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1. Úvod – Orchestr Ježkovy stopy  

1.1.   Všeobecné informace 

Orchestr Ježkovy stopy je mladý energický swingový orchestr, který tvoří jedenáct 

instrumentalistů, konferenciér a zpěvák Radek Žitný a zpěvačka Lenka Švestková. Jako jediné 

profesionální těleso se zabývá výhradně českou swingovou hudbou 30. a 40. let. V repertoáru 

naleznete písně Jaroslava Ježka, stejně jako Kamila Běhounka či Jiřího Traxlera.  

1.2. Večery u Werichů s Orchestrem Ježkovy stopy 

Večery u Werichů jsou pořadem, na kterém spolupracuje Orchestr Ježkovy stopy, jakožto 

mladý a energetický orchestr ctící českou swingovou hudbu 30. a 40. let, s Žižkovským 

divadlem Járy Cimrmana, kde jedním z jeho zakladatelů a dosud působících aktérů je Miloň 

Čepelka. Protože se orchestr zabývá nejen tvorbou Jaroslava Ježka, ale také obdobím jeho 

působení, jeho vlivy a provázaností tehdejší scény, Večery u Werichů jsou pořadem, který se 

snaží tuto dobu přiblížit. Ústřední postavou Večera je paní Eva Tůmová, hospodyně Jana 

Wericha, která popisuje historii svého dlouholetého přátelství s významnou českou herečkou a 

scénáristkou Janou Werichovou.  

Ve Werichově domě na Kampě paní Tůmová strávila dokonce několik let. Povídá o svém 

životě v domě jednoho z nejvýznamnějších českých filmových a divadelních herců 

a představitelů divadelní kultury. V domě u Werichů se scházelo mnoho významných osobností 

a je až neuvěřitelné, koho všeho měla paní Eva za celý svůj život možnost potkat. Eva Tůmová 

byla nejen dětskou kamarádkou Jany Werichové, ale později se stala vychovatelkou Werichovy 

vnučky Fanči.  

Večer bude moderuje jeden ze spoluzakladatelů Divadla Járy Cimrmana, básník, prozaik, 

textař, herec a scénárista Miloň Čepelka. Přibližuje vzpomínky Jana Wericha a jeho historky 

z Osvobozeného divadla, pražské avantgardní divadelní scény, která byla založena v roce 1925. 

Doplňuje také informace, jak spolupracovali Jan Werich s Jiřím Voskovcem a Jaroslavem 

Ježkem.  
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2. Analýza dosavadní formy komunikace  

Orchestr se snaží své posluchači a potenciální klienty oslovovat hlavně přes sociální sítě 

online. Ke komunikaci využívá hlavně Facebookovou stránku, ale taky má vlastní webovou 

stránku, instragram profil a YouTube kanál.  

● Facebooková stránka – Orchestr Ježkovy stopy – celkově má 2343 sledujících  

Orchestr využívá nejvíce pro komunikaci se svými zákazníky a posluchače FB. 

Obzvlášť teď v době karantény, kdy sociální sítě slouží jako jediný efektivní 

komunikační kanál pro orchestr. Snaží se přidávat příspěvky nejméně 2–3 za týden. 

Pořádá malé soutěže pro své posluchače například Uhodni název písničky. Kdo první 

napíše název písničky do komentářů dostává výhru – originální plátěnku orchestru.  

● Instagram profil – @orchestrjezkovystopy – celkem k 1.05.2018 421 sledujících  

Instagram profil je méně aktivní než FB stránka orchestru. Nicméně i v rámci 

Instagramu orchestr pořádal několik malých soutěží, například soutěž o CD. Účastníci 

soutěže měli dát profilu „Follow“, následně označit někoho v komentářích, koho by CD 

potěšilo a zodpovědět na otázku: kolik koncertů odehrál orchestr za celou dobu své 

existence. 

● YouTube kanál – celkem k 1.05.2018 421 sledujících 

Vlastní YouTube kanál má orchestr spuštěný již od roku 2014, celkově od té doby 

nasbíral 27 453 zhlédnutí, což je poměrně málo za období skoro 6 let. Může to být 

vysvětleno tím, že kanál skoro neobnovuje a nepřidává nová videa, celkově má 8 videí. 

Nejvíce zhlédnutí (celkově 3 646) má písnička od autorů Jaroslava Ježka, Jiřího 

Voskovce a Jana Wericha Proč nemohu spát, která se stala titulní písní nového CD, 

které orchestr před dvěma lety vydal.  

