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ABSTRAKT 

Cie om tejto bakalárskej práce je vytvorenie vizuálu festivalu Colours of Ostrava 2019. 

Teoretická čas  popisuje vznik hudobného festivaluĽ jeho rozdelenie do kategórií a psycho-

logické motívyĽ ktoré podnecujú udí k návšteve. Zaoberá sa efektívnos ou nástrojov tra-

dičných a digitálnych médiíĽ ktoré sú vhodné k propagácii hudobnej udalosti a následne 

analyzuje prístupy českých a zahraničných festivalov k ich vizuálnemu štýlu. Praktická 

čas  dôkladnejšie rozoberá festival Colours of Ostrava, jeho vizuál a h adá nové grafické 

riešenie nasledujúceho ročníka.  

 

Klíčová slova: hudbaĽ hudobný festivalĽ plagátĽ mobilná aplikáciaĽ Colours of Ostrava 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis is creating a new visual style of Colours of Ostrava 2019. 

The theoretical part describes the origin of a music festival, its division into categories and 

psychological motives, which encourage people to visit the festival. It deals with the 

effectiveness of traditional and digital media tools that are suitable for promoting a musical 

event and then analyzes the approaches of Czech and foreign festivals to their visual style. 

The practical part focuses on Colours of Ostrava festival and its visual style more thorou-

ghly, and looks for a new graphic solution of the following year.  
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ÚVOD 

 Hudba je univerzálny jazykĽ ktorý spája udí všetkých národnostíĽ farby pletiĽ vieľ

rovyznania a pohlavia. Odjakživa bola súčas ou kultúry a oslávĽ mala spirituálny charakľ

ter. Aj v tejto dobe v u och evokuje ideu oslávĽ vymanenia sa z realityĽ zharmonizovania 

ducha a to všetko v príjemnej spoločnosti blízkych. Hudobné festivaly ovplyv ujú mnohé 

generácie a majú rozsiahly kultúrny vplyv na tisíce jedincov.  

 Každý z nás už určite zažil nejeden hudobný festival alebo koncert na vlastnej koži, 

či už sa jednalo o vážnu hudbu alebo víkendovú party na lúke. Mnoho udí si všíma takúto 

udalos  najmä kvôli významným menám na plagátochĽ no nie každý pozerá na festival  

z vizuálnej stánkyĽ a práve tú skúmam v tejto bakalárskej práci.  

 Mojím cie om v teoretickej časti je zisti  viac o vzniku hudobných udalostí a históľ

rii svetovo významných festivalovĽ o rozdelení do kategórií a taktiež upriamim pozornos  

na dôvody a motivácieĽ ktoré majú udia pri návšteve hudobného festivalu. alej sa zameľ

riam na význam jednej z najdôležitejších zložiek organizácie festivaluĽ ktorou je propagáľ

cia. Popíšem jej jednotlivé nástrojeĽ či už tradičné alebo digitálneĽ ktoré môžu organizátori 

využíva  na propagáciu svojej udalosti. Posledným bodom teoretickej časti je vizuálna 

komunikácia festivalov rôznych žánrovĽ ktorej sa budem venova  hlavne z designérskeho 

h adiska. Rozoberiem riešenia dvoch relevantných propagačných nástrojov z kategórie 

tradičných a digitálnych médiíĽ ktorými sú plagátové výstupy a mobilná aplikácia. 

 Praktická čas  sa venuje analýze hudobného festivalu Colours of Ostrava, apliko-

vaniu doposia  získaných poznatkov z teoretickej a praktickej časti a následne rieši realizáľ

ciu vizuálu budúceho ročníka Colours of Ostrava 2019. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ANALÝZA HUDOBNÉHO FESTIVALU 

 Festival je všeobecne vnímaný ako pravidelná oslavaĽ program podujatí alebo záľ

bavaĽ ktorá má špecifické zameranie pre určitú cie ovú skupinu. V rámci hudobných festiľ

valov sú to udalostiĽ pozostávajúce z ve kého množstva kapiel a hudobných umelcovĽ ktorí 

robia publiku očakávanú show na viacerých pódiách. Môžu sa kona  vnútri na štadiónochĽ 

alebo vonku v parkochĽ lesochĽ na plážiĽ poliach alebo farmách. Ve a novodobých festivaľ

lov trvá tri dni alebo aj viacĽ kde sa poväčšine kempuje počas noci pod holým nebom  

s alšími stovkami návštevníkov. Druhy festivalov existujú v rozmedzí od popu cez rockĽ 

metal, reaggae, hip-hop, jazz, techno až po alšie žánre. V aka tejto hudobnej rozmanitos-

ti sú festivaly schopné priláka  obrovskú masu udí. Okrem žánrového delenia sa rozlišujú 

aj ve kos ouĽ miestom dejiskaĽ cie ovou skupinou a inými faktormiĽ ktoré ovplyv ujú návľ

števníkov pri výbere toho správneho festivalu. 

 Avšak hudobné festivaly stále častejšie ponúkajú viacĽ než len hudobný zážitok. 

Poskytujú účas  pri fyzických aktivitáchĽ kreatívnych umeleckých projektochĽ kampaniach 

a podporujú slobodu prejavu v mnohých formách. [5] 

1.1 História hudobného festivalu 

 Mnohí z nás by si možno nemysleliĽ že korene hudobného festivalu siahajú alej 

než za najviac ospevovaný Woodstock festivalĽ no skutočnos ou jeĽ že nebol jeden z tých 

prvých. Hoci tieto udalosti neboli v minulosti rozšírené takĽ ako sú terazĽ aj ke  sa v dávľ

nych dobách uctievali božstvá a nie rockové legendyĽ hudba bola odjakživa ob úbeným 

slávnostným prostriedkom po celé stáročia. V tejto časti sa zameriame na festivalyĽ ktoré 

počas svojho pôsobenia výrazne ovplyvnili históriu a vývoj hudobnej scény. 

1.1.1 Antické Grécko 

 ůk by sme ve mi chceli pátra  do samotných hlbín hudobných festivalovĽ dostali 

by sme sa až k záznamom z doby pred mnohými storočiami. Z prvých známych príkladov 

hudobných vystúpení sú antické Pýtické hryĽ ktoré sa konali v gréckych Delfách v 6. storoľ

čí pred Kristom. Boli uskutočnené na počes  boha ůpolóna a zahŕ ali tanečnéĽ výtvarné  

a hudobné prejavy. [1] 
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1.1.2 Keltské a indické slávnosti 

 Mnohé roky po Pýtických hrách sa začali objavova  podobné slávnosti u rozličných 

národov. Kultúry Keltov a Galov usporadúvali hudobné kultúrne podujatia už od roku 

1000 s názvom Mods v Škótsku a Feis v ÍrskuĽ kde hlavnou zložkou boli tanečné sú aže.  

 udia naprieč Európou sa zhromaž ovali na podobných podujatiachĽ aby predváľ

dzali a užívali si klasickú hudbuĽ no tieto udalosti boli väčšinou prístupné len vyššej triede 

a aristokratom.  

 Z Európy sa hudobné podujatia presunuli aj do ÁzieĽ kde sa od roku 1847 koná 

festival klasickej hudby, Tyagaraja AradhanaĽ práve v Indii. [32] 

1.1.3 Bayreuth Festival 

 Za alšieho predchodcu hudobného festivalu môžeme považova  nemecký Bayreľ

uth FestivalĽ ktorý sa prvý raz konal v roku 1876Ľ v ačí za svoju trvalú existenciu krá ovi  

udovítovi II z Bavorska. Táto udalos  bola založená Richardom WagneromĽ ktorý chcel 

predvies  svoje diela  a taktiež obdržal finančné prostriedky z krá ovského vrecka. Dodnes 

sa táto udalos  na počes  Wagnera koná každoročne v špeciálne navrhnutom Bayreuth 

Festspielhaus Theatre. [1] 

1.1.4 Newport Jazz Festival 

 Túto udalos  založil jazzový pianista George Wein v roku 1954 ako prvý outdooroľ

vý hudobný festival svojho druhuĽ venovaný výhradne jazzovému žánru. V tom roku priľ

tiahol viac než 11 000 udí a počas svojho pôsobenia sa na pódiu vystriedali známi hudobľ

níci ako Louis ůrmstrong a Billie Holiday."Prvý Newport Jazz Festival v roku 1954 nasta-

vil vzorec všetkým nasledujúcim významným jazzovým festivalom. Populárni umelci boli 

tou atrakciou, ktorá predávala lístky, ale boli to práve tí nepoznaní jazzoví hrdinovia, od 

tradičných po avantgardných, ktorí pritiahli kritikov a dodali festivalu umeleckú kvalitu." 

[2] (prekl. autor) 

1.1.5 Britské hudobné festivaly 

 Reading Festival je považovaný za jeden z najstarších populárnych festivalovĽ ktorý 

ešte stále existuje. Prvý raz sa objavil v roku 1961 ako národný Jazz and Blues Festival. 
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Udalos  bola charakteristická hippie atmosférou tej dobyĽ ponúkajúc vstupenky za prosľ

tých Ň libierĽ aby si návštevníci mohli uži  ve ké mená ako The Jam alebo Sham 69. Počas 

svojho pôsobenia táto udalos  vystriedala nieko ko miest a taktiež sa dočkala aj rýchlo 

vzrastajúceho úspechu. To prinútilo organizátorov vytvori  sesterskú udalos Ľ ktorá sa koľ

nala v meste Leeds. V roku 1998 sa názov festivalu zmenil na The Reading & Leeds Carľ

ling Weekend z propagačných dôvodov. Dnes sa Reading & Leeds Festival konajú počas 

augustových bankových prázdnin a spoločne zdie ajú program s tými istými hudobnými 

interpretmi.  

