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Úvod

Letní Letná je festival představující umění nového cirkusu, který se každoročně koná
tři týdny v srpnu v Letenských sadech v Praze. Během festivalu vystupují ti nejlepší tuzemští 
i  zahraniční  interpreti  z oblasti  nového  cirkusu,  divadla  i  hudby,  kteří  uvádí  nejnovější
inscenace ze svého repertoáru.  Připraven je také doprovodný program například v podobě
workshopů, cirkusových dílen, koncertů a příměstských táborů pro děti. Festival se snaží  
o propagaci nového cirkusu jako samostatného žánru v Čechách, a proto se zabývá několika
dalšími  vedlejšími  činnostmi,  jako  je  například  organizace  konferencí  zabývajících  
se novocirkusovým uměním. V roce 2020 festival proběhl z důvodu opatření souvisejících
s pandemií Covid-19 v tzv. ,,light‘‘ verzi. 

V rámci  seminární  práce  se  zaměříme  na  představení  komunikační  strategie  pro
festival  Letní  Letní,  jejíž  primárním  cílem  bude  oslovit  nové  potenciální  návštěvníky.
Budeme  
se zabývat dosavadními formami komunikace, které festival využívá, vymezíme záměry a
cíle kampaně a následně bude vytvořen samotný návrh na kampaň i její rozpočet. Dále budou
definovány cílové skupiny, vytvořen mediální  plán,  navrženy  další  způsoby komunikace  
a v neposlední řadě budou identifikovány rizika a SMART cíle.



1 Dosavadní formy komunikace

V této  kapitole  budou  popsány  aktuální  formy  komunikace  festivalu  zahrnující
sociální sítě, webové stránky a další.

1.1 Sociální sítě

 Facebook

Nejvíce využívanou sociální  sítí  festivalu je Facebook. Facebooková stránka Letní
Letná byla  vytvořena  již  18.  června  2010 a frekvence  příspěvků je  velmi  vysoká během
celého  roku.  Obsah  příspěvků  se  týká  informací  o  festivalu,   novocirkusových  souborů,
produktů na vlastním e-shopu, ale také jsou sdíleny ostatní události spjaté s novým cirkusem
a jsou pořádány soutěže o ceny (např. vstupenky). V současné době se stránka líbí 24 390
lidem a 24 918 osob stránku sleduje, což je velmi vysoký počet. Aktivita sledujících je ale
malá a na příspěvky reaguje většinou pouze přibližně deset osob. Nejoblíbenější příspěvky
mají kolem 50 reakcí. Výjimečně se jedná o stovky. Tento problém je zřejmě způsoben tím,
že většina osob stránku sleduje až v době blížícího se termínu festivalu.

 Instagram

Instagram Letní Letné je využívaný méně. Profil sleduje 2 541 a první příspěvek byl
přidán  v  srpnu v  roce  2016  před  konáním  festivalu.  V současné  době  je  sdíleno  144
příspěvků. Nejvíce příspěvků i stories je přidáváno v době konání festivalu a během zbylých
měsíců je četnost  sdílení  nepravidelná.  Přidané fotky jsou kvalitní a na sledujícího působí
pozitivně  a uceleně.  Na  profilu  je  také  několik  výběrů,  díky  kterým  mohou  sledující
zhlédnout průběh minulých ročníků festivalu. Pro získání vyššího počtu sledujících by bylo
dobré využít placené propagace a sdílet instagramový profil na facebookové stránce.

Obrázek 1 Ukázka instagramového příspěvku

Zdroj: (Letní Letná, 2020)



 Youtube

Festival Letní Letná působí také na platformě YouTube, kam bylo doposud vloženo
94 videí. Na kanále jsou sdíleny především aftermovie z minulých ročníků, videa z dětských
táborů Letní  Letňák a vybraná představení interpretů,  kteří v daného ročníku vystupovali.
V současné době má kanál 140 odběratelů.