● Články v novinách  

Novinky.cz článek o vystoupení orchestru ze dne 23.2.2018 – „Orchestr Ježkovy stopy 

opojně swingující“. O vystoupeních orchestru se můžeme dozvědět i z Lidových novin.  

● Spolupráce s Regiojet  
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Album Proč nemohu spát nalezneme ve všech vozech Astra, hned jako první ve složce 

jazz. 

● Media – rozhlasové vysílání  

Orchestr zatím měl úspěšnou zkušenost s vysíláním na Country radiu, do budoucna 

plánuje i další spolupráci s rozhlasem. 

2.2. Vyhodnocení dosavadní formy komunikace 

Analýza dosavadních komunikačních kanálu ukazuje, že orchestr Ježkovy stopy využívá 

nejvíc komunikaci přes FB, nicméně má i jiné kanály (Instagram, YouTube, rozhlasové 

vysílání). Hlavní problém spočívá především v tom, že orchestr se nezaměřuje na konkrétní 

cílové skupiny, které pravděpodobně nemá jasně vydefinované. Výsledkem je že příspěvky 

nezískávají hodně shlédnutí a počet sledujících nestoupá. V současné době se situace ještě 

zhoršila tím, že orchestr nemůže v době karantény vystupovat a v podstatě nemůže fungovat 

v normálním pracovním režimu.  

2.3. Komunikační cíl  

Dílčím cílem je zaměřit se na jednotlivé cílové skupiny a vybrat správný, interaktivní kanál 

pro každou jednotlivou skupinu. Například, potenciální posluchači školního věku by orchestr 

mohl oslovovat hlavně přes sociální sítě, především Instagram ve formě krátkých „stories“ 

(krátká videa na Instagram) a stručných publikací. Starší věková kategorie může být oslovována 

přes rozhlasové a televizní vysílání. 

3. PEST Analýza makrookolí  

PEST analýza je analýza politicko-právního (P), ekonomického (E), sociálně-kulturního (S) 

a technologického (T) prostředí, které zevnějšku působí na vybraný objekt. Externí faktory, 

které mají vliv na komunikační strategii orchestru Ježkovy stopy a na které by se mělo dávat 

pozor jsou popsané v následujících odstavcích.  

3.1. Politické a legislativní prostředí 

Politické změny v oblasti kultury nemohou značně ovlivnit fungování orchestru vzhledem 

k tomu, že subjekt není příspěvkovou organizací a nečerpá dotaci od státu. V legislativním 
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prostředí se neočekávaly žádné zásadní změny, ale nastaly v letošním roce v podobě karantény. 

V souvislosti s usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým byl pro území České 

republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu korona viru 

/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky vyhlášen nouzový stav. V důsledku 

toho bylo zakázáno pořádat jakékoli kulturní akce po celou dobu nouzového stavu, což značně 

ovlivní provoz orchestru na několik měsíců. Mezi další legislativní faktory můžeme zmínit 

například daňové zákony, právní úpravu pracovních podmínek, autorská práva apod. 

3.2.Ekonomické prostředí 

Kromě základních makroekonomických ukazatelů (míra inflace, výška HDP, stav 

směnného kurzu apod.) do nich totiž patří i přístup k jednotlivým finančním zdrojům, včetně 

dotací z veřejných rozpočtů. Orchestr Ježkovy stopy je těmito faktory ovlivňován jen zřídka. 

Jak bylo zmíněno, kolektiv není příspěvkovou organizací a nevyužívá finanční prostředky 

z veřejného rozpočtu.  

3.3.Technologické prostředí 

Součástí této oblasti by mělo být zmapování, zda okolí poskytuje orchestru potřebné 

technické nástroje. Jelikož Ježkovy stopy žádné speciální technické prostředky nevyužívá, není 

tato oblast podstatná. Orchestr má vlastní hudební nástroje, které si na koncerty vozí, a od 

prostředí, kde hraje, potřebuje pouze místo a elektrický proud.  

3.4.Sociální prostředí 

 Sociální faktory pod sebou shrnují především demografické charakteristiky (věkové a 

sociální složení populace, vzdělání a výše příjmů populace, etnické rozložení, životní styl, 

vývoj nezaměstnanosti apod.). Kromě nich je pro kulturní organizace důležité sledovat i další 

sociálně kulturní aspekty, jako subjektivní kulturní hodnoty konkrétní společnosti či existenci 

různých komunit. 