 Za zmienku stojí aj Isle of Wight FestivalĽ ktorý sa prvý raz uskutočnil v roku 1968 

a bol považovaný za jeden z najznámejších skorých hudobných festivalov v Británii. Jeho 

popularita stále stúpalaĽ najmä ke  sa tam objavovali mená ako Jimi HendrixĽ The Who 

alebo The Doors. [1] 

1.1.6 Woodstock Festival 

 Konečne sa dostávame k najviac ospevovanému modernému festivalu všetkých 

čias. Woodstock Festival sa dodnes považuje za jednu z najvýznamnejších udalostí v históľ

rii hudby. Organizátori John RobertsĽ Joel RosenmanĽ ůrtie Kornfield a Michael Lang  

spočiatku plánovali tento festival ako spôsob získania finančných prostriedkov na vybudoľ

vanie nahrávacieho štúdia ne aleko mesta Woodstock v New Yorku. Napriek tomuĽ že 

organizátori nemali dostatok skúsenostíĽ podarilo sa im podpísa  zmluvu so zoznamom 

špičkových interpretov, ako napríklad The WhoĽ Jimi HendrixĽ Janis Joplin a mnohými 

alšími. Plány na uskutočnenie festivalu boli na pokraji skrachovania po tomĽ čo Woľ

odstock a susedné mestečko Wallkill odmietli usporiada  udalos . Na poslednú chví u ich 

zachránil farmár Max YasgurĽ ktorý im poskytol prístup na jeho obrovskú farmuĽ vzdialenú 

50 mí  od Woodstocku. Nakoniec sa interpreti z celého sveta zišli na spomínanej farme  

v meste BethelĽ 15. augusta 1969.  FestivalĽ označovaný ako "tri dni mieru a hudby"Ľ priľ

tiahol viac ako pol milióna návštevníkov. Dosahoval vzrastajúcu popularitu a bol všeobecľ

ne vnímaný ako k účový úspech v histórii rock'n'rollu. Definoval celú generáciu a jeho 

vplyv na hudbu a americkú kultúruĽ čo môžeme cíti  do dnešných dní. [3, 4] 
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1.1.7 Glastonbury Festival 

 Každému milovníkovi hudby sa do uší určite raz dostal názov tohto festivaluĽ no 

nie všetci sú oboznámení s pôvodným názvomĽ ktorý je Pilton Festival. V roku 1970 táto 

udalos  vstúpila do hudobnej scény v aka organizátorovi Michaelovi EavisoviĽ ktorého 

hlavná inšpirácia bol open-air koncert kapely Led Zeppelin v meste Bath. Pilton Festival sa 

konal na Eavisovej farme za cenu jednej libry a mlieka zdarma a prvýkrát sa zúčastnilo 

1500 udí. Pôvodne mala vystúpi  aj skupina The Kinks ako headlinerĽ ale ke  jeden 

miestny rockový magazín nazval túto udalos  mini festivalomĽ hne  svoje vystúpenie zruľ

šili. Tento narastajúci festival sa konal nepravidelne od 1970 do 1981 a odvtedy sa koná 

každý rok. [1] 

1.2 Delenie hudobných festivalov 

ůj hudobné festivaly majú svoje rozdelenieĽ ktoré pozostáva z nasledujúcich zložiek: 

 Žáner - má pre návštevníkov z obrovskej časti rozhodujúcu úlohu vo výbere festiľ

valu. Zameriava sa na špecifický druh hudby a medzi najpočetnejšie patria rockové, 

metalové (Rock am Ring, Brutal Assault, Nova Rock) alebo tanečné festivaly (Ul-

tra Music Festival, Tomorrowland).  

Na druhej strane sú čím alej tým viac ob úbené multižánrové festivaly (Colours 

of Ostrava, Glastonbury, Sziget Festival)Ľ ktoré nám ponúkajú širokú škálu odlišľ

ných žánrov. Tým pádom má návštevník viac možností pri výbere a v aka svojej 

rôznorodosti tieto festivaly lákajú ve ký počet záujemcov. 

 Miesto - festivaly sa pod a umiestnenia delia do kategórie indoor a outdoor. 

Indoorové festivaly sa konajú väčšinou počas jesenných a zimných mesiacov  

v uzavretom priestore Ěv haláchĽ kluboch apod.ě kvôli nevhodnému počasiu. 

Outdoorové festivaly nájdeme v exteriériĽ alebo inak povedanéĽ pod holým nebom. 

Najvhodnejšie mesiace pre tento typ festivalu sú neskoré jarné a letnéĽ kedy je po-

časie prístojné na trávenie času vonku pod hviezdami. Môžu by  situované vo väčľ

ších mestských parkochĽ alebo vo vidieckom prostredí na šírych poliach ne aleko 

mesta. Na rozdiel od indoorovýchĽ outdoorové festivaly ponúkajú možnos  stanoľ

vania vo vyhradenom areáli.   



UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací 15 

 

 

 Dĺžka - najkratšie festivaly trvajú jednod ové a dvojd ovéĽ no najčastejším typom 

sú víkendové festivalyĽ ktoré trvajú tri dni - od piatka do nedele. Väčšie festivalyĽ 

ako napríklad SzigetĽ sa môžu dokonca kona  aj sedem dní.  

 Ziskovosť - ziskové festivaly nadobúdajú zisk prostredníctvom poskytovania huľ

dobného zážitkuĽ predajom merchandisuĽ prenájmu plôch pre stánkarov a taktiež od 

sponzorov. Neziskové festivaly poskytujú hudobný zážitok bez cie u zarobi  na 

tom. Prípadný zisk sa využije na nekomerčné účelyĽ kultúrnyĽ či regionálny rozvoj. 

Napriek tomuĽ že ich spája rovnaký cie  umožni  návštevníkom kultúrny zážitokĽ 

organizačný charakter týchto dvoch typov festivalov sa líši. Organizátormi ziskoľ

vých festivalov bývajú súkromné osobyĽ agentúry alebo spoločnostiĽ zatia  čo neľ

ziskové festivaly sa usporadúvajú charitatívnymi združeniamiĽ či spoločnos amiĽ 

ktoré sú zriadené mestami. [8] 

1.3 Prečo chodia ľudia na hudobné festivaly? 

 

Hudobný zážitok 

 Jeden z hlavných dôvodovĽ prečo udia navštevujú hudobné festivalyĽ je zaži  svo-

jich ob úbených interpretov naživo. ůj napriek ve kým davomĽ takmer žiadnemu priestoru 

na dýchanie a postúpaným teniskám stojí za to stá  pod pódiom a vlni  sa do rytmu hudby 

aj so všetkými tými u mi okolo. Je to viacdimenzionálny zážitokĽ ktorý sa nedá získa  

doma pri počúvaní rádia alebo sledovaní koncertu na internete.  

 No takĽ ako si fanúšikovia užívajúĽ že pred nimi hrá ich ob úbený hudobníkĽ tak 

isto si interpret užíva hranie pre svoje publikum. ůko komunikujú s davomĽ ako na  reaguľ

júĽ to všetko ovplyv uje celkovú atmosféru. Je to vz ahĽ ktorý sa navzájom dopĺ a a vytváľ

ra pre obe strany nezabudnute ný zážitok.  

Pozitívne emócie 

 Skúsenos  z hudobného festivalu nezačína v de  konaniaĽ ale týždne až mesiace 

pred začatím udalosti. Očakávania a príprava na festival prispieva k postupnému budovaľ

niu vzrušeniaĽ ktoré pokračuje aj po skončení udalosti s plným nadšením na návštevu 

alšieho festivalu. Pre účastníkov sú festivaly tak uspokojivéĽ že mnohí z nich vyjadrujú 
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absolútny pôžitok z návštevy a majú neustálu potrebu si danú skúsenos  zopakova . Navy-

še majú hudobné festivaly schopnos  zosilni  prirodzenú moc hudby evokova  emócie  

a ovplyvni  náladuĽ čo napomáha pocitu subjektívneho blahobytu a š astia.  

 

Nové priateľstvá 

 Mnohí si okrem skúseností a zážitkov zo samotného festivalu odnášajú aj nové 

priate stvá. Dočasná koexistencia rovnako zmýš ajúcich udí je zvláš  dôležitá pre mlaľ

dých návštevníkov. Pre niektorých účastníkov tieto medzi udské vz ahy prispievajú k ich 

osobnému rozvoju. Na festivaloch stretávame udí z iných sociálnych pozadíĽ mimo školy 

alebo práce a každý prichádza z iného krajaĽ no festival je toĽ čo nás zjednocuje. Na festiľ

vale sa nezaoberáme ničím inýmĽ iba prítomným okamihomĽ ktorý zdie ame s alšími 

tisíckami návštevníkov a to nás vie naladi  na rovnakú vlnu. Zdie anie rovnakého hudobľ

ného vkusu vedie k oce ovaniu druhých a k túžbe spriateli  sa s nimi.  

 

Sebapoznanie 

 Útek z každodennej rutiny do odlišného prostredia pomáha reflektova  a prehodnoľ

cova  vlastné sebapoznanie. Festival ponúka možnos  zmeni  poh ad na svet ako taký a na 

seba samého. Otvára to nové možnosti a vyhliadky do životaĽ posúva hranice vlastného 

obmedzovania. Nabáda udí na skúšanie vecíĽ ktoré predtým nemali možnos  vyskúša .  

I ke  je to len nové jedloĽ ktoré predtým nikdy nechutnaliĽ oblečenieĽ ktoré si na seba niľ

kdy neobliekli alebo spanie v stane medzi tisíckami neznámych; stále sú to veciĽ ktoré  

v bežnom živote nevykonávameĽ pretože k tomu nemáme nijaký podnet. Je to posúvanie 

komfortnej zónyĽ ktoré pomáha pri rozvíjaní vlastnej osobnosti. [7]  
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2 PROPAGÁCIA HUDOBNÝCH FESTIVALOV 

 Výber správnych médií je základom úspechu a neoddelite ná súčas  priaznivého 

vývoja každého produktu na trhu. Na rozdiel od bežných produktov sú festivaly nehmotnéĽ 

teda zákazník nevidí finálny výsledokĽ nemôže si ho prezrie  ani vyskúša Ľ prípadne 

reklamova . V prípade hudobného festivalu sa produktom stáva služba v podobe kultúrneľ

ho zážitku. Okrem hudby a atmosféry lákajú festivaly zákazníkov aj na iný zábavný proľ

gramĽ aktivity či občerstvenie a mnoho alších vecíĽ a tak má organizátor za úlohu proľ

stredníctvom vhodne zvolených umelcov a aktivít priláka  určité cie ové skupinyĽ na ktoré 

je daný festival zameraný. [29] 

2.1 Tradičné médiá 

 Staré médiáĽ alebo inak povedané tradičnéĽ sa v marketingovom svete používajú už 

roky. Sme nimi obklopení v každodennom živote; či už je to sledovanie televízieĽ čítanie 

novín, magazínu alebo počúvanie rádia. Tieto formy komunikácie so spotrebite om sú 

kore om reklamy a tou najbežnejšou formouĽ ktorú firmy a podniky doteraz každodenne 

využívajú na propagáciu svojho produktu.  