1.2 Webové stránky

Festival  má  velmi  přehledně  a  vkusně  zpracované  webové  stránky,  které
návštěvníkům  poskytují  veškeré  potřebné  informace.  Je  zde  možné  nalézt  například
informace o historii festivalu Letní Letná i samotném novém cirkusu, program představení,
program  pro  děti,  informace  o  minulých  ročnících  nebo  zde  lze  zakoupit  vstupenky.
Dostupný  je  také  e-shop  Letní  Letné  nebo  je  možné  zhlédnout  dokumentární  film
Provazochodkyně nad Prahou vytvořený v rámci festivalu v roce 2019.

Obrázek 2 Náhled na webovou stránku

Zdroj: (Letní Letná, nedatováno)

1.3 Další komunikace

Festival  je  také  propagován  na  turistických  portálech  jako  Kudyznudy.cz,
Informuji.cz, Citybee, Prague.eu či Goout.net. Generálním mediálním partnerem festivalu je
Česká televize a hlavními mediálními partnery jsou Český rozhlas, zmíněné Kudy z nudy a
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, v rámci kterých byly o Letní Letné vytvořeny reportáže i
PR články.  Dále  vznikly články například na webových stránkách Aktuálně.cz,  iDnes.cz,
Tanečnímagazín.cz,  Metro.cz,  Cirqueon.cz,  Tanečníaktuality.cz,  Operaplus.cz,  Divadelní-
noviny.cz,  Pražskádrbna.cz  či  v  Hospodářských  novinách.  Většinou  se  jednalo  o  články
informující  o programu  festivalu,  shrnující  články  a  v několika  případech  šlo  také  o
rozhovory. Dále festival k propagaci využívá reklamních ploch jako jsou například citylight
vitríny.



Festival  je  velmi  dobře mediálně  propagovaný.  Aktivně také působí  na  sociálních
sítích,  především  tedy  na  Facebooku.  Bylo  by  dobré  zapracovat  také  na  instagramovém
profilu prostřednictvím placených propagací.



2 Záměry a cíle kampaně

Cílem komunikační  kampaně  je  primárně  oslovit  nové  potenciální  návštěvníky,  a
tudíž zvýšit  celkovou návštěvnost  18.  ročníku festivalu Letní  Letná.  V současné době se
kapacita  večerních  představení  každoročně  plní  z  90  %,  naším  cílem je  kapacitu  využít
alespoň z 95 %. To značí zvýšení návštěvnosti o necelé 3 000 diváků. Loňský ročník probíhal
v omezeném rozsahu,  je proto nutné zájemce včas informovat  o  letošním plnohodnotném
programu. To znamená komunikovat s veřejností prostřednictvím médií a to jak nových, tak
tradičních. Měly by být rozeslány tiskové zprávy či poskytnuty rozhovory s pořadateli. 

Zároveň se také nabízí zvýšit aktivitu a dosah na sociálních sítích. Na facebookové
stránce má festival poměrně rozsáhlé publikum, ovšem na svém instagramovém profilu je
jeho  dosah  několikanásobně  menší.  Navýšení  počtu  sledujících  na  Instagramu  alespoň  o
polovinu,  by  návštěvnosti  festivalu  bezesporu  pomohlo,  zároveň  se  s  ohledem na  dosah
facebookové stránky nejedná o nereálný cíl. 

Též  chceme  prostřednictvím  této  kampaně  rozšířit  povědomí  veřejnosti  o  novém
cirkusu,  jakožto  svébytném  uměleckém  druhu.  K  tomu  by  mohlo  napomoci  například
zavedení rozhovorů, které by se na toto téma zaměřovaly.



3 Návrh a pojetí kampaně

Cílem této  kampaně  je,  aby  oslovila  nové  návštěvníky,  kteří  si  následně  zakoupí
vstupenky na představení konané v rámci festivalu. Touto kampaní chceme také dosáhnout
většího zájmu veřejnosti o umění nového cirkusu.

