
Proměny Československé reklamy 

Reklama v období první republiky 

 

Jestliže se chceme zabývat reklamou jako jedním ze základních nástrojů 

prodeje, musíme alespoň základně nastínit hospodářské dění v námi sledovaném 

období. S tím přímo souvisí i základní charakteristika nejvýznamnějších podniků 

působících v této době, jež by měla vést k odpovědi na - pro tuto práci důležitou 

otázku – zda existovalo něco jako soustavná reklamní činnost a jestli ano jak 

vypadala v praxi,  s jakými druhy jsme se mohli setkat ? 

Hospodá řské a ekonomické aspekty  
 

Kdybychom měli alespoň ve stručnosti přiblížit hospodářskou situaci 

Československa, museli bychom konstatovat, že si nevybralo právě nejpříznivější 

období. Zrodilo se do poválečného chaosu, který pochopitelně zasáhl i oblast 

průmyslu. Obrovský propad výroby koncem 20. let byl typickým pro celou 

Evropu, válkou poničené továrny, masivní úbytek obyvatel, zpřetrhané obchodní 

kontakty, to vše vedlo k hluboké krizi. Dalším problémem, který vyžadoval 

urgentní řešení, se ukázal katastrofální nedostatek potravin, v průmyslu se pak 

ukázala jako krajně nevhodnou proválečná orientace. Přesto a vlastně právě proto 

hovoříme o poválečném vzestupu a rozvoji průmyslu a hospodářství, jak je to 

možné? 

 

Nově zvolená vláda si byla vědoma nutnosti v této oblasti  zasáhnout a 

rovněž si uvědomovala to, že Československo -  má-li být postaveno na pevných 

základech - musí disponovat „zdravým“ a především fungujícím hospodářstvím. 

Zároveň je dobré zmínit ještě jeden aspekt, který se v následujících letech ukázal 

pro tuto oblast jako klíčový. Je to otázka vlastnictví jednotlivých podniků, 

nezapomínejme, že československý stát se sice vyvázal politicky a národnostně 
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z rakouského, potažmo německého vlivu, nicméně hospodářské vazby 

přetrvávaly. Přítomnost zejména německého kapitálu na především českém trhu 

představovala do budoucna mnohá rizika, proto bylo přikročeno k nápravě.1 

V prosinci 1919 byl přijat zákon o tzv. nostrifikaci, což v praxi znamenalo 

zdomácnění veškerých průmyslových podniků, bank a pojišťoven. Veškeré 

centrály mimo Československo se přenesly do něj a zapojily se tak aktivně i do 

daňového systému státu. Jestliže hledáme odpověď na to, kde jsou počátky 

ekonomického růstu, který trval s menšími přestávkami až do nástupu 

ekonomické krize  na přelomu 30. a 40. let, našli jsme ji.  Dalším významným 

momentem se stalo ustálení československé měny a její definitivní oddělení v roce 

1922, kdy byl prosazen tzv. deflační kurs.2 To v praxi znamenalo, že se její kurs 

srovnával s kursem švýcarské měny. Zatímco ve značné části ostatní Evropy došlo 

k prudkým propadům kursů jednotlivých měn, zejména díky krizi německé 

marky, české bankovní ústavy  disponovaly mnohonásobně mocnější měnou. 

Dodejme, že výše zmíněné bylo využito následně i při nostrifikaci akcií českých 

podniků. Tyto kroky vedly k postupnému ustálení majetkoprávních vztahů a 

následných investic do modernizace výroby, československý trh nabýval na 

pružnosti, jistotě a výroba v jednotlivých odvětvích rostla. Poválečný hlad po 

zboží veškerého druhu se stal hnacím motorem i motivací pro veškeré subjekty 

pohybující se na československém trhu. 

 

 

Formy reklamy v pr ůmyslu a výrob ě 
 

Z toho, co bylo řečeno o ekonomicko-hospodářské situaci Československa 

jasné vyplývá, že se muselo bezprostředně po svém vzniku vypořádat s nejasným 

                                                           
1 Slovenský trh byl ovlivňován zejména maďarským kapitálem, oblast Podkarpatské Rusi byla 
hospodářsky naprosto nevyvinutá, obě zmiňovaná území se aktivně zapojila do československé 
hospodářské politiky až po r. 1921. Blíže k této problematice: KÁRNÍK, Zdeněk. : České země 
v éře první republiky. Praha: 2000.  
2 Deflační kurs prosadil JUDr. Alois Rašín  (1867-1923). Český a československý politik a 
ekonom, účastník odboje, první československý ministr financí. 
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a komplikovaným stavem, který panoval na jeho trhu. Byl způsobem především 