Na každou akci orchestru Ježkovy stopy chodí různé věkové složení fanoušků. Kolektiv 

vystupuje na festivalech, samostatných koncertech, tančírnách, dobových večírcích a dalších 

akcích po celé republice, kde se potkávají milovníci české swingové hudby.  

Ztráta zájmu o Orchestr Ježkovy stopy má nízkou pravděpodobnost dopadu, jelikož 

mladý kolektiv se rychle rozvíjí. V roce 2020 měl kolektiv v plánu vystoupit ve městech 
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Orlová, Štěkeň, Strakonice, Dvůr Králové nad Labem, ale v souvislosti s výskytem koronaviru 

byly koncerty zrušeny. Orchestr přiláká i pražské publikum, protože se účastní pravidelných 

hudebních akcí ve spolupráci s jinými umělci.  V roce 2020 se uskutečnil dočasný pokles 

návštěvnosti vzhledem k snížení příjmů populace v pokarantenové době.  

4. Identifikace rizik  

Při identifikaci rizik dochází k jejich rozdělení na rizika interní a externí. Interní rizika je 

možné ovlivnit lépe a dál řídit. Externí rizika jsou naopak neovlivnitelná, k neočekávaným 

rizikům dochází zpravidla jak na počátku, tak i v průběhu realizace komunikační strategie. 

Odhalení všech rizik takřka není možné, ale správným plánem a návrhy řešení je možné je 

významně minimalizovat. 

4.1.  SWOT analýza 

Nejvýznamnější technikou identifikace rizik je tzv. SWOT analýza. Zkratka SWOT 

je odvozena od anglických názvů: Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), 

Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). Ty zároveň označují i jednotlivé kvadranty 

matice. 

Silné stránky Slabé stránky 

● Profesionální muzikanti, absolventi 

Konzervatoře Jaroslava Ježka, Pražské 

konzervatoře a HAMU 

● Unikátní hudební nabídka  

● Vlastní hudební revue a CD 

● Dostatečně vysoká míra propagace na 

sociálních sítích 

● Spolupráce s médii a známými 

osobnostmi 

 

● Malé povědomí o orchestru na úrovni 

republiky 

● Nedostatek zákazníků 

● Nevyužívá možnosti dotačních 

programu a získávaní grantů  
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Příležitosti Ohrožení 

● Možnost využití dotačních programů a 

získávání grantů 

● Rostoucí zájem o koncerty a hudební 

festivaly 

 

● Konkurence v odvětví v rámci celé 

republiky 

● Zrušení koncertů a dalších akcí 

v souvislosti s nouzovým stavem 

● Pokles příjmů potenciálních 

návštěvníků v souvislosti s nouzovým 

stavem 

● Rozvoj streamingové služby  

Silné stránky 

Unikátní nabídka repertoáru slouží jako předmět dané komunikační strategie. Orchestr 

věnuje se interpretaci výhradně české swingové hudby z období let 30. a 40. minulého století, 

čím vytváří určitou skupinu posluchačů a stálých návštěvníků jejich koncertů. Orchestr se 

skládá ze třinácti mladých muzikantů. Členové jsou absolventy Konzervatoře Jaroslava Ježka, 

Pražské konzervatoře a HAMU a představují jediné profesionální těleso. O jejich úspěšném 

vývoji svědčí i uvedení vlastního revue v roce 2017 a CD, které vznikly pomocí 

crowdfundingové kampaně. Nový způsob, který umožnil vznik desky, popsala manažerka 

orchestru Kateřina Zelenková: „Na podporu vzniku alba jsme zorganizovali časově omezenou 

crowdfundingovou sbírku – kampaň prostřednictvím serveru Hithit. Díky přispěvatelům se nám 

podařilo vybrat více než sto tisíc korun, které pokryly asi polovinu nákladů na výrobu desky, 

od pronájmu nahrávacího studia až po lisování cédéčka. Přispěvatelé si jako odměnu mohli 

vybrat podle výše finančního příspěvku například samotné album, vstupenky na křest nebo i 

soukromé vystoupení.“ (Razimová-Kučerová, 2018).  

Orchestr Ježkovy stopy aktivně používá Facebook a Instagram pro propagaci a 

komunikaci s fanoušky. Na webové stránce jsou publikovány plánované koncerty a další akce 

s účastí orchestru, nabízí možnost zakoupit CD přes internet. Kolektiv spolupracuje s jinými 

umělci a pravidelně se zúčastní akce spolu se známými osobnostmi. O orchestru se vyskytují 

články v časopisu Lidové noviny, portálu Novinky cz, Český dialog a pozvánky na akce 

jednotlivých organizací.  
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Příležitosti 

Využití dotačních programů lze považovat za velkou příležitost, protože ve značné míře 

zvyšuje výši výdajů, které lze přidělit na komunikační kampaň. Přehled aktuálních výzev 

v oblasti hudby lze nalézt na portálu dotacni.info.   