Kampaň by měla být spuštěna přibližně dva až tři měsíce před začátkem festivalu.
K propagaci  bychom  primárně  využívaly  sociální  sítě.  Konkrétně  platformu  Facebook,
Instagram a YouTube, kde by byl pravidelně sdílen obsah. Na prvních dvou zmíněných sítích
by  byly  příspěvky  inzerovány  prostřednictvím  placené  propagace.  Ta  by  vždy  byla
individuálně  zaměřena  na konkrétní  cílovou skupinu se záměrem zvýšit  počet  prodaných
vstupenek.

Na Facebooku se nabízí založení události, která rovněž může být propagována. V této
události by byl sdílen obsah prezentující účinkující, veškeré novinky či plánovaný program.
Stejně tak i obsah facebookové stránky Letní Letná by pravidelně informoval o chystaných
představeních a účinkujících, nebo způsobech zakoupení vstupenek či produktů s motivem
festivalu. Frekvence sdílení  by po dobu plánované kampaně měla být stanovena na sedm
příspěvků týdně.

Instagramový profil by rovněž prezentoval veškeré novinky o nadcházejícím ročníku
a jeho program. Sdíleny by však byly také krátké sekvence prezentující účinkující a jejich
představení,  které  by  sloužily  k nalákání  potenciálních  návštěvníků  a  nových  sledujících.
Podobně jako u facebookového obsahu, i  u instagramového by mělo být během kampaně
sdíleno sedm příspěvků týdně.

Na YouTube by po skončení festivalu bylo nahráno aftermovie rekapitulující  dění
akce. Zároveň bychom zde před zahájením festivalu chtěly sdílet rozhovory s účinkujícími,
které by zároveň sloužily jako jakési podcasty, z nichž se diváci dozví více o novém cirkusu
a příbězích vystupujících umělců.

Z tradičních médií se jako ideální varianta jeví rozhovory v rozhlasových stanicích
s pořadateli  festivalu  a  rozesílání  tiskových  zpráv  konkrétním  médiím,  která  je  otisknou
v příslušném periodiku či zveřejní na on-line zpravodajském webu. Média budou oslovována
na základě media listu, kterému předcházela důkladná rešerše. 

Media list:

 ČTK (stredocesky@ctk.cz) 
 Aktuálně.cz: Jakub Plíhal (jakub.plihal@aktualne.cz)
 Český rozhlas Vltava: Veronika Štefanová (veronika.stefanova@rozhlas.cz) 
 iDNES.cz: Tomáš Šťástka (idnes@idnes.cz)
 novinky.cz: Kristýna Léblová 
 Pražský deník: Jan Prokeš 

 ČT24.cz: Dana Benešová-Trčková (pressct@ceskatelevize.cz) 
 Mistnikultura.cz: Nikola Lörinczová (redakce@mistnikultura.cz) 

 Lidovky.cz: Jana Machalická (jana.machalicka@lidovky.cz) 



 Právo: Radmila Hrdinová 

 ČT art: Michaela Svobodová (pressct@ceskatelevize.cz)

3.1 Model AIDA

Attention Pozornost by měla být vyvolána pomocí příspěvků na 
sociálních sítích, placené propagace, rozhovorů v rozhlasových
stanicích a článků v médiích.

Interest Oslovení mají zájem vyplnit svůj volný čas, získat kulturní 
zážitek. Festival rovněž slouží jako zdroj zábavy. 

Desire Přání zažít atmosféru festivalu a zhlédnout jedinečná 
novocirkusová představení.

Action Následuje koupě vstupenek na některé z nabízených 
představení.



4 Cílové skupiny

Pro účely našeho mediálního plánu jsme si vytyčily hned několik cílových skupin,
na které se budeme zaměřovat v rámci naší mediální kampaně. Mediální kampaň budeme
primárně  cílit  na  obyvatele  Prahy  a  blízkého  okolí,  kteří  mají  střední,  vyšší  střední
a vysokoškolské vzdělání. Všechny naše cílové skupiny spojuje zájem o kulturu, společenský
život a kvalitní formu zábavy ve svém okolí.

První cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi ve věku od 4 do 15 let. Festival nabízí
bohatý program jak pro celou rodinu, tak speciální  program pro malé návštěvníky včetně
výtvarných a cirkusových workshopů. Rodiče mohou také využít příměstských táborů Letní
Letňák  nebo  Letňáček  Plus,  které  se  konají  v  průběhu  festivalu,  kde  je  dětem  zajištěn
celodenní program.

Druhou cílovou skupinou jsou mladí dospělí, studenti i pracující, ve věku od 18 do
30 let, kteří kromě kulturního zážitku vyhledávají i večerní společenský program, který jim
může nabídnout bar Letní Poloha. Mladí dospělí studenti ocení open-air představení zdarma.

Třetí cílovou skupinou jsou lidé ve středním produktivním věku ve věku od 45 do
60 let, kteří vyhledávají kvalitní kulturní zážitek ve svém okolí. Může se jednat o páry i o
skupiny přátel, které rády tráví volný čas návštěvou kulturních a společenských eventů.



5 Mediální plán



6 Návrhy dalších způsobů komunikace

Letní Letná ke své propagaci zatím využívá zejména Instagram, Facebook, YouTube
a zasílání  newsletterů.  Byl  také  vytvořen  celovečerní  dokumentární  film  nesoucí  název
Provazochodkyně  nad  Prahou,  jenž  společně  s úsilím  tohoto  festivalu  o  kvalitní  rozvoj
a propagaci  novocirkusové  tvorby,  prostřednictvím  různých  setkání  odborníků,  umělců  a
široké veřejnosti, mezinárodních projektů na podporu kreativity, konferencí s představením
uměleckých souborů a organizací zabývajících se novým cirkusem ve formě několika denní
akce Professional days, podcastu Criqueon Circus Podcast a mnoho dalšího, oslovují velké
množství návštěvníků. (Letní Letná)

Naším návrhem pro zvýšení propagace tohoto festivalu je například rozšířit  využití
Criqueon  Circus  Podcast,  který  v současnosti  informuje  zejména  o  současném  dění
domácího i zahraničního nového cirkusu skrze rozhovory s významnými artisty, choreografy,
režiséry, řediteli festivalů a podobně. Jedná se o dvaceti minutové nahrávky, jež vycházejí
jednou měsíčně v češtině i v angličtině.  (Cirqueon) Naším návrhem je vytvořit také několik
epizod, které by se zabývaly vznikem a utvářením novocirkusové scény v minulosti, jejími
hlavními  tendencemi  a  odlišením se  od  cirkusu  tradičního.  Přibylo  by  tak  několik  spíše
edukativních  epizod,  které  by  posluchače  seznámily  s novým  cirkusem  i  z teoretického
hlediska a vytvořily tím pro ně jakýsi základ pro lepší porozumění tohoto scénického umění.
Zvýšil  by  se  tím  zájem  posluchačů  o  rozhovory  se  současnými  umělci  a  organizátory
nejrůznějších novocirkusových akcí a tím následně i jejich účast na festivalu Letní Letná.
Využila by se tudíž již existující platforma, což se poté pozitivně projeví v nákladech.

Vzhledem k tomu, že je hlavním mediální partnerem tohoto festivalu Český rozhlas,
tak  bychom  pro  zvýšení  návštěvnosti  letošního  ročníku  jistě  využily  jejich  spolupráci.
Jednalo  by  se  například  o  pozvánku,  která  by  se  vysílala  v dostatečném  předstihu  před
plánovanou  akcí,  tedy  například  již  od  poloviny  května.  Efektivní  by  také  bylo  nahrát
rozhovor s hlavními organizátory Letní Letné a sdělit tak potenciálním návštěvníkům veškeré
potřebné informace, které zvýší jejich zájem. 

