv. komunikačního mixu." (Pražská, Jindra, 1997: 827) Podobně smýšlejí Synek a kolektiv.

Ti se domnív ají , že "podnikatel musí hledat zp ůsoby, jak upozornit své okolí (jiné podniky,

obchodníky, spotřebitele) na své nabízené výrobky a služby, na jejich ú rove ň, podstatné

kvalitativn í rysy, cenu, dosažitelnost, odlišnost v porovnání s konkurenční nabídkou. To mají

za úkol nástroj e tzv. komunikačního mixu." (Synek et al., 2003: 181) Všichni tito au toři

vnímají komunikaci firem pouze jako komunikač ní mix, tedy jako nástroj marketingu. Tento

pohled na komunikaci firmy podce ňuj e a přehlí ží ostatní zp ů soby , kterými obchodní

společnost i komunikují. Firma komunikuje už samotnou svou existencí, což potvrzuje i výše

zm íněný výrok Petra Němce , že firma zač í ná komunikovat s okamžikem svého vzniku a

p řestává až se svý m zánikem. (Němec , 2006)

Širší pohled na problematiku komunikace a její funkce ve fi rmě má trojice autorek Horáková,

Stejs kalová a Škapová. Ty upozorňuji na to, že dnešní firmy řeš í stejné otázky, jako řeš i ly

firmy nej starší: jak získat nové zákazníky, jak udržet současné zákazníky, jak zvyšovat zisky,

jak se prosadit na trhu, (Horáková, Stejskalová, Škapová , 2000) Podle nich spoč ívá řešen í

těchto otázek v konkurenční výhodě, která odlišuje firmu od jejích konkurentů . "Zdroj

konkurenční výhody je třeba hledat v oblasti přidané hodnoty: ve vztazích S cílovými

I Pojem firma nabývá r ů zn ý c h v ý znamů podle oblasti, ve které se používá. V oblasti práva znamená pojem firma název, pod
kterýmje podnikatel zapsán v obchodním r ejs tř íku . V oblasti ekonomie označuje to stejné slovo tržní subjek t, který se
specializuje na přeměnu zd roj ů na statky za primárnlrn ú čclcm maximalizace zisku. Dále budeme v textu pracoval

s významem ekonomickým.
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skupinami - zákazníky, obchodními partnery, akc ionáři a investory, zaměstnanci, dodavateli,

státními orgány a institucemi, médii atd. Životodárnou silou každého vztahu, tedy i

komerč ní ho, je komunikace" (Horáková, Stejskalová, Škapová, 2000: 15)

Úkolem firemní komunikace je podle Davida Aakera upoutání pozornosti a změna

zákaznického vnímaní. (Aaker, 2003) Komunikace nemá jenom tento úkol. Paradox ně ,

samotná existence, č i neexistence podnikové komunikace nese urči tou vypovídací hodnotu 

podnik, kter ý nekomunikuje, je podle názoru Petra N ě mce charakterizován jako

neangažovaný, neovlivnitelný, pasivní, povolný a ned ů v ě ryhodn ý . (N ě rnec, 2006) Naopak ty

fi1111 Y, které vhodně komunikují jsou hodnoceny jako exponované, aktivní vedoucí,

při zp ů sobiv é a d ův ěryhodn é . (N ě rnec , 2006) Je možné v tom spatřova t určitou analogii

k lidskému chování - č lověk , kter ý přiměřeně komunikuje se svým okolím, je větš í nou

hodnocen jako otevřený , p řátel ský a veselý. Naopak nernluvnérnu jedinci jsou často

p řisuzovány vlastnosti jako odtažitý, závistivý a nepřátel ský .

3. 3 Funkce firemni komunikace

Pokud bychom analogii lidí a obchodních spo lečnos t í rozší ř i l i , m ů žeme posoudit podobnost

funkcí lidské komunikace, jak je definuje Zbyněk Vybíral, s funkcemi komunikace firemní.

Ta má bezpochyby funkci informovat, Vedení podniku se však velice čas to dopouští chyby a

domnívá se, že informace cíleně vysílané firmou jsou pro jejich příjemce jediným a hlavním

zdrojem informací o podniku. Jak už bylo naznačeno výše, komunikace firmy je mnohem

komplexněj ší než pouhá marketingová komunikace a stávající i potenciální zákazníci

získávaj í informace z mnoha r ů zn ý ch zdrojů ,

Další funkcí je instruovat, nebo také navést, zasvěti t, nauči t , dát recept. Tato funkce by se dala

spoj it s oblastí sebevyj ádřen í , které firma nabízí u ži vatel ům svých produktů , Dává návod, a

často rovnou i možnost, jak být modemí, jak vypadat mladě , jak si udržet zdraví. Je jisté, že

firma chce příjemce své komunikace o něčem přesvědčit. Reklama je ve své podstatě

persvazivní komunikace. (Burton, Jirák, 2001) Funkce vyjednat a domluvit (se) m ů ž eme

s určitou dávkou před stavivosti v případě firemní komunikace přejmenovat na funkci

dosažení konsenzu mezi firmou a zákazníkem. To m ů ž eme považovat za hlavní cíl aktivit

v oblasti public relations, které firma vyvíjí. Funkce pobavit a kontaktovat se jsou pro ú č i n nou

komunikaci v dnešní době obzvláš tě klíčové. Zákazníci mnohem raději naslouchají sdě len í m,

která jsou pro ně relevantní a u kter ých se baví. Dobře pozorovatelné je to například

v proměnách firemních webových stránek českých obchodních su bjektů . Ty prvotní měl y

č is tě informativní ráz. Firmy byly nezkušené v tomto novém oboru a bylo možné je rozlišit na
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ty, které webové stránky mají a ty, které je nemaj í. S postupem rozvoje internetu v České

republice se stala prezentace na internetu standardním prvkem komunikace firem a odlišnosti

se hledaly opět někde jinde, tentokrát v segmentu interaktivních prvků , např . poč í t ačových

her, které byly na stránky přid ány , aby jim dodaly přitažlivost pro jejich cílové publikum.

Poslední funkce, předvést se, by se dala považovat za funkci spojenou se sdělová n ím

konku renč n í výhody. Takto firmy "předváděj í" své odlišnosti od konkurence, své výhody,

které nabízejí stávajícím i potenciálním z á kazn í k ů m . Z á rove ň je funkci předvádění možné

vztáhnout na celou snahu upoutat pozornost na firmu.

Denis McQuail podává shrnuj ící pohled na společenské funkce médií shmuté do pě t i okruhu.

(McQuail, 1999) První skupina je nazvaná informování a nezahrnuje pouze poskytování

informací, ale také naznačování mocenských vztah ů, podporu inovací a pokroku, usnad ň ov á n i

adaptace. (McQuail, 1999) Druhý celek, korelace, obsahuje takové funkce jako vysvě tlován í,

vykládání a komentování v ý znam ů událostí a informaci, poskytování podpory stávajícím

autoritám a normám, socializaci, tvorbu konsenzu, koordinaci izolovaných č i n nost í a

nastolování posloupnosti priorit a signalizaci relativního statusu. (McQuail, 1999) Třet í

skupina byla pojmenována kontinuita a jsou v ní zahrnuty body jako přenos dominující

kultury, objevován í subkultur a nových trendů v kultumím vývoj i, prosazování a udržování

všeobecné přij atelnosti hodnot. (McQuail, 1999) Čtvrtý "ba líček" , zábava, předsta vuje funkce

jako zdroj pobavení, obveselení, rozptýlení, pros tředek uvo l nění a s tím I1I ku v ruce jdoucí

funkci oslabování sociálního napětí. (McQuail, 1999) Poslední skupina, získávání, je funkcí

agitování pro společenské cíle ve s féře politiky, války, ekonomického vývoje, práce a někdy i

náboženství. (McQuail, 1999)

Marketingová komunikace představuj e jeden z proj evů těchto funkcí. Od svého vzniku se

upl at ň ovala v oblasti funkce informování. Pro ú spěch marketingové komunikace na jejích

počátcích stač i lo, aby potenciální zákazník o produktu vědě l. P ozději bylo třeba , obzvlá š tě u

technických novinek, aby zača l pocit'ovat potřebu novinku vlastnit. Bylo potřeba jej

přesvědčit o tom, aby například vyměni l povoz s ko ňmi za automobil. Uplatnila se funkce

korelace _ reklama vysvětlova la výhody a snažila se, aby s ní zákazník dosáhl konsenzu.

Další funkce, funkce získávání, je primami funkcí reklamních sdělen í. (Reifová et al., 2004)

Dnes se obzvláště prosazuje funkce zábavy, jak již bylo naznačeno výše.

Komunikace, a stej ně tak i marketingová komunikace, má potenciál přesvědčovat. Podle

Vybírala existuje někol ik strategií přesvědčování. Mezi neúčinněj š í z nich patří podle něj

opakování. (Vybíral, 2005) Další přesvědčova cí strategie, které uvádí, jsou: zd ů razň ová n !

přínosu , vyzdvihování předností a zamlčován í nevýhod č i rizik, strategie náhlého č i postupně
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sílícího nátlaku (s tup ňová ni) , strategie ultimativní, strategie "c i tačn í", odvolávající se na

autority, a u váděj í cí argumenty podložené statistikami, grafy, srovnáním, strategie prosebné.

(Vybíral, 2005) Některé z těc hto strategií jsou běžnou součás t í podob marketingové

komunikace. Obzvláště zd ů raz ňov á n í přínosu, strategie opakování a strategie ci tačn í.

Funguje ale opravdu marketingová komunikace? V současné době se velice liší chápání

fungování reklamy v USA a v Evropě. (Foret, 2006) Takzvaná silná teorie reklamy pře vl ádá

v Americe a je založena na přesvědčen í , že reklama je schopna změni t chování zákazníka a

přes vědčit ho, aby si zakoupil produkt, který si dosud nezakoupil. (Foret, 2006) To je

založeno na předpokladu , že zákazník je zcela před vída te lný , jeho chování a rozhodovací

procesy vypoč i ta te l né a tedy ovlivnitelné. (Foret, 2006) Naopak tzv. slabá teorie reklamy,

která převládá v Evropě , nern á tolik d ů v ěry ve schopnosti reklamy a je přesvědčena , že

chování zákazn íků je mnohem komplikovaněj ší , než si myslí američ tí marketingoví

specialisté. (Foret, 2006)

4. OFiremní komunikace

4. 1 Jak firmy komunikují

Všechny organizace komunikuj í. Prostřednictvím svých prod ukt ů , jejich ceny, zp ůsobu

distribuce a marketingové komunikace, vzhledem svého sídla, ob lečením personálu,

firemních barev, typu firemních vozidel, chováním obchodních zástupc ů . . komunikují i tím,

co nedělaj í. Komunikuj í neustále a to i tehdy, když to není jejich záměrem ani cílem.

Z pohledu sémiotiky, tj. vědy o znacích, se na firemní komunikaci můžeme podívat z velmi

širokého hlediska. Podle autorů Černého a Holeše je znak něco, za č ím se skrývá něco jiného

a existuje někdo , kdo si takový vztah uvědomuje . (Černý , Holeš, 2004) Pokud si tedy

uvědomíme, co všechno z okruhu firmy a jejího podnikání se dá označ i t jako znak, zjistíme,

že oblast komunikace firem je mnohem rozsáhlejší a komplexněj ší , než by se na první pohled

mohlo zdát. Jako znak m ů žeme označ i t napří klad lokalitu sídla firmy, stavební sloh sídla

firmy, oblast podnikání firmy, dispozici kancelá ří , vybavení kance l á ří , chování nad ří zených

k pod ří zen ým , barvu s těn v recepci firmy. Poče t znak ů , které můžeme definovat se zdá být

nekonečný.

4. 2 Komunikace ve strukturách firmy

Ve firmách se většinou komunikací firmy zabývá marketingové, č i PR oddě len í , nebo obě

tato oddělní z á rove ň. V některých případech je oblast public relations pod řízena
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marketingovému oddělen í , někdy jsou oddě lení na stejné úrovni. Autorky Horáková,

Stejskalová a Škapová vidí pozici PRjako nadřa zenou marketingu, protože ovl iv ň uje všechny

jeho prvky. (Horáková, Stejskalová, Škapová, 2000)

Všechny firmy se snaží, nebo by se v lepším případě měly snažit, o jednotné vyzněn í své

komunikace. Z jakékoli část i jejich komunikace by m ě lo být zřej mé, že se jedná právě o jej ich

firmu. Jejich komunikace by měla být integrovaná. Podle Manfreda Bruhna je integrovaná

komunikace "proces analýzy, plánování, organizace, vedení a kontroly, zaměřený na to, aby

z různ ých zdroj II interní a externí komunikace vznikl celek, který veřej nos t i p ředstaví

korporaci konzi stentně . " (in Němec , 2006) Podle Petra N ě rnce má integrovaná komunikace

tyto základní složky: corporate identity, corporate culture, corporate image, corporate design,

ke kter ým přidává public relations a public affairs. (Němec , 2006) Všechny tyto disciplíny

pak Němec propojuje s oblastí marketingové komunikace, kterou dělí na advertising,

sponzoring, direct marketing, sales pomotion, brand image a product publicity. (N ěmec ,

2006)

5. OMarketing a market ingová komunikace

5. 1 Definice marketingu

V současnosti existuje nepřeberné množství definic marketingu. Americká marketingová

asociace jej v poslední přepracované definici ze září 2004 představuje jako "úkol organizace a

soubor proces ů pro tvorbu, komunikaci a doru čov án í hodnoty z á kazník ů m a z árove ň pro

řízení vztah ů se zákazníky takovými zp ů soby , které jsou prospěš né jak pro společno s t , tak pro

její investory" Philip Kotler jej vidí jako "společenský a manažerský proces, jehož

prostřednictv ím jednotlivci a skupiny uspokojují své potřeby a přán í v procesu výroby a

směny v ýrobků č i jiných hodnot." (Kotler, Armstrong, 2004: 31) Mark Clemente definuje

marketing jako komplexní řadu aktivit zahrnuj ících tvorbu vý robků a služeb, podporu jejich

existence a vlastností a jejich fyzického zpřístu pněn í nakupuj ícím. (Clemente, 2004: 107)

Podle Kotlera je koncepce marketingu dána takto: marketing se snaží říd i t tržní vztahy, jeho

cílem je dosáhnout hodnotu pro zákazníky a uspokojovat jejich potřeby prostřednictvím

směny . Směna však neprobíhá sama od sebe. Pro její u skutečněn í je t řeba hledat kupuj ící,

zj išťovat jejic h potřeby a přání , navrhovat pro ně produkty s adekvátní cenou, podporovat

2 Marketing is an organizational function and a set of processcs forcreating, communicating, and delivering
value to customers and for managing custorne r relationships in ways lhal benefit the organization and its

stakeholdcrs.
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prodej různými nástroji , skladovat zboží a zaj išťova t jeho distribuci k zákazníkovi. (Kotler,

Armstrong, 2004)

Specialisté zabývaj ící se marketingem mají k dispozici celou řadu nástroj ů k dosažení předem

stanovených cí l ů , které se trad ičně dě lí do č tyř kategorií, tzv. marketingového mixu. (De

Pelsmacker, Geuens, Van den Bergh, 2003) Ten má mnoho podob, nejobvyklejší je model 4P.