Rostoucí zájem o kulturu slouží jako dobrý podklad k realizaci komunikační strategie. 

Podle statistiky kultury České republiky od roku 2014 počet jazzových festivalu roste, a to 

ukazuje na rostoucí poptávku po živé jazzové a swingové hudbě (NIPOS, 2018).   

Slabé stránky 

Lepší využití marketingových nástrojů a další spolupráce s médii by mohlo zvýšit 

povědomí o orchestru v České republice. V současné době orchestr využívá v dostatečné míře 

propagaci přes internet, Youtube kanál je už skoro 2 roky neobnovovaný.   

Na základě aktuálních publikací na sociálních sítích můžeme sledovat, jak často probíhají 

akce a koncerty orchestru, v roce 2019 se uskutečnilo cca 12 koncertů a další akce. Privátní 

vystoupení kolektivu nejsme schopni spočítat. Statistika aktivity orchestru Ježkovy stopy 

ukazuje na potřebu zvýšit počet hudebních události a stále pracovat s povědomím o značce 

orchestru. 

Hrozby 

Současné ekonomické a politické změny v souvislosti se zavedením nouzového stavu 

zahrnují kolísání příjmů potenciálních návštěvníků a změny v provozu divadel, koncertních 

sálů a festivalů, a to má dopad na celkovou činnost orchestru v současné době a v budoucnu. 

Mění se způsoby komunikace s veřejností, které mají být využity během realizace komunikační 

kampaně. 

Dalším ohrožením je konkurence v odvětví v rámci republiky. Mezi hlavní konkurenty 

patří orchestry, které vznikly po boomu swingové hudby před několika lety. Orchestr Ježkovy 

stopy by se měl zaměřit na změnu lidského názoru na swingovou hudbu jako „zastaralou“ a 

zajistit nové způsoby komunikace s potenciálním publikem.  

 

https://www.dotacni.info/
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4.2. Key issues 

Během provádění PEST a SWOT analýz bylo zjištěno, že největším problémem je 

nedostatek povědomí o orchestru na úrovni republiky, což vede k nedostatku návštěvníků 

koncertů. Komunikační strategie je zaměřena na vyřešení tohoto problému pomoci využití 

marketingových nástrojů pro zvýšení prodeje vydaného CD, což by mohlo zvýšit poptávku po 

koncertech Orchestru Ježkovy stopy.  

5.  Analýza konkurence  

Hlavními konkurenty jsou swingové orchestry sestávající z mladých lidí. Na swingové 

hudební scéně působí nespočet swingových big bandů. Pouze část z nich jsou ale konkurencí 

Orchestru Ježkovy stopy. Jsou jimi ty, které vznikly po boomu swingu před několika lety, big 

bandy mladých lidí mající rádi swing a jazz. Řazení je náhodné. 

Samozřejmě na české scéně působí nespočet dalších swingových orchestrů jako Ondřej 

Havelka a jeho Melody Makers, Pražský swingový orchestr, Moravia Big Band nebo 

Rozhlasový swingový orchestr. Ti ale patří mezi špičkové orchestry a nejsou zatím přímou 

konkurencí Orchestru Ježkovy stopy mimo jiné i kvůli odlišné cenové hladině, za kterou 

vystupují. 

● Ondřej Havelka a jeho Melody Makers 

○ Hned první konkurent popírá definici našeho prvního konkurenta, ale jako 

nejspíš nejlepší swingový orchestr v ČR ho nelze opomenout.  Soustředí se na 

autentickou interpretaci populární hudby období raného a vrcholného swingu 

30. až 40. let 20. století. Pestrý repertoár zahrnuje atraktivní skladby širokého 

žánrového spektra, sweet and hot, od hollywoodských muzikálů až po vrcholná 

čísla swingových big-bandů. 

● Heart of Dixie 
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○ Nový brněnský projekt ušitý na míru swingovým tanečníkům. Jeho repertoár 

tvoří nejslavnější šlágry z období 20. a 30. let minulého století. V sestavě 

najdeme vynikající muzikanty, které sdružuje Katedra jazzové interpretace 

JAMU – trumpetista Jiří Kotača, saxofonista a klarinetista Radek Zapadlo, 

trombonista Jan Galia, kontrabasista Juraj Valenčík, zpěvák a kytarista Janek 

Čarek. 