Dalším návrhem je využít venkovní reklamu a připravit plakáty, jež budou o konající
se  akci  informovat  a  oslovovat  tak  po  Praze  náhodné  kolemjdoucí.  Umístěné  by  byly
na viditelných  a  často  navštěvovaných místech,  jako jsou  například  autobusové zastávky.
Nejvíce by jich bylo na Letné. Díky venkovní reklamě se o festivalu dozvědí i lidé, kteří třeba
zatím nový cirkus příliš neznají nebo se o připravované akci ještě nedozvěděli. Touto formou
propagace má Letní Letná možnost zaujmout širokou veřejnost za relativně nízké náklady. 

V neposlední  řadě  by se  také daly  využít  nejrůznější  soutěže  na  sociálních  sítích,
jež by výhercům zajistily vstup na festival zdarma a podobně. Touto formou bychom cílily
zejména na mladší generace, jež toho mnohdy o novém cirkusu vědí více a rády se zapojí. 



7 Identifikace rizik

Hlavním rizikem, jenž by mohlo nejzásadněji ovlivnit konání festivalu Letní Letná,
je šíření  Covid-19  a  s tím  se  pojící  vládní  opatření  a  restrikce.  Prozatím se předpokládá,
že se akce bude konat pouze s lehkými opatřeními, ale pokud by se situace výrazně změnila,
festival, kde se soustřeďuje velké množství lidí by mohl být značně omezen či rovnou zrušen.
Jako preventivní opatření navrhujeme možnost daná představení vysílat online ať už živě,
či ze záznamu a  umožnit  tak  lidem,  co  si  koupili  vstupenky představení  i  tak  zhlédnout.
Preventivním  opatřením  by  také  mohlo  být  zajištění  možnosti  vrátit  lidem,  v případě
nekonání akce, za lístky peníze či jiné kompenzace, což zvýší jejich důvěru a zmírní obavy.
Toto riziko je ovšem k současné zlepšující se situaci poměrně nepravděpodobné.

Další  riziko  související  s Covid-19  se  vztahuje  k jistým  opatřením,  jež  by
návštěvníkům zážitek  z festivalu mohla značně  znepříjemnit.  Může  se  jednat  například  o
povinnost  malého  počtu  návštěvníků,  nutnosti  několika  metrových  rozestupů,  nošení
respirátorů  a  podobně.  V tomto  případě  je  nezbytné  se  na  toto  riziko  předem  připravit
uzpůsobením  struktury  a organizace  festivalu  tak,  aby  se  lidé  nemuseli  příliš  shlukovat.
Výhodné by například bylo zpřístupnění promítacích obrazovek, jež zajistí, že i lidé daleko
od  pódia  vše  s přehledem  uvidí  a nebudou  se  tak  muset  příliš  přibližovat  k jiným
návštěvníkům. Dále by se na místě také mohly prodávat roušky či respirátory. Omezila by se
také nabídka dětských příměstských táborů, výtvarných dílen atd.

Určité riziko se pojí  také s náhlým odřeknutím vystoupení hlavní hvězdy letošního
18. ročníku, souboru NoFit State Circus, například z důvodu vážné nemoci či zranění někoho
z artistů.  Zde by bylo vhodné zajistit  záložní  program například nějaké z českých skupin,
jež by je mohla úspěšně zastoupit a dopřát divákům i tak skvělou podívanou. Návštěvníkům
by pak mohla být vrácena část ze vstupného. 

Rizikem může být také špatná organizace festivalu či výrazné překročení rozpočtu,
jež celé plánování festivalu zkomplikuje. Je nezbytné rozpočet náležitě dodržovat a vytvořit
si dostatečnou rezervu  na nečekané  výdaje.  S organizací  se pak pojí  dostatečně  detailní  a
přesné  plánování,  zajištění  umělců  a  podepsání  smluv,  včasné  postavení  pódia  a  celkové
scény  a  další.  Omezit  dopady  špatné  organizace  na  průběh  festivalu  můžeme  například
přítomností hlavních organizátorů, jež budou určovat, jaký artista půjde kdy na řadu, na které
scéně je potřeba co připravit apod. Problémem zde může být například přílišná prodleva mezi
jednotlivými vystoupeními. 

