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V čase, keď píšem tento text, dokončujú v neďalekom Pezinku, ktorý má len o niečo
viac než 20 000 obyvateľov, druhý mohutný supermarket. Rozčúlil som sa riadne,
už keď stavali ten prvý. Dokonca som sa povadil i s priateľmi, pričom som zastával
klasické eko- názory, že veľké nákupné centrá v malých mestách nemajú čo robiť,
pretože spôsobujú postupné vymieranie a vyľudňovanie historického jadra, bankrot
drobných špecializovaných obchodov, svojou uniformitou potlačujú rôznorodosť, sú ne-
ekologické, neúsporné a k takému správaniu vedú i svojich zákazníkov. Ich počet ne-
ustále rastie a vplýva na život nielen tých, ktorí sa mu vedome či nevedome poddali, ale
i tých, ktorí priamo so životom v super- či hypermarketoch nechcú mať nič spoločné.
Schránky domov v okruhu desiatok kilometrov zapĺňajú svojimi propagačnými mate-
riálmi a celým svojím zjavom a pôsobením upriamujú myseľ ľudí iba na veci a peniaze. 
Fenomén reklamy – to jest neutíchajúceho a agresívneho nabádania k nakupovaniu
tovaru a služieb, zaberá v našich životoch príliš veľké miesto, aby ostal nepovšimnu-
tý a nespracovaný. Je zrejmé, že ešte dlhú dobu bude súčasťou nášho života. A tak
jediné, čo ostáva pospolitému „segmentu trhu“ (ako určité skupiny ľudí nazývajú pra-
covníci reklamných agentúr), je akýsi novodobý druh sebaobrany, ktorý umožní držať
si protivníka od tela. Iba tak si môžeme uvedomiť, z akých pohnútok vychádza napĺ-
ňanie našich potrieb. Či konáme pod vplyvom reklamy a stávame sa teda „otrokmi“
rôznych firiem, alebo je naše rozhodnutie „slobodné“. 
Z tohto uhla pohľadu vnímam dokumentárny film Víta Klusáka a Filipa Remundu
Český sen (2004) ako spoločensky mimoriadne prospešný. Pre mňa je vzácny aj tým,
že v sebe ukrýva viac navzájom prepojených tém, než je na prvý pohľad zrejmé.
V nasledujúcom texte sa ich pokúsim zhrnúť. 
Ironický pohľad na ľudí, ženúcich sa bez rozmýšľania za lacným nákupom, a téma
„konzumnej spoločnosti“, ktorá bola v súvislosti s týmto dokumentom v médiách

ČESKÝ SEN – DROBNÁ ÚVAHA 
O REKLAME A BLAHOBYTE
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neustále opakovaná je najviditeľnejšia, ale nie najdôležitejšia. Prilákanie dvoch tisí-
cok zákazníkov k neexistujúcemu hypermarketu je iba spôsob, ako odkryť obludné
možnosti reklamy manipulovať s ľudskou psychikou a umelo stanovovať spoločenské
trendy. Reklama je neustávajúca, obťažujúca, mätúca, ukazujúca sa v rôznych podo-
bách a najmä propagujúca príťažlivou formou vyprázdnené obsahy. Toto je dôležitá
téma, ktorá sa v západnom svete objavila už dávno. (Koncom šesťdesiatych rokov
minulého storočia vyšla v USA kniha Štyri dôvody pre zrušenie televízie, ktorú napí-
sal bývalý majiteľ úspešnej reklamnej agentúry Jerry Mander. Po pätnástich rokoch
práce s médiami a reklamou dospel k záveru, že práve vďaka nim je svet zaplavova-
ný množstvom bludov a skreslených informácií). Aj východoeurópske krajiny vhupli
do sveta manipulovaného reklamou bez akéhokoľvek prechodu, a možno preto sú
spôsoby ako túto tému otvoriť a hovoriť o nej tak trocha šokujúce. 