Těmi to kategoriemi jsou product (produkt), price (cena), place (distribuce č i prodejní místo) a

promotion (marketingová komunikace). Ani toto dě lení však není společné všem autorům a

oblastem, kde se marketing využívá. Model se časem rozšířil na 5P a některé obory jej

rozvedly až na 7P. Například au toři Smith a Taylor vidí marketingový mix o něco širší,

složený nejenom ze č tyř výše uvedených složek, ale přid ávají i kategorie lidé, proces a

fyzická přítomnost. (Smith, Taylor, 2002) Někdy se tyto kategorie převáděj í na stejné

položky, avšak v i děné pohledem zákazníka, nikoliv firmy. Dostáváme potom 4C, tedy

customer value (hodnota, kterou pro zákazníka předs ta vuj e produkt), costs (zákazníkovy

náklady na poří zení si produktu), convenience (pohodlí, tedy spíše nepohodlí, které m ů že

zákazníka potkat během procesu získávání produktu), a communication (komunikace

se stávaj ícími a potenciálními z ákazníky).

5. 2 Marketingová komunikace

Miroslav Foret se domnívá, že: "V marketingovém pří stupu nejde pouze o to produkt vyrobit,

ale také ho náležitě představit zá kazník ů m . Celý marketing je založen na komunikaci. Vlas tně

staví na neustálé komunikaci se zákazníkem." (Foret, 2006: 227) Dnes již klasický autor

marketingové literatury, Philip Kotler, tvrdí, že: "Moderní marketing je více než pouhý vývoj

kvalitního produktu a stanovení vhodné ceny. Firmy musejí také komunikovat se současným i

a potenciálními zákazníky, komunikace nesmí být nikdy ponechána náhodě . " (Kotler,

Armstrong, 2004: 629) Společnost i proto sestavují své vlastní komunikační mixy, nazývané

někdy propagační mixy, které jsou složeny z jednotlivých prvků v různ ý c h vzájemných

poměrech. Marketingová komunikace má své vlastní nástroje, rozlišené v rámci tzv.

komunikačního mixu. Ten je opět různ ými autory pojímán velice odl i šně. Kotler a Armstrong

do něj řad í reklamu, osobní prodej, podporu prodeje v r ů zn ý ch formách, public relations a

nástroje přímého marketingu. (Kotler, Armstrong, 2004) Belg ičtí a u toři De Pelsmacker,

Geuens a Van den Bergh vidí komunikační mix z vě tš í š í ře, zahmují do něj nejen výše

zm íněné komunikační nástroje, ale i sponzorování, prodejní místa (ve významu komunikace
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v mí stě prodeje, nazývaná někdy POSJ komunikace, nebo nověj i POp4 komunikace), výstavy

a veletrhy a interaktivní marketing. (De Pelsmacker, Geuens, Van den Bergh, 2003) Britský

autor Paul Smith není tak striktní a do svého pohledu na komunikačn í mix zahrnuje i oblasti,

které jsou čas to od marketingu přísně oddě l ovány . Vidí pak komunikační mix složený nejen

z reklamy, podpory prodeje, přímého marketingu, public relations, sponzorství, výstav,

internetu, ale přidává k němu i prodej, obal produktu, místo prodeje a jeho úpravu

(merchandising), ústní sdě le n í a identitu spo lečnos t i . (Smith, 2000) Tyto oblasti jsou sice

s marketingem velice těsně spjaté, ale obvykle od něj oddě lené.

.Je jasné, že komunikační mix, základní nástroj marketingové komunikace, není přesně

definován. R ů zn í autoři jej chápou od l i šně a celou situaci neustále pozm ě ň uj e rychlý vývoj

v oblasti komunikace a technologií. Philip Kotler si uvědomuje š í ř i prvk ů , které tvoří

komunikaci firm y a ke komunikačnímu mixu dodává: "Komunikace zá rove ň p řesahuj e pouze

tyto komunikační nástroje. Vzhled výrobku, cena, tvar a barva obalu, místo, kde se zboží

prodává, to vše komunikuje s kupujícím. I když komunikačn í mix je primární komuni kačn í

aktivitou, celý marketingový mix - komunikace, produkt , cena a distribuce - musí být

koordinován s cílem dosáhnout největ šího komunikačního efektu." (Kotler, Armstrong, 2004:

63 1)

.Jak již bylo řečeno , v rámci marketingu, marketingového mixu, komunikuje firma pomocí

n á stroj ů marketingové komunikace. Co je vlastně jejím cílem? Podle kolektivu au torů

Machková, Sato, Zamykalová je cílem marketingové komunikace informovat, stimulovat

poptávku, odlišit daný výrobek od výrobk ů konkurence, zvýraznit jeho hodnotu, ovlivnit a

přes vědčit současné i budoucí potenciální zákazníky. (Machková, Sato, Zarnykalová, 2002)

Bel gi čtí autoři vidí cíl marketingové komunikace méně z pouze ekonomického hlediska.

Berou v potaz sílu značek, a jejich zvyšujíc í se vliv na celkovou komunikaci firem, o které

bude krátce pojednáno níže, ve stati týkající se značek . "Všeobecně lze ří c i , že úkolem

marketingové komunikace je sdě lovat podstatu osobnosti značky a trvale udržovat partnerství

mezi značkou a zákazníkem." (De Pelsmacker, Geuens, Van den Bergh, 2003: 75) David

Ogilvy v knize Vyznání muže reklamy, ří ká : "Každá reklama má být považována za

p ří spěvek k složitém symbolu, jakýmje image zna čky" (Ogilvy, 1995: 87)

Funkce marketingové komunikace jsou rozmanité a mohou být nahlížena z různých hledisek,

at' už z pohledu více ekonomického, nebo více psychologického.

.I Zkratka ze slov point of sale - místo prodeje
4 Zkratka ze slov point of puchase - místo nákupu
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6. OZnačka

6. 1 Význam značky

Kanadská teoretička Naomi Kleinová popisuje ve své studii No logo proces vzniku

nadnárodních značek , které pomohly svým maji te l ů m k "astronomickému r ů stu bohatství a

spo l ečenského vlivu." (Kleinová, 2005: 3) Domnívá se, že za ním stoj í přesvědčen í , které

zavládlo díky hospod á řsk é recesi v 80. letech, že firmy vlastní příli š mnoho nernovitého

majetku a zaměs tnávaj í p říl i š mnoho lidí. (Kleinová, 2005) Firmy se proto zbavily v ýrobních

č á s t í svých podnikli a za ča l y se sous t řed i t na tvorbu značky a jejího image. (Kleinová, 2005)

Produkci zboží za ča l i zaj i šťova t dodavatelé z Asie a firma tak v ý robk ů m poskytuje pouze

svou zna čku a s ní spojený irnage. (Kleinová, 2005) Poč á tky značek spa třuje autorka v druhé

polovině 19. století, kdy producenti zača l i cítit potřebu odlišit nerozlišitelné výrobky, které

byly d ů sledkem masové výroby. (Kleinová, 2005)

Podle Marka e lemente je značka kombinace symbo l ů , slov nebo designu, které odlišují

produkt urči té firmy od vý robk ů jiných spo lečnos t í. (Clemente, 2004) Mary Lewisová říká :

"Značka je aurou n á zor ů a očekávání, která se vine okolo u rč i tého produktu nebo služby a

č i n í ji tak relevantní a osobitou. P ů sobi i daleko za oblastí č is tě fyzické sféry a je

z psychologického hlediska extrémně silným prvkem" (in Smith, 2000) Au toři Pražská II

Jindra tvrdí, že značka je obvykle synonymum pro obchodní název zboží, typové označen í,

není formál ně prá vně chráněna. (Pražská, Jindra, 1997) Podle Davida Aakera je značka více

než jen výrobek, který je vymezen p ří slu šnos t í k urč i t ému sort imentu, má atributy, danou

ú rove ň kvality a použití. Značka zahrnuje také zemi p ů vodu , představu o typickém uživateli

produktu, možnost sebevyj ádření , emočn í prožitek pro uživatele, vztah zákazníka ke značce ,

symboly, osobnost značky a asociace spojené s výrobcem. (Aaker, 2003) "Značky jsou p ilí ři

marketingu, neboť jsou nositeli j edinečnosti a přidané hodnoty, a tedy obvykle umo ž ň uj i

nasazen í prém iové ceny." (Horáková, Stej skalová, Škapová , 2000: 28)

6. 2 Funkce značky

Proč vlas tn ě firmy značky tvoří a rozvíjejí? Cílem značky by podle Davida Aakera mělo být

vybudování hodnoty , kterou lze využívat v čase. (Aaker, 2003) Autor pokračuj e o pár stránek

dále: "Obchodní značka, se svou známostí, vnímanou kvalitou, asociacemi a zákaznickou

v ě rnos ti je obvyk le tím nej významněj ším aktivem, jaké firma vlastní." (Aaker, 2003: 232)

David Haigh vidí zavedenou a úspěšnou obchodní značku jako jeden z nejlepších n á stroj ů jak

zaj istit dlouhodobý zisk. (Haigh, 2002)
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"Značka je nositelkou při dané hodnoty. V její moci je nejen odlišit konkrétní produkt. ale i

u sm ě rňova t m ínění cílových skupin a o vl i v ň ovat jejich rozhodnutí. (nákupní, i nvestičn í atd.)

Tuto moc dává značce komunikace a marketing." (Horáková, Stejskalová, Škapová , 2000: 64)

Značky tedy uchovávají hodnotu, kterou firmy budují pomocí různ ý ch technik.

Podle autorek Horákové, Stejskalové a Škapové je pří nos značky pro zákazníka definován ve

dvou rov inách - funkční (nap ř. bezpečnost a u tomob i lů Volvo) a psychologické (např. vlastník

automobilu Jeep m ů ž e dávat okolnímu svě tu svým vozem najevo, že má dobrodružnou

povahu). (Horáková, Stejskalová, Škapová, 2000) Silná značka je podle autorek ta, která

p ři náší zákazníkovi z jeho pohledu více, než na jej í získání zákazník vynaložil. (Horáková,

Stejskalová, Škapová, 2000) Tento přístup předpok l á dá zákazníka, který je racionální a ří dí

své chování motivem tržní racionality, tedy podle toho, zda j sou jeho náklady na získání

produktu nižší než zisk plynoucí z vlastnictví nebo využívání produktu.

Z psychologického hlediska je značka , logo, slogan, firemní barvy apod. významné proto, že

"vytvá řej í opo nl pro každé nové vnímání reklamy, napomáhaj í ry chlému uvědoměn í si

kontextu a správnému za řazen í nového vjemu do odpovídající kategorie." (Vysekalová,

Komárková, 2002: 82) Autorky dále u váděj í tabulku, ze které vyplývá, že značka se skládá ze

dvou prvk ů : symbolismu značky, který zahrnuje logo, j méno, styl nápisu a barvu a který

umo ž ňuj e spotřeb ite li značku identifikovat. (Vysekalová, Komárková, 2002) A z významu

značky, což je podle nich zp ůsob, jak značku spotřeb i te lé chápou ve smyslu j ejích

rac ionálních a emocionálních výhod. (Vysekalová, Komárková, 2002)

6. 3 Ochranná známka

Pojem značka se liší od právního termínu ochranná známka. Zákon Č . 441/2003 Sb., o

ochranných známkách definuje v § I ochrannou známku jako ,j akékoliv označení schopné

grafic kého zn ázorn ě n i, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, č í s l i ce ,

tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsob i lé odlišit výrobky nebo služby

jedné osoby od výrobk ů nebo služeb jiné osoby." Tyto ochranné známky musí být podle

téhož zákona zapsá ny v rej stř í ku ochranných známek vedeném Úřadem průmys lov ého

vlastnictví. Pro ochrannou známku se také používá anglické označen í trademark,

Podle Pražské a Jindry má obchodní známka význam v odlišení, které poskytuje svému

držiteli, možnos ti ochrany a tvorbě asociací, které je známka schopná vyvolat v mysli

potenciáln ích a stávaj ících z á kazn íků . (Pražská, Jindra, 1997) Hlavní funkcí ochranné známky

je identifikovat jej ího nositele a jednoznačně jej odlišit od ostatních konkurent ů . Zákazník se
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díky značkám m ů že lépe orientovat, pokud vyhled áv á zboží nebo službu u rč itých parametrů

nebo určité kvality.

Ochranné známky mohou mít různou podobu. Mohou být verbální (název, fráze), grafické

(logo, kombinace barev), kombinované grafické a verbální (Iogotyp). Je možné také ochránit

n ap ř . tvar charakteristický pro obal. (láhev Coca- ola)

Pojem branci má zřej mě spo lečný p ů vod s anglickým slovem branci, které znamená cejch,

vypálená značka , výžeh na k ů ž i zv í ře te. (Fromek, 1996) V případě slovesa brand označuj e

ocejchování, vypálení značky zv í řet i . V českém prostřed í se slovo brand překládá jako

značka . Postupem času se pojem vymezil trochu jinak. Značka je chápána jako označen í,

brand je pojímán jako širší kategorie - jako značka doplněná o emotivní rovinu vnímanou

spot řeb i te l i ve spoje ní se značkou. Je to jejich vztah, zkušenosti, zážitky a pocity, které

chovají ve vztahu ke značce . Značkou m ů ž e být označen jakýkoliv produkt - tedy výrobek,

služba, osoba, místo, organizace, idea, událost v oblasti sportu, umění a zábavy.

6. 4 Hodnota značky

Hodnota obchodní značky je podle Davida Aakera "sada aktiv (a pasiv). spojenyc h se j ménem

a symbolem značky. j ež zvyšuje (nebo snižuje) hodnotil, kterou výrobek či služba prin ásifirmě

a/nebo zákazníkovi." (Aaker, 2003: 8) Hodnota značky se pocl le něj skládá ze č tyř hlavních

oblastí: znalosti jména značky , věrnost i značce, vnímané kvality a asociací spojených se

značkou . (Aaker, 2003)

První z nich, znalost značky, popisuje sílu přítomnosti urči té značky v mysli spotřeb i te le . Dá

se rozlišit několik jejích úrovní, které m ů že nabývat: identifikace značky (označuje, zda se

spotřeb i tel s určitou značkou v minulosti setkal, nebo nesetkal), takzvaná vzpomínka na

značku (popisuje situaci, kdy vyvstane spotřeb i te l i v mysli urč i tá značka při zmínce o u rč i té

kategorii produkt ů ) a nakonec dominance značky , což je nejvyšší míra v kategorii znalosti

značky - při snaze vzpomenout si na některé značky p ů sob ic í v u rč i té kategorii produkt ů si

spotřeb i te l vzpomene pouze na jednu, na tu dominantní. (Aaker, 2003) Možná by se zdálo, že

optimální situací, ve které se značka může ocitnout, je její dominance v dané kategorii, ale

není tomu bohužel tak. V případě dominance značky se totiž m ů ž e lehce stát, že se obchodní

značka stane běžným označením a potom ji již nelze chránit zákonem.