Jako  poslední  riziko  ovlivňující  průběh  festivalu,  jenž  je  mnohdy  stejně
nevypočitatelné jako vývoj  onemocnění  Covid-19,  uvádíme především počasí  v den akce.
Festival je plánován na celý srpen, kdy je nejvyšší pravděpodobnost  na dobré a slunečné
počasí. Bylo by ale vhodné pro návštěvníky zajistit několik menších přístřešků ať už proti
přílišnému slunci, či dešti. 

S výjimkou  dostatečně  pečlivé  organizace  se  jedná  především  o  rizika
neočekávatelná,  jež mohou vzniknout  téměř ze dne  na den.  Jde  ovšem o  velice  aktuální



záležitosti, na které by festival při své organizaci měl brát zvýšený ohled a dobře se na ně
připravit. 



8 SMART cíle

S – specifický

Cílem je zvýšit návštěvnost festivalu o 5 %, což činí cca 3 000 diváků a také zvýšit
aktivitu  na  sociálních  sítích,  především  na  Instagramu,  kde  bychom chtěly  navýšit  počet
sledujících alespoň o polovinu, tedy alespoň o 1 572.

M – měřitelný

Měřitelná je návštěvnost  festivalu,  počet zakoupených vstupenek, počet  sledujících
a to se mi líbí, dále dosah na sociálních sítích, zhlédnutí stories, či zapojení do interaktivních
funkcí  instagramových  příběhů,  jako  jsou  ankety  či  otázky.  Také  zapojení  do  soutěží
a návštěvnost webu.

A – dosažitelný

Cíl  je  dosažitelný,  jelikož  festival  má  dostatek  zaměstnanců  pro  kvalitní  chod
kampaně, ale také zaměstnává velké množství dobrovolníků, takže nemusí vznikat obavy o
nezvládnutou přípravu festivalu, pokud budou všechny zúčastněné osoby plnit zadané úkoly. 

R – reálný

Navýšení sledujících instagramové stránky alespoň o polovinu je reálné, jelikož dosah
na  Facebooku  je  v  řádech  tisíců  a  fanoušků  festivalu  je  tedy  mnohem  více  než
instagramových sledujících profilu festivalu. Návštěvnost festivalu je již poměrně vysoká a s
kvalitnější mediální kampaní je cíl zvýšení návštěvnosti o pět procent reálný.

T – časově specifický

Festival se koná od 12. do 31. srpna, kampaň poběží  tři  měsíce dopředu, tedy od
prvního června.



9 Rozpočet kampaně

Rozpočet  kampaně  festivalu  Letní  Letná  byl  stanoven  na  61  300  Kč.  Zahrnuje
reklamy na sociálních sítích, reklamy v televizním a rozhlasovém médiu, tištěnou reklamu v
podobě letáků a venkovní reklamu, která je ve formě reklamní plochy – Citylight. Výdaje za
mediální reklamy pokryjí dotace od sponzorů festivalu.

Do rozpočtu  se zahrnuly  položky,  které jsou nezbytně  nutné k úspěšné propagaci
festivalu Letní Letná, tak aby se informace o jeho konání dostaly k cílové skupině.



Závěr

V  této  seminární  práci  jsme  se  změřily  n  představení  komunikační  strategie  pro
festival Letní Letná, jejíž primárním cílem je oslovit nové potencionální návštěvníky. Festival
má poměrně vysokou návštěvnost, ovšem nový cirkus není mezi lidmi tolik známý a vzniká
zde tak potenciál přilákat nové skupiny návštěvníků, kteří se o umění nového cirkusu a s ním
souvisejícím festivalu Letní Letná dozvědí pomocí vytvořené mediální kampaně.

V  práci  byly  popsány  dosavadní  formy  komunikace,  které  festival  využívá  a
vymezeny záměry a cíle kampaně. Následně byl vytvořen samostatný návrh kampaně včetně
mediaplánu  a  rozpočtu.  Definovány  byly  i  cílové  skupiny,  navrženy  další  způsoby
komunikace a identifikovány rizika a SMART cíle.
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