
     Reklama na kofolu  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fz1WjfGnASw     

 

 
 

     Hypotetickou soutěž o nejlepší reklamní spot polistopadové doby by s největší pravděpodobností 

vyhrála vánoční reklama na kofolu natočená v r. 2003. V České republice ji zná každý: tatínek jde 

na Štědrý den s dcerkou do zasněženého lesa a po cestě své dítě nabádá, aby se postilo, neboť jedině 

tak večer uvidí zlaté prasátko; když tatínek začne v závěji řezat vánoční stromek, děvčátko ho 

upozorní, že prasátko je už na dohled, a oba pak prchají před rozběhnutým divočákem.  

     Cílem reklamy nebylo uvést nový výrobek na trh: (obnovenou) kofolu lidé už dávno znali a 

reklama měla značku nápoje jen připomenout. Spot vytvořila reklamní agentura Kaspen: nápad 

dodala Bára Novotná, režisérem byl Martin Krejčí; tatínka hrál moravský herec Josef Polášek (38), 

již známý ze série ulítlých reklam na žvýkačky Orbit (takové to domácí žvýkání), holčičku zahrála 

čtyřletá Sandra Flemrová.  

     Reklama trvá 47 vteřin; ve své době byla tedy – spolu s podobně populární reklamou známou 

pod zlidovělým názvem Bóbika – představitelkou nového trendu příběhových reklam, které jsou 

zprvu vysílány v plné délce a pak již jen jako vystřižené scény (před r. 2000 se prakticky všechny 

reklamní spoty vešly jen do půlminuty). 

     Ještě si připomeňme historii propagovaného nápoje, neboť ta s danou reklamou samozřejmě 

souvisí. Komunistické Československo se snažilo dovážet co nejméně zboží ze západního světa 

svobodného trhu, a tak československá vláda uložila potravinářskému výzkumu vyvinout 

z domácích surovin nápoj, který by byl tuzemskou obdobou ve světě velmi populárních 

nealkoholických nápojů Coca cola a Pepsi cola. Kofola byla výsledkem tohoto výzkumu (1959) a 

u české veřejnosti si získala značnou oblibu.  

     Se změnami po r. 1989 nabídku nealkoholických nápojů především v pohostinství ovládly 

předražené a přeslazené nápoje světových značek, navíc nabízené v malých objemech. Odtud 

vznikla poptávka po někdejší (často sudové) kofole, živená zejména rozvojem rekreačního 

automobilismu a cykloturistiky. Reklamy na „obnovenou“ kofolu jsou doprovázeny sloganem Když 

ji miluješ, není co řešit, který je považován za jeden z nejzdařilejších českých reklamních sloganů 

vůbec: v jednoduché formě spojuje lehce konzervativní i mladistvě slangový tón. 

 

     Silné stránky vánoční reklamy s divočákem jsou tyto:  

     1. Reklama vůbec nepředvádí propagovaný výrobek; je tedy vstřícná k běžnému divákovi, který 

o Vánocích očekává pohodu, nenarušenou vtíravým byznysem;   

     2. Reklama na nápoj s tradicí oživuje všechno příjemné ze starých dobrých časů, kdy o Vánocích 

ještě býval sníh a kdy rodiče věnovali svůj čas dětem a jejich zimním radovánkám (tatínek i dcerka 

svým oblečením i sáňkami, které s sebou mají, jako by vypadli ze 60. let, kdy se kofola rozšířila); 

https://www.youtube.com/watch?v=Fz1WjfGnASw


     3. Atmosféru vžitých tradic posiluje motiv štědrodenního půstu a očekávaného zlatého prasátka; 

táta a dcerka spolu vedou dialog, který svědčí o jejich blízkém, důvěrném vztahu – je to něco zcela 

jiného, než když v reklamě maminka svolává děti jenom proto, aby jim nalila džus nové značky; 

     4. Vše je propracováno do detailu: na úvod spotu se nad hlavami obou postav ozve zlověstné 

zakrákání – můžeme očekávat, že nastane drama; 

     5. Holčička tatínka převeze; ten do poslední chvíle netuší, co se vlastně děje, ale dítě má situaci 

pevně v rukou (vzpomeňme na podobně vystavěné – a ryze české – anekdoty o Pepíčkovi); vyznění 

příběhu je vtipné;    

     6. Spot má také svou výchovně osvětovou stránku: řezat v lese vánoční stromky jen tak na 

divoko, to se přece nesmí;  

     7. Náročnější divák ocení i filmařské zvládnutí závěrečné scény: divočák byl skutečný (dnes by 

ho nahradila počítačová animace) a sníh sice umělý, ale není to znát.      

    

  

https://www.extra.cz/prase-sebrali-z-gauce-autorka-legendarni-reklamy-promluvila-pro-extra-

cz/galerie/0    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 
     