Věrnost (z á kazník ů) značce, je velice d ůle žitou součást í hoclnoty značky, protože je mnohem

méně nákladné udržet si věrné zákazníky a motivovat je k vyšším útratám, než přesvědčit a

p řiláka t zákazníky nové.
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Vnímaná kvalita Je velice ob tížně definovatelná z d ů vodu neu rč i tos t i pojmu kvalita.

Vymezení pojmu kvalita je totiž závislé na pochopení, co toto slovo znamená ve spojení

s určitým produktem pro jednotlivé segmenty zákazn íků . Podle Aakera je to jediná ze všech

asociací spojenýc h se značkou , která je motorem ekonomického výkonu, (Aaker, 2003) což

dokazuje na někte rých studiích.

Asociace spojené se značkou mají mnoho podob. Všechny však mají v pozadí identitu

značky , podle Aakera "to, co má podle firmy značka před s tavovat v mysli zákazníka."

(Aaker, 2003: 23) Pro značky a zd ů raz ňov á n i jejich identit mluví podle N ě rnce něko l i k

fa kto rů: globa lizace, nasycenost trhli, silná konkurence, podobnost produkt ů , vlastnosti

z á ka zn í k ů, které zaj ímají nejen funkčn í aspekty výrobku, ale i jeho emotivní přínosy . (N ě rnec,

2006) Zaj ímá je také producent a proces vzniku produktu.

Firmy vlastní značky, protože představuj í u rčitou hodnotu. Zákon č. 441/2003 Sb., o

ochranných známkách, § 17 ří ká : "Ochranná známka m ů že být předmětem zástavního práva,

předmětem výko nu rozhodnutí č i exekuce a m ů ž e být zahrnuta do konkurzní podstaty v

konkurzním ří zen í nebo do seznamu majetku v ř í zen í o vyrovnání". Tento paragraf ukazuje,

že je značce její finanční hodnota při znána .

Podle Haigha se dostalo oceňování obchodní značky do popředí zájmu koncem 80. let.

(Haigh, 2002) P řed tím byl rozdíl mezi hodnotou hmotných aktiva kupní č ástkou označová n

jako goodwill, který byl postupně rozkládán na jednotlivé složky, z nichž k nej významn ěj š im

patřily obchod ní značky. (Haigh, 2002) Podle Naomi Kleinové byla poprvé přiznána značce

obrovská peněžní hodnota při odkupu spo l ečnos t i Kraft v roce 1998. (Kleinová, 2005)

6. 5 Iden tita značky

Po tom, co firma najde ideální název pro sebe, nebo sv ů j produkt, měla by této no v ě vzniklé

značce vytvořit tzv. identitu. Identita značky by se dala definovat jako unikátní soubor

asociací, které reprezentuj í, co značka představuj e a z á roveň před sta vují urč i tý slib v ů č i

z á ka zn í k ů m ze strany držitele značky . (Aaker, 2003) "Identita by měla pomoci zavést vztah

mezi značkou a zákazníkem tím, že vytvoří nabídku určité hodnoty, jež má pro zákazníka

význam funkčn í , citový a význam souvisej ící sjeho se bevyj á dřen ím . " (Aaker, 2003: 60)

Identita značky nabízí zákazníkovi hodnoty funkčn í nebo emo č n í . (Aaker, 2003) Identita je

také to, jak si značka přeje být vnímána. Je tedy odlišná od toho, jak ji zákazníci, resp. další

cílové skupiny opravdu vnímaj í. Tento prvek značky se nazývá image značky a firma má na

něj významný, ale přece jen omezený, vliv.
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Identita značky by se dala rozděli t na základní identitu, která p řestavuj e časově neomezen ý

základ značky, samotnou podstatu značky a identitu rozší řenou, která čerpá ze základní

identity a určitým způsobem ji dop l ň uj e , popř. modifi kuje v závislosti na potřebách značky.

(Aaker, 2003)

Aaker vidí identitu značky složenou z dvanácti dimenzí, které se dělí v souladu s čtyřm i

pohledy na identitu značky - značka jako produkt, značka jako osoba, značka jako organizace

a značka symbol. (Aaker, 2003)

Vidíme-li značku jako produkt, můžeme se zaměři t na takové aspekty jako jsou asociace

s třídou výrobků, atributy spojené s konkrétním výrobkem, poměr kvality a hodnoty, asociace

spoje né s konkrétním použitím výrobku urč itými lidm i, nebo v urči tých situacích, asociace

spojené se stávajíc ími uživateli značky, asociace se zemí nebo regionem pů vodu značky .

(Aaker, 2003) Značka jako organizace představuj e šanci vytvořit d louhodob ěj š í identitu

zna čky , která bude univerzálněj ší než značka jako produkt, a bude lépe odolává t lak ů m

konkurence. (Aaker, 2003) Pro přístup značka jako osoba hovoří to, že lidé berou značky jako

své p řátel e. (Aaker, 2003) Zárove ň nabízí větš í možnosti tvorby identity, identitu lépe

pochopitelnou, zaj í mavěj š í, p ropracovaněj š í. Tato identita může zákazníkovi u leh č i t tvorbu

vztahu se značkou . (Aaker, 2003) Značka jako symbol nabízí upl a tněn í asociací s vizuálními

prvky identity, různ é metafory a zv ý razň uje tradici značky a někdy i če l n í p řed stavitele

značky. (Aaker, 2003)

David Ogilvy ve své knize Vyznání muže reklamy říká: " Čím víc jsou si značky podobné,

tím menší úlohu v jejich volbě hraje rozum. (...) Nej větš í podíl na trhu a nejvyšší zisky bude

mít výrobce, který svou reklamu věnuje vytvářen í co nej výrazněj š í osobl/osli své značky . "

(Ogilvy, 1995: 89) Proto je identita značky tolik d ů l e ž it á .

6. 6 Nabídka hodnoty

Jak již bylo naznačeno výše, je identita značky s i lně spojena s nabídkou hodnoty, kterou

značka představuj e . Nabidka hodnoty je podle Aakera definovaná v rámci dané značky jako

"prohlášení o funkčních požitcích, emočních požitcích a požitku sebevyjádřen í, jež značka

zákazníkovi doruč í a poskytne mu tak určitou hodnot." (Aaker, 2003: 82)

Jak tato definice říká , mohou být požitky , které značka nabízí zákazníkovi, trojího druhu.

Funkční požitky p ředstavují p řínosy produkt ů , které se odehrávají ve fyzické s féře . Patří mezi

ně napříkl ad větší kousky ovoce v mů sli , pohodlněj š í sedadla v letadle, nebo pozorn ěj ši

obsluha v restauraci. Emoční požitky jsou napří kl ad pocit bezpečí , vzrušení nebo energič nos t.

Třetí skupinou jso u požitky sebevyjádření. Jako pří klad se dá uvést poč í tač Apple, který se
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postupem doby vyprofiloval na trhu jako poč í tač pro kreativní, mladé a nekonformn í lidi.

Č lověk, který by takové vlastnosti ch tě l mít, má možnost si je přivl astnit pomocí počítače

Apple.

6. 7 Pozice značky

Po tom, co firma značku vytvoří , přidělí jí nabídku hodnoty, tedy různ ý ch po žitk ů , je čas určit

j í pozici na trhu . Pozice značky je podle Aakera lI ta čás t identity značky a nabídky hodnoty,

která má být aktivně sdělena cílovému publiku a jež demonstruje výhody oproti

konkurenčním značkám . " (Aaker, 2003: 154) Předpok l ádá , že identita značky je mnohem širší

pojem než nabídka hodnoty. Pozice značky by měl a v konečném důsledku demonstrovat

výhody ve srovnání s konkurencí. (Aaker, 2003)

"Bez silné a jasné identity a pozice značky je velice obtížné udržet konzistentní sdělen í.. ...

(Aaker, 2003: 174) Identita a pozice značky poskytují nabídku hodnoty, věrohodnost dalším

značkám a základ pro vztah značky a zákazníka. (Aaker, 2003)

Po určení pozice na trhu nastává ča s pro tvorbu a provedení komunikační strategie. Cílem

celé této snahy by měly být identita, pozice a provedení komunikačního programu

konzistentní v ča se. (Aaker, 2003)

6. 8 Značka a firma

Výše popsaná teorie tvorby značky se aplikuje nejen na značky produkt ů a produktových řad,

ale také na značky firem. S firmou značka souvisí nejenom vlastnickými právy, ale také skrze

prvek, kter ý slouží jako základní stavební kameny firmy. Jedná se o poslání firmy.

Philip Kotler je za řazuj e do strategického plánování na celofiremní úrovni. (Kotler,

Armstrong, 2004) Na počátku jeho vzniku stojí definice celkového podnikatelského zám ě ru ,

smyslu existence firmy a jejího poslání. (Kotler, Armstrong, 2004) Poslání firmy je prohlášení

o účelu existence firmy, vysvětluj e smysl jejího podnikání a shrnuje, čeho si firmy přej e

dosáhnout v prostředí , které j i obklopuje. (Kotler, Armstrong, 2004) Foret definuj e poslání

firmy jako s tručné vyjádření dllvodu vzniku a existence podniku. (Foret, 2006)

Někdy se v této souvislosti setkáváme také s pojmem podniková vize. Autorky Horáková,

Stejskalová a Škapová ř íkaj í : "Podniková vize je strategický dokument, který vyjadřuje smysl

existence podniku , pomáhá určovat podnikatelské cíle a usměrňuje zp ůsoby jejich dosahování

prostřednictvím spol ečných hodnot sdílených všemi pracovníky." (Horáková, Stejskalová,

Škapová, 2000 : 48) Poslání a vize firm y jsou podle těchto vyj ád řen í tímtéž. Podle trojice

autorek však vize a poslání nejsou totožné pojmy. Vizi vidí složenou ze t ř í čás tí: poslání
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(dlouhodobý c íl firmy), princip ů (strategie, jak dosáhnout cíle), hodnoty (jaké hodnoty

spo l ečnos t podporuje a rozvíjí). (Horáková, Stejskalová, Škapov á, 2000) Vize by mě la být

složena ze základních princ i p ů , které jsou nem ě nn é , a konkrétních dlouhodobých c í l ů, které

jsou plánovány zhruba na 10 let dop ředu , a které se mohou měnit podle stávající situace.

(Horáková, Stejskalová, Škapová, 2000)

Vize by mě la shrnovat podstatu podniku a definovat jeho odlišnost od okolního prost ředí,

v užším pohledu konkurenč n ích firem. (Horáková, Stejskalová, Škapová, 2000) Nejen, že

vede zamě s tnance ke společnému cíli, ale dává jim zá rove ň možnost se na cestě k tomuto cíli

podílet a tím měn í jejich zaměstnán í v "poslání" a m ů ž e je tak i motivovat.

Zveřej něn ím své vize se firma zavazuje k jej irnu dodržování, ne všechny firmy však svou vizi

zve řej n í. Vize by měla zasahovat tak daleko do budoucnosti, aby umožnila plánovat

strategicky, musí být odvážná, aby splnila funkci mot i vačn í , ale zá rove ň realistická.

(Horáková, Stejska lová, Škapová, 2000) Musí být j a sně formulovaná a srozumitelná, protože

jak říká Petr Němec: "Pochopení je východiskem pro přij e t í záměru korporace, což je

základní cíl kom unikace korporací." (N ě rnec , 2006: 8)

Stej ně jako firma má i značka své základní kameny. Tomu hlavnímu z nich se napřík l ad

v pros tředí reklamní agentury Ogilvy & Mather ř í ká big idea. Ta shrnuje v něko l ika málo

větá ch podstatu značky a dllvod jej í existence. V část i nazvané brand manifeste je big idea

značky názorně rozvinuta do delšího odstavce pro lepší pochopení všemi, kdo se značkou a

její podstatou pracují. To, co je z big idea viditelné a zcela zřejmé je claim značkl , tedy

obvykle jedna věta složená větš i nou z někol i ka málo slov, která vystihuje podstatu značky,

tedy big ideu.

7. OVizuální komunikace

7. 1 Dělení komunikace

Autor Michael Kunczik rozlišuje podle smyslil šest komunikačních kan á l ů :

I. audit ivní neboli vokální kanál

2. vizuální kanál

3. hmatový neboli taktilní kanál

4. č ichový neboli oleťaktorní kanál

5. teplotní neboli termální kanál

5 Sloveso 10 claim má v angl i č t i n ě , mimo jiných, význam tvrdil, prohlašovat. (Frornck, 1996) Tzv. clairn je tedy
"prohlášení znač k y" , který větši n ou v pár slovech shrnuje jej í podstatu.
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6. chu ťový neboli gustatorní kanál (Kunczik, 1995)

Marketingová komunikace by v ideálním pří padě měla všechny tyto kanály využívat,měl a by

č l e na své cílové skupiny plně zaujmout a obklopit. To je prozatím velice složité a nákladné.

Podle mého odhadu zaměstnává současná marketingová komunikace nejvíce oč i , potom uši,

dále pak chuť a č ich a hmat. Na termální kanál se podle mého názoru producenti témě ř

nesoustředí.

Do vizuální komunikace m ů žeme zařad i t všechny prvky komu nikačního mixu: reklamu,

osobní prodej, podporu prodeje v různých formách, public relations i nástroje přímé ho

marketingu. Televizní spoty, tisková inzerce, č l á nky public relations, plakáty, billboardy,

letáky, prospekty , reklama v kině, malby a polepy automobil ů , direct mailing, katalogy,

č asop i sy, výkladní skříně, cenovky, popisky, dárkové předměty , výstavní exponáty a výstavní

propagační prostředky, předvádění zboží, intemetová prezentace firmy, webové bannery ,

intersitialy, logo, hlavičkové papíry, sídlo firm y, emaily... to je jen neúplný výčet n ěkter ý ch

prvk ů vizuální komunikace.

8. OHistorie firmy Tatra

8. 1 Počátek výroby dopravních prostředků v Kopřívnici

V roce 1850 (Rosenkranz, 2004) zača l kopři vnický rodák Ignác Šustala, s dvěma dalšími

pomocníky, živnostenskou výrobu ko čár ů a bry ček , které se exportovaly mimo jiné i na

Ukrajinu. (Rosenkranz, 2004) V roce 1852 obdržel od krajské správy v Olomouci tovární

oprávnění. (ibid.) O šest let později, v roce 1858, získal k podnikání společn íky Adolfa Rašku

a Karla Moslera. (ibid.) Změnila se i právní podoba Šustalovy firmy na obchodní společnos t.

(ibid.)