Na tom, že sa autori rozhodli realizovať reklamnú kampaň na nejestvujúci obchod,
nie je nič odsúdeniahodné. Reklama často pracuje s nereálnym obrazom konkrétne-
ho tovaru – prisudzuje mu schopnosti, ktoré sám o sebe nemá, prípadne nevhodné
vlastnosti utajuje, alebo zahmlieva (spomeňme si len na zabudnutú reklamnú kam-
paň HZDS a obraz Kriváňa umiestneného v alpskej krajine, alebo masívne reklamy na
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zbankrotované finančné inštitúcie). Český sen je koncipovaný ako sociálny a psycho-
logický experiment, ktorý nástroje reklamy divákovi prezentuje. Sám osebe je teda
morálny – paradoxne ukazuje pravdivý stav. Zaznamenáva reakcie ľudí na mechaniz-
my, ktoré používa reklama. (Mnohé vážne psychologické experimenty s nič netušia-
cimi ľuďmi by sme takto mohli nazvať nemorálne, ich výsledky a vyhodnotenia sú
však pre vedu a spoločnosť prínosom.) Naopak, nemorálna je reklama. Morálku vní-
mame ako systém zažitých a overených hodnôt, dlhodobo používaných spoločnos-
ťou, ktorý sa mení len veľmi pomaly, resp. vôbec – naproti tomu reklama alibisticky
stanovuje neustále nové hodnoty – podľa nálad cieľových skupín, alebo podľa záme-
rov firiem presadiť na trh nový tovar. Ak reklama parazituje na hodnotách aktuálne
vyznávaných v spoločnosti, tak Český sen parazituje na reklame. Výroky recenzentov,
že konanie autorov je cynické, naduté, či nemorálne sa môžu zdať ako adekvátne,
nemožno ich však použiť ako výhradu. Postupujú totiž v mantineloch „biznisu“ a re-
klamy, nie však ako Remunda a Klusák – absolventi FAMU, ale ako majitelia, mana-
geri Hypermarketu Český sen. K téme identity sa ešte vrátim. 
Reklama nepropaguje iba hmotné, či hmatateľné produkty (to by sme v zásade moh-
li vnímať ako užitočnú aktivitu), ale – a to je oveľa komplikovanejšie – i myšlienky,
tézy, ideologické predstavy, samozrejme, vždy vyabstrahované, zjednodušené, zba-
vené komplikovaných súvislostí. Vytvára mýty (nikdy sa nekaziace Auto) a falošné
predstavy (reklamy na Životné poistenie pôsobia, akoby ste sa poistením mali stať
nezraniteľným). Pre mediálne bezbranného človeka, čiže človeka neschopného roz-
lišovať a rozmýšľať nad importovanými reklamnými obrazmi, je nemožné rozhodnúť
sa slobodne. Rozhoduje sa na základe povrchných vnemov. Archívne zábery v úvo-
de filmu, zobrazujúce dlhý rad ľudí čakajúcich na nedostatkový tovar z čias komuniz-
mu navyše zasadzuje tento motív do zvláštneho, neobyčajne inšpirujúceho kontextu.
Pýtame sa sami seba, aký zmysel vlastne mala zmena politického režimu, keď sa na-
chádzame opäť vo svete lží, falošných sľubov a propagandy. (Prepáčte mi drobné
odbočenie, ale na um mi prišiel výrok českého režiséra Vojtecha Jasného, uvedený
v knihe Miša Suchého Keď som bol a nebol doma, že komunizmus a kapitalizmus
sú dve polovice jedného zadku. Problém je, keď sa človek ocitne uprostred.) 
Reklamná práca firiem a politických strán s verejnou mienkou zasahuje každodenne
do nášho života, a to v takej forme, že nie sme vždy schopní rozlíšiť, či ešte konáme
slobodne, na základe vlastných rozhodnutí. Komunistická propaganda, obdoba sú-
časnej reklamy, bola ľahšie odhaliteľná. Vtedajšia vládnuca moc obmedzovala slo-
bodu ľudí v mnohých rovinách života, čo okamžite vyvolávalo nedôveru k propagova-
ným ideám. Dnes žijeme v slobodnom štáte a necítime nejaké obmedzenia, ktoré
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by nám napovedali, že sme manipulovaní. Vďaka psychologicky a strategicky premys-
lenej práci rôznych agentúr, sme schopní uveriť všetkému, čo k nám v podobe me-
diálnych informácií prichádza. Mnoho ľudí podvedome verí tomu, že šťastie a spokoj-
nosť v živote prichádza s nakúpeným tovarom. (Sledoval som ten pocit na sebe, keď
som si kupoval diskmen. Bol totiž dosť drahý, a tak som si musel tento nákup riadne
argumentačne doložiť. Sám som bol zaskočený, keď som sa pristihol pri myšlienke,
že so slúchadlami na ušiach sa budem cítiť spokojne a nebudú ma ťažiť problémy.
Odvtedy sa viac kontrolujem...)