● AppenDixie 

○ Kombinace tradičního a raného swingu 20.-40. let 20. století. Swing a jazz v 

podání nového uskupení progresivních hudebníků. 

● Original Vintage orchestra 

○ Original Vintage Orchestra je profesionální hudební big band založený Petrem 

Kroutilem, který patří mezi swingovou špičku v ČR, posluchače si však získal 

především energickými úpravami slavných moderních písní v dobovém stylu. 

Interpretují také hudbu 20.-30. let 20. století. 

● Sunny swing  

○ Hrají české prvorepublikové šlágry i světové swingové evergreeny 20.-40. let 

20. století. Zpěvačka a herečka Adéla Zejfartová se věnuje jazzu a swingu již od 

svých studií na Pražské konzervatoři. Její láska k této slunečné hudbě, jak ji 

sama nazývá, ji dovedla až do Originálního Pražského Synkopického Orchestru, 

kde potkala kolegy se stejnou zálibou a s nimi založila roku 2012 Sunny Swing 

Trio a Quintet. 

● WraaDap Band 

○ Převážně mladá smečka, jak sami o sobě píší, Ze Smetanky s ambicemi hrát 

hudbu velkých big bandů pod vedením Zdeňka Treblíka. Snaží se přiblížit 

k umění starých mistrů (Basie, Ellington, Goodman, Hefti, Miller) 

● The Mole’s Wing Orchestra 
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○ Je mladou swingovou kapelou, která hraje pod vedením Luboše Krtičky taneční 

hudbu 30. a 40. let. Repertoár tvoří skladby autorů, jako jsou Benny Goodman, 

Count Basie, Artie Shaw či Cole Porter. 

6. Tvorba komunikační kampaně 

6.1. Cíle a záměry komunikační kampaně 

● Měřitelné:  

o Zvýšit prodej kusů vydaného CD.  

o Zvýšit poptávku po koncertech Orchestru Ježkovy stopy a v souvislosti s tím 

zvýšit návštěvnost akcí, kde bude Orchestr Ježkovy stopy koncertovat – Ideální 

situace je jedna nebo dvě vyprodané události týdně.  

● Další: 

o Dostat Orchestr do povědomí cílových skupin. Docílit toho, aby si při zmínění 

jména Orchestr Ježkovy stopy vybavily jasné pozitivní charakteristiky. 

o Zvýšit oblibu swingové české hudby a odbourat předsudky týkající se 

nemoderního a nudného. 

o Odlišit se od konkurentů. 

6.2. Vymezení cílových skupin 

● Účastníci tanečních lekcí swingu po celé ČR – Tito lidé swingovou hudbu rádi 

poslouchají a rádi na ni tančí. Tudíž budou vyhledávat akce, kde tuto hudbu hrají živě. 

Především půjde o tančírny ale i samostatné koncerty. Největší zázemí má tato cílová 

skupina ve velkých městech, a to hlavně v Praze, Brně a Plzni. Jde velmi širokou 

skupinu lidí od 20 do 40 let. 

● Posluchači elektroswingu v ČR – Během velkého boomu swingu a následně i 

elektroswingu se objevilo velké množství zájemců o tuto hudbu, kteří by mohli být 

potenciálními posluchači i tradičnější formy tohoto žánru. V tomto případě jde o lidi 

ve věku od 20 do 30 let. 
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● Vyznavači vintage stylu ala “První republika” či “Elegantní Česko” v ČR – Lidé, kteří 

se stylizují oblékáním do tohoto období, by mohli svůj životní styl doplnit o poslech 

swingové hudby na autentických hudebních nástrojích. Tato skupina úzce souvisí 

s první cílovou skupinou, a tudíž se jejich věk také bude pohybovat od 20 do 40 let. 

● Starší, avšak moderní lidé – Na akcích, kde swingové big bandy hrají, se občas 

vyskytují i dříve narození lidé, pro které je tato hudba sentimentální vzpomínkou na 

staré časy. Tuto skupinu nelze věkově blíže určit, ale odhadem by mohlo jít o lidi od 

60 do 70, výjimečně do 75 let věku a půjde především o lidi žijící přímo v Praze, Brně 

nebo Plzni, kteří jsou kulturně založeni a sami aktivně vyhledávají podobné akce. Jde 

o velice úzkou, ale o to více loajální skupinu. 