Nově vzniklá firma Schustala & comp. se zabývala výrobou a vývojem kočárů a bryček a již

v 60. letech 19. století obdržela první patenty za kons trukč n í zlepšení ko č ár ů (Rosenkranz,

2004). V roce 1866 byl firmě udělen čestný titul "dvorní dodavatel" ud ělený pruskýrn

princem Bedřichem Karlem. (ibid.) Kolem roku 1870 zaměstnáva l a továrna zhruba ISO

d ěln ík ů . (ibid.) V té době exportovala své výrobky na Balkán a do Ruska (Rosenkranz, 1987)

a získala nová odbytiště v Turecku a v Prusku, (Rosenkranz, 2004) což bylo při rozeně spjato

s r ůstem sítě filiálek a firemních prodejních sk l ad ů . Roční produkce ko č árů a bry č ek byla I

200 kus ů za rok 1879, kdy měla firma 200 d ěln íků . (ibid.) Firma se za necelých deset let

dokázala zvětš i t o celou třetinu svých zam ěs tnanců . tj. 50 d ěln ík ů .
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Významným podnětem pro 11.'1 st firmy bylo v roce 1881 zahájení provozu železnice ze

Studénky do Štramberka. (Rosenkranz, 2004) v ývoj pokračoval dál a s ním postupně do

firmy p ři cházely nové oblasti výroby. V roce 1882 byla v Kopři vnici zahájena výroba

nákladních že l ezn ič n í c h vag ó n ů , (ibid.) která byla o čtyři roky pozděj i rozš í řena i o výrobu

vag ó nů osobních. (ibid.) Tato čá s t produkce byla na dlouhou dobu vedoucím výrobním

odvě tvím ve firmě . Trvala nepřetrži tě až do roku 1952, kdy byla v Kopřivn ic i na popud

p ří slušných ministerstev de fini ti vně zrušena a převedena do Studénky. (ibid.) Výrobky určené

pro železnici byly exportovány do Evropy i Asie, něk te ré dodávky směřova ly do Kanady,

Austrálie a Latinské Ameriky. (ibid.)

S novým výrobním odvětvím byla spojena nutnost výstavby nových prostor, ale výstavbou

výrobních hal se firma dostala pozděj i do fi nančních obtíží (Rosenkranz, 2004) a byla proto

kolem roku 1891 p řeměněna na akciovou spo lečnost. (ibid.) Jej ími hlavními akcioná ři se stali

vídenští investoři . (ibid.) Firemní označení tak bylo změněno na Nesselsdorfer Wagenbau

Fabriksgesellschaft, A. G., vorrnals Schustala et Cornp, (ibid.) Výrobky byly nově uváděny na

trh pod značkou NW. (Králík, 200 I) Šustalovi synové při š l i o rozhodující vliv ve firmě

(Rosenkranz, 2004) a později své podíly prodali a s nabytým kapitálem založili konkurenční

firmu Moravskoslezská vagónka ve Studénce. (ibid.)

Změna na akc iovou spo lečnost s sebou přinesla po třebný kapitál pro další rozvoj. Došlo

k velké přestavbě a modernizaci. (Rosenkranz, 2004) V roce 1891 zaměs tnáv ala firma asi

1150 zam ě s tnanců , (ibid.) V té době byla vedoucím odvětv ím ve firmě že lezn ič n í výroba.

V roce 1896 byl akciový kapitál navýšen na 3 milióny kOI1.Ill , (Rosenkranz, 2004) což

dokazuje, že se firmě dařilo a měla dos ta tečný potenciál k dalšímu slibnému rozvoji směrem

k automobilové výrobě . I-fugo Fischer, tehdejší řed i te l podniku, byl předvídavý a uměl se

dob ře vcítit clo svých z á kazníků, kte ří vlastnili některý z ko č árů č i bryček značky NW.

"Kalkuloval s tím, že firma má výbornou pověst mezi zákazníky, kteří zaj isté budou chtít

v brzké době nahradit své bryčky a kočáry novým dopravním pros tředkem . " (Rosenkranz,

2004: 10)

8. 2 První automobil z Kopřivnice

Koncem léta 1897 (Rosenkranz, 2004) se zača lo se stavbou prvního kopři vnického osobního

automobilu Prasideut, který měl svůj vzor v automobilu od Karla F. Benze, jenž dodával do

nového typu VOZll své motory. (ibid.) Prásident se stal v ů bec prvním automobilem vyráběným

v Rakousku-Uh ersku. (Králík, 200I) Konstruktéři vozu si byli vědom i toho, že pokud chtěj í

vyrobit automobil, který se bude dobře prodávat, musejí ho p řizp ů sobit vkusu rakouských
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potenciálních zákazn íků , na které se ch tě l i h lavně zaměři t a kte ří byli do té doby zvyklí na

kočáry . Proto tvar budoucího Prasidenta vycházel z ko č á ru . (Králík, 200I)

Jméno dostal nový v ů z po prvním prezidentovi automobilového klubu, hrabě ti P č tt ing

Persingovi, který se výrazně zasadil o rozhodnutí vyrá bě t v Kopři vnic i automobily. (Králík,

200 1)

Datum vzniku prvního automobilu na našem území je dodnes nejasné. Trad ičně je stanovené

na 8. b řezna 1897, ale podle Králíka byl dokončen nejspiše na jaře 1898. (Králik, 200I)

Automobil se vydal 2 1. května na svou první dálkovou cestu do Vídně na jubilejní výstavu.

(Rosenkranz, 2004) .Prasident měl reprezentovat a při p ředvádění ve Vídni p ů sobi t na diváky

po estetické stránce co nejpříznivěj ším dojmem. Z tohoto d ů vodu se tak podstatně lišil od

všech v té době vyráběných au tomobi l ů . Svými proporcemi a s laděn ím jednotlivých prvk ů i

vhodnou volbou charakteristických křivek tvoři l harmonický celek a byl přec hodem mezi

tvarově dokonalými aristokratickými kočáry a technickou účelností tehdy nově se rodícího

dopravního prostředku . " (Rosenkranz, 1987: 8)

Sériová výroba osobních au tomobi l ů zača l a v roce 1899. (Rosenkranz, 2004) Do vypuknutí

první světové války se prodávalo 20 VOZll ročně , (ibid.) kromě roku 1900, kdy odbyt č in i l 23

kus ů . (ibid.)

Prototyp prvního nákladního automobilu byl v Kopři vnici vyroben již v roce 1898.

(Rosenkranz, 2004) N ákladni automobily získávaly podle Králíka po Evropě publicitu

především soutěžem i , které sloužily jako porovnávací nástroj pro armádu, jež často podle

jej ich výsledků automobily nakupovala. (Králík, 200I)

Podle Jana Králíka se tov árna v Čechách a na Moravě příli š neangažovala, sous třed i l a se spíše

na V íde ň . (Králík, 2001) O továmě se podle něj nepsalo v tehdejším českém tisku,

nepředstavila se ani na jednom pražském autosalonu, nepřihlás il a se do domácího sportovního

podniku, žádný z jejích č i n i telů se neangažoval v tuzemském klubu. (ibid.) Jako by do první

svě to vé války v českém prostřed í ani neexistovala. (ibid.) Příč i ny tohoto stavu vidí Králík v

nízké produ kti vitě továrny (v té době vyráběla maximálně 24 ku s ů a u tomob i l ů za rok) a

vedení továrny automobily tolik neprosazovalo, jak se to dě lo např . v Mladé Boleslavi. (ibid.)

Dalším faktorem, který se o to zasadil je podle Krá líka i nízká životní úroveň na severní

Moravě a špatné podmínky, které nedovolovaly investice ani velkovýrobu. (ibid.)

Přitom bylo o propagaci českých VOZll dobře postaráno. Od roku 1904 do roku 1914 se

pravidelně každý rok na j a ře konaly Pražské autosalony pod záštitou Českého klubu

motocykli stů a Českého klubu automobilistů . (ibid.) Noviny se o tyto akce velice zajímaly a

již několik m ě s í ců dopředu lákaly návštěvn íky na novinky, které budou v rámci akce
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představeny . (ibid.) Pražský autosalon byl komunikován plakáty (např. i v hotelích) a

tiskovými inzeráty. (ibid.) Byl doprovázen nej r ů zn ěj š í m i akcemi, jako byly např . j ízda

spolehlivosti, závod Zbraslav-J ílov i š tě nebo veřej né zkoušky různ ých dopravních prostředk ů .

(ibid.)

8.3 Automobilové soutěže do roku 1918

První automobilový závod na s vě tě se konal 22. července 1894 na trati Paři ž -Rouen . (Králík,

200 1) V roce 1899 se konal závod do vrchu Semmering, kterého se poprvé ú ča stnil i Gustav

hrabě Potting-Persing s kopři vn i ck ý m automobilem Nesselsdorfer. (Králík, 2001) Od tohoto

roku se vozy z Kopřivnice úspěšně účastn il y r ů zn ý ch evropských závod ů . (Králík, 200I;

Rosenkranz, 2004)

Konaly se i dálkové závody mezi měs ty , kterých se automobily z Kopři vnice i ostatní české

značky , ú spěšně účastn i ly . (Králík, 200I) Soutěž i ly automobily nejen č eské, ale i německé ,

rakouské a francouzské. (ibid.) Například v roce 1900 se konal závod Nizza-Draguignan, kde

se na voze NW baron Liebieg umístil na druhém mí stě . (ibid.) Na tento úspěch se ve

vide ň sk é rn tisku objevila oslavná sedmnáctisloková b á se ň . (ibid.) Tentýž jezdec obsadil také

I. místo v závodě do vrchu Nizza - La Turbie, (Rosenkranz, 1987) což byl velký ú spěch , ale

ukázala se z á rove ň i zastaralost a utomob i lů Nesselsdorfer v porovnání s jinými. (ibid.)

Výborné umí s těn í v závodě bylo komunikováno tiskovým inzerátem. (ibid.) Firma posilovala

tiskovými inzeráty sdělení v novinách o ú spěších svých a utomob i l ů .

V témže roce byl vyroben v rekordním čase pě t t ýdnů první opravdový závodní automobil

značky NW. (Rosenkranz, 2004) Pouhé dva roky po vyrobení prvního vozu. Je zřej mé, že

vzájemné soupeření a porovnávání VOZll různých zna ček v závodech bylo hlavním podn ě tem

k neustálému vylepšování a vývoj i. Zkušenosti, které továrna nabírala v oblasti vývoje

závodních automobi l ů se později vždy uplatnily při konstrukci automobi l ů sériových.

Závody také p ři nášely soutěžícím značkám popularitu a brzy se staly vděčným předmětem

zájmu tisku. (Králík, 200I) V roce 1913 byl dokonce závod Zb ras lav-J í lov i š tě zachycen na

film a promítán v kinech. (Králík, 2001)

8. 4 vývoj továrny do první světové války a během prvn í světové

války

v ývojové oddě l e ní továrny se ale nezabývalo pouze navrhováním automobi l ů. V roce 1900

byl v Kopřivnici vyroben první omnibus pro 12 osob. (Rosenkranz, 2004) Jeho pohon byl

zaj i š těn párou. (Rosenkranz, 2004) V roce 1908 byl zkonstruován tahač a k němu patřící
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valník. (Rosenkranz, 1987) Pokračova l o se ve výrobě osobních a nákladních au tomob i l ů .

V předv ál e čn érn období měla na vývoj nákladních au tomobilů velký vliv Československá

armáda, která zadávala objednávky na speciální typy vozidel podle svých požadavk ů .

(Rosenkranz, 2004)

Rozvíjel se také nově vzniklý kon íček veřej nos t i - motorismus. V roce 1905 došlo k nařízen í

o policejní evidenci motorových vozidel, zavedení zkoušek voz ů i ř id ičů , vystavování

technických osvědče ní a v ů d č ích l i st ů . (Rosenkranz, 2004) Byla také poprvé stanovena

nejvyšší povolená rychlost. (ibid.) "Tento rok se tak stal historickým před ěl eni mezi

průkopnickou érou automobilismu u nás a dobou, kdy došlo k markantnímu rozš ířen í

automobilu jako dopravního prostředku ." (Rosenkranz, 2004: 27)

Kopřivni cké automobily se postupn ě modernizovaly, ale jejich roční produkce byla

v porovnání s výrobou že l ezn i č n í a kočá rovou mizivá. Tak tomu bylo až do první světové

války.

V roce 191 I dospělo vedení firmy k názoru, že bez dobře vybudované obchodní s í tě je

obchodování ztížené. (Rosenkranz, 2004) Proto zača lo k obchodnímu zastoupení využívat

víde ňskou pobočku .British Motor Cornpany". (ibid.) Díky tomuto kroku se prodej

ztrojnásobil. (ibid .)

V období před první světovou válkou docházelo v kopři vn ickém podniku k dě lnickým

nepokoj ům, V letech 1906 a 191 2 došlo k dvěma velkým stávkám. (Rosenkranz, 2004)

Během první světové války vzrostly požadavky rakouské arm ády, která u kopřivn i cké

vozovky poptávala hla vně nákladní automobily. (Rosenkranz, 1987) Po válce se snížil počet

zam ě s tnanc ů o více než č tvrt inu (Rosenkranz, 2004) a v roce 1919 tak mě l závod zhruba

3 000 d ěln ík ů. (ibid.) Sídlo spo lečnost i z ůs ta l o ve Vídni až do roku 1921, kdy bylo přene seno

do Prahy. (ibid .)

V roce 1924 měla továrna své prodejny i sklady v Praze, Plzni, Teplicích, Brně , Ostravě,

Bratislavě a Košicích. (Rosenkranz, 2004) Obchodní zástupci v té době sídlili v Jugoslávii,

Polsku, Německu , Rakousku, Chile a Brazílii. (ibid.)

8. 5 Vznik značky Tatra

"V roce 1919 se prováděly s vozy typu U jízdní zkoušky a zkoušky brzdových k líč ů ve

Vysokých Tatrá ch, kde za mimořádně těžkých podmínek zdolaly kopři vni cké automobily pro

ostatní vozy nesjízdný úsek ze Štrby do Lomnice. Místní horalé údajně přirovnáva li vozidla

kvalitou a schopnostmi k Vysokým Tatrám, protože za ztížených podmínek se do této oblasti

až do příj ezdu VOZl! typu U j eště nedostalo jediné motorové vozidlo. Název, lépe řečeno návrh
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na pojmenování v ý robk ů po našich nejvyšších horách se zalíbil jak všem přítomným, tak i

vedení závodu, a j eště téhož roku opustily závod první vozy s nápisem Tatra na karoserii."

(Rosenkra nz, 1987: 22) Po vyhlášení samostatného Československa značná část továren a

firem m ě ni la sv ů j název z německého na český a návrh při šel vhod. V roce 1920 tak došlo

k nahrazen í staré značky NW novou značkou Tatra. (Rosenkranz, 2004) N ě rneck á firma tak

dala najevo svou př í s l u šnost k novému československému státu a o kus se tak při blí žila

českým zá kazn í k ů m. Na prvním automobilu nesoucím novou značku byl název graficky

ztvá rně n ý šikm o od homí přední hrany dveří řid i če směrem dolů . (ibid.) Později býval

umístěn p ř ímo na ch lad i č motoru. (ibid.)