Neživosť, virtualita obrazu sveta okolo nás, ktorý zobrazujú väčšinové médiá, je vlast-
ne rovnaká ako pred pätnástimi rokmi. Rovnaká je i obsahová prázdnota, či tuposť
firemných „ideológií“, ktorými sme neustále atakovaní. To je jedna z analógií s komu-
nistickou minulosťou, ktorú tento film ponúka. V tomto kontexte je zaujímavý aj motív
kolaborácie (nie celkom rozvinutý a dokončený) a otázka, prečo je človek schopný
vykonať prácu, s ktorou nie je „vnútorne“ stotožnený. 
Ďalším dôležitým problémom, ktorý film nastoľuje, je otázka ľudskej identity a vnú-
tornej autentickosti v súčasnej spoločnosti. Na jednej strane ide o identitu ľudí, ktorí
svoje správanie, obliekanie, stravovanie naozaj podriaďujú reklame a predstavu sa-
mého seba stotožňujú s obrazom z reklamných médií. Konajú tak v domnienke, že
zakúpením výrobku získajú vlastnosti, ktoré boli súčasťou jeho obrazu v reklame.
Následne dochádza k pocitom frustrácie a nenaplnenia, keďže napríklad zakúpený
Dezodorant z nás neurobil sexuálne príťažlivejšiu bytosť, ako sme videli v televíznom
spote, Sedacia súprava nevytvorila pocity rodinnej pohody, ktorý sme cítili pri pohľa-
de na pekný obrázok z firemného katalógu, a sediac už hodinu v novom Aute počas
rannej zápchy v meste môžeme iba spomínať na zábery z reklamy, v ktorej sa Auto
preháňalo ukrutnou rýchlosťou po šírych a malebných prímorských krajinkách. 
Ako uvádza popredný český sociológ Jan Keller v knihe Abeceda Prosperity, ľudia
konzumujú viac, ako v skutočnosti potrebujú v snahe byť „niekým“, niečo znamenať
a to v spoločnosti, ktorá posudzuje mieru úspešnosti podľa veľkosti osobnej spotreby.
(To, že takouto spoločnosťou je aj naša krajina, dokazuje napríklad aj platný zákon,
podľa ktorého môžu rodičom odobrať dieťa a umiestniť ho do výchovného ústavu prá-
ve z dôvodu nedostatočného materiálneho vybavenia rodiny.)
Na druhej strane ide o identitu ľudí, ktorí svet obchodu a marketingu riadia. Vďaka ces-
te manažérov Klusáka a Remundu cez rôzne odevné a kadernícke spoločnosti, castin-
gové, fotografické či PR a reklamné agentúry, ktoré vytvárajú umelý Image ich spoloč-
nosti a teda aj ich samých, vidíme povrchnosť a klamlivosť sveta marketingu. Dôležití
ľudia, ktorí pri predávaní tovaru vstupujú do kontaktu s potencionálnymi klientmi sú
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sami tovarom, vecou, ktorá (v lepšom prípade) v sebe obsahuje aj akýsi význam, pred
očami iných však skrytý za fazónu neustávajúceho šťastia, úspechu a fráz. 
Pre mňa je najdôležitejším motívom filmu neutíchajúci hlad po prosperite, materiál-
nom blahobyte. Už raz spomínaná úvodná sekvencia, ktorá s presahmi radí za sebou
zábery z čias hlbokého komunizmu a súčasnosti, vytvára čudesný pocit kontinuity
čakania na spoločnosť blahobytu (nakoniec sú ľudia vpustení do jej útrob, aby boli po-
hltení...), a tým odhaľuje pravdivé a mrazivé poznanie. Obraz komunistického štátu,
v ktorom nebudú existovať peniaze a ľudia si z obchodov budú slobodne brať čo tre-
ba, vystriedala idea o ekonomicky prosperujúcom štáte, ktorý (rovnako niekedy v bu-
dúcnosti) vyrieši všetky finančné problémy statočne pracujúcich ľudí. Vďaka tomu
získavajú politici podporu u tých vrstiev obyvateľstva, ktoré sa cítia (!) materiálne ne-
zabezpečené. (Po revolúcii sme počuli, že dosiahneme ekonomickú úroveň Rakúska
do desiatich rokov, podobne nás varovali politici, že v prípade neprijatia do EÚ naša
úroveň klesne a pod.) Vidina materiálneho blaha ovplyvňuje stav celej spoločnosti.