● Organizátoři akcí se swingovou tématikou – Současně je i tato skupina důležitá, 

jelikož může zprostředkovat zájem u výše uvedených. Zde věkové určení není příliš 

podstatné. Často se ale jedná o tanečníky swingu v jedné osobě.  

6.3. Strategie 

Komunikační kanály 

1. Sociální sítě 

o Pravidelné přidávání příspěvků o běžném fungování orchestru např. ze zkoušek 

apod. Přiblížit fungování orchestru na denní bázi posluchačům. 

o Sdílení a nalákání na budoucí události.  

o Maximálně využít estetickou stránku swingového prostředí. 

2. Rádiová kampaň – ČRo Radiožurnál, Vltava, Wave  

3. Pokusit se dostat Orchestr Ježkovy stopy do rádia buď formou reportáže, 

upoutávky na událost, nebo přímo uvedení jedné z písní. Tato forma by mohla 

být nejúčinnější u cílové skupiny starších lidí.    

4. Zde bychom mohli kontaktovat Petra Krále jakožto hudebního dramaturga 

Radiožurnálu. Nebo také Michaelu Veteškovou jako vedoucí redakce kultury. 
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5. YouTube kanál 

o YouTube kanál by bylo vhodné oživit. Jelikož jde o hudební skupinu, mohla 

by být tato forma efektivní. YouTube odkazy lze dále sdílet na Facebookovou 

a webovou stránku.  

6. Word-of-mouth 

o Vždy fungují. Tento komunikační kanál by mohl dobře fungovat mimo jiné 

hlavně u organizátorů swingových událostí. 

7. Vlastní webové stránky 

o Webové stránky je třeba stále udržovat aktuální. I přesto že nejmladší členové 

cílových skupin dnes primárně využívají sociální sítě, webové stránky jsou 

stále efektivním místem pro představení. 

8. Goout, Bandzone – Především Goout je často uváděn jako zdroj pro vyhledávání 

událostí v okolí, a proto je dobré se mu věnovat.  

9. Časopisy 

o Tento kanál by byl vhodný zvážit kvůli věkovému průměru většiny cílových 

skupin, kdy ne všichni používají sociální sítě na denní bázi. Oslovit bychom 

mohli např. Respekt (z kulturní redakce Jindřišku Bláhovou nebo přímo pana 

Jana Vitvara). 
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7. Reklamní kampaň 

7.1. Časové rozlišení 

Kampaň odstartujeme na začátku června předáním sociálních síti novému správci, který bude 

spravovat facebookovou stránku a instagramový profil, postovat naplánované příspěvky, 

dohlížet nad spuštěním placené propagace na sítích a bude odpovídat na zprávy a komentáře 

fanoušků. V prvopočátku se budeme věnovat zejména získání povědomí o orchestru, chceme 

vytvořit značku, kterou si každý zapamatuje. V červnu dáme do tisku nálepky, spustíme kampaň 

pro propagaci stránky na Facebooku a Instagramu. V červenci a srpnu budeme vhodně 

pokračovat s kampaní a pravidelně postovat naplánované příspěvky. Na podzim plánujeme 

pokračovat ve Večerech v Žižkovském divadle, na konci srpna půjdou do tisku plakáty. 

počátkem září bude tudíž zintenzivněna propagace přímo těchto akcí. Vzhledem k tomu, že 

značka bude již v povědomí posluchačů, bude jednodušší upoutat je našimi příspěvky.  

7.2. AIDA 

Ke stanovení mediálního plánu byl použit stupňovitý model působení propagace AIDA. 

Jedná se o anglickou zkratku slov Attention (pozornost), Interest (zájem), Desire (touha), 

Action (akce). 

● A – Dostat hudbu Orchestru k cílovým skupinám prostřednictvím komunikačních 

kanálů. 

● I – Cílové skupiny zaujme nové zajímavé zpracování české swingové hudby. 

● D – Budou chtít slyšet další skladby. 

● A – Vyhledají si Orchestr Ježkovy stopy a jeho další tvorbu a půjdou na koncert. 
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Cílem je vytvořit značku Orchestr Ježkovy stopy (podobně jako má značku Melody 

Makers), která by prezentovala mladý svěží orchestr odkazující primárně na tvorbu Jaroslava 

Ježka a českou swingovou hudbu 30. a 40. let 20. století. Orchestr Ježkovy stopy jako značka 

kreativních lidi autenticky hrající na originální hudební nástroje a stylizující se i vzhledem do 

doby před 80 lety. Cílem je, aby si cílové skupiny, když se řekne Orchestr Ježkovy stopy, 

vybavily jasné charakteristiky. Je třeba vyzdvihnout, že se nejedná jen o další orchestr na české 

scéně, ale o orchestr mladých energických lidí odkazující se na Jaroslava Ježka, hrající na 

dobové nástroje s hudebním vzděláním. 