2.1.1 Televízia 

 ůudiovizuálna prezentácia patrí medzi jednu z najlepších metód. Spája obraz so 

zvukom a dáva možnos  predstavi  produktĽ jeho výhodyĽ zdie a  príbehĽ či priamo preľ

da . Televízia pomocou rozprávania príbehov dokáže v divákovi vzbudi  emócieĽ budova  

asociácie so značkouĽ presviedča  ho o výhodách produktu alebo služby.  

Televízna reklama 

 Má poväčšine dĺžku ň0 až 60 sekúndĽ iba zriedka prekračuje minútu a pol.  

Vplýva na zrak aj sluch zárove Ľ dokáže zachyti  pohyb a náladu a v aka kombinácii 

všetkých týchto aspektov dosahuje väčšiu efektivituĽ než hociktorý iný nástroj propagácie. 

Pri tvorbe je dôležité zaisti  reklame originalitu a zapamätate nos . Zakomponovanie znáľ

mej tváreĽ napríklad niekoho z účinkujúcich festivaluĽ by bol tiež ve mi účinný element 

dobrého reklamného spotu. Cena závisí okrem dĺžky a nákladnosti výroby aj od tohoĽ do 

akého vysielacieho času si želáme reklamu umiestni . Hlavný vysielací čas alebo prime-
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time (19-23 hodina), je v súvislosti umiestnenia reklamného spotu najdrahšíĽ ke že má v tú 

dobu masmédium najvyššiu sledovanos . [10]  

 Colours of Ostrava využíva televíznu reklamu každý rok v aka spolupráci s 

Českou televíziouĽ ktorá je generálnym televíznym partnerom od roku Ň01Ň. Pripravila 

hodinový súhrn najlepších koncertov a program bol odvysielaný necelý mesiac pred zaháľ

jením alšieho ročníka. [11]  

2.1.2 Rádio   

 ůko masové médium dokáže oslovi  široké spektrum cie ových skupín a má 

schopnos  by  poslucháčom ve mi blízke. Tí vytvárajú celkom jednotnú skupinuĽ ktorá je 

charakteristická určitými spoločnými znakmiĽ napr. životným štýlom. Rádio sa taktiež poľ

važuje za selektívne médiumĽ ke že zasahuje zvolené cie ové skupiny bu  typom staniceĽ 

špecifickým programomĽ vysielacím časomĽ či regionálne. No všeobecne platíĽ že posluľ

cháči počúvajú konkrétne rádio najmä kvôli jeho hudobnej ponuke a servisným informáľ

ciámĽ než kvôli programu. V každom prípadeĽ rádio vychádza ako cenovo najefektívnejšie 

médium. [12] 

Rozhlasová reklama  

 Tento typ reklamy je krátky a preto by mal by  aj jednoduchýĽ čo s ažuje prácu 

predajcomĽ ktorí môžu pracova  len so zvukomĽ zahŕ ajúcim hovorené slovoĽ hudobný 

podklad a alšie sprievodné zvuky alebo zvukové efekty. Na upútanie pozornosti by mala 

by  reklama výstižnáĽ stručná a ahko zapamätate náĽ aby nepresahovala dĺžku 60 sekúnd.  

 Hudobné festivaly si k svojej propagácii vyberajú rádiáĽ s ktorými bu  zdie ajú 

rovnakú cie ovú skupinu alebo lokalitu konania akcie. Festival Colours of Ostrava pracuje 

s hudobnou stanicou Hitrádio. [11] 

 alším spôsobomĽ ako propagova  hudobný festival prostredníctvom rozhlasovej 

reklamy sú súťaže alebo pozvánky. Taktiež bývajú vyhlasované moderátormi v živom 

vysielaníĽ či zmienené v rozhovore s organizátorom daného festivalu. [10]  

https://is.muni.cz/th/437783/ff_b/bc-tisk.pdf
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/BPTX_2015_2_11230_0_448612_0_179859.pdf
https://trendmarketing.ihned.cz/c1-17041110-radio-a-jeho-funkce-v-komunikacnim-mixu
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/BPTX_2015_2_11230_0_448612_0_179859.pdf
https://is.muni.cz/th/437783/ff_b/bc-tisk.pdf
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2.1.3 Tlač 

 Do skupiny tlačených médií môžeme zaradi  všetky novinyĽ časopisyĽ denníkyĽ 

týždenníkyĽ mesačníkyĽ či dokonca aj plagáty. Tlačoviny na rozdiel od televízie a rozhlasu 

ponúkajú obsiahle a podrobné zdelenie reklamyĽ ke že nie sú obmedzené žiadnym časoľ

vým limitom a čitate  má možnos  sa k tomu kedyko vek vráti . Na druhej strane je to aj 

nevýhodaĽ pretože si čitate  sám vyberieĽ či sa tlačenej reklame vyhne alebo nie.  

 Čítanos  klasických tlačených médií sa v priebehu posledných rokov znížilaĽ čo 

môžeme pripísa  práve vzniku a rozšíreniu internetuĽ no napriek tomu je tlač významným 

komunikačným kanálom.  

 Hudobné festivaly sa v tomto type médií prezentujú po stránke obsahovej a vizuálľ

nej za pomoci rôznych článkovĽ rozhovorov a reklamných plôch. [10]  

Tlačená reklama 

 Tento typ reklamy je tvorený titulkomĽ textomĽ ilustráciouĽ značkou produktu či 

logom. Pozornos Ľ ktorú udia venujú tlačenej reklame je približne dve sekundyĽ a preto by 

zdelenie malo by  jasné na prvý poh ad a vystihnuté dobre zvolenými prvkami. [13]  

 Colours of Ostrava spolupracuje s celoštátnym Deníkem a Mladou frontou DNES,  

a v rámci magazínov je festival spojený s časopisom Reflex a hudobnými periodikami Full 

Moon, Program, Rock & Pop, Fun a Metropolis. [11] 

a) Noviny a časopisy dosahujú vysokú čítanos  a v aka tomu sú schopné oslovi  

ve kú masu udí. Časopisy na rozdiel od novínĽ ktoré sú zamerané na ve mi širokú 

skupinu čitate ovĽ vedia presnejšie namieri  reklamu na svoju cie ovú skupinu. ůk 

uplatníme reklamu na hudobný festival v hudobnom magazíneĽ tak máme ove a 

väčšiu šancu zauja  a presvedči Ľ než keby bola uverejnená v záhradkárskom maľ

gazíne. Organizátor daného festivalu má možnos  propagova  svoju udalos  aj pro-

stredníctvom rozhovoru či informatívneho textuĽ v ktorom predstaví festival a upoľ

zorní na najvýznamnejších headlinerov. Platená reklama býva v tlačovinách umiesľ

tnená vo forme grafického prvku či fotografie so základnými informáciami o udaľ

losti.  

https://is.muni.cz/th/437783/ff_b/bc-tisk.pdf
http://web.ff.cuni.cz/~jedlickp/kurzy/DP_reklama.pdf
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b) Reklamné letáky by mali obsahova  výrazný grafický prvok ĚlogoĽ nápisěĽ ktorý 

čitate ov podnieti k čítaniu. Nesmie sa zabudnú  ani na kvalitnú fotografickú doľ

kumentáciuĽ ktorá by mala by  odlišná od konkurenčného festivalu.  

Letáky uplatníme na vhodne zvolených miestach. Obyčajné letáky bežne nájdeme 

vo svojich schránkachĽ no s letákmiĽ ktoré propagujú hudobný festivalĽ sa stretneme 

skôr v okruhu jeho cie ovej skupiny ĚklubyĽ školaĽ knižnicaě a na partnerských udaľ

lostiach Ěakcia spojená s daným festivalom alebo iný festivalě. 

c) Vonkajšia reklama alebo inak povedané "outdoorová"Ľ pod seba zahŕ a plagátyĽ 

billboardy, bigboardy, megaboardy, city-lighty a mnohé alšie. Outdoorové rekla-

my sú zvýhodnené dlhodobým a pravidelným pôsobením. udiaĽ ktorí okolo nich 

prechádzajúĽ sú nimi dlho vystaveníĽ ke že sa spravidla inštalujú minimálne na dva 

týždne a tým pádom má outdoorová reklama široký zásah na svoju cie ovú skupiľ

nu. [10] 

Hudobné festivaly využívajú tento nástroj vo ve kej miere - Colours of Ostrava  

z týchto možností používa na propagáciu najmä city-lighty a plagátyĽ ktoré umiesľ

t uje v okolí autobusových a vlakových staníc vo väčších mestách. [11] 

2.2 Nové médiá 

 Napriek tomuĽ že tradičné médiá sú účinnéĽ za posledné roky využívajú firmy  

a podniky na oslovenie cie ových skupín nové médiá viac a viac. Nové médiá poukazujú 

na obsahĽ ku ktorému máme prístup prostredníctvom digitálnych médiíĽ ako napríklad onľ

line inzerciaĽ online streamovanieĽ reklama na sociálnych sie ach. Tento druh médií môľ

žeme považova  za budúcnos  reklamyĽ pretože pribúda ve a spotrebite ov a spoločnostíĽ 

ktorí sa spoliehajú na nájdenie informácií práve cez tieto formy.  