8. 6 Meziválečné období

Poválečná situace ve firmě byla ve znamení prosazování výroby automob il ů do pop řed í

záj mu. Hans Ledwinka, kte r ý byl do podniku povolán na vedoucí funkci, (Roscnkranz, 2004)

dobře zanalyzoval situaci na trhu a došel k závěru , že je třeba zrněny ve výrobním sortimentu.

"Trh sice nadále požadoval velká a pohodlná vozidla, ale jen pro určitou nevelkou část

klientely, vyžad ující automobil jako p řepychový pros tředek prestiže. Na to, aby se stal

předmě tem běžné denní potřeby , musel být konstruován úsporněji s jednodušší technologií a

mnohem účelněj i . Vozidel této koncepce byl na trhu nedostatek." (Rosenkranz, 2004: 39)

Novým záměrem bylo vytvořit lidový v ů z, který při šel na trh v roce 1923. (Rosenkranz,

2004) Dostal název Tatra II a plně vyhovoval tehdejšímu stavu silnic i po žadak ům

z á kazn í k ů . (Rosenkranz, 1987) Ovšem veřejnos t i tisk k němu p ři s tu pova ly skepticky, bylo na

něm pří l iš mnoho nového a v ů z se tak stal te rčem kritiky. (Rosenkranz, 2004) Tu dokázaly

p řekonat až spor tovní úspěchy v závodech a soutěžíc h . S těmi byl spojen závodník Josef

Veřmiřovsk ý, který se zasloužil o mnoho mezinárodních úsp ě c h ů, které továrna také ná leži tě

vyzdvihovala po mocí tiskových i nzer át ů , (Rosenkranz, 1987) V roce 1925 proběh la

Ve řm i řovsk é ho účas t na velké ruské soutěži , Velká ruská j ízda spolehlivosti, která vedla z

Leningradu p řes Moskvu na Kavkaz a pak zase zpátky do Moskvy - celkem 5300 ki lometrů .

(Rosenkranz, 2004) Tatra Tll tam získala cenu za spolehlivost a nejnižší spo třebu. (ibid.) Ve

stejném roce tentýž typ Tatry uspěl v italském závodě Targa Florio. (ibid.) Díky ned ů v ě ře

veřej nosti se změni ly i obchodní postupy - Tatra vybízela k bezplatnému a nezávaznému

vyzkoušení a proj í žďce všechny záje mce i nerozhodné zákazníky. (Rosenkranz, 1987)

Až v roce 1923 se produkce automobi l ů zača la postupně vyrovnávat produkci železn ič n í.

(Rosenkra nz, 1987) V roce 1925 se firm ě podař ilo překona t roční produkcí 1 000 ku sů

a u tomob il ů a vag ón ů . (Rosenkranz, 2004) Hlavním odbyt i š těm bylo Rakousko a německá

31

•



fi rma Delta Frankfurt. (ibid.) Nově se výrobky vyvážely do Egypta. (ibid.) Také zača l být

zájem o li cenční výrobu Tatry. (ibid.)

Značka Tatra nabyla, hl avně díky úsp ěchů m v závodech a soutěžích, mezi veřejností takové

známosti, že v roce 1927 byl změněn název podniku z "Kopřivnická vozovka a. s." na

.Z ávody Tatra a. s. pro stavbu a u tomob i l ů a železn ič ních VOZlI" . (Rosenkranz, 2004) V té

době bylo ve firmě zaměs tná no zhruba 3 000 d ě l n í k ů (ibid.) a roč ně se vyrobilo asi 400

osobních a 4 000 nákladních že lezn i č n í ch vagónů a 3-4 000 a u tomobi l ů . (ibid.) V roce 1928

narostla výroba oproti předchozímu roku o celých 30 %. (ibid.)

V letech 1929 ač 1933 zasáhla podnik svě tová hospodářská krize. I přes to v roce 1929

stoupla produkce osobních i nákladních au tomobi l ů . (Rosenkranz, 2004), prodej však klesl

téměř o 500 VOZll. (ibid.) Reakcí podniku na přicházej íc í krizi byl levný v ůz Tatra 57, zvaný

Hadimrška, který získal svůj název díky filmu To neznáte Hadimršku. (ibid.) "Zkrátka, př i

pohledu do historie Tatry lze zj istit, ŽC v Kopřivnici mívali vždy pro nejhorší časy schováno

něj aké eso v rukávu. Tak se také podařil o překonat nejhorší léta hospodá řské krize."

(Rosenkranz, 2004: 76) Úpl ně se však hospodářské krizi vyhnout nedalo - projevila se tlakem

na mzdy d ěln í k ů , s třídavými dovolenými a propouš t ěn ím .

V tomto období došlo k pokusu o vytvo ření pr ůmys lo v é skupiny, která měla konkurovat

velkým zahran i č n ím firmám, které vstupovaly na českos l ove nský trh. (Rosenkranz, 2004) Na

ja ře 193 I při šl y Škodovy závody s návrhem zřízen í Au tospo lečnost i , (ibid.) která byla

zd ů vodn ě n a odbytovou krizí a kterou mě ly vytvoři t spolu s ČKD, která si však dala

podmínku, že do projektu vstoupí, pouze pokud úča s t přijme i Tatra. (ibid.) Její tehdejší

řed i te l Hanuš Ringhoffer však s při stoupením váhal kv ůli novému výrobnímu programu.

(ibid.) Smlouva byla nakonec podepsána bez Tatry 3. 7. 1931. (ibid.) Nov á spo lečnost

dostala název MOTOR. (ibid.) Po neshodách v obsazeni vedoucích po st ů zanikla spo lečnos t

MOTOR po 62 dnech své existence. (ibid.)

Také rok 1932 přine sl mnohé sportovní ú spěchy - nej vě tším z nich byl "Mezinárodní alpský

pohár", hlavní cena Mezinárodní alpské jízdy. (Rosenkranz, 2004)

V roce 1934 byla představena revo lu č n í novinka ve světě automobilového průmyslu - Tatra 'I'

77 - první sériově vyráběný aerodynamický automobil na svě tě, (Rosenkranz, 2004) který

dosahoval maximální ry chlosti 150 km/ho(ibid.) Tisk novinku vychvaloval. (ibid.)

Dne 3. září 1934 byla přihl á šena ochranná slovní známka TATRA k registraci pro označová n í

au tomob i l ů a je nejstarší udržovanou podnikovou známkou. (Rosenkranz, 2004)

V roce 1935 se spo lečnost slouč i l a s Ringhofferovými závody v Praze (Rosenkranz, 2004) a

název se tak změn i l na Závody Ringhoffer-Tatra a. S. (ibid.) 1. ledna 1936 došlo k fúzi a
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název se změn i l na Tatra-Ringhoffer a. s. Praha. (ibid.) Tomuto kroku předcházela v roce

1923 výměna akcií, kterou firma Ringhoťferovy závody ovládla zcela kopři vnickou vozovku.

(ibid.)

V roce 1937 výrazně stoupala produkce automobilky, díky vá lečné konjunktu ře. (Rosenkranz,

2004) V té době zkonstruovala továrna na objednávku arm ády dokonce i dva tanky. (ibid.)

Objednávka byla ale pozděj i stornována. (ibid.)

Stále s i lněj š í tlak N ěrnecka proti Českos lovensku způ sobova l zvýšené požadavky armády na

tov árnu. Vozidla Tatra totiž dosahovala výbomých výsledk ů v sou těžích pořádaných

Ministerstvem národní obrany. (Rosenkranz, 1987)

Zaj imavou epizodou v historii závodu, která se odehrála v mezivá lečném období ( p řes n ěj i od

roku 1934), byla výroba a oprava leteckých motoni letadel Tatra. (Rosenkranz, 1987) Letoun

Tatra 101-1 dokonce vytvořil v roce 1938 několi k světových reko rd ů . (Rosenkranz, 2004)

8. 7 Vozy Tatra ve světě

Neocenitelný přínos pro publicitu značky měly r ů zn é objevitelské dálkové cesty, nejen

v meziválečném období. Byly to hlavně dobrodružné výpravy významných bada te l ů , k teří

využívali sériové vozy Tatra po celém světě. První expedici s osobním vozem Tatra podnikli

v roce 1931 RNDr. Jiří Baum, zoolog Národního muzea, a sochař F. V. Foit. (Rosenkranz,

2004) .Jejich cesta vedoucí z Prahy do Kapského města měla 24000 km, které urazili za 8

m ě síc ů a 6 dn ů. (Rosenkranz, 2004) Další rok se konala expcdice Spexor, které se úča stni l o 6

cestujících na dvou vozech Tatra 30. (ibid.) Trasa tentokrát vedla z Plzně , přes Tunisko,

Egypt, Jeruzalém a Sofii, zpě t do Plzně . (ibid.) Tentýž rok vyrazil H. Naumann s manželkou

na cestu Jablon ec nad Nisou - Alexadria a zpě t. (ibid.) Další rok přines l trasu z Krnova do

Afriky, dlouhou 14 000 km. (ibid.) Třicátá léta výpravám do zahran ičí přála .

Zkušenou cestovatelskou dvojicí se stal RNDr. Ji ří Baum se svou manželkou Rl ženou

Fikejzovou. V roce 1933 procestovali sever Evropy, rok nato se stejným vozem navštívili

Maroko. (Rosenkranz, 2004) V roce 1935 podnikli j ednoročn í cestu kolem svě ta , (ibid.) na

kterou si vybrali třínápravovou Tatru se speciální karoserií, kterou jim zkonstruoval O ldřich

Uhlík. Tato Tatra 72 zvaná Miss Austrálie jim sloužila bez potíží celou trasu přes Indii,

Austrálii, Japon sko, Spojené státy, Mexiko a dále zpě t do Prahy. (ibid.) V roce 1938 podnikli

se stej ným vozem výpravu dojižní Afriky.

Nejznámějšími cestovateli s vozy Tatra byli nejspíš Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. Jejich

cesta měla být p ůvodn ě jenom jedna. (Adámek, 2007) V roce 1946 před loži li její plán

tehdejšímu generálnímu řed i te l i Tatry. (ibid.) Ale svě tový politický vývoj nakonec zp ůsob i l,
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že cesty byly dvě . (ibid.) Na svou první cestu vyrazili 22. dubna 1947 (ibid.) a když se po

třech letech vrátili, měli za sebou Afriku, Jižní a s tředn í Ameriku. (ibid.) Druhá cesta vedla

přes Evropu do tehdejšího Sovětského svazu, do Japonska, přes j ihovýchodní Asii do Indie a

přes Blízký Výc hod zpátky do ČSSR. (ibid.) Proběhl a v letech 1959 až 1964. (ibid.)

V ča sop i se National Geographic, v reportáži k 60. výroč í první expedice této slavné dvoji ce,

se píše: "UŽběhem první cesty se doma jejich přijmen í stávaj í díky pravidelným rozhlasovým

reportážím synonymem pro cestovatele. Po návratu pak sv ů j neo t řel ý pozorovatelsk ý styl

předvedou v ces topisech a natočených fi lmech. V době nepřej íc í cestovatelským proj e kt ů m se

stávaj í bezkonkurenčními bestsellery a značka Hanzelka a Zikmund je symbolem objektivní

cestopisné žurnalistiky." (Adámek, 2007: 26) To svědč í o tom, že jejich popularita se stala na

tehdejší dobu opravdu velkou a ruku v ruce s ní šla propagace automobilu Tatra, s kterým

absolvovali všec hny útrapy cest. Všechny p řece zaj ímalo, kter ý automobil je schopen

zvládnout tak náročné trasy. "Ve všech zemích, kterými Ji ří Hanzelka a Miroslav Zikmund

projížděli, byli dva cestovatelé ze střední Evropy pro tisk zajímavé téma. Jen b ěhem první

expedice o nich v zahran i č í vyšlo 136 reportáží." (Adámek, 2007: 27) Takové množství

č lá nkl. v zahranič ním tisku by znamenalo pro firm u nernalé náklady na inzerci. Pro public

relations firmy byly expedice k nezaplacení, s tej ně jako účasti v domácích a zahran ič n íc h

automobilových závodech. I ve svých knihách projevuj í cestovatelé ke své Tatře velkou

náklonnost a věnují j í veškerou potřebnou péč i . Napřiklad v knize Přemožen í poušt ě píší:

"Dole pod nám i se krč í v poušti drobný stř íbrný brouček - Tatra." (Hanzelka, Zikmund, 2002:

42)

Ke sponzor ingu se oba cestovatelé staví záporně. V rozhovoru se Miroslav Zikmund vyjádři l :

"My jsme se na cestách drželi zásad, že si musíme na sebe vyděla t. Nikdy jsme nikomu nic

nedlužili... " (Adámek, 2007: 40) M ů žeme se tedy domnívat, že jim továrna Tatra na jejich

výpravy nikterak finančně nepři sp ěla . Jiř í Hanzelka se v roce 1996 na zahájení výstavy ve

zlínském muzeu vyjádři l, že by sponzorování zakázal. (Adámek, 2007)

8. 8 Druhá světová válka a kopřivnická automobilka

Dne 10. října 1938 byla Kopřivnice podle mnichovské dohody zabrána v rámci tzv. páté zóny.

(Rosenkranz, 2004) Měla být podle německého plánu připoj ena k některému z velkých

koncern ů a zač í t vyrábět pouze náhradní díly. (ibid.) Na št ě s t i to byly opět kvality vozů Tatra,

které zabránily tomuto nešt'astnému osudu - Tatra přešla z normálního provozu na výrobu pro

potřeby války a vyhnula se tak likvidaci tradiční výroby automob i l ů . (ibid.) V pr ůb ěhu války

byl opět navýšen akciový kapitál, tentokrát na 9G milión ů korun. (ibid.)
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8. 9 Poválečné změny

V pová l eč ném období došlo postupně k oživení výroby. První t ři osobní automobily

vyrobené po skončení války byly předány sov ě t ů m Jeremenkovi, Fedorovovi a Stalinovi.

(Rosenkranz,2004)

Dne 3. 6. 1945 byl za tč e n dlouholetý šéfkonstruktér a technický ředitel podniku Hans

Ledwinka (Rosenkranz, 2004) pro zloč i n proti státu, protože v roce 1938 osobně intervenoval

v Berl í ně za obsazení Kopřivnice. (ibid.)

V roce 1945 post ihla podnik nehoda - byl zničen archív bývalého Ringhofferova koncernu a

s ním i všechny větši na písemností kopřivnick ého závodu. (Rosenkranz, 2004)

Nastaly problémy s dodavatelskou sítí a firm a tak byla nucena si vyrábě t řadu dílů sama.

(Rosenkranz, 2004) Hlavním nosným programem v podniku Tatra v pová lečné éře byly

nákladní automobily se vzduchem chlazenými motory, určené pro provoz v ná roč ných a

č len i tých terénech. (ibid.)

