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Kultovní reklamy: D�myslná skláda�ka Hondy spolkla

filma��m 606 pokus�

Reklama na Hondu Accord z roku 2003 je jedním z nejop�vovan�jších spot� v�bec. Desítky díl� auta do sebe

zapadají v d�mysln� složitém mechanismu. Ten auto�i p�ipravovali šest m�síc�, výsledku totiž cht�li docílit bez

po�íta�ových efekt�.

Op�vovaná reklama na Hondu Accord „Cog“. | foto: Honda

/ Ekonomika

Není to p�kné, když to všechno funguje? To jsou jediná slova ve slavném televizním spotu na Hondu Accord s názvem Cog. Tv�rc�m se v

n�m poda�ilo sestrojit rafinovaný �et�zec událostí, jehož výsledkem je nová honda. Ozubená kola p�edávají pohyb pneumatikám, které jedou

do kopce, aby rozložily seda	ku, a daly do pohybu další desítky díl�.

Svou roli v tomto sv�t� dokonalé fyziky hraje všechno. Od vylitého oleje, p�es po zemi chodící st�ra	e až po vzdušný vír, který vytvo�il bizarní

„koloto	 oken“. Úžasné je p�edevším to, že výsledku se poda�ilo docílit bez po	íta	ových efekt�. Na první pohled je tomu t�žké uv��it, t�eba

když pneumatiky vyjedou do kopce. K tomu však sta	il jednoduchý trik; sta	ilo umístit nahoru do každé z nich závaží.

Honda okouzlila vychytanou a po
ádn� drahou reklamou | (1:59) | video: Honda

V dob� natá	ení reklamy byla Honda na sv�tovém trhu trojkou mezi japonskými automobilkami. Znám�jší byla Toyota a Nissan. Neda�ilo se jí

zejména v Evrop� a ve Velké Británii, kde její prodeje padaly už od roku 1998.

V reakci na špatné výsledky najala automobilka londýnskou kreativní agenturu Wieden+Kennedy’s, aby rozjela rozsáhlou kampa� v televizi,

rozhlase, novinách i na ulici. Tehdy rozvinula sv�j slogan „Power of dreams“ neboli Síla sn�.

Reklama Cog byla vyvrcholením této kampan�. Poprvé ji odvysílali 6. dubna 2003. Plnohodnotná dvouminutová verze se objevila pouze

desetkrát, avšak s pe	liv� vybraným na	asováním, nap�íklad uprost�ed exponovaných sportovních vysílání. Sta	ilo to však k obrovskému

úsp�chu. Reklamu p�ijala kritika a vyplatila se i finan	n�. Psalo se o ní v novinách, jako jsou The Daily Telegraph, The Independent a The

Guardian.
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Jen dva dlouhé záb�ry

Ve spotu se k sob� v komplikovaném mechanismu spojuje 85 r�zných díl� nové Hondy Accord. Vše bez speciálních efekt�, pomocí po	íta	e

se však zvýraznil t�eba post�ik skla nebo zvukové efekty. Nicmén� to, co vidíte, je skute	n� výsledkem fyziky a stovek hodin

experimentování. K tomu, aby filma�i docílili kýženého výsledku, po�ídili celkem 606 pokus�. Navíc se celá reklama skládá z pouhých dvou

stejn� dlouhých zhruba minutových záb�r�.

Reklama se vytvá�ela p�l roku. První dva m�síce se p�ipravovaly stovky ná	rtk� automobilových díl� v

prapodivné kooperaci. Další 	ty�i m�síce trvala p�íprava, testování a natá	ení. N�které nápady se realizovat

nedaly, t�eba nápad zakomponovat do složitého mechanismu vybuchující airbagy. Výsledné dva záb�ry se

filmovaly 	ty�i dny. Aby vše fungovalo, musely se p�edm�ty umístit na svá místa s milimetrovou p�esností.

Tv�rci spotu se inspirovali Rube Goldbergovým strojem. Goldberg byl americký um�lec a vynálezce. Jeho stroj

pomocí složitých mechanism� m�l splnit jednoduchý úkol. N�komu možná reklama také p�ipomene starou

po	íta	ovou hru Incredible Machine, která byla sou	ástí prvních Windows.

Reklama stála 6,5 milionu dolar� a �adí se k historicky nejdražším televizním spot�m. Ve svém roce sklidila mnoho ocen�ní, nicmén�

navzdory všem o	ekáváním nezvít�zila na prestižním festivalu v Cannes.