Současně bychom chtěli zosobnit celý orchestr. Cílem je, aby se na orchestr nepohlíželo 

jako na anonymní těleso. Prostřednictvím komunikačních kanálů chceme odkrýt příběh 

orchestru (což souvisí s výše zmiňovanou značkou) a jeho jednotlivé členy.  

Cílem je, aby se odboural stereotyp o swingové hudbě jako o nudné pomalé nic neříkající 

hudbě. Představit české swingové hudebníky a jejich hudbu jako vždy aktuální, živou, hravou 

a kvalitní. 

Mediální kampaní také chceme docílit, aby právě přítomnost Orchestru Ježkovy stopy na 

swingových tančírnách byl jedním z hlavních důvodů, proč se tanečníci rozhodnout navštívit 

právě tuto akci a ne jinou. Těchto akcí je především v Praze čím dál větší množství.  

7.3. Mediální plán 

Nejprve budeme pracovat na získání povědomí o orchestru. Chceme z něj vytvořit 

značku, kterou si každý spojí se swingovou hudbou, která je zábavná, svěží, a především stále 

aktuální.  

V prvním kroku se budeme soustředit především na onlinové platformy, zejména sociální 

sítě a newsletter. Sociální sítě jsou v dnešní době nejpoužívanějším komunikačním médiem 

našich cílových skupin. Pomocí sociálních sítí chceme publikum dovzdělat o tom, co orchestr 

dělá, kdo vlastně je “ten Jaroslav Ježek” a jiní. Uděláme sociální sítě atraktivnější za využití 

backstage views, příběhy našich muzikantů, fotek ze zkoušek orchestru a podobně. 
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 Mezi naši cílovou skupinu však patří i starší lidé, kteří, pokud používají počítač, bude to 

převážně mail, přes který budou schopni přijímat informace o aktualitách orchestru. Z tohoto 

důvodu jsme se rozhodli vytvořit měsíční newsletter, který shrne vše podstatné nadcházející i 

uplynulé. Upozorní na blížící se akce, uplynulé úspěchy a případně odkáže na zajímavosti 

publikované na sociálních sítích. Orchestr tak bude schopen se na dálku připomínat též staršímu 

publiku.  

Další možností, kterou chceme využít jsou rozhlasové kanály, které jsou starším 

publikem hojně využívány. Uvedeme jednu z nahrávek CD Proč nemohu spát v rádiu, tím si 

posluchač bude schopen spojit skladbu s Orchestrem.  

Dále necháme vytisknout 2000 ks nálepek v dobovém designu, které nejprve rozdáme 

členům orchestru. Ti si jimi budou moci ozdobit futrály svých nástrojů, rozdat je dalším 

muzikantům, přátelům, rodině, fanouškům, se kterými jsou v kontaktu a vytvořit tak prvotní 

“Ježkovu komunitu”. Majitelé nálepek je pak budou moci různě lepit (samozřejmě tam, kde je 

povoleno) a vytvořit tak síť pohyblivých (např. futrál) i statických reklam (např. muzikantova 

poštovní schránka, volné plakátovací/lepící plochy v různých klubech). Dalším krokem bude 

vytvoření a natočení PR videa, které představí tvorbu orchestru, co nabízejí, kdo jsou a také 

dobu, kterou se zabývají. Vše bude dobově stylizováno, aby měli fanoušci a také média pocit 

autentičnosti. Video budeme poté využívat jako poutavý materiál při kontaktování médií.  

 

Přímá propagace nadcházejících událostí – Večerů s orchestrem Ježkovy stopy začne na 

podzim, kdy dojde, po úspěšné jarní premiéře, k pokračování Večerů v Žižkovském divadle. 

Tento pořad vzniká ve spolupráci s Miloněm Čepelkou, představitelem Žižkovského divadla, 

Orchestrem Ježkovy stopy a dalšími pozvanými hosty, kteří mají co říct k tématu dob před 80 

lety. Prvním hostem byla paní Eva Tůmová, hospodyně Jana Wericha. Další díl bude uveden v 

říjnu roku 2020, na konci srpna tedy započne jeho propagace.  V srpnu budou dvorní grafičkou 

(studentkou, využíváme low cost možnosti) vytvořeny plakáty a záhlaví facebookové události. 