V předv ál e čn é době měla firma síť prodejen a obchodních j ednatel ů , kteří za provizi 5-10 %

(Rosenkranz, 2004) hledali pro vozy Tatra odbyt. Po skončení války se pro nedostatek vozů

vyvinul systém poukaz ů Ministerstva dopravy, které přiděloval o automobily odb ěra te l ů m

podle jej ich d ůl e ž itosti , (ibid.)

Dne 1. srpna 1945 byla výměrem ministra p r ů mys lu zavedena do podniku národní správa

(Rosenkranz, 2004) a v březnu 1946 byl zřizen národní podnik Tatra. (ibid.) S tím souvisela i

změna v organizaci prodeje který dál zaj i šťova ly tzv. ústředn í prodejny a o export se nově

starala Mototechna. (ibid.)

V roce 1946 byl předložen nereálný plán produkce na pří št í léta. (Rosenkranz, 2004)

Následně došlo ke sporu mezi představou vedení podniku, které upřednost ň oval o vývoj

malého lidového vozu, a ministerských ú řední k ů , kte ří preferovali představu luxusní

šestimístné limuzíny. (ibid.) Tatra se zača la potkávat s dlouhodobým plánováním výroby.

8. 10 Poválečné automobilové soutěže

V povál ečných mezinárodních automobilových závodech obsazovala Tatra opě t p řed ní místa.

Napří klad v roce 1949 v Mezinárodní rakouské alpské jí zdě obsadily čtyři nasazené

Tatraplány první čtyři místa v celkové klasifikaci. (Rosenkranz, 1987) Za volantem Tatry byl

nej ča stěji k v iděn í dnes již legend árn í Bruno Sojka. Tyto úspěchy s samozřej mě promítly i

v prodeji. "Sportovní úspěchy Ta trap l á nů přinesly zvýšené prodejní a exportní úspěchy . "

(Rosenkranz, 1987: 54)

3S



"Od roku 1950 do roku 1958 startovaly vozy Tetra-monopost řízené B. Sojkou, 1. Pavelkou,

A. Veřmiřovským a Al. Markem celkem ve 35 závodech (2 až 5 vozů v každém závodě).

Třice t z nich vyhrály, 21 x dojely na druhém, 5 x na třetím a 3 x na čtvrtém místě ."

(Rosenkranz, 2004: 11 3)

8. 11 vývoj v období socialismu

V roce 1951 byla ukončena výroba osobních au tomobil ů v Kopři vnici a byla předána do

Mladé Boleslavi . (Rosenkranz, 2004)

Závod v Kopřivn i c i tak dále vyrábě l h l a vně nákladní vozy a motory. (Rosenkranz, 2004)

Velkou roli v této oblasti stále hrály rů zn é zkoušky vozidel. (ibid.)

V roce 1971 rozhodla stroj írenská komise RVHP, že ČSSR bude v rámci RVHP

specializovanou zemí, která bude zaj išťova t výrobu a dodávky nákladních automobilII

skupiny 3. (Rosenkranz, 1987) Plánem bylo stanoveno, že by podnik mě l zdvojnásobit svou

výrobní kapac itu oproti roku 1972 na 15 000 ku sů nákladních automob i lů . (Rosenkranz,

1987) Zároveň byl schválen požadavek o úvěr na rozvojový záměr Tatry u Mezinárodní

investi čn í banky v Moskvě ve výši více než 77,54 mil. převodi te lných rubl ů . (Rosenkranz,

2004)

V té době se nákladní automobily expedovaly h la vně do komunistických zemí. V ruském

Magadanu dokonce spokojení ř id ič i Tatry I I I postavili tomuto vozu pomník. (Rosenkranz,

2004)

Podnik byl rozš í řen v roce 1951 o závody v Příboře , 1958 v B ánovc ich nad Bebravou a

v Čadc i a o závod autoopraven. (Rosenkanz, 1987) V roce 1972 o závod v Novérn J i č íně a

1986 o národn í podnik TAZ Trnava. (ibid.) V záv ě ru roku 1985 byly v rámci reorganizace

automobilového průmyslu v ČSSR utvořeny oborové podniky. (ibid.) Jedním z nich se stal i

Oborový podnik Tatra Kopřivnice.

V rámci vývoje nových modell'! spolupracoval podnik od 60. let se zahran ič n ími

automobilovými designerskými studii. Od roku 1966 s italskými a po roce 1992 s anglickými.

(Rosenkranz, 2004)

8. 12 Soutěže nákladních automobilů

Od roku 1986 se Tatra zúčas tňova la i významných sou těž í nákladních au tomob i l ů , rallye

Pa ř i ž -Dakar, rallye Marrakesh nebo Je1cz Rallye. (Rosenkranz, 2004)

V tomtéž roce poprvé vyrazila na j iž 8. ročn ík rallye Pa ř í ž - Dakar, které se posádka Karla

Lopraise účastnila od té doby celkem sedmnáctkrát a šestkrát z toho obsadila první místo.
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(Rosenkranz, 2004) Úspěchy Tater v rallye, sledované diváky na celém světě, přinesla voz ům

obrovskou popul aritu nejen mezi širokou veřej nos t í, ale i mezi samotnými závodními týmy,

které si pro svou úča st v rallye pořizova l y také Tatry. (ibid.) Vozy Tatra se upla t ň ova ly také

jako doprovodná a po řadatelská vozidla. (ibid.) V ročníku 1992 napříkl ad startovalo celkem

28 voz ů Tatra, zatímco v ročníku 1986 pouze tři . (ibid.) S pravidelnými úspěchy šel ji stě ruku

v ruce i n á rů st znalosti značky ve svě tě. Účast v takovémto typu závodu poskytla značce

neocenitelné služby - ukázala výjimečné vlastnosti VOZll a značku obdaři la j ed inečným

souborem asoc iací spojených s dobrodružstvím.

8. 13 Tatra po roce 1989

vývoj nových typ ů nákladních au tomobi l ů a jim podobných motorových vozidel pokračoval i

po roce 1989. Devadesátá léta však byla pro Tatru nepřízn i vá - rozpadly se východní trhy a

výrazně se tak snížila možnost vývozu. (Rosenkranz, 2004) Ministerstvo pr ůmyslu se snažilo

hledat zahran i čn ího partnera pro privatizaci, to přinesl o pouze neúspěšná jednání. (ibid.) I

přes to -se podařilo dojednávání obchodů - v únoru 1996 byl u zavřen kontrakt v hodnotě 180

milionů amer ických dolarů s armádou Spojených arabských emi r át ů, (ibid.)

V roce 1997 rozhodlo představenstvo Tatry na svém zasedání o přestěhování výroby osobních

au tomob i l ů z P ř íbora do Kopřivn ice . (Rosenkranz, 2004) Tato výroba však měla krátké

trvání. Skonči la pro nízké počty objednávek v roce 1998 modelem T700 (ibid.) a s ní i dlouhá

a bohatá historie výroby osobních automobilů Tatra,

Od roku 1989 do roku 200 I se ve firm ě často stř í da l vrcholový management. (Bautzová,

Kučera, Hrstková, 2003) Za toto období měla firma sedm různých generálních řed i te l ů .

(Bautzov á, Kučera , Hrstková, 2003) Na konci roku 200I byla Tatra prodána americké Terex

Corporation, která jevila zájem o koupi už od roku 1995. (Bautzová, Kučera , Hrstková, 2003)

V roce 2002 vyrobila Tatra 1761 vozidel a jejím nej vět š ím odběra te lem byl indický trh.

(Rosenkranz, 2004) Firma si tak našla částečnou náhradu za východní ztracené trhy.

Problémy s odbytem však přetrv á valy , Časop i s Ekonom přinesl na konci ledna 2003 zprávu,

že Tatra vykáže za uplynulý rok horší výsledky než očekáva la . (Bautzová, Kučera , Hrstková,

2003) Autoři se domnívají, že to m ů ž e to být d ůs l edek špatné manažerské práce, ale možná

také vina investora, kter ýnepřivedl zakázky, na které se sázelo a svou roli bezesporu sehrála i

silná koruna. (Bautzová, Kučera, Hrstková, 2003) Jádro problému však podle au torů leží

někde j inde: " Spol ečnost má sice v jistém slova smyslu dobrý (v tomto případě dokonce

unikátní) produkt, n icméně nenajde se dost záj emc ů, kte ří by si ho koupili." (Bautzová,

Kučera , Hrstková, 2003) D ů vod toho je podle autor ů zřej mý : "Unikátní konstrukce tater má
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9. OAnalýza vizuální komunikace Tatry Kopřivnice

9. 1 Pozadí komunikace osobních automobilů Tatra

Domnívám se, že osobní automobil byl od svého vzniku až do dnešních dnů statutovým

symbolem. Ve svých počátc ích byl technickou novinkou, která lákala h l avně nadšence

z oblasti dopravy. Vzhledem ke své oj ed i ně los t i však byl poměmě nákladnou záležitostí. Kdo

si mohl dovolit automobil do roku 1918, byl velmi zámožným člověkem.

Po skončen í první světové války už měl i všichni bohatí zákazníci své automobily a nastal čas

myslet i na méně movité skupiny potenciálních zá kazník ů . Také firma Tatra přizpůsobi la své

portfolio VOZll nově vzniklé situaci. V roce 1923 nabídla firma lidový v ůz Tatra ll , který p l ně

vyhovoval tehdejšímu stavu silnic i požada vkům zákazn í k ů . (Rosenkranz, 1987) Během

druhé světové války vyráběla firma pouze nákladní automobily pro armádu. Zákazníci toužící

po osobním automobilu při š l i zkrátka.

Po skončen í války byla výroba obnovena, ale situace na trhu osobních au tomob i l ů se

zkomplikovala nástupem centrálně řízené ekonomiky a tedy nedostatkem zboží, který byl

j eště umoc ň ov án po řadn iky vlády. Automobily Tatra se nekomunikovaly, protože nebyl

d ůvod - odbyt byl zaj i š těn.

V období socialismu měly osobní automobily Tatra jako hlavního odběratele vládu a mezi

ve řej nost se tak dostal pouze omezený počet VOZll. Vzhledem k celkovému nedostatku

osobních automobi l ů a pořá dn ík ů, nebylo zapotřeb í vyvíjet silné reklamní kampaně . Podle

mailu odborníka na automobily, Ondřej e Horského "automobilka Tatra sku tečně v domácích

mediích neinzerovala, svá osobní vozidla nijak nepropagovala, protože to bylo zcela

zbytečné . Nest ihala svými kapacitami pokrýt poptávku, která byla mnohem větší , než

možnosti výrobce. Zákazníkem však rozhodně nebyla jen vláda a jiné centrální instituce! Pro

veřejnost byla tato vozidla dostupná prostřednictvím obchodní s í tě podniku Mototechna,

respektive Tuzex. Byt' s nekonečnými čekac ími lh ů tam i , takže se kuri ózně tato vozidla se

složitým proclíváním vozidla z Něrnecka č i Polska, kde byla snáze dostupná."

Radim Zátopek z Technického muzea Tatra v Kopřivn ic i tvrdí: "Tatrovky se prodávaly pouze

pro instituce a organizace počínaj e Státním statkem směrem nahoru k v ládě. (...) Ve svém

počátku se plánovala sériová výroba, nicméně z na řízen í ministerstev se tato výroba omezila

cca na 100 ks ročně , č ímž se v ů z stal drahým. Mezi normálními lidmi si získal respekt tím, že

v něm jezdili pouze úředníci a vláda a tím v podstatě upadl v nemilost veřej nos ti , ačko l i se

jednalo o šp ičku ve své třídě."
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Po revoluci v roce 1989 se trh osobních au tomobi l ů o tevře l a zákazníci zača li vyžadovat

p ředevším zah ran ič n í zboží, které jim bylo celá desetiletí upíráno. Z á rove ň začaly na trh

vstupovat zahraničn í firmy. Tatra nemohla dlouhou dobu sehnat investora, nebo zahra ničního

finančního partnera a její automobily nešly příli š na odbyt, což bylo podle mě zp ůsobeno také

jejich "masivním designem" a vysokou spo třebou . Takécena byla vysoká." Je možné, že svou

roli sehrály také negativní asociace a u tomobi l ů s předs t a v ite l i komunistického režimu, kteří je

používali.

9. 2 Analýza tištěných materiálůpropagujících osobní automobily

Ta tra

Pro analýzu vizuální komunikace firmy Tatra jsem zvolila t i ště né materiály propagujicr

osobní automobily a to proto, že jsou dostatečně reprezentativním vzorkem vizuální

komunikace firmy v určitém období a jejich nespornou výhodou je, že se snadno uchovávaj í.

Pllvodní výzkumná otázka, kterou jsem si položila byla: Jak se během své existence měnila

vizuální komunikace firmy Tatra Kopři vni ce? Jak jsem pozděj i během svého výzkumu

zjistila, byla to špa tně položená otázka. Automobil Tatra byl totiž vozidlem pro širokou

veřej nost pouze v meziválečném období. V době před první světovou válkou byl příli š drahý

a pro větš inu veřejnosti nedostupný, po druhé svě tové válce jeho produkci a vývoj zkreslil

tehdejší režim. Po roce 1989 se firmy potýkala s existenciálními potížemi způsobeným nejen

nedostatkem kapitálu , ale především dlouhodobě nastaveným výrobním a vývojovým

programem, který rázem neměl své odběratele . Z d ů vodu nedostatku materiálu k analýze jsem

tedy byla nucena p řeformulovat výzkumnou otázku: Jaká byla vizuální komunikace firmy

Tatra v meziválečném období, konkrétně v letech 1934 až 1938?

Při zkoumání sdělení byla použita sémiotická anal ýza' , pomocí které jsem se snažila

interpretovat hlavně vizuální stránku ti štěných materi ál ů, V menší míře jsem toto doplnila o

rozbor titulk ů materi ál ů , protože jak říká Roland Barthes ve své knize Mytologie: .Db raz ji st ě

pllsobí naléhavěj i než písmo, vnucuje signifikaci naráz, aniž j i analyzuje, aniž ji rozptyluj e...