 Cie ová skupinaĽ na ktorú sa zameriavajú hudobné festivalyĽ už nesedí iba za teleľ

víziou alebo pri rádiuĽ ale stále častejšie je v kontakte s digitálnymi médiami. V aka doľ

stupnosti ve kého množstva údajov pomocou digitálnych médií majú organizátori možnos  

získa  štatistikyĽ ktoré im umožnia propagova  svoju službu čo najefektívnejšie. [15] 

https://www.modul.ac.at/uploads/files/Theses/Bachelor/Thesis-2013-Thesis_Marina_Bartoletti.pdf
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2.2.1 Internet 

 Pred popularizáciou internetu existovali rôzne formy propagácie hudobného festi-

valuĽ ktoré sme spomínali vyššie. Cie om bolo zvidite ni  festival medzi čo najväčším 

počtom udí za najnižšiu možnú cenu. S vypuknutím internetu prišlo hne  nieko ko možľ

ností propagácie a marketing sa výrazne zmenil v porovnaní s jeho začiatkom. V aka dnes 

dostupným technológiám sú festivaly schopné sa prezentova  vo väčšej miere a vytvára  

globálne kampane.  

  Pre hudobné festivaly predstavujú nové médiá možnos Ľ ako rýchlo a efektívne 

komunikova  so svojimi návštevníkmi. Výhodou jeĽ že ich cie ová skupina trávi čím alej 

tým viac vo ného času na internete a v aka tomu sa organizátorom ahko zameriava na 

túto skupinu. [14] 

 Internetový marketing ma nieko ko foriemĽ ktoré organizátori môžu využi  na 

propagáciu. Patrí medzi ne plošná reklama (banner), platené odkazy či virálna reklama: 

a) Banner je druh reklamyĽ ktorý sa používa na webových stránkach. Má tvar 

obdĺžnika a najprv obsahoval len obrázok či animáciu Ěformáty JPEG alebo GIF), 

neskôr sa rozšíril o interaktívnu grafiku v kombinácii s HTML alebo 

JavaScriptovým kódom. Táto forma reklamy však môže trpie  "bannerovou 

slepotou". Znamená toĽ že ak si človek pozerá webové stránkyĽ zámerne prehliada 

bannerové reklamy. Napriek tomuto problému sú bannerové reklamy stále jednou z 

najčastejšie využívaných foriem plošnej reklamy pre potrebu propagácie.  

Svoje umiestnenie môže nájs  na vlastných webových stránkachĽ kde môže 

odkazova  na špecifickú čas  webu alebo sa nachádza na partnerských weboch.  

U hudobných festivalov to môžu by  sponzori alebo spravodajské a hudobné 

portály. 

b) Platené odkazy sa používajú najmä vo vyh adávačoch na základe dopredu 

určených k účových slov. Nájdeme ich väčšinou medzi prvými odkazmi a bývajú 

graficky odlíšenéĽ no mnoho užívate ov nevnímaĽ že by mohlo ís  o platenú 

propagáciu.  

c) Virálna reklama je plánované zdelenieĽ ktoré svojou povahou motivuje príjemcu k 

alšiemu šíreniu. Ke že sa udia na internete navzájom ovplyv ujúĽ dokáže 

oslovi  ve ké množstvo potenciálnych zákazníkov za relatívne nízke náklady. 

http://portal.sinteza.singidunum.ac.rs/Media/files/2015/583-587.pdf
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Tento typ reklamy sa šíri najmä pomocou sociálnych sietíĽ e-mailov alebo iných 

komunikačných platforiem. V súčasnosti sú na internete najviac populárne virálne 

videáĽ ktoré môžuĽ ale nemusia obsahova  reklamné zdelenie. Mali by by  zábavnéĽ 

zaujímavé či kontroverzné a šokujúce. V prípade hudobného festivalu to môže 

fungova  ako dobrá pozvánka na udalos . [8] 

 Medzi alšie formy na propagáciu hudobného festivalu slúžia webové stránky, so-

ciálne siete a v neposlednej rade mobilné aplikácie. 

2.2.2 Webová stránka 

 Je to dokument alebo prezentáciaĽ ktorá sa dá zobrazi  pomocou webového prehliaľ

dača a je umiestnená na World Wide Webe Ěsystém ukladania a prehliadania dokumentov 

nachádzajúcich sa na interneteě.  

 Každá takáto webová stránka by mala by  základnou súčas ou propagácie festivalu. 

Ponúka priestor na sebaprezentáciu a má informatívnu funkciuĽ tým pádom úlohou weboľ

vej stránky hudobného festivalu je obsahova  všetky dôležité veciĽ ktoré by návštevník 

chcel alebo mal vedie Ľ ako napríklad programĽ informácie o interpretochĽ vstupenkáchĽ 

doprave a ubytovaníĽ nesmú chýba  kontakty na organizátorov či zoznam partnerov a iné.  

 FunkčnáĽ preh adná a graficky dobre spracovaná stránka by taktiež mala by  samoľ

zrejmos ouĽ pretože návštevníci hodnotia úrove  webu hlavne pod a prvého dojmuĽ ktorý 

na nich spraví grafický design. [29] 

 Web festivalu Colours of Ostrava rozpráva príbeh každého ročníka cez fotografieĽ 

ktoré nájdeme vo fotogalériiĽ popisuje účinkujúcich v samostatných článkoch alebo novinľ

káchĽ kde sa tiež píše o zvyšku programu a alších dôležitých veciach. Uvádza informácie 

o areáloch v priestore festivalu a aktivitáchĽ ktoré nám ponúkajú. Dozvieme sa aj praktické 

veci o vstupenkáchĽ doprave či ubytovaní.  

2.2.3 Sociálne siete a médiá 

 Sociálne médiá majú neuverite nú moc v usmer ovaní názorov a šírení správĽ čo je 

ve mi cenné pre marketing hudobných festivalov. Je to jedna z najrozšírenejších foriemĽ  

v ktorej priatelia a známi navzájom komunikujú a predávajú si informácie. V dnešnej dobe 
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je prakticky nemožné premýš a  o marketingu bez tohoĽ aby sme ho nespojili so sociálnyľ

mi médiamiĽ ke že je to hlavný prostriedokĽ cez ktorý organizátori festivalov komunikujú 

so svojimi návštevníkmi. Festival využíva sociálne siete aj na šírenie noviniek a výhodou 

jeĽ že v aka rýchlemu zdeleniu prídu informácie k užívate ovi okamžite a často sa dostanú 

k väčšiemu počtu udí oproti klasickým médiám. [11] 

Medzi najob úbenejšie platformy na propagáciu patrí Facebook, Instagram a Youtube. 

a) Facebook sa radí medzi najrýchlejšie rastúcu sociálnu sie  na svete a rozrastá sa 

stále alej. Dve najdôležitejšie funkcie tejto siete sú facebookové stránky a udalosľ

ti. Vytvorenie facebookovej stránky je jednoduché a hlavne zdarmaĽ čiže túto možľ

nos  propagácie využívajú všetky festivaly. Pred festivalom postupne zverej ujú 

line-upĽ zdie ajú informácieĽ fotkyĽ videáĽ nové článkyĽ vytvárajú udalosti.  

Prostredníctvom facebookovej udalosti môžu organizátori šíri  informácie aj k užíľ

vate omĽ ktorí priamo nesledujú stránku festivalu. To sa deje cez potenciálnych 

návštevníkovĽ ktorí môžu alej pozýva  svojich priate ov a známych. [10]  

b) Instagram je známy publikovaním hlavne obrazového materiáluĽ vytvorením feľ

noménu hashtagu Ěk účové slovoě a viac sa kladie dôraz na vizuálnu stránku. Funľ

guje v podstate na takom istom princípeĽ ako Facebook; slúži k zverej ovaniu  

informácií o line-upe a počas festivalu pridáva fotky z vystúpení.  

Festival Colours of Ostrava zverej uje svoj obsah pod Ďcolours s rokom konania  

a v aka tomu sa vytvára takzvaný album fotiekĽ do ktorých prispievajú fotkami aj 

návštevníci festivalu. [11] 

c) Youtube používajú festivaly na propagáciu svojej udalosti krátke videáĽ upútavkyĽ 

pozdravy od kapielĽ prípadne aftermoviesĽ ktoré sú zverejnené až po konaní festivaľ

luĽ no vedia navnadi  návštevníkov na alší ročník.  

2.2.4 Mobilná aplikácia 

 Toto softvérové médium je najmodernejší nástroj mobilného marketingu a bolo 

špeciálne navrhnuté pre operačné systémy inteligentných telefónov alebo inak povedané 

"smartfónov".   

 Od objavenia mobilných aplikácií má ich využitie obrovský vplyv a poskytuje 

stovky nástrojov určených na zábavu a rýchlu komunikáciu so svetom. Používanie mobilľ
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ných aplikácií môžeme v súčasnosti vidie  aj v oblastiachĽ ako je vzdelávanieĽ varenieĽ 

bankovníctvoĽ podnikanieĽ nakupovanieĽ no najrozšírenejšie sú sociálne médiá. Tie nám 

dávajú možnos  komunikova  s priate mi cez správyĽ videáĽ hovory.  

 Na druhej strane to má však aj negatívny vplyv. udia fungujú na svojich mobilľ

ných telefónoch len v aka aplikáciámĽ bez ktorých by mali obmedzené možnosti by  neuľ

stále v kontakte s blízkymiĽ či rýchlo vyh adáva  potrebné informácie a ve akrát nemôžu 

bez aplikácií ani vykonáva  svoju prácu. No v mnohých prípadoch používanie aplikácií 

prerastie až do závislostiĽ čo sa prejavuje najmä u mladých udí približne do ň0 rokov. [33] 

Mobilný web vs. aplikácia 

 Človek môže zamera  svoju pozornos  okrem mobilných aplikácií aj na mobilný 

web. Ten sa ale od aplikácie líši v jednej dôležitej veci; nemôže využi  potenciál inteliľ

gentného telefónu a jeho funkcie. Dobrá aplikácia by tým pádom nemala využíva  vlastľ

nosti, ktoré má stolný počítač. ůk aplikácia len napodob uje a kopíruje obsah webových 

stránokĽ nemá žiadnu hodnotu a funkciu pre užívate a. 