Po kontrole správnosti budou plakáty odeslány do tiskárny a na začátku září distribuovány 

zejména na plakátovací plochy MČ Prahy 3, které budou využity zadarmo, jelikož se jedná o 

spolupráci se Žižkovským divadlem, které je MČ Praha 3 zřizováno a samotné nevede žádnou 

propagaci událostí, které se v něm konají. Plakáty velikosti A4 budou distribuovány po 

partnerských podnicích na Praze 3, se kterými jsme domluveni již na základě distribuce plakátů 

pro Večery u Werichů na jaře.  
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Exkluzivní možností propagace události pro věrné fanoušky je výroba limitované edice 

LP desek, které bude možné zakoupit pouze na místě akce v limitovaném počtu kusů. 

Současně počítáme s distribucí samolepek během akcí. 

8.  Rozpočet kampaně 

V červnu předáme agendu studentovi, který se bude starat o sociální sítě, nabízíme mu 

tak jedinečnou zkušenost, kterou jistě uplatní ve svém CV. Díky tomuto stáhneme náklady na 

správu sociálních sítí na minimum. Stejně tak již má orchestr grafičku a fotografa akcí, 

studenty, se kterými v případě potřeby spolupracuje. V případě promo fotografií si najímá 

profesionálního fotografa. Největšími náklady tak bude tvorba PR videa a případná spolupráce 

s majiteli inzertních ploch. Těm bychom však na oplátku mohli nabídnout pozici hlavního 

partnera orchestru, soukromý koncert či volné vstupenky na vystoupení.  

Náklady Kč 

Reklama online  celkem: 

Facebook 
 500 Kč/měsíc bez události 

1 500 Kč/ měsíc s událostí 

Instagram   5 000 Kč  

Správce sociálních sítí 3 000 Kč/měsíc 

Tvorba newsletteru – poutavá grafika 800 Kč 

Tisk  celkem: 

Články v časopisech   na domluvě (lístky obratem atd.) 

Grafika plakátů a upoutávek události 1000 Kč 

Letáky/Plakáty (200 Ks + 100 Ks) 
40 Kč x 200 Ks  

120 Kč x 100 Ks  



19 

 

Dobové foto orchestru   40 Kč x 10 Ks  

Tisk nálepek 2 666 Kč (2000 ks) 

PR video  celkem: 15 000 Kč  

 Externí firma   

Reklama outdoor   

spolupráce s JCDecaux  na domluvě 

Další   

Výroba LP 5 000 Kč 

Celkem cca 39 366 Kč 

9. Kontrola a hodnocení komunikační kampaně 

Efektivnost kampaní na sociálních sítích budeme měřit především statistickými údaji, 

které jsou na těchto sítích k dispozici. Zjistíme, zda nám narostl přirozený počet sledujících a 

jak moc jsou tito sledující schopni reagovat na naše příspěvky. Zda se nám opravdu povedlo 

dostat do povědomí však zjistíme až reálným počtem prodaných vstupenek na nadcházející 

akce a tím, zde se nám tyto diváky podaří následně udržet. 

Jednoduchým kontrolním měřítkem úspěšnosti kampaně jsme zvolili vyprodanost sálu 

Žižkovského divadla a změnu, o kolik se zvýšil či snížil počet diváků oproti uvedení prvních 

Večerů s Orchestrem. Divadlo má celkovou kapacitu 230 míst, s tím, že očekáváme, že 

návštěvnost se zvýší o 30 %. 
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10. Seznam použitých zdrojů  

● http://www.melodymakers.cz/ 

● https://goout.net/cs/umelci/heart-of-dixie/cwfrf/ 

● http://www.appendixie.cz/ 

● https://www.vintageorchestra.com/profil/ 

● https://sunnyswing.com/ 

● https://budejovice.rozhlas.cz/orchestr-

7197386?fbclid=IwAR3vIo0mOvmCkVQHRurxzmW51V7E_Wj14V6NZNqZ8W9T

460hJqooThw-fd4 

● http://www.lindyhop.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid

=47&lang=cs 

● http://www.moraviabigband.cz/ 

● http://www.wraadapband.cz/ 

● https://goout.net/cs/umelci/the-moles-wing-orchestra/xbcrf/ 

● https://gogoprint.cz/variant/samolepky-kulate?gclid=CjwKCAjw7-

P1BRA2EiwAXoPWA27R0yw1m3bGQU8tp81-

RZGQatC4wh5VnrwOh_DgCjyYaEMQmU7wExoCy6oQAvD_BwE 
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