Od okamžiku, kdy je nadán signifikaci, se obraz stává jakýsi písmem..." (Barthes, 2004: 109)

o V roce 1994 stála Tatra ocl 650 ODD Kč clo I 715 ODDKč , zatímco Škoda Formanjenom asi 260 000 Kč a Renault Laguna

554 ODDKč . (Automobil, str. 44) . .,' .. k I ',.
J Podle dělení kvalitativních metod analýzy obsahu, které vypracoval Norrnan Fairclough, seJedna o .sen llo li~ ou an~ yzu,
(Fairclough, 1995) Podle Ji řího Černého existuj í t ři základní sémiotické metody: Interpretace, formalizace a jazykový rozbor.
(Černý , Holcš, 2004) V případ ě použití tohoto děl en í by sc jednalo o mterpretacr,
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9. 3 Reklama a umění

Podle někte rých názo rů má reklama velice blízko k uměn í , napří klad Josef Čapek ve svém

dílku Nejskromněj ší umění považuje za umění i vývěsn í štíty obchod ů , (Čapek , 1920) "Toto

umění chce být i prostředníkem mezi věcm i spo třeby a č l ověkem . " (Čapek, 1920: 10) Pokud

budeme čerpa t z v ýrok ů Černého a Holeše, uvedených v knize Sémiotika, spojíme s

myšlenkou, že reklama mů ž e být považována za určitých okolností za umění, můžeme tvrdit,

že podstatou vytváření uměleckého díla (v našem pří padě reklamy) je vždy sémiotický

proces: umělec (popř . tv ů rce reklamního sdě lení) kóduje své myšlenky a představy pomocí

specifických znakových sys t é m ů, Při dekódovaní uměleckého díla se pak up l atňuj e jedna

z hlavních sémiotických metod, totiž interpretace. Černý a Holeš tvrdí: "Právě pro umění je

typické, že znaky, s nimiž pracuje, jsou do té míry neostré, že čas to poskytují příjemc i

možnost individuální interpretace, která je závislá na jeho vnímavostí, vzdělán í, souboru jeho

znalostí o svě tě a daném tématu atd. Neostrost znak ů v případě umění nejenže není na

škodu..., je to dokonce jejich podstatný rys a nezbytná podmínka jejich existence. P ři použití

ostrých znaků by se totiž umění změni lo v suchý technický popis, který by sice přesně a

j ed noznačně pop isoval příslušný jev nebo událost, ale zcela by vylouči l prožitek, který dobré

uměn í vnímavému příjemc i poskytuje." ( Čern ý , Holeš, 2004: 294) Tento výrok platí i pro

reklamu.

Pokud bychom tedy za řad i l i reklamu do oblasti uměn í mohli bychom z hlediska lingvisticko

sémiotického spolu s Černým a Holešem shledat, že reklama patří mezi druhy uměn í , jež

využívají jak přirozený jazyk (literatura a poezie) tak speciální .j azyk reklamy". ( erný,

Holeš, 2004) Ten se dá definovat jako "zvláštní výrazové pros tředky , které nemají

s přirozenými jazyky nic společ ného , ale řídí se podobnými zákonitostmi, především v tom

smyslu, že se skládají z urči tého počtu základních jednotek, které jsou na sobě vzáj emně

závislé a vytvářej í spolu jistý sémiotický systém." Černý, Holeš, 2004: 275)

9. 4 Analýza a interpretace výsledků

Analyzovány byly všechny propagační materiály uveřejněné v knihách Karla Rosenkranze

Tatra (1987), Ta tra; nákladní automobily (2004) a Tatra; osobní automobily (2004) .

.Jako vzorek bylo vybráno deset materi ál ů , jej ichž zadavatelem je nejspíše Tatra Kopři vnice .

Tyto byly zvoleny z d ůvodu zře te l ného využívání některých znak ů k tvorbě zamýšleného

výsledku vizuálního sd ě lení . Zá rove ň je na nich zře te l né , jak se firma snažila o udržení

jednotné vizuáln í komunikace.
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Pro své zkoumání jsem si stanovila časové sondy, respektive pouze jednu časovou sondu.

Vzorek tvoří barevné materiály z t řicá tých let u veřejněné v knihách Karla Rosenkranze Tatra,

v prvním a druhém vydání. Z j ím uvedených i nzerátů jsem vybrala vzorek deseti sdělení.

Vizuál č ís lo 1 je velmi zaj ímavý svým barevným provedením a využitím volného prostoru

v rámci inzerátu. Využity jsou pouze t ři barvy a to če rná pro text, modrá pro zobrazený

automobil , což konotuje chlad, klid, vyrovnanost a dokonalost. Červená, jejíž konotace jsou

v protikladu s konatacerni barvy modré - vzrušení, život, láska, krev - je užita pro nápis Tatra

a ženu s koněm v pozadí.

Sdělen í vizuálu je jasné již z jeho textu, který je v němč ině a znamená: Auto Tatra je

plnokrevníkem mezi automobily. Tuto větu vhodně dopl ňuj e vizuální srovnání automobilu a

koně. K ů ň je ideálním nositelem vlastností, které se dají přenést na automobil. Konotuje

rychlost, dynamiku, krásu na první pohled, vyspě los t , hrdost a hbitost. Navíc ků ň -pl nokrevn ík

je velice kvalitním koněm a tím všechny tyto vlastnosti j eště znásobuje. A stej ně jako je

plnokrevník lepším koněm než běžný k ůň, je Tatra lepším automobilem než běžný automobil.

K ů ň se tak stává prostředkem k demonstraci vlastností automobilu.

Samotné zobraze ní koně a automobilu by zcela s ta či lo pro vytvoření kýženého spojení, ale

autor vizu álu k této dvojici přidal j eště mladou ženu. Ta mů že mít dvě r ů zn é funkce - slouží

pouze jako doplněk pro zjemněn í inzer átu a k dodání mu jakési přitažlivosti , nebo mů že být

prvkem, kter ý slouží k přenosu vlastností na automobil. V tomto případě konotuje p ů vab ,

energii, modernost, vyšší společnost , odvahu a eleganci. Taková je mladá žena, která nosí

moderni oblečení (kalhoty) a jezdí sama na koni.

Druhý inzerát z roku 1936 je velmi jednoduchý. Dominuje mu velký obrázek rudého

sportovního vozu, který ř í d í e l egan tně oblečený muž. Jak j iž bylo uvedeno výše, rudá barva

konotuje vzrušení , život, energii, lásku , krev a mnoho dalších v ý znam ů . V popředí vlevo je

vyobrazena mladá žena, která se dívá směrem k automobilu a rukama se opírá o název

automobilu . Spolu s nápisem provedeným v negativu (bílé patkové písmo na černém pruhu)

tvoří první plán celého obrazu.

V druhém plánu je červený vlh je naleštěný , v atraktivním dvousedadlovém provedení

s barvou kol ladící s barvou karoserie. Tento prvek je ve sdělen í dominantní. P ů sob í staticky a

je zasazený do prostoru, vidět z tří čtvrtečního pohledu. D ůle žit é je, že sedadlo vedle řidiče je

prázdné, což naznačuje možnost, že si žena k muži při sedne . Volant je umístěn vpravo, což

ukazuje na to, že inzerát je z doby před druhou světovou válkou. Ři dičem je mladý muž
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oblečený do módního svět lého obleku doplněného kloboukem, který vrhá stín na horní část

jeho ob l ičeje. To konotuje záhadu, temnotu, nebezpeč í a neznámost. To, že řidiči nejsou vidět

oči a není vidět ani smě r jeho pohledu, mu dodává tajemnost.

Téměř polovinu inzerátu zabírá malba mladé ženy v popřed í. Ta má na sobě také elegantní a

módní černé a bílé ob lečení. Dop lněno je kloboučkem a rukavicemi, které dojem z oděvu

j eště umoc ňuj í. Vlasy má upravené do drdolu, který pů sob í seriózně . Podle stylu jej ího oděvu

lze usoudit , že poch ázi z vyšší sociální třídy s tej ně jako muž. Konotace této ženy mohou být:

elegance, sv ů dnost, mládí a vyšší spo lečnos t. Jej í pohled je také zakryt stínem klobouku.

Div ák si ale m ů ž e domyslet, že se dívá na muže nebo na automobil a poloha jejích rukou

konotuje touhu, distingvovanost a ležérnost. Zkreslená perspektiva potvrzuje postavení

automobilu a jeho ři d iče jako objektu touhy ženy. Dvoj ice vytváří v obraze napět í

opětovaného pohledu, ale zároveň je zdrojem nejistoty, zda žena touží spíše po muži, nebo po

jeho automobilu . Oba lidé dodávají svým vzhledem automobilu jasnou pozici - pa tří

k bohatým, moderním lidem. Tento vizuá l by se dal interpretovat: budete-Ii mít tento model

automobilu Tatra, budou po Vás takovéto ženy toužit.

Třetí obrázek je také z roku 1936, ale oproti předchozímu je statický. Je do něj přidáno také

logo Tatry. Tentokrát se jedná o větš í vůz, který už není sportovní, ale spíše cestovní. Vizu ál

opět používá zobrazení osob, muže a ženy. Text je znovu umís těn ve spodní čás t i , tentokrát je

však barevnost obrácená. Písmo je strohé a ostré, p ů sob í technicky, ale zá rove ň mode rn ě .

Před automobilem stojí zády k divákovi vysoká, štíhlá žena. Levou ru kou se vyzývavě opírá o

bok a má tělo natočené směrem k I11UŽtlll1 na druhé s traně auta. Má ob lečený červený, výrazně

s třižený plášť s velkým bílým límcem doplněný bílými rukavicemi, l odičkami na vysokém

podpatku a nezbytným kloboučkem s ozdobou. Působí sebevědomě, e legan tně a podle jejího

oděvu m ů ž eme opět usuzovat, že pochází z vyšší t ř í dy . Konotuje přitažlivost, bohatství,

koketnost , nebezpečí a drzost.

Jako protiklad jsou dva muži stojící na druhé straně kapoty automobilu. Vypadají, že z

automobilu vystoupili , protože stojí u místa řid i če. Mají na sobě černé balonové p l á ště se

širokými klopami, bílé košile, čemé kravaty a tmavě šedé klobouky. Na první pohled vypadají

jako detektivové . Muž vlevo má na ruce bílou rukavi čku a kouří cigaretu. Muž vedle něj se na

něj dívá, je možné, že mu něco sděluj e . Vypadají také vážně , e legantně a zapadají do stejné

třídy jako žena. Jejich konotace jsou odtažitost, racionalita, tvrdost a pečli vos t.
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Vzájemná výměna pohledu muže a ženy dodává kompozici napětí a tajemný nádech.

V divákovi vyvolává mnoho otázek: kdo jsou ti muži? co chtěj í té ženě? proč ta vystupuje tak

sebevědomě?

Využitím osob ve vzájemném kontaktu dodala Tatra svému sdělen í opět napě tí , které dobře

"pasuje" k vyobrazenému automobilu ve středu zápletky. Navic vzhled všech postav dodává k

autu prostředí vyšší sociální t řídy .

Další materiál pochází z roku 1937. Tv ů rc i se opět vrátili k textu v negativním provedení ve

spodní část i obrázku. Patkové písmo je o trochu "od lehčeněj ší" a p ů sobi méně technicky.

Dominantou je znovu automobil obklopený trojicí lidí. Vše vypadá veselej i a méně

dramaticky než předchozí vizuál, což je pů sobenou smetanovou barvou prázdného vozu a

barvami oblečení osob.

Za zadní č ást í vozu stojí muž, má I11ce l ežérně v kapsách a na sobě letní oblek v pískové

barvě , kter ý i přesto p ů sobi upraveně a e legantně . Dop lněný obvyklým kloboukem, košilí a

kravatou. Jeho konotace jsou ležérnost, sebevědom í a styl.

Před přední kapotou stojí dvě mladé svě tlovlasé ženy ob lečené v barevných kostýmech

s kloboučky . Obě se upřeně dívají na muže, vzdá leněj ší si drží krempu, jako by se snažila

vtvoř i t stín, aby mohla lépe vidět. Konotují mládí, zvědavos t, zábavu, bázlivost a odstup.

Pohledy lidí jsou v tomto případě spíše zkoumavé a zvědavé . Všichni vypadaj í, že pocházejí

z vyšší společenské třídy.

Dojem z inzerátu je letní, světlý a příj emný . Přestože si zobrazení lidé od sebe drží odstup, je

tento vizuál spíše klidný, v porovnání s předchozím materiálem, který byl hodně napjatý.

Pátý inzerát propaguje stejný v ůz jako inzerát třetí. Po stránce ztvá rněn í textu drží třech

předchozích . Většinou ostatních prvk ů je odlišný. Tentokrát divák nevidi automobil nevidí

z tří č tv rte čn ího pohledu, nevidí světlomety vozu - jeho "ob l ičej" . Auto je sice dominantou

vizuálu, ale tentokrát nehraje ústřední roli. Tu převzaly osoby, které ukazují automobil při

jeho použitÍ.M ů žeme tak nahlédnout do interiéru.

Vizuál je neobvyklý tím, že jsou na něm pouze ženy. Netvoří však pouhou dekoraci vozu.

Hrají své role . První z žen sedí za volantem a není pochyb, že VllZ také obvykle ří dí. Druhá

žena otevírá dveře a nejspíše vystupuje, což m ů žeme usoudit z polohy jejího tě la , zv l áště pak

pravé nohy. Konotuj í veselost, přátelství , pokrok a samostatnost.

Barva automobilu je temná modrá, (konotující serióznost, klid, vyrovnanost, hloubku) která

kontrastuje se žlutým a červeným oblečením obou dam. Opět jsou ob lečeny moderně a
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e legan tně, což poukazuje na jejich vyšší status. Tento inzerát je výj imečný tím, že ukazuje

samotné ženy a automobil. Ženám tak dodává vlastnosti jako jsou dobrodružná, odvážná,

samostatná, sebevědomá a moderní. Naopak i ženy automobilu cosi dodávaj í a to je jemnost,

elegance, krása a modernost.

Je obdivuhodné, že se tv ů rci rozhodli vytvoř i t inzerát pouze s ženami. Je otázku, zda to bylo

z d ů vodu přil ákat ženy- ř i d ičky k automobilu Tatra, nebo naopak přil áka t muže k tomuto

inzerátu.

Šestý obrázek, který je tentokrát na výšku, je velice zvláštní svým důmys lným um ís těn ím

textu. Ten sice díky tomu není celý dokonale či te l ný a výrazný, ale je třeba ocenit invenci

tv ůrc ů , kte ří se nebáli zakomponovat nápisy do plakátovacího sloupu. Tímto krokem z árove ň

sdě l i l i , co chtě l i , a nenarušili tím scénu.

V horní čás t i vidíme nápis TATRA AUTO a pod ním VOZY TATRA MAJÍ VÝKYVNÉ

POLONÁPRA VY. Jméno produktu a vlastnost, která je pro něj typická a klíčová , (zřejmě je i

konkurenční výhodou) se tak dostávaj í do pozice, kde je obvykle nápis zcela jiného rázu.

Diváka to jistě zauj me a překvap í , otázkou je, zda ho to náhodou pří l i š nezmate. K tomu by

mohl při spět nápis kurzívou na stra ně sloupu dnes večer.

Nej výrazn ěj š í prvek na sloupu - logo a slogan - se tak staví vedle filmového, popř.

divadelního plaká tu. Opakuje se zde název produktu a objevuje se slogan Vůz pro vás.

Na plakáty se upřeně dívá dvojice a muž. Tím dodávají sloupu prvek reálnosti, nep ů sob í tak

odtažitě.