 Na rozdiel od webových stránok nie je aplikácia úplne závislá na internetovom priľ

pojeníĽ takže ke  na nej chce návštevník festivalu niečo vyh ada Ľ má možnos  okamžite 

získa  informácie o mape areáluĽ line-upeĽ interpretochĽ sprievodných akciách alebo iných 

dôležitých veciach. No ak sa chce návštevník dozvedie  nejaké novinky z priebehu diania 

na festivale, predsa bude pri svojom prehliadaní potrebova  online pripojenie. [10] 

 Po prvýkrát sa aplikácia Colours of Ostrava objavila v roku Ň01ňĽ kedy ju vytvoril 

vtedajší partner festivalu T-Mobile. Na Google Play si ju stiahlo už cez desa tisíc udí. [11] 
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3 VIZUÁLNY ŠTÝL HUDOBNÝCH FESTIVALOV 

 Dobrý grafický design je neoddelite nou súčas ou úspechu akéhoko vek hudobnéľ

ho festivalu. S každým novým hudobným podujatímĽ ktoré každoročne pribúdaĽ trh s festiľ

valmi rastieĽ no zárove  narastá aj konkurencia. Je ažšie odlíši  svoj vizuál od ostatných 

hudobných festivalov najmä kvôli zabehnutým konvenciámĽ ktoré plagát a iné formy so 

sebou nesú. Konkrétne hovoríme o obsahuĽ ktorý zahŕ a dátum a miesto konaniaĽ zoznam 

interpretovĽ logá sponzorovĽ prípadne kedy a kde sa začnú predáva  vstupenky. Kvôli tomu 

sa vizuálna identita zvyčajne drží v úzadíĽ aby vynikla čitate nos  informácií.  

 Preto je v tejto dobe vizuálneho smogu dôležité rozlíši  vlastnú identitu od ostatľ

ných a spravi  dobrý prvý dojem na zákazníkaĽ ke že to nakoniec môže by  jediná vec, 

ktorá odlíši jednu vizuálnu identitu od druhej. 

 V tejto kapitole sa teda zameriame na českéĽ slovenské a zahraničné festivaly a ich 

vizuálnu komunikáciu v rámci plagátov a mobilných aplikácií.  

3.1 České hudobné festivaly 

3.1.1 Rock for People 

 Začal ako malý jednod ový festival v jeden slnečný augustový de  roku 1995 na 

atletickom štadióne v Českom Brode. ůko začínajúci festival si nemohli dovoli  pozva  

žiadnych zahraničných interpretovĽ a tak prvý ročník bol zameraný skôr na lokálne české 

rockové kapely. Na jednom pódiu vystúpilo osemnás  interpretov a aj ke  v programe 

nezazneli žiadne zvučné menáĽ tak sa festivalu zúčastnilo 1100 divákov. Vstupenky sa preľ

dávali za symbolické ceny a vý ažok dosiahol čiastku 70 000 KčĽ ktorá bola predaná ústaľ

vu pre mentálne postihnuté deti v Bylanoch. [22] 

 Počet interpretov a návštevníkov sa rok čo rok zvyšoval a štadión už nestačil. V aľ

ka svojej ob úbenosti a nedostatočnej kapacite sa v roku Ň007 pres ahoval do mesta Hraľ

dec Králové.  

 Rock for People je spolu s Colours of Ostrava jeden z najväčších multižánrových 

festivalov v Českej republike. Z pôvodne jednod ového festivalu sa predĺžil na trojd ový  

a okrem hudobného zážitku ponúka aj sprievodný programĽ plný rôznych aktivít. Medzi ne 
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patria napríklad športové akcieĽ autogramiády kapielĽ chill out zónaĽ silence partyĽ message 

wallĽ či v neposlednej rade oblas  gastronómie. [23]  

3.1.1.1 Plagáty 

     

Obr. 1, 2: Rock for People 1995 a 1996 

 

 Plagáty z prvých dvoch ročníkov sú zobrazené v čiernobielej kombináciiĽ ke že bol 

festival prv charitatívneho charakteruĽ a tým pádom si zrejme nemohli dovoli  nič nákladľ

né. Na prvý poh ad pôsobia ako novinové letáky a sú ve mi ahko prehliadnute né. Nečiľ

tate nos  spôsobuje výber a kombinácia viacerých fontov a ich následná deformáciaĽ najľ

mä v plagáte z roku 1995.  Takmer štvrtinu miesta na plagátoch zaberajú  logá sponzorovĽ 

čo ešte viac podporuje celkový chaos a premnoženos  informácií.  

 

   

  Obr. 3, 4: Rock for People 1997 a 1998 
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 Netypický formát plagátu na šírku z alších dvoch ročníkov ako prvý upúta pozor-

nos . V týchto dvoch vizuáloch sa už vyskytuje farbaĽ a to v kombinácii čiernej a žltej. 

Výber písma nepôsobí náhodneĽ ako to bolo pri prvých ročníkochĽ a informácie vyznievajú 

harmonickejšieĽ no stále je problém s čitate nos ou a drobným písmom.  

    

     

Obr. 5, 6 Rock for People 1999 a 2006 

 

 V roku 1999 sa začína objavova  prvé logo tohto festivaluĽ ktoré obsahuje grafický 

symbol muža a ženyĽ umiestnený v dvoch písmenách "o" v názve Rock for People. Na vi-

zuále nasledujúcich ročníkov sa toto logo vyskytuje v menších obmenách nieko ko rokov. 

V rámci farebnosti upustili od tmavej a čierne pozadie nahradila červená. Žltá na alej preľ

trváva v texte a dopĺ a aj logo. NajdôležitejšíchĽ resp. najvplyvnejších headlinerov začínaľ

jú zvýraz ova  väčším fontom a menej známe kapely postupne zmenšujúĽ čo sa uplat uje 

na festivalových plagátoch doteraz. V typografii sa stále h adajúĽ no napriek tomu  v aka 

farebnosti plagát pôsobí živšie a viac zaujme oko diváka.  

 Pár rokov sa design plagátov udržal v podobnom šate s drobnými obmenami vizuľ

álnych prvkov a farebných odtie ovĽ taktiež sa začali objavova  siluety postáv.  
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   Obr. 7, 8:  Rock for People 2011 a 2017 

 

 V roku Ň011 festival Rock for People podstúpil kompletný redesign značky kvôli 

viacerým faktorom. Jedným z nich bol nejednotný vizuálny štýlĽ ktorý by charakterizoval 

identitu a vtedajšie trendy. Festival sa tiež rozrastal ako vo ve kostiĽ tak aj v kvalite line-

upu a pomaly sa z českého stal európskyĽ no prezentácia a design Rock for People sa nedaľ

la zrovnáva  s podobne významnými festivalmi.  

 Možnosti redesignu sa chopilo grafické štúdio Dynamo designĽ ktoré si stanovilo 

obsahĽ zahŕ ajúci udíĽ emócieĽ zážitky a zábavu. Po spojení týchto faktorov vznikol konľ

cept založený na jednoduchých postavičkáchĽ ktoré majú miesto hlavy symbolyĽ predstavuľ

júce náladuĽ emóciuĽ zážitok či potrebu návštevníka festivalu. Medzi nimi môžeme nájs  

napríklad symbol srdcaĽ reproduktoru, slnka, zvuku a alších.  

 Spočiatku pozadie tvorila čierna farbaĽ ktorá zvýraz ovala grafické prvky a line-up, 

teraz na posledných dvoch ročníkoch festivalu badáme farebne upravené fotky priamo  

z festivalu. Súčas ou loga sú každý rok vždy tri odlišné postavičky v rôznych farbách. [27] 
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3.1.1.2 Mobilná aplikácia 

       

Obr. 9, 10, 11: Mobilná aplikácia Rock for People 2017 

 

 ůkáko vek aplikácia hudobného festivalu by mala by  v prvom rade preh adná  

a ahko ovládate náĽ aby užívate  vedel okamžite nájs  informácieĽ ktoré h adá. V prípade 

festivalu Rock for People je preh adnos  aplikácie na miesteĽ no prvý dojem z grafickej 

úpravy až tak nie. Úvodná stránka pozostáva z piatich "rýchlych akcií"- program, timeline, 

interpreti, jedlo a novinkyĽ do ktorých sa dostaneme hne  a nemusíme tieto informácie 

h ada  v menu. Z poh adu užívate a aplikácieĽ nachádzajúceho sa na festivaleĽ by bolo 

vhodné obetova  skratku k novinkám a nahradi  ju mapou areáluĽ najmä ke  má ikonka 

zvončeku v pravom hornom rohu taktiež funkciu noviniek. Naopak celkom užitočná poľ

ložkaĽ ktorá sa nevyskytuje v mnohých festivalových aplikáciách je rýchla akcia "jedlo". 

Namiesto zbytočného blúdenia po areáli a h adania stánkov s jedlomĽ na ktoré máme práve 

chu Ľ si môžeme vo filtri označi  vytúžené položky a zobrazí sa nám zoznam stánkov. 
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Obr. 12, 13: Mobilná aplikácia Rock for People 2017 

 V sekcii program je možné prelistova  zoznam interpretov pod a pódií a dníĽ priľ

čom každý stage je farebne odlíšený. Timeline má väčšina aplikácií festivalov podobný pre 

ahkú orientáciu. 

3.1.2 Hip Hop Kemp 

 Tento hip-hopový festival zazrel svetlo sveta v roku Ň00Ň v areálu kúpaliska Cihelľ

na v Pardubiciach. Prvého ročníka sa počas troch dní zúčastnilo pomerne ve a českých  

a slovenských interpretovĽ zahraničných bolo minimum. Začiatky neboli pre organizátorov 

naj ahšieĽ festival bol prvý rok v strate asi Ň00 tisíc korún. [24] 

 Počas nasledujúcich rokov festival rozšíril svoj programĽ ale aj miesto konania. 

Premiestnil sa do špeciálne upraveného Festival parku v okolí Hradca KrálovéĽ kde sa koná 

aj v súčasnosti. Na ôsmych pódiách vystupujú mnohé zvučné zahraničné mená a sprievodľ

ný program zahŕ a okrem u-rampy aj zábavný parkĽ ktorý ponúka účastníkom mnohé atľ

rakcie a aktivity. Medzi ne patrí napríklad bungee jumping, paintball, boxovacie automaty, 

či basketbal aréna a čakajú na nich rôzne workshopy. Je považovaný za jeden z najlepšie 

organizovaných festivalov nielen v rámci Česka. ůj v aka tomu sa festival vypracoval  

z lokálnej udalosti na festival masových rozmerovĽ ktorý ročne láka desa tisíce návštevníľ

kov aj zo zahraničia.   



UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací 31 

 

 

 Je to jeden z najväčších festivalov v strednej a východnej EurópeĽ ktorý je zameraľ

ný iba na hip-hop a jemu podobné žánre. Každoročne sa ho účastní okolo Ň0 tisíc návštevľ

níkov. [8] 

3.1.2.1 Plagáty 

     

  Obr. 14, 15: Hip Hop Kemp 2002 a 2004  

 

 Prvý ročník sa ešte obával experimentova  s vizuálomĽ a tak vidíme celkom 

nepreh adný design informácií a údajovĽ ktorých je tam nadbytok. Na plagáte sa nachádza 

biele pozadie s fotkami z prostredia festivalu a tmavé písmoĽ na prvý poh ad nevýrazné.  

 alšie ročníky vymenili nevýraznú bielu za modrú a žltú farbuĽ ktorá sa vyskytuje 

aj v loguĽ zobrazujúceho motív slnka a lúčov. ůvšak orámovanie ikonky hrubým čiernym 

rámom pôsobí na tak pohodovú tému ve mi ažkopádne a hrúbka všetkých línií nie je jedľ

notnáĽ čo spôsobuje v logu nevyváženos .  

 Ke že sa táto udalos  odohráva v letných mesiacochĽ zvolili farby vystihujúce toto 

ročné obdobie - žltá farba reprezentuje slnko a teplo,  zatia  čo modrá farba poukazuje na 

belasú oblohu a vodu.  Modré pozadie plagátu je doplnené vektorovými fotkami mužských 

postáv a florálnym ornamentom pod logom festivaluĽ no vôbec v človeku neevokuje pocitĽ 

že sa jedná o hip hopovú udalos .  
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  Obr. 16, 17: Hip Hop Kemp 2009 a 2017 

 

 Prvá vec na vizuále z roku Ň009Ľ ktorá človeku udrie do očí je logo použité cez 

polovicu plochy plagátuĽ ktorá mohla by  využitá plnohodnotnejšie. V tomto roku sa zme-

nilo ŇD logo na ňDĽ kedy z letnej ikonky vytvorili kockuĽ ktorá bola akoby položená na 

trojrozmernom názve festivalu. Stále sa nezbavili čiernej farbyĽ ktorá rámuje všetky prvky 

loga. Modré pozadie s obláčikmi sa snažilo vyváži  toto more čiernych prvkov či už v logu 

alebo v line-upeĽ no stále pôsobí masívne a nevzdušne. Na dátum použili biele písmoĽ čo sa 

aspo  trochu odlišuje od zbytku informácií.  

 Minimalistický design sa teraz nosí a využil to aj Hip Hop Kemp 2017. Spolu  

s novým logom obliekli aj vizuál plagátu do nových šiat. Stavili na minimalizmus a z loga 

odstránili predtým zaužívanú farebnos  a samotný názov festivalu. Stále v om figuruje 

slnko a lúčeĽ no línie zjednotili a logo festivalu sa konečne zharmonizovalo. 

 Tiež zmizla žlto-modro-čierna kombináciaĽ mohutná typografia a celý výstup sa 

zjednodušil. V pozadí posledných ročníkov používajú modré pozadieĽ obsahujúce farebne 

upravené fotky takĽ aby sa tam hodili a všetky informácie sú zobrazené bielou farbou. ůj 

fonty použité v line-upe sa ve kostne zjednotili.  
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3.1.2.2 Mobilná aplikácia 

       

Obr. 18, 19, 20: Mobilná aplikácia Hip Hop Kemp 2016 

 

 Úvodná stránka aplikácie festivalu Hip Hop Kemp obsahuje celé menu a je riešená 

ve mi jednoducho. Ve ké odkazy zaberajú viac než polovicu a všetko info je písané  

v angličtine. Chýba tam možnos  zmeny jazyku pre týchĽ ktorí angličtinu neovládajú.  

 Sekcia line-up sa delí na štyri dniĽ vizuálne spracované rovnakoĽ ako menu na 

hlavnej stránke a po otvorení nám zobrazí zoznam pódií so všetkými vystupujúcimi. 

Používajú výhradne biele písmo a celá aplikácia pôsobí nezaujímavo.  

 Po otvorení odkazu "gangsta fun" vlastne zistímeĽ že sú to sprievodné akcie a hryĽ 

ktorých sa múžu návštevníci festivalu zúčastni . Tieto sú vyobrazené ikonkami aktivít. 

 

3.2 Slovenské hudobné festivaly 

3.2.1 Pohoda 

 V roku 1997 sa na futbalovom štadióne na Sihoti zrodil jednod ový festival pod 

názvom Krá ovská pohodaĽ ktorého otcom je Michal Kaščák - známa postava na slovenľ

skej hudobnej scéne. Konal sa ako súčas  osláv 585. výročia udelenia Trenčínu štatút sloľ

bodného krá ovského mesta. Vystúpili na om 4 slovenskéĽ ň české a 1 ruská skupina  
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a zúčastnilo sa ho Ň000 návštevníkov. Okrem podujatia Slovenské ůlternatívne leto v Reľ

višti sa zakladate  inšpiroval aj českou festivalovou scénou. [17] 

  Sedem rokov od vzniku sa festival z malého priestoru výstaviska presunul 

na trenčianske letiskoĽ kde sa pravidelne uskutoč uje dodnes. V areáli sa nachádzajú dve 

open-air pódiáĽ dve stanové mestečkáĽ otvorená aréna a viaceré kryté arényĽ ktoré slúžia 

ako tanečnej scéneĽ tak aj tanečným workshopomĽ divadlámĽ literatúre alebo diskusiám.  

 Počas svojej dvadsa jedenročnej histórie sa festival Pohoda vyvinul z lokálnej udaľ

losti na jednu z najväčších a najvýznamnejších hudobných a kultúrnych akcií na pôde Sloľ

venskej republiky.  

 Je to hudobný multižánrový festivalĽ ktorý spája alternatívuĽ indieĽ world musicĽ 

punk a elektroniku s tancomĽ filmomĽ divadlomĽ literatúrou a vizuálnym umením. Patrí 

medzi najväčšie a najznámejšie slovenské festivalyĽ spája rôzne kultúry a poh ady na svetĽ 

oslavuje slobodu a toleranciu. [16] 

3.2.1.1 Plagáty 

     

    Obr. 21, 22: Pohoda 2005 a 2007 

 

 Farebne prekombinovaný a pretextovaný plagát z roku Ň005 bije do očí a je vcelku 

nepreh adný. Na prvý poh ad by svojou nekonzistentnos ou možno upútal udské okoĽ ale 

bežný človek by sa do čítania line-upu ani nepustil.  

https://www.pohodafestival.sk/sk/o-festivale
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 Od roku Ň007 sa o vizuál Pohody staralo grafické štúdio Milk. Zbavili sa textového 

a farebného smoguĽ očistili layout a vniesli do ho viac harmónieĽ no široký font nepridáva 

na čitate nostiĽ priam naopak.   

     

   Obr. 23, 24: Pohoda 2009 a 2013 

 

 alšie ročníky sprevádzali teplé. letné farbyĽ ako to môžeme vidie  aj na plagáte  

z roku Ň009. Výrazné žlté pozadie vypĺ a motív kornútkovej zmrzlinyĽ ktorá je vyskladaná 

z ručne písaných interpretov a pestrých farieb. Vyobrazené sú len tie najdôležitejšie inforľ

mácie pre návštevníka bez zbytočných omáčok.  

 Po divokej jazde rôznych fariebĽ tvarov a uleteného designu sa vizuál naklonil  

k čistým geometrickým tvarom a rovným čiaram s vymedzenejšou farebnou škálou. Aj 

napriek tomuĽ že sa na plagáte z roku Ň01ň vyskytuje čierne alebo biele pozadieĽ je možné 

tento vizuál považova  za výraznú zmenu oproti predchádzajúcim ročníkom. 

 Slovo bažant sa v názve festivalu vyskytovalo do roku Ň016Ľ kedy so Zlatým Baľ

žantom ukončili spoluprácu a v priebehu rokov upustili od prvotného loga s mohutnýmĽ 

nemoderným fontom. Dnes sa z loga zachovala len ilustrácia bábätiekĽ doplnená o názov 

festivalu v rôznych podobách v závislosti od vizuálneho štýlu plagátu. Bábätká majú takľ

tiež často funkciu vizuálneho prvku na plagátoch a iných médiách. [20] 
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Obr. 25: Pohoda 2017 

 

 Témou ročníka Ň017 sú sladké cukríky mnohých tvarov a farieb. Návrhom tohto 

designu sa môže pochváli  dvojica Craig Redman a Karl MaierĽ ktorí pomáhali pri tvorbe 

grafiky pre svetoznáme značky a spoločnosti ako NikeĽ VogueĽ Chanel či National Geoľ

graphic. Ich návrhy prevzali do rúk opä  grafici zo štúdia MilkĽ ktorí s nimi pracovali  

a napokon vznikol tento výnimočný vizuál. [26] 

3.2.1.2 Mobilná aplikácia 

       

Obr. 26, 27, 28: Mobilná aplikácia festivalu Pohoda 2017 
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 ůplikácia festivalu pohoda je na prvý poh ad sympatická a preh adnáĽ neobsahuje 

zbytočné informácieĽ ktoré by prekážali v čitate nosti obsahu. Menu je situované do kruhu 

okolo loga s bábätkamiĽ ktoré majú funkciu rozsvietenia svetelnej baterky na mobile. 

Ve mi praktická je spodná lišta oznamujúca počasie cez celé trvanie festivalu.  

 Program je rozdelený na tri dniĽ pódiá sú zobrazené na avej straneĽ čas konania na 

hornej lište a vystúpenia s pódiami sa dajú posúva  pod a potreby. 

 Interpreti a akcie festivalu sú zoradené pod a abecedy a zmiešané v jednom zozna-

me. Možno by bolo vhodné venova  týmto dvom položkám samostatné sekcie na preh adľ

nejšie prezeranie. 