Problém však nastáva, keď sa namiesto politických fráz pokúsime pojem prosperi-
ty definovať. Ukáže sa totiž, že idea prosperity všetkých obyvateľov je mýtus, utópia
rovnaká ako utópia komunistického štátu a iba strach z prepadu preferencií bráni
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politikom povedať, že rozdiely v regiónoch sa síce dajú zmierňovať, ale nie vyrovnať
a že vďaka rozmanitosti ľudských charakterov nie je v silách ekonomiky a politiky po-
skytnúť obyvateľom rovnako vysoký existenčný štandard. 
V súvislosti s touto témou mi prichádza na um hraný film rakúskeho režiséra Ulricha
Seidla Psie dni. Zdá sa mi, že oba filmy, charakterizované úplne odlišnou poetikou
a spôsobom vyjadrovania, majú jednoznačne spoločnú vnútornú tému prosperity.
Oba filmy zobrazujú dve rozličné fázy na akomsi pomyselnom diagrame materiálnej
úrovne občanov. Zatiaľ čo Psie dni ukazujú stav krajiny, ktorá je už niekoľko desať-
ročí cielene zameraná na neustále zvyšovanie životnej úrovne, Český sen dokumen-
tuje spoločnosť, v ktorej sa tento proces dynamicky začína. Nálada, ktorú tieto filmy
produkujú, je úplne iná – má to však aj svoju vnútornú logiku. Psie dni sú depresívne,
pochmúrne, plné bytostí prežívajúcich síce v nadbytku, no vnútorne vyprázdneným
životom, v ktorom sa starostlivosť o gágor, nepoškrabaný lak auta a dobrý sexuálny
zážitok stali najdôležitejším existenčným momentom. Psie dni sú bezvýchodiskové
a nihilistické – rozvrátené medziľudské vzťahy pôsobia nenapraviteľne. Český sen
nás zase poteší povzbudivým naladením, vtipom (scéna, v ktorej Klusák presviedča
pracovníka reklamnej agentúry, aby na plagát napísal, že „nikdo neodejde s prázd-
nou“), iróniou (scéna, v ktorej autor hudby vysvetľuje „jak se dělá, že lidi pláčou“ pri
počúvaní hudby) a tendenciou ku „skotačeniu“ (napríklad prostoduché prezentovanie
značky Hugo Boss jej nasnímaním na podšívke saka). Na rozdiel od Psích dní uka-
zuje Český sen počiatočný stav, v ktorom k vykoreňovaniu či odlučovaniu ľudí od reál-
neho života a prirodzených vecí prírody práve dochádza, ako to hutne ukazuje scéna
konkurzu na českú rodinu, ktorá má skúsenosti s nakupovaním v hypermarketoch.
V nej mladé dievča popisuje prechod z únavného „trmácania“ v prírode do nákup-
ného strediska, ako keby v jej živote vyšlo slniečko. Priamo pred očami vidíme, ako
virtualita reklamy pohlcuje reálny život. Veľké obchodné centrá sú konštruované tak,
že izolujú klienta od skutočných problémov a umiestňujú ho do sveta, kde je všetké-
ho dostatok. Je preto logické, že sa bude rád a čoraz častejšie do takéhoto priesto-
ru vracať. Problémom však je, že senzibilita človeka odchovaného v hypermarketoch
k ekologickým, sociálnym a ďalším problémom reálneho sveta sa bude zmenšovať
a skončí sa úplnou letargiou. 
Napriek tomu Český sen otvorenému divákovi dáva nádej, a tým, že odhaľuje rôznorodé
marketingové stratégie firiem, aj návod na dôstojné prežitie v spoločnosti zameranej
na konzum. Český sen je pozitívnym filmom a to aj vďaka množstvu kladných reakcií
ľudí, ktorí sa stali terčom experimentu, ale dokázali situáciu obrátiť vo svoj prospech
a vďaka samotným divákom, zapájajúcim sa do rôznych diskusií, ktoré film vyvolal. 
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Nakoniec sa mi zdá dôležité povedať, že Český sen nevnímam ako film propagujú-
ci ideológiu z „opačnej“ strany, ktorá nám hovorí: „Bojkotujte hypermarkety“. Celý
projekt, a myslím tým nielen film, ale i jeho ďalší život (diskusie na internete, rozho-
vory s tvorcami filmové kritiky, novinárske úvahy, citácie filmu v reklame a v politic-
kých karikatúrach, ale i súdne doznenia...), je výzvou k tvorivému a samostatnému
mysleniu. To je jeho najdôležitejšie posolstvo.

CITOVANE FILMY:

Český sen (2004; Vít Klusák, Filip Remunda), Psie dni (2001 – Hundstage; Ulrich Seidl).
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