již zmíněnou působností více cizích vlivů, které se staly po roce 1918 v podstatě 

nevítanými. I proto došlo k oné domestikaci akcií, co ještě však zmíněno nebylo, 

je konkrétní náhled na významné průmyslové podniky té doby. Na ty se tradičně 

obracíme jako na „hnací motor“ v oblasti vývoje propagace, přestože ve 

skutečnosti takových, kteří se aktivně a cílevědomě zapojili do inovace 

reklamních praktik, nebylo mnoho. Většinou se podniky spokojili se stávajícími 

postupy a nebyly ochotny věnovat propagaci ani příliš času, ani finančních 

prostředků. Tato skutečnost vedla posléze k tomu, že se na československou 

reklamu začalo nahlížet jako na nezajímavou, nepodnětnou a celkově 

nepřínosnou. Z tohoto důvodu také do dnešní doby existuje velmi málo publikací 

věnovaných této problematice, spíše se objevují ty, které se věnují pouze 

vybraným kapitolám. Například Romana Lešingrová, jež se dlouhodobě zabývá 

managementem firmy Baťa, říká ve své knize věnované Baťově soustavě řízení: 

 

 „Obecně však byla československá reklama považována za neefektivní a 

bezradnou. Většina firem k ní přistupovala bez hlubšího promyšlení a 

dlouhodobějšího plánu, přesto však existovaly firmy, které reklamě věnovaly 

dlouhodobou a soustavnou pozornost.“ 3 

 

Přiklání se tak sice k obecně přijímanému názoru, avšak zmiňuje kromě 

firmy Baťa, která je jednoznačně největší hybnou silou celé československé 

reklamy, ještě další. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 LEŠINGROVÁ, Romana: Baťova soustava řízení. Uherské Hradiště: 2007. s.75-6. 
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Jako příklady dokonalého propagačního systému uvádí tehdejší 

průmyslové „giganty“: podniky Schicht, Rolný, Nehera, Praga, Otta.  

Přejděme však ke konkrétním užívaným reklamním formám.  

 

Plakát 
 

Jednou z nejrozšířenějších forem využívané v oblasti propagace se stal 

bezesporu plakát, což mimo jiné dokládá i následující zmínka v soudobém tisku: 

„Plakát a inserát jsou a patrně ještě dlouho budou hlavní a výlučně užívanou 

formou naší obchodní reklamy.“4 Svoji nezastupitelnou úlohu sehrál ve všech 

reklamních strategiích. Jeho výhody spočívaly v jedinečné kombinaci elementů, 

kterým vizuálně disponuje. Jeho obsah a forma je dána třemi základními atributy a 

to jsou: obrazy, slova a barvy. Použitím výše zmíněného docházelo k masivnímu 

oslovení zákazníků zejména z toho důvodu, že na ně působilo reklamní sdělení 

v podstatě komplexním formátu. Po vizuální stránce se reklamní využití plakátu 

ukázalo vhodné jak pro vyjádření situace, tak pro nastínění příběhu, čemuž 

dopomohlo slovní vyjádření, které kresby obsahově naplňovalo či doplňovalo.  

Tento druh propagace využívaly téměř všechny firmy, neboť kromě výše 

zmíněných atributů, se ukázal vhodným i pro nevysoké výrobní náklady. 

Československý komerční plakát však ve své podstatě zůstal především reklamou, 

nástrojem, který má prodávat, neprahl po větších výtvarných ambicích. 

 

Výjimku tvořila díla vzešlá z typografické dílny Zdeňka Rossmanna a Ladislava 

Sutnara, kteří svoje tvůrčí schopnosti neomezovali pouze na designové ztvárnění 

plakátů, které svým pojetím překračovalo standardní provedení komerčních 

plakátů. Zejména první z výše jmenovaných se zasadil o propojení praxe s teorií, 

když sesbírané zkušenosti uveřejnil v díle Písmo a fotografie v reklamě. 