 

     

Obr. 29, 30: Mobilná aplikácia festivalu Pohoda 2017 

 Po zmene jazyka v pravom hornom rohu sa zárove  menia farebné kombinácie apľ

likácieĽ čo je celkom hravý prvok. Mapa je na druhej strane menej preh adnáĽ najmä kvôli 

mnohým informáciámĽ ktoré sa na nej nachádzajú. Naš astie sa to kvantum dá redukova  

vo filtriĽ kde si môžeme označi  pre nás najdôležitejšie položky.  

3.2.2 Grape  

 Grape je na slovenskej festivalovej scéne mladým "vínom"Ľ uskutoč uje sa od roku 

Ň010 na pieš anskom letisku. Od začiatku sa formoval ako udalos  pre mladých udíĽ priľ
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čom sa snaží prezentova  publiku menej známych umelcov z domova a zo zahraničia. Zaľ

meriava sa najmä na svetovú indie pop/rock a elektronickú scénu. Často býval nazývaný aj 

"malá Pohoda"Ľ ke že sa oba festivaly svojím programom upriamujú na podobnú cie ovú 

skupinu. No rok čo rok dokazujeĽ že má vlastnú osobnos  a ide svojou cestou.  

 Prvý ročník sa mal pôvodne kona  v Pezinku Ěvinárenské mestoĽ preto názov  

GrapeěĽ no v apríli sa musel presunú  na pieš anské letiskoĽ kde napokon aj zostal. O dva 

roky neskôr sa zaradil medzi 10 najlepších malých festivalov v Europe Festival Awards. 

Od piateho ročníka sa im permanentne darí plni  kapacitu až do poslednej kvapky. [18] 

 Je charakteristický perfektnou atmosférouĽ o ktorú sa vie postara  napríklad "židla 

stage"Ľ kde kapely vystupujú akusticky priamo na letiskovej dráheĽ alebo na stohoch slamy. 

Svojrázny vie by  aj "tržnica stage"Ľ na ktorom vystupujú interpretiĽ hrajúci v stane s jedľ

lom a občerstvením. [19] 

 Svoju originalitu dokazuje aj jedinečným designomĽ ktorý sa mení z roka na rok. 

Ke že je festival zameraný na mladšiu generáciuĽ snažia saĽ aby vizuál vždy vychádzal zo 

súčasných trendov. Okrem plagátov svoju podobu často mení aj logoĽ pretože ako sa vyľ

jadrili organizátoriĽ ešte nenašli takéĽ "ktoré by festival definovalo v širšom časovom kon-

texte". [20] 

3.2.2.1 Plagáty 

     

Obr. 31, 32 : Grape festival 2010 a 2011 
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 Na plagátoch prvých ročníkov je vidie Ľ že sa ešte len rozbiehali vo vytváraní chaľ

rakteristického vizuálu. Design z roku Ň010 pôsobí otázneĽ ke že je prvok pozadia celkom 

nečitate ný a bežný človek môže len háda Ľ čo sa tam odohráva. Názvy interpretov sú 

ohraničené bielym alebo čiernym pozadímĽ čo nepôsobí estetickyĽ ani prí ažlivo. Navyše 

použitie toho istého fontu na všetky informácieĽ nachádzajúce sa na plagáteĽ nie je úplne 

š astná vo ba.  

 Nasledujúci ročník dopĺ a plagát o viaceré fontyĽ ktoré hrajú rôznymi farbami  

a pôsobí živšie. Interpreti sú síce čitate nejšíĽ no oproti predchádzajúcemu ročníku sa to už 

zdá by  prekombinované. Opä  tu môžeme vidie  farebné "chlieviky"Ľ v ktorých sú interľ

preti uväznení. Zlatého bludiš áka získava tenĽ kto si všimne dátum a miesto konania do 

piatich sekúnd a nebudú ho pri tom bolie  oči.  
 

     

  Obr. 33, 34: Grape festival 2015 a 2017 

  

 alšie ročníky boli v rámci designu kvalitnejšie spracované. Mojím osobným favoľ

ritom Grape je vizuál z roku Ň015Ľ kedy názvy hlavných interpretov vytvárali z písmen  

z adu a následne vizuál doplnili o psychadelické prvkyĽ ktoré vynikajú v aka tmavému 

pozadiu.  Logo použité na tomto vizuáli vydržalo dve sezóny a na plagáte z roku 2017 sa 

opä  zmenilo.  

 Grape 2017 využíva výrazné moderné farby v spojení s fotografiou a bielym pätkoľ

vým písmom. Kombinácia farieb pôsobí príjemneĽ no použili nedostatočne ve ké medzery 



UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací 40 

 

 

medzi názvami interpretov a pre človekaĽ ktorý nie je oboznámený s line-upomĽ to môže 

by  mätúce.  

3.2.2.2 Mobilná aplikácia 

       

Obr. 35, 36, 37: Mobilná aplikácia festivalu Grape 2017 

 Na úvodnej stránke figurujú fotky hlavných protagonistov v čiernobielej verziiĽ aby 

nekazili farebnú estetiku aplikácie. V menu nájdeme štyri hlavné kategórie informáciíĽ 

ktoré sú pre návštevníkov najdôležitejšie. Nechýba ani odkaz na počasieĽ ktorý je pri tomto 

festivale obzvláš  dôležitýĽ ke že má Grape neustále smolu na zlé počasie.  

  NovinkyĽ programĽ info sú opä  jednoducho preh adne spracované. V sekcii "pro-

gram" je možné vytvori  si vlastný programĽ kde sa budú zobrazova  len interpretiĽ ktorým 

dáme srdiečko.  
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Obr. 38, 39: Mobilná aplikácia festivalu Grape 2017 

 Záhlavie každej podkategórie má iný designĽ čo oživuje už dos  sterilnú aplikáciu 

v aka nadmernému použitiu bielej farby. Na druhej straneĽ menej je niekedy viac. Inforľ

mácie vyniknú a neruší ich pri tom žiadny zbytočný grafický prvok. Nakoniec táto aplikáľ

cia patrí medzi jednu z najpreh adnejšíchĽ ktorá sa v tejto kapitole vyskytuje. 

3.3 Zahraničné hudobné festivaly 

3.3.1 Pinkpop 

 Pinkpop je považovaný za najznámejší holandský festivalĽ ktorý ročne láka desa tiľ

síce návštevníkov nielen z HolandskaĽ ale aj zo zahraničia. Svoje začiatky datuje od roku 

1970Ľ kedy sa prvýkrát, ako jednod ový festivalĽ konal v mestečku Geleen a od roku 1987 

si našiel miesto v LandgraafeĽ kde sa počas troch dní koná dodnes.  

 Názov Pinkpop neznamenal v prvotnom význame mena "ružový pop"Ľ ako by si 

väčšina neholandsky hovoriacich udí myslela. Je to spojenie slova "Pinksteren"Ľ čo v preľ

klade znamená Turíce a "pop"Ľ čo je odvodené od hudobného žánru. Neskôr názov festivaľ

lu zmenil interpretáciuĽ ktorá kombinuje anglické slovo "pink"Ľ pomenúvajúce ružovú farľ

bu a holandské slovo "pop"Ľ čo znamená bábika. Tak vzniklo aj terajšie logo s bábikou  

v ružových šatách. [30] 
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3.3.1.1 Plagáty 

    

Obr. 40, 41, 42: Pinkpop 1970, 1974 a 1977 

 

 ůutori vizuálu tohto festivalu zrejme nemali strach z ničoho a hlavne nie z experiľ

mentovania. Každý rok od vzniku festivalu priniesli nový grafický výstupĽ plný rôznych 

fariebĽ kombinácií grafických prvkovĽ fontovĽ techník a snažili sa to po a  avantgardne. Pri 

porovnaní plagátu prvého ročníka festivalu Pinkpop s akýmko vek prvým plagátom iného 

hudobného festivaluĽ ktorý má svoje začiatky v minulom storočíĽ môžeme uzna Ľ že čitaľ

te nos  je na správnom mieste. Pôsobí harmonicky a neoplýva zbytočnými informáciami 

alebo grafickými prvkamiĽ ktoré by rušili celkový dojem z plagátu.  

 Tri roky od vzniku s na plagáte začína objavova  bábika ako charakteristický prvok 

festivalu a býva štylizovaná do rôznych foriem. Čoraz častejšie vidíme na plagátoch aj 

fotkyĽ farebne upravované takĽ aby sa hodili k farebnej škále určitého ročníka.   
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Obr. 43, 44: Pinkpop 1999 a 2017 

 

 Logo s bábikou si prešlo rôznymi farebnými a štylistickými úpravami. Spočiatku 

bola bábika v kruhu umiest ovaná pod menom PinkpopĽ no od roku Ň000 sa vyskytuje 

pred názvom festivalu a táto podoba loga sa používa na plagátoch doterazĽ i ke  s rôznymi 

farebnými obmenami.  

3.3.1.2 Mobilná aplikácia 

     

Obr. 45, 46, 47: Mobilná aplikácia festivalu Pinkpop 2017 

 Zdá saĽ že čím väčší a významnejší festivalĽ tým má menej preh adnú aplikáciu. 

Pinkpop festival by sme mohli medzi ne zaradi  najmä v aka tomuĽ že nikde nemá zobraľ
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zenú ikonku alebo nastavenie na zmenu jazyka. Celá aplikácia je v holandčine a ažko sa 

zahraničný návštevník dočíta o interpretoch alebo dôležitých informáciách. Vzh ad a pou-

žité grafické prvky aplikácie takisto nepridávajú na atraktivite. 

3.3.2 Sziget 

 Festival Sziget vznikol ako nápad ma arského hudobníka Pétera Müllera a manaľ

žéra Károliho GerendaihoĽ ktorí cítili potrebu vytvori  ve kú udalos  na prilákanie mlaľ

dých turistov a študentovĽ aby strávili letné prázdniny v Ma arsku oslavou dobrej hudby.  

 Táto udalos  uzrela svetlo sveta v auguste roku 199ň na ostrove Óbuda na Dunaji  

v hlavnom meste Budapeš  a prvého ročníku sa zúčastnilo 4ň tisíc návštevníkovĽ z ktorých 

väčšina bola ma arskej národnosti. Odohralo sa tam Ň00 koncertov na dvoch stageoch  

a organizátori kládli dôraz najmä na menej známe domáce kapely a umenie. Napriek ve ľ

kému úspechu prvého ročníku bol festival vo finančnej strateĽ ktorá sa dorovnala až v roku 

1997. 

 Odvtedy festival Sziget patrí medzi najvýznamnejšie a najväčšie hudobné a kultúrľ

ne festivaly v Európe. Ročne láka cez 400 tisíc návštevníkov z celej EurópyĽ ktorým ponúľ

ka okrem multižánrového line-upu aj športové arényĽ mnoho jedlaĽ kultúrne výstavy a 

alšie atrakcie a umelecké zážitky. [28] 

3.3.2.1 Plagáty 

     

Obr. 48, 49: Sziget 1993 a 1996 
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 Prvý ročník vystupoval pod názvom DiákszigetĽ čo v preklade znamená študentský 

ostrov. Plagát obsahuje kombináciu bielej a fialovej farbyĽ logo a informácie s dátumom  

a miestom konaniaĽ no žiadne mená umelcov sa na plagáte nevyskytujú. 

 Zopár ročníkov festivalu bolo sponzorovaných firmou PepsiĽ a preto sa názov Pepsi 

Sziget vyskytuje na plagátoch do roku Ň00ň. ůni tri roky po vzniku festivalu sa na plagáte 

neuvádzajú mená umelcovĽ no tí najvýznamnejší sú zobrazení prostredníctvom fotiek. Pla-

gát síce hýri farbamiĽ no chýba mu štruktúra.   
 

     

Obr. 50, 51: Sziget 2013 a 2017 

 Počas rokov sa na plagátoch festivalu konečne začali objavova  mená interpretov  

a v prípade výstupu z roku Ň01ň sú umiestnení do bielych a čiernych chlievikovĽ aby sa od 

seba odlíšili. Pôsobí to chaoticky najmä kvôli preplnenému pozadiuĽ kde sú zobrazení 

umelci a prvky festivalu.  

 Logo Sziget festivalu zažilo postupom času pár obmien a od roku Ň01ň je charakteľ

ristické motívom akoby psychadelického slnka v kombinácii s bielou, modrou a červenou 

farbou. Za posledné štyri roky vystúpilo z plochy do priestoruĽ čo si všimneme na plagáte  

z roku 2017.  
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3.3.2.2 Mobilná aplikácia 

      

Obr. 52, 53, 54: Mobilná aplikácia festivalu Sziget 2017 

 Sziget má rovnakú štruktúru aplikácie ako PinkpopĽ i ke  s minimálnymi obmenaľ

mi. Namiesto interpretov na hlavnej stránke by boli ove a užitočnejšie rýchle skratky na 

programĽ mapu areálu a iné dôležité informácie.  

 V prípade tejto aplikácie je štruktúra programu iná od ostatných. Na hornej lište sa 

nachádzajú názvy pódií a čas je uvedený na avej strane. Vo väčšine aplikáciách je to 

opačne.  
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 COLOURS OF OSTRAVA 

4.1 História festivalu 

 Predzves ou festivalu Colours of Ostrava sú menej známe festivaly Rocková Dolní 

Lhota a Dolnolhotský buben. Od 80. rokov minulého storočia návštevníci mali možnos  

poču  alternatívny rock a reggae na Rockových Dolních LhotáchĽ no po poslednom ročníľ

ku v roku 1991 sa organizátoriĽ Zlata Holušová a Vladislav KovalĽ rozhodli da  si pauzu. 

Tradíciu festivalov v Dolnej Lhote sa rozhodli vzkriesi  o sedem rokov neskôrĽ ke  vytvoľ

rili alší festival s názvom Dolnolhotský buben. Tento raz išlo o udalos Ľ orientovanú na 

etnickú a svetovú hudbu s bubeníckym základom. Prvý ročník bol charitatívneho rázu, no 

nato ko zaujal návštevníkovĽ že po pár ročníkoch začala by  Dolná Lhota malá a museli 

zmeni  areál za väčší. Z toho dôvodu sa festival pres ahoval do Ostravy, a tak vznikol  

v roku 2002 fenomén s názvom Colours of Ostrava. [34] 

 Prvý ročník Colours of Ostrava sa konal v areáli Stodolskej ulice a na ostravskom 

výstavisku. Do centra mesta prilákal pä  tisíc návštevníkovĽ ktorí prišli predovšetkým  

z MoravyĽ Slovenska a Po ska.  

 Festival sa postupne rozširoval a z pôvodného areálu sa presunul do priestoru 

Slezskoostravského hradu a jeho okolia. Počet návštevníkov sa zvýšil za hranicu desa tisíc 

a tí si mohli po novom užíva  tri dni hudby.  

 V roku Ň006 sa festival rozrástol o alší de  a počas týchto štyroch dní oslavy hudľ

by privítal cez šestnás tisíc zvedavých návštevníkov. O tri roky neskôr sa do areálu 

Slezkoostravského hradu zmestilo až Ň5 tisíc udí. alšie ročníky boli vypredané dopredu 

a to podnietilo organizátorov k zmene areálu. 

 Od roku 2012 sa tento multižánrový festival koná v unikátnom industriálnom areáli 

národnej kultúrnej pamiatky Dolní VítkoviceĽ ktorý pôvodne slúžil železiar am, baniam  

a hutiam. Pravidelne ho navštevuje cez 4ň tisíc fanúšikov svetovej hudby a ponúka im cez 

ň50 programových bodov na Ň0-tich otvorených či krytých scénachĽ kde sa odohrávajú 

koncertyĽ divadláĽ workshopyĽ diskusie a iné aktivity. Zara uje sa medzi najvýznamnejšie 

hudobné festivaly v Európe. 
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 Meltingpot je súčas ou programu od roku Ň016 a predstavuje celú radu diskusných 

fór. Návštevníci majú možnos  diskutova  so známymi osobnos ami z oblasti hudby, lite-

ratúryĽ vzdelávaniaĽ osobného rozvojaĽ zdravého štýlu a mnoho alších. [11] 

4.2 Cieľová skupina 

 Pod a slov Jiřího Sedláka sa festival od začiatku pôsobenia zameriaval na vzdelaľ

nejšie publikumĽ ktoré sa nebálo objavova  nové neznáme kapely a umelcov. Po čase začaľ

li pribúda  študentiĽ vysokoškoláciĽ ale aj rodiny s de mi. V roku Ň016 festival Colours 

vytvoril internetovú anketuĽ kde zis ovali sociodemografické zloženie návštevníkov.  

Z ankety sme sa dozvedeliĽ že najpočetnejšiu vekovú skupinu tvoria udia vo veku Ň6-35 

rokovĽ za nimi sa s malým rozdielom zaradili mladí udia a študenti od 19 do Ň5 rokov. 

alej prevládajú vysokoškolsky vzdelaní návštevníci. [11] 

4.3 Vizuálna identita festivalu 

 Festival Colours of Ostrava bol od svojho vzniku sprevádzaný mottom "Ostrava už 

nie je čiernaĽ ale plná farieb". [35] Dalo by sa poveda Ľ že tým mottom narážali práve na 

tmavúĽ priemyselnú atmosféru mestaĽ ktorú sa svojím heslom pokúšali zmeni  a tým preľ

svedči  udíĽ aby cez letné mesiace už neutekali do okolitých krajov a zúčastnili sa na 

miestnej udalostiĽ plnej hudby a zábavy.  

 Pestrofarebnos  má v tomto prípade viacero významovĽ či už sa vz ahuje na meľ

dzinárodnú a kultúrnu rozmanitos  alebo rôzne druhy žánrov. No už z motta alebo samotľ

ného názvu festivalu môžeme očakáva  vizuál plný farieb. 

4.3.1 Plagáty 

 Colours of Ostrava používa plagát ako jeden z hlavných propagačných a komuniľ

kačných médií festivalu. Môžeme ho vidie  na miestachĽ kde sa cie ová skupina festivalu 

vyskytuje najčastejšie - študentské mestáĽ okolia železníc a autobusových staníc. V tejto 

časti si priblížime jeho najvýznamnejšie vizuály v priebehu rokov pôsobenia.  
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4.3.1.1 Vizuál 2002 

 Vizuál z roku 2002 sa pravdepodobne inšpiroval formátmi plagátov Rock for Peop-

le z ich tretieho a štvrtého ročníkaĽ kedy tento netradičný formát plagátu umiestnili  na šírľ

ku. Jednoznačne použil festival Colours na plagáte väčšiu škálu farieb a viac grafických  

prvkov. V pozadí vidíme siluety továrníĽ ktoré sú ve mi charakteristické pre Ostravu  

a v popredí badáme udskú tvárĽ pravdepodobne ide o človeka ležiaceho v tráve. Už v prľ

vom ročníku dávali dôraz na zobrazenie udského charakteru. Ostatné informácie sú zobľ

razené bezpätkovým písmom v kombinácii bielejĽ žltej a modrej farby.  

 

Obr. 55: Colours of Ostrava 2002 

4.3.1.2 Vizuál 2004 a 2007 

 

Obr. 56: Logo Colours of Ostrava 

 V roku Ň004 vzniklo prvé logo festivaluĽ ktoré na poh ad evokuje industriálny chaľ

rakter mesta Ostrava. Predĺžené písmená "L, U, FĽ TĽ RĽ ů" pripomínajú komíny a potru-

biaĽ ktoré sa v továr ach vyskytujú.  
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 Na plagáte z roku 2004 upustili od žltej farbyĽ ktorá sa zdala by  ob úbenou a všetľ

ky informácie oh adom festivalu sú zobrazené v čiernej farbe. Na oko to pôsobí ažkopádľ

neĽ najmä kvôli kombinácií s pozadím, kde je vyobrazená udská postava v dynamickom 

pohybe a okolo nej sú farebné prvky. Plagát navyše vyzerá nevyváženeĽ ke  sa všetky inľ

formácie sústredia v spodnej časti. To isté môžeme poveda  aj o plagáte z roku Ň007Ľ kde 

sa ale text sústredí napravo.  

 Oba plagáty začínajú formova  svoj charakteristický designĽ na ktorom sa zjavuje 

udská postava obklopená farbami. Ve kos  mien interpretov sa líši v závislosti od ich 

dôležitosti. 

   

                 

Obr. 57, 58: Colours of Ostrava 2004 a 2007 

4.3.1.3 Vizuál 2