Před sloupem j ede auto Tatra, které vypadá velmi luxusně - má červený lak (konotujíci život,

energii, lásku, sex), černou sk lápěc í střechu (konotující noc, smutek, konec) a chromované

detaily (konotuj íci péči, vytříbenost, vkus). Působ í mohutně a draze. Říd í jej mladá žena

v kabátu lemovaném kožešinou, která se směj e a vztahuje ruku směrem k divákovi. Její

konotace jsou smělost, vstřícnost, otevřenost a přátel skost. Tímto gestem jakoby jej vyzývala

k úča sti a ději , který se odehrává před jeho oč ima . Velikost automobilu je poněkud nadsazená

vzhledem k pozorovatel ům sloupu, dá se tedy usoudit, že ti hrají vedlejší roli. Mají pouze

dodat věrohodnost umí s těn í text ů na sloupu.

Pozadí tvoří horská krajina s hradem nebo pevností (konotuje romantiku, únik od

každodenního života, dobrodružství, tajemství) v levé část i , která má za úkol ukázat, kam se

výkonná, ale pře sto luxusní Tatra bez obtíží dostane. To podtrhuje i bezstarostný výraz

ř i d i č ky.
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Další vizuál je neobvyklý svými poměry, uspořád án ím grafických prvk ů , které plně využívají

formát na výšk u. V centru pozornosti není automobil, ale text na bílém podkladě

pojednávajícím o přednostech Tatry, který jeho vlastník ocení především při výletech do

přírody . Navíc upozorňuje najeho nízkou cenu.

Dvě třetiny inzerátu tvoř í žlutá barva, která má předs tavova t hmotu pod zemským povrchem.

Konotuje slunce, energii, plnost a jas. Je také možné, že znázo r ň uje stranu srázu, z níž

vyr ů staj í dvě bří zy . P řesněj i - vyrůstají z loga Tatra, což m ů ž e znázorňovat historii a

trvanlivost firmy.

Texty jso u v materiálu um í stěny úplně naho ře a ú p l n ě dole. Spodní nápis znovu upozorňuj e

na značku automobilu, kter ý má tak výborné vlastnosti, a horní poukazuje na pevnost vozu a

jeho kvality. S těmi je pojeno především slovo ocel, které m ů že v divákovi vyvolat asociace

jako moderní , pokrokový, pevný a ušlechtilý. Slovo pá te ř pak vztahuje tyto asociace na

samou podstatu vozu, která je vyjádřena slovem pá te ř . Ta konotuje střed, podstatu a ohebnost.

VlIZ na vizuálu je výrazný svým lesklým če rveným lakem. Tvů rce se ho nesnažil "procpat"

do centra divákova pozomosti a v ů z pouze vytrvale stoupá směrem vzh ů ru . Směr jízdy

nepoukazuje jenom na jeho vlastnosti pro jízdu v terénu, ale také mu dodává jakýsi nádech

budoucnosti, zlepše ní, vytrvalosti a optimismu.

Osmý mater iál se, v rámci vzorku, vrací ke spojení auta a skupiny osob - mu ž ů a žen.

Automobil j e tmavě modrý, výrazně lesklý. Konotuje luxus, čisto tu , vážnost a temnotu.

Zabírá necelou polovinu obrázku. Je statický. Za volantem sedí řid i č , což je zřejmé z jeho

uniformy a čepice. Ten konotuje službu, oddanost a spolehlivost.

Za vozem j e skupina pěti osob - dvou žen a tří mu ž ů , Všichni jsou dospělí asi kolem

pěta tři ceti let. Z ú smě vů a pohled ů se dá odhadnout, že jsou z jedné rodin, nebo dobří p řá te l é .

Podávají si ruce, muž objímá ženy, vše nasvědčuj e tomu, že se l ouč í. Jejich šaty jsou

elegantní a modern í. Zřejmě se jedná o lidi z vyšší vrstvy, čemuž nasvědčuj e i to, že mají

řidiče . Už to nejsou ti bezprostřední mladí lidé z předchozích vi zu á l ů , kteří sami řídí své vozy

a dobře se u toho baví. Tito lidé sou vyzrálí, ú spěšn í a zřej mě i bohatí. Už se pro ně nehodí

být bezsta rostně vese lí. Jsou další ukázkou cílové skupiny produk t ů.

Pozadí je tvořeno honosným domem, nejspíš hotelem, nebo kavárnou. Ta konotuje volný ča s ,

odpoč i nek, rozhovor a přá te le . Dá se tak soudit podle malých kulatých s tromk ů u vchodu,

jehož obě kř í d la j sou otevřena dokořán.Celá scéna p ůsob í příj emně , l e tně , ale z á roveň vyzrále

a "na úrovni" .
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Další vizuál je spoje n S objevnými zahran ič n ím i cestami automobil Tatra, konkrétně

cestovateltl Bauma a Foita a jej ich výpravy napříč Afrikou, která se uskutečn i l a v roce 193 1.

Pozadí inzerá tu tvo ří stylizovaná mapa Afriky, na které je pro lepší představu diváků

vyznačená trasa, kterou urazili. Afrika konotuje neznámo, dobrodružství, horko a exotiku.

Prosvitá i skrze text, který je opět um í stěn v bílém obdélníku. Ten informuje o cestě a sděl uje,

že si na ni oba cestovatelé vybrali VtlZ Tatra , kter ý snesl všechny obtíže cesty a navíc bez

jediného defektu. Je doplněn logem Tatra. To konotuje spolehlivost, tradici a vývoj.

Ve spodní části je umístěn v ů z . Jeho barva a úprava tentokrát koresponduje s jeho úče l em. Už

nevypadá luxusně , jako na třetím a pátém vizuálu, ale barevností a vybavením pů sobí

dobrodružně , stej ně jako cesta Afrikou. Rychlost j ízdy a dynamiku vozu zn ázorňuj í čá ry za

ním. V pravé s traně inzerátu jsou namalovány tropické zelené rostliny, které mají vizuálu

dodávat dojem Afriky. Mají konotace svěžes t, stín, ukl idněn í a pohostinnost. Inzerát pů sob í

dobrodru žně a cizokrajně .

Poslední inzerát j e odlišný od všech předchozích jak provedením, tak tím, že nepropaguje

konkrétní typ T atry , Na první pohled zaujme kombinace černob ílé fotografie a obvyklé malby

vozu. Za automobilem jsou opět čáry naznačuj ící rychlost j ízdy. Jedoucí automobil konotuje

dynam ično st, rychlost, cestování, pohodlí. Rychlost j ízdy je d ů le žit á , protože cílem celého

vizuálu je sděl it, že vlh Tatra má neocenitelnou funkci nejen při rekreaci v přírodě , ale

z á rove ň i při poznávání vlasti. Není tak vyzdvihnut urči tý typ vozu a jeho vlastnosti, ale jeden

z mnoha p ř ínos ů vlastnictví automobilu. Chtělo by se říc i a to nejen Tatry. Autoři sdě len í

však hned dopl ňuj í, že jí zda Tatrou je pro poznávání nej vhodněj š í , protože je nejpohodlněj ší.

Fotografie zachycuje rybník obklopený lesem; d ůle ži t á je jej í ostrost a konkrétnost pro

srovnání s namal ovaným vozem, který je ve svém zobrazení méně jasný. Rybník a les

konotuj í chlad, vlhko, odpočinek a prázdniny. V tomto sdě le n í nese hlavní význam titulek a

text inzerátu . Obrazová koláž je použita jako ilustrace.

Linie sděl en í je udržena nápisem TATRA v č erné m pruhu provedeném ostrým písmem. Logo

je barevně upraveno, aby korespondovalo s celkovou barevností inzerátu, která je velmi

strohá.

Všechna analyzovaná vizuální sdělen í jsou barevná, větš i nou zřejmě ručně namalovaná,

pouze jeden využívá fotografii a to opět v kombinaci s malbou.

Druhý až pátý vizuál (z let 1936 - 1938) používají stejné vizuální prvky: název typu

automobilu v nej spodněj š í čás t i inzerátu, automobil a jednu až t ř i osoby. Je z nich zřej mé, že
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se firma snažila držet jednotný vizuální styl svých materi álů . Tuto domněnku potvrzuje i fakt,

že nej častěji využívanými barvami je černá, bílá a červená , doplněné žlutou, oranžovou a

šedou.

Textace je obvyk le provedena velkým nápisem označujícím typ vozidla. Další texty jso u

omezené na maximálně dvě slova. Materiály by se daly rozlišit na ty, kde bylo textu využito

minimálně a které mají za cíl vyvolat emoce a vhodná spojení se značkou, resp. konkrétním

typem vozu. Jiné (občas spíše zastupuj ící PR č lá nky) obsahují znač né množství textu. Ty mají

za cíl sděl i t konkrétní myšlenku, např. výhodu automobilu při proj í ž ďk á ch pří rodou . Logo je

použito jen zř í dka , značka se totiž objevuje v názvu typu automobilu.

Ve vizuálech j e čas to znázorněna osoba, popř. jejich skupina, která jasně ukazuje, kdo je

cílovou skupinou pro který automobil. Kupujícími nemusí to však být přesně ti lidé, k teří jsou

na obrázku. Ča sto dochází k situaci, že si produkt poři zuj í lidé, kteří se se zobrazenými

z to tož ň uj i . Dá se odvodit, že různ é vozy Tatra maj í r ů zn é cílové skupiny a toho si byli au toři

dob ře vědomi .

Automobily j sou větš i nou ukazovány "v akci", v urč i té situaci. Tím jsou j im dodávány

konkrétní vlas tnosti a konkrétní emoce.

10. OZávěr

Historie firmy Tatra je velice zaj ímavá a je patrné, jak politická situace ovlivií.ovala nejen

vývoj nových model ů a u tomob i l ů, ale i obchodní postupy a ce lkově směřován í firmy.

Zvláštním tématem jsou potom objevitelské cesty do zahranič í a automobilové sou těže, které

hrály velkou roli v komunikaci společnos t i .

Nejv ě tš í rozmach měla firemní komunikace směrem k veřej nos t i zřejmě v mezivá l eč ném

období. V té době docházelo k vývoji nových vozů na zák ladě potřeb zá kazn ík ů a vizuální

komunikace byla velmi propracovaná. Využívala image inzeráty, ve kterýc h se zpravidla

objevo vali lidé - uživatelé konkrétního typu Tatry.

Zpracovávané téma přináší další možnosti výzkumu. Bylo by možné zpracovat inzerci z doby

p řed první svě tovou válkou, zabývat se přínosem zahra ničních objevitelských cest vozil Tatry

pro publicitu značky nebo zah ra n ičn í komunikací firmy v období 1948 až 1989. Bylo by také

zaj ímavé zj istit, jak vnímají značku Tatra dnešní spotřeb i te l é .
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11.0 English Summary
This bachelor work is called The visual communication ofTa tra Koprivnice Company during

thirties of the twentieth century. Its aim is to describe visual communication of Tatra (a car

maker) during thirties of the twentieth century.

It starts with definit ion of communication and communication models. Then it mentions

different motivations to communication and communication functions. ext part defines

marketing and marketing communication. Other chaptersdeal with brand and its theory.

The brief history of Tatra company is mentioned with emphasis on its economical progre s

and successes of Tatra cars in car competitions and various heuristic journeys made with tatra

cars.

The last part is about background of the communication. The last part is the semiotic analysis

of ten different visual materials from thirties. All of them are promotional ones.
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13. OPřílohy

13. 1 Příloha 1: Obrazové materiály z publikací Karla Rosenkranze
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13. 2 Příloha 2: Genealogie firmy Tatra
1850 - Ignác Šustala (Ignaz Schustala) zač í n á s řemeslnou výrobou kočárů, bryček a P OVOZl

v Kop ři vni ci (živnostenská výroba)

1852 - dne 15. 12. získal I. Šustala továmí opr ávn čn í - firma .S chustala", ev. .Schustala

Nesse lsdo rf"

1858 - vznik spo lečnost i Schustala & Comp. ( společ níc i Adolf Raška a Karel Mosler)

1882 - továrna nese název "K. k. privat Hof-Wagen et Waggonfabrik Schustala et

Company"(cí sařsko-krá lovská privátní dVOl11 í ko č áro vka a vagónka - Šustala a spol.)

1891 - "Nesse lsdor fer-Wagenbau-Fa briks Gesellschaft (Vorrnals K. k. priv. Wagenfabrik

Schustala Co.)" , dle obchodního rej stříku název užíván do 22. 2. 1924

1897 - zač á tek výroby au tomobi l ů v Kopřivni ci

1904 - zřízen í sídla hlavního závodu ve Vídni

1910 - název firmy se měn í na .Nesselsdorfer Wagenbau- Fabriks Gesellschaft - Wien"

1920 - nahrazen í značky NW značkou Tatra

1921 - sídlo vedení továrny je přeneseno z Vídně do Prahy pod názvem "Nesselsdorfer

Wagenbau-Fabriks Gesellschaft - Prag" (Kopřivn ická vozovka a. s. se sídlem

v Praze)

1924 - změna na .T atra-Werke, Automobil and Wagonbau A. G."

1927 - změna názvu na "Závody Tatra a. s. pro stavbu a utomob i l ů a že lezničníc h vozil"

1935 - sloučen í firem .Ringhofferovy závody a. s." se sídlem v Praze a "Závody Tatra a. s.

pro stavbu automob i l ů a že leznič ních vozů" se sídlem v Praze na Smíchově ve

společnos t "Závody Ringhoffer-Tatra a. s."

- dne 5. 3. 1935 přihlášen název Tatra u Mezinárodního ú řadu pro průmys l ov é

vlastnictví v Bernu

1936 - k 1. lednu se zna čka závodu měn í na "Tatra-Ringhoffer a. s." ev. .Ringhoffer-Tatra

a. s." Praha

1938-1 945 - Ringhoffer-Tatra Werke A. G.

1946 - 7. března zřízen Národní podnik Tatra se sídlem v Kopři vni ci

1949 - zrušeno podnikové řed i telství v Praze

1958 - zač leněn í z á vodů Tatra n. p. Bánovce nad Bebravou a Tatra n. p. Čadca do n. p. Tatra

Kopřivn ice (1 6. 1. 1958)

1960 - národní podnik Tatra přeb írá nový závod v Brat i s lavě

1972 - ocl 1. 1. je do n. p. Tatra zač le něn závod AGROMA Nov ýJi čín
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1986 - od 1. 1. zřízen oborový podnik Tatra Kopři vn i ce

1988 - 27. 6. založen st átn í podnik Tatra - kombinát s platností od 1. 7. 1988

1992 - ke dni 3 1. 12. je ochranná známka Tatra ( č . r. 11 7/861) ve smyslu § 18 zákona Č.

17411 988 Sb. prohlášena za proslulou (vyd. Úřad průmysl ov é ho vlastnictví R)

1998 - v a. s. Tatra P říbor končí výroba; v Ta t řc ukončena po 10 1 letech výroba osobních

a u tomob i l ů

(Rosenkranz, 2004, citováno z obálky)
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