 

                                                           
4 Organizace, reklama, obchod, č.8-9. Praha:1927. 
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Gramodesky  

Již méně rozšířenou reklamní formou byly ve sledovaném období 

gramodesky. Výhodu byla nerozbitnost materiálu (celuloid) a navíc se povrch 

gramodesek mohl potisknout libovolným textem či obrázky, které odkazovaly na 

výrobce či značky firem a sloužily tak jako specifický druh reklamy. Reklamní 

gramodeska pak obsahovala popěvky, které představovaly jakýsi druh hudební 

reklamy. Většinou se jednalo o popěvky, které upozorňovaly na zboží dané 

gramofonové firmy, nebo byly vyráběny na zakázku a propagovaly tak spotřební i 

průmyslové zboží. Je však třeba také podotknout, že gramodeska se přes zmíněné 

výhody nestala masově používanou. Je tomu tak proto, že k tomu, aby došlo 

k transferu reklamního sdělení, je třeba aktivní spolupráce s posluchačem. Navíc 

poměrně brzy vytlačil gramodesku z oblasti reklamy rozhlas. Gramodeska pak 

nastoupila úspěšnou dráhu v oblasti zprostředkovávání kulturních počinů.  

Jednou z prvních reklamních nahrávek tohoto druhu se stala  ta z roku 

1929, kdy německá gramofonová firma Ultraphon začala vydávat český repertoár. 

Pro pražskou firmu Ravitas vznikla reklamní nahrávka na níž barytonista Antonín 

Holzinger seznámil posluchače s přednostmi gramodesek Ultraphon. Druhá strana 

této desky byla vyhrazena foxtrotu Černošská ukolébavka kapelníka F. A. 

Tichého, zahranému autorem řízeným německým studiovým orchestrem. Dalšími 

protagonisty reklamních gramodesek se stal například tenorista Karel Hruška 

propagující tuk Sana, či Emil František Burian – divadelník a hudebník, oslavující 

výrobky firmy Telefunken. Gramodesky využili také při tvorbě vlastních reklam 

například Jiří Voskovec a  Jan Werich či Josef Skupa, který jejich prostřednictvím 

představil své postavy Spejbla a Hurvínka.5 

 

                                                           
5 Blíže k využití gramodesek v oblasti reklamy: /www.radioservis-
as.cz/archiv01/5001/50pub4.htm  [ citováno 15.4.2009]. 
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20. a 30. léta 20. století byla pak ve znamení šíření nových médií jako byl 

rozhlas a film. Zvláště ve 30. letech se jako masové médium prosadil právě 

rozhlas, který začal veřejně vysílat v roce 1923. Reklamní spoty, které se vysílaly, 

navázaly svojí formou právě na gramodeskovou reklamu. Většinou jednoduchá 

sdělení za hudebního doprovodu lákala posluchače na nejrůznější výrobky, 

pravidelnou součástí programové skladby rozhlasu se však reklama stávala jen 

pomalu. V prvních letech své existence narážela na malý zájem posluchačů, 

nedořešené finanční i administrativní zázemí. Proto o vzestupu reklamní tvorby 

v rozhlasovém pojetí můžeme fakticky hovořit až v období stabilizace rozhlasu 

jako instituce – tedy od roku 1929. 

Filmová reklama 
 

Její existence je spjata s nevyhnutelným pokrokem, který film jako 

médium počátkem 30. let zaznamenal. Jestliže jsme si u velkých průmyslových 

subjektů řekli, že využívali veškeré běžně dostupné formy propagace, které by se 

dali v jistém smyslu označit za tradiční, pak je dobré upozornit na to, že film 

rozhodně nebyl ve svých nejranějších dobách pro tyto účely používán a nebyl ani 

tak chápán. Mezi první reklamy patří snímek nazvaný Ferenc a kráva z roku 

1927. Jednalo se o reklamu na tuk Sana, který byl ve své době velmi populární. 

Ferenc Futurista6 hraje mlékaře, který je přesvědčován obchodním cestujícím, že 

není žádný problém nahradit nespolehlivě dojící krávu právě tímto výrobkem. 

Obchodního cestujícího hrál Futuristův bratr Eman Fiala.7 Oba tyto herce jsme 

později mohli vidět v mnoha dalších nepropagačních filmech a oba dva vždy těžili 

z komediálního talentu, který se u Futuristy uplatňoval především při ztvárnění 

svérázných postav i postaviček, jež osobitě pojímal jako groteskně laděné lidské 

                                                           
6 Vlastním jménem František Fiala (7.9. 1891 – 19.6 1947). Začal hrát už v němém filmu, ale 
největší slávu získal až v éře zvukové, kdy vytvořil několik desítek převážně komediálních rolí. Ve 
dvacátých a třicátých letech 20. století patřil mezi nejoblíbenější české kabaretní komiky. 
Vystupoval například v Červené sedmě, Aréně a Rokoku. Mezi jeho nejznámější snímky patří: 
Cesta do hlubin študákovy duše, Tetička, Důvod k rozvodu, Hotel Modrá hvězda a další. 
7 Eman Fiala (15.4.1899 -4. 6.1970) byl český herec a hudebník. Fiala se nejdříve věnoval hudbě, 
dirigování a komponování, složil hudbu k asi dvaceti filmům. I když hrát začal později, objevil se 
v téměř dvě stě filmech. 
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bytosti s neodolatelným šarmem. Futurista i Fiala těžili z bohaté výrazové škály, 

kterou měli dánu jakožto dar přírody a i při minimální mimice díky vrozeným 

dispozicím dokazovali maximálního účinku. Bylo to zřejmě patrné i v tomto 

propagačním filmu, který byl pojat jako groteska a i přes nevýrazný scénář a 

poněkud naivní dějovou linii, dokázal upoutat pozornost především díky 

hereckým výkonům. 

 

 

Tomuto snímku jsme se tak detailně věnovali jen proto, abychom 

demonstrovali, jak vypadal reklamní snímek té doby. Ferenc a kráva totiž přes 

rok jeho vzniku, představuje v podstatě české reklamní snímky obecně. I ty, které 

následně vznikaly až do roku 1939, kdy se éra První republiky uzavírá, jevily 

stejné formální vlastnosti. Totiž rozehraný příběh s plytkou dějovou linií, jejíž 

nedostatky jsou retušovány účastí vynikajících herců a hereček té doby. Komerční 

sdělení je pak neuměle a často násilně vloženo na samotný závěr. 

 

Není naším cílem vyjmenovávat postupně všechny další vzniklé 

propagační filmy, je však vhodné upozornit na to, že s jejich výrobou jsou spojena 

velká jména českého prvorepublikového filmu. Pro příklad jmenujme z režisérů 

Svatopluka Innemanna, Václava Kubáska, Martina Friče či Elmara Klose. Z herců 

pak jmenujme Sašu Rašilova, Vlastu Buriana, Theodora Pištěka, Raoula 

Schránila, Adinu Mandlovou, Světlu Svozilovou, či Lídu Baarovou, která 

působila například v reklamě nazvané Baby, jenž propagovala výrobek firmy 

Praga. Snímek byl natočen roku 1934.  

 

Ze stínu šablonovitě vyráběných reklam dokázalo vystoupit jen několik 

málo. Zmínit je třeba přístup Zlínských ateliérů, které zkusili filmovou reklamu 

více zdynamizovat, otevřít divákovi a využili také estetický potenciál hudby jako 
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nosného prvku snímku. Z konkrétních děl uveďme alespoň tři: Nová píseň, 

Podzimní rozmary, Silnice zpívá.8 

  

Pro zatím jsme uvedli hlavní nosné reklamní formy, které se staly 

postupem času běžně užívanými alespoň pro větší firmy se stabilnějším finančním 

zázemím. Rozhlas i film se stal synonymem moderního přístupu, který ovšem ne 

každý uznával, musíme zde upozornit na skutečnost, že kromě tak populárního 

plakátu se nadále jako hlavní reklamní formy stále užívaly vývěsní štíty, plechové 

cedule a také tištěné inzeráty. Moderní reklamu, která by vykazovala trvalý 

vzestup a snahu se inovovat, tak brzdila nejen nedůvěra obchodníků, ale také 

nedostatečné teoretické zázemí. Reklama byla především vnímána jako obchodní 

praktika a ovšem mnohdy také jako způsob nekalého jednání. 

 

Závěrem této části věnované prvorepublikové reklamě věnujme krátké 

zamyšlení právě reklamní teorii. Téměř veškerá osvětová činnost pro pracovníky 

v reklamě spočívala na několika málo subjektech.  Existoval tzv. „Reklub“, neboli 

Reklamní klub československý, který pořádal pravidelné kurzy, odborné 

publikace se téměř nevyskytovaly, tuto roli tak stále plnila jedna z mála vydaných 

knih na toto téma od Zdenko Šindlera, Moderní reklama. Tato publikace z roku 

1906 jakkoli ve své době pokroková, už nemohla společensky, kulturně, technicky 

i ekonomicky jinde se pohybujícímu Československu mnoho říci. Až v roce 1938 

vychází již zmíněná publikace Zdeňka Rossmanna Písmo a fotografie v reklamě. 

Obsahuje zcela relevantní rady ohledně vytváření reklamních plánů a 

předznamenává tak v mnohém obsah strategického plánování v oblasti 

marketingu, tak jak jej známe dnes.  

 

Co se týče obecného sestavení, rozlišoval se tzv. „malý“ a „velký“ 

reklamní plán. Malý obsahoval základní charakteristiku výrobku a jeho vlastností 

vzhledem k zákazníkovi a navrhoval reklamní prostředky. Velký obsahoval 

                                                           
8 Blíže k problematice Filmové reklamy firmy Baťa: HLOUCHOVÁ, Kateřina. Filmová reklama firmy 
Baťa do roku 1938. Magisterská diplomová práce. Masarykova univerzita, 2009. 
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kompletní studii výrobku, trhu a návrh provedení reklamní akce včetně grafického 

ztvárnění. Ing. Jan Solar9, jeden z největších odborníků na tuto oblast, uvádí ve 

svém ceníku z roku 1938 za malý reklamní plán cenu 1000 Kčs, za velký pak 

5000 Kčs.10 Solar vynikl v oblasti také jako poradce, jeho postřehy kombinující 

poznatky z teorie i praxe v sobě v podstatě nesly návod na to, jak vytvořit dobrou 

a efektivní reklamu.11 

 

Snad nejvíce pro rozvoj československé reklamy udělaly některé 

významné výrobní podniky, v jejichž podání sice praxe formovala teorii, nicméně 

velmi zdatně. Na začátku jsme jmenovali jako nejvýznamnější v této sféře firmy 

Schicht, Rolný, Nehera, Praga, Otta a Baťa, dodejme, že právě první a poslední 

z této řady svými inovativními přístupy změnily navždy tvář československé 

reklamní tvorby. Oba průmyslníci – Johann Schicht a Tomáš Baťa - uvedli do 

praxe mnohé postupy, které se dosud v Československu v reklamní tvorbě téměř 

neobjevovaly. Ještě dříve než si je uvedeme, upřesněme, že zatímco vrcholný 

rozkvět firmy Schicht spadá ještě do období před vznikem samostatného 

Československa, Baťa dosáhl největšího úspěchu až po roce 1918. Především se 

tedy jednalo o reklamní prostředky, které více reflektovaly reklamu jako nástroj 

komunikace. Obě firmy disponovaly obchodními zástupci, kteří se řídili přesnými 

pokyny. Jeho pracovní náplní bylo zastupovat firmu v obchodních jednáních, 

propagovat nové výrobky a sjednávat nové zakázky, disponoval plnou mocí toto 

provádět. Mít takového zaměstnance tedy v praxi znamenalo jakýsi druh živé 

reklamy. Kromě využití tradičních plakátů, letáků a cedulí se stálým Schichtovým 

zákazníkům věnovaly propagační tiskoviny s názvem Schichtův posel, dětem byly 

určeny pohádkové knížky. K dokonalosti tento systém zacílení jednotlivých 

skupin dovedl až Tomáš Baťa, který vybudoval ucelený, jednotný přístup 

založený na detailní znalosti svých zákazníků. Tak se kromě ryze propagačních 

                                                           
9 Vlastním jménem Josef Slabý. 
10 Blíže ROSSMANN, Zdeněk. Písmo a fotografie v reklamě, Praha: 1938. 
11  Ta má být především účinnou, aby se tak stalo, sdělení má být jasné, výstižné a vhodně 
předvedeno. Vytváření reklamy nemá být nahodilé, naopak, má se opírat o vědecké poznatky, ze 
kterých bude sestaven základ v podobě onoho plánu. 
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dárkových předmětů, objevila tzv. „živá reklama“, která využívala otevřených 

prostor výloh Baťových prodejen jako prostoru k propagaci Baťových 

doplňkových služeb. Dále tzv. „hesílka“, což byly krátké popisy zboží umístěné 

ve výlohách, kontakt se zákazníkem byl udržován pomocí zasílání „Sdělení“ a 

vytvoření databáze klientů. O Baťově „marketing managementu“ je toho jistě 

všeobecně známo, proto závěrem zmiňme ještě pozoruhodnou práci s logem 

firmy, jež svojí důmyslnou strategií anticipovala do jisté míry dnešní „corporate 

identity.“ 12 

 

Díky stále více a razantněji se uplatňujícím moderním médiím, která 

naplno otevřela cestu kreativitě, se československá reklama inovovala a přijímala 

nové podněty z okolí. Tak se v průběhu čtyřicátých let začala masivněji používat 

světelná reklama a v tištěné reklamě zase více designu, který upoutá pozornost. 

Tuto nadějnou cestu však hatí události v březnu 1939, kdy Československo jako 

samostatný stát zaniká. Násilné rozbití státu zpřetrhává nejen politické, 

ekonomické, ale i kulturní vazby, což se zcela fatálně odrazí i na československé 

reklamě. Je o ní rozhodnuto na dalších devět let.13 

                                                           
12 Podobně si počínala se svým logem i firma Praga, jež stejně jako Baťa dbala na designově čistý 
sloh, který bude vynikat snadnou zapamatovatelností a zároveň bude vysílat jednoznačné 
poselství.  
 
13 Mezi lety 1939-45 se čs. Reklama nevyvíjela prakticky vůbec, teoretická i praktická aktivita 
byla zcela zatlačena do pozadí a původní vazby zpřetrhány.  



                Československá reklama po roce 1948 
 

Rok 1948 je tradičně označován jako významný milník v historii  

poválečného Československa a je tomu tak především proto, že znamenal konec 

éry demokratického zřízení v této zemi a nástup komunistické strany do vedení 

státu, v němž se dokázala udržet až do pohnutého roku 1989. 

Ekonomické a politické aspekty 
 

Je třeba však upozornit na skutečnost, že události spojené s událostmi roku 

1948 měly svůj reálný základ v dění odehrávajícím se prakticky těsně po skončení 

2. světové války. Evropa byla nejzasaženější oblastí a válečná léta způsobila 

děsivý propad především v hospodářství. Evropské ekonomiky se pohybovaly na 

hranici krachů a nemohly se opírat o prakticky žádnou fungující položku. V této 

situaci přichází s možným řešením George C. Marshall, někdejší předseda Sboru 

náčelníků vojenských štábů, jež předkládá globální návrh na řešení tíživé situace 

jednotlivých států. Tento návrh vešel do historie jako tzv. „Marshallův plán“ a 

spočíval v rozsáhlé hospodářské pomoci Spojených států zemím Starého 

kontinentu.  Za touto snahou však Marshall neviděl jenom pomoc hospodářskou, 

ale viděl v ní také prostředek stabilizace politické situace. Velmi dobře si 

uvědomoval hrozící rozdělení světa na Západ a Východ, které by znamenalo 

hospodářský úpadek, jak to ostatně velmi zřetelně uvedl při jednom ze svých 

vystoupení: „Pokud by vysílená Evropa byla ponechána svému osudu, hrozí 

nebezpečí že by se mohl zhroutit moderní systém založený na dělbě práce a 

výměně zboží.“14 

 

Sovětský svaz  se však začal obávat z přílišného západního vlivu v Evropě 

a tak účast na Marshallově plánu odmítlo  a zároveň dalo jasně na srozuměnou, že 

totéž očekává i od většiny východoevropských států včetně Československa. 

                                                           
14 PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. Praha: ALBATROS, 2001, s. 243. 
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Československá vláda se tehdy ocitla v těžké situaci, přislíbila již svoji účast na 

poválečné obnově tak jak ji navrhoval právě Marshall, avšak nemohla ignorovat 

rezolutní vyjádření Jossifa Vissarionoviče Stalina, který jednoznačně zamítl tuto 

možnost. To byl do značné míry pro československé zástupce šok, do té doby 

dávala Moskva najevo, že souhlasí s jejich účastí na obnově poválečné Evropy 

tak, jak ji navrhoval Marshall. Pod nátlakem nakonec bylo odsouhlaseno, že 

Československo se do plánu nezapojí. Někteří historikové tento okamžik považují 

za „nový Mnichov“, podle historika Jaroslava Šedivého tím fakticky končila 

krátká etapa poválečného budování státu, která nesla ještě pořád většinu prvků 

demokratického vývoje.“ Navíc se tím naplnily obavy prezidenta Edvarda Beneše, 

jež se obával rozdělení Evropy na dva mocenské bloky.15 

 

Tímto rozhodnutím byla země fakticky uvržena do područí vlivu SSSR, na 

něž se jako na určitý vzor začalo nahlížet již bezprostředně po skončení války, již 

v roce 1945 se ozvaly některé hlasy, které volaly po zavedení centrálně 

plánovaného hospodářství, tak jak tomu bylo právě v Sovětském svazu. Tento 

návrh se dočkal podpory širokých vrstev obyvatel, neboť pro ně znamenal naději, 

že právě tento typ hospodářství si snáze poradí s nepříjemnými hospodářskými 

jevy. V létě roku 1946 proto vystupují zástupci Komunistické strany 

Československa s návrhem, který v praxi předznamenával zavedení sovětského 

systému. Jednalo se o Dvouletý plán hospodářské obnovy na léta 1947 - 8.  

 

Tento plán měl za úkol především obnovu válkou zničeného hospodářství 

a zvýšení průmyslové výroby o 10% v porovnání s předválečným stavem. Důraz 

se kladl především na rozvoj průmyslu v ekonomicky slabších oblastech republiky 

(např. na Slovensku), dosídlení pohraničí po odsunu Němců a vytvoření 

předpokladů pro odstranění přídělového systému.  

 

                                                           
15  Blíže: PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. Praha: ALBATROS, 2001. 
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Je třeba říci, že však v zásadě respektoval rozdělení ekonomického sektoru 

na soukromý a znárodněný.  Rovněž byla dílem odborníků, kteří vycházeli 

z ekonomických teorií a poznatků, takže se nedá hovořit o nahodilém díle pod 

politickým tlakem. Nicméně rozhodující se pro československé hospodářství stala 

skutečnost, že tento Dvouletý plán předznamenal skutečnost, že napříště se 

ekonomika v zemi bude ubírat výhradně po cestách plánovaného hospodářství.16 

 

 Po definitivním převzetí moci Komunistickou stranou Československa 

začaly být uplatňovány pětileté plány, jejichž hlavní náplní byla industrializace. 

Hlavním výrobním odvětvím se stalo těžké strojírenství a zbrojní průmysl a 

většina investic směřovala k posílení soběstačnosti nově vzniklého socialistického 

bloku. Díky ideologicky zkostnatělému systému přejatému ze SSSR dochází 

k přísnému plánování a řízení tvorby cen, rovněž výroba se orientuje podle 

jednotlivých požadavků centra plánování. Jsou zestátněny veškeré soukromé 

aktivity a tím dochází k velmi těsnému propojení mezi trhem a státem. Zákazník 

již nevybírá podle kvality, ale podle toho, zda je vůbec žádané zboží na trhu. 

Jednoznačná orientace na trhy RVHP značně omezuje konkurenceschopnost 

vyráběného zboží a také znamená uzavření československého trhu před výrobky 

ze Západu.  

Reklama...v ěc neznámá 
 

Takovéto nelichotivé a pro ekonomiku nezdravé zásahy pochopitelně 

ovlivňují i existenci reklamy. Na reklamu je najednou nahlíženo velmi opatrně a 

spíše nepřátelsky. Reklama je v myslích vládnoucích zakotvena spíše jako 

synonymum tržních zásad praktikovaných na Západě a také jako pozůstatek 

předcházejících poměrů. 

 

                                                           
16 Blíže k problematice tzv. „dvouletek“: PERNES, Jiří. Československo 1946-1992. Praha: 
ALBATROS, 1997. 
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Díky přetržení jejího přirozeného vývoje válečnými roky se mohla „volně 

nadechnout“ až v prvních poválečných letech. Zde jí však „srazil vaz“ obrat 

k centrálně plánovanému hospodářství, ve kterém pro ni jako pro plnoprávný tržní 

mechanismus prakticky nebylo místa. Události spojené s rokem 1948 znamenaly 

nejen konec demokracie v politice, ale i v ekonomice. Reklama se fakticky 

omezuje opět na holá sdělení základních faktů, pokud vůbec, soukromé firmy, 

které v meziválečném období znamenaly motor vývoje reklamní komunikace, 

jsou znárodněny a tudíž mizí naděje na navázání oné předválečné tradice. Jak 

těžké časy nastaly pro československou reklamu, dokládá mimo jiné i skutečnost, 

že v roce 1949 zaniká Reklub. Zánik takto významné instituce je jen důkazem 

naprosté absence kultury reklamní tvorby a také poukazuje na alarmující fakt, že 

nově se rodící společnost nepociťovala potřebu se reklamou či marketingem 

zabývat.  Celou reklamní tvorbu pak bude až do roku 1989 zajišťovat společnost 

Merkur. Od roku 1948 prakticky až do začátku šedesátých let se situace v tomto 

odvětví v podstatě neměnila. Z běžně používaných prostředků to byly především 

reklamní plakáty a cedule s jednoduchými texty, což vrací československou 

reklamu o dobrých padesát let nazpět.  

 

Zatímco tradiční reklamní formy zažívají opět do určité míry renesanci, 

„nová“ média ( rozhlas, film) se ocitají v inovačním útlumu. Je to patrné zejména 

v oblasti filmové reklamy, která se svým formátem opět vrací své počátky. 

Zejména po formální stránce, připomínají spíše dokumentární či někdy jakési 

instruktážní snímky, vynikají poměrně značnou stopáží a především nedovedou 

správně pracovat s nabízeným produktem. Tím také v podstatě popírají pravý účel 

své existence, můžeme konstatovat, že československá filmová reklama v daných 

podmínkách fungovala především jako přehlídka domácí výroby, je těžko 

identifikovatelná a opět na okraji zájmu společnosti. 

 

Teprve na počátku šedesátých let se objevuje určitý posun v podobě 

příchodu populárního „pana Vajíčka“, který reklamě dodává po dlouhých letech 

konkrétní tvář a představuje sice krajně primitivní a  neumělý, ale přece jen 
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v určitých momentech zdařilý pokus, upozornit na holý fakt existence reklamy. 

Díky tomuto pokusu dochází po dlouhé době k masivnějšímu oslovení veřejnosti a 

k upoutání pozornosti. Tato populární postavička s velmi jednoduchým designem 

založeným na bílých čarách na tmavém pozadí si dokázala udržet sledovanost až 

do roku 1989.17 

 

 

Jestliže vnitřní trh se pravé podoby reklamy téměř zbavil jako nevhodné a 

pro systém nepoužitelné, rozhodně si to nemohl dovolit v souvislosti s exportem. 

Centrálně plánovaná ekonomika je postavena na jedné straně na naprosté výrobní 

soběstačnosti, na straně druhé je to však export, který ji pohání vpřed.  V roce 

1947 vznikla inzertní kancelář Rapid. Byla to agentura nevelká, zpočátku 

zaměstnávala čtyři zaměstnance. Co je však velmi důležité zdůraznit je směr, 

jakým se od svého založení ubírala. Specializovala se na zprostředkování inzerce 

Československých firem do zahraničí, touto aktivitou se nejen v zásadě odlišovala 

od jiných „inzertních kanceláří“, které se orientovaly na domácí trh, ale především 

si budovala do jisté míry výsadní postavení. Této pozice Rapid dokázal využít 

obratně zejména po roce 1948, kdy na rozdíl od jiných reklamních agentur, jež 

buď zanikly či změnily svou pracovní náplň, fungoval nadále. Teprve v roce 1950 

došlo vlivem utužování poměrů k jeho znárodnění. Tou dobou už byl Rapid 

nepostradatelným komunikačním kanálem pro Československé podniky 

vyvážející své zboží do zahraničí. Snad také proto Rapid převzala Československá 

obchodní komora. Rapid se stává jedním z jejích oddělení, avšak v komunikaci se 

zahraničím používá své původní jméno. K jeho nejvýznamnějším počinům se řadí 

ty výstavnické.18  

Dodejme, že Rapid se v průběhu let několikrát transformoval, avšak jako 

reklamní agentura existuje dodnes. Kromě Rapidu a Merkuru se na 

                                                           
17  Autorem je Eduard Hofman. Animátoři nechtěli mít všechny předěly stejné, postavička se v 
průběhu let pouštěla do nejrůznějších činností a vzniklo přes pět stovek šotů. Inspirací k nim byly 
často také reakce diváků. V květnu, měsíci lásky, se na obrazovce objevila i podobná ženská 
postavička, které se pan Vajíčko dvořil. Jméno mu dali spontánně sami televizní diváci.  
18 Mezi ty nejvýznamnější patří EXPO 1958, či pořádání strojírenských veletrhů v Brně. 
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československém trhu pohybovala ještě Made in …publicity.  Vznikla v roce 1964 

a realizovala zejména propagaci zahraničních firem v České republice – Nina 

Ricci, Christian Dior, Bulgaria tabac a prestižní tuzemské veletrhy – Interkamera, 

Pragotherm.  

 

Merkur i Made in…publicity  byly po roce 1989 fakticky jako samostatné 

subjekty zrušeny, avšak jejich místo zabírají nově vzniklé reklamní agentury, 

které však již pracují ve zcela jiných ekonomických i společenských podmínkách. 

 

Společenské i ekonomické změny šly v revolučním roce 1948 ruku v ruce. 

A stejně jako poznamenaly život každého československého občana, poznamenaly 

také život reklamy. Přestože rozhodně nelze tvrdit, že období 1948 až 1989 je 

synonymem úspěšných a hlavně prospěšných let, přes hlubokou skepsi 

ekonomickou se podařilo na v pomyslné polovině tohoto období vytvořit něco, co 

propojilo společnost a reklamu  způsobem vídaným pouze ojediněle před rokem 

1939 u nás, či na Západě. „Pan Vajíčko“ do značné míry oživil zcela skomírající 

život reklamy a poukázal na tento fenomén způsobem, který si zasluhuje nebýt 

zapomenut. Teorie i praxe vycházela pak z jednoznačného diktátu vládnoucí 

skupiny a uplatňované ideologie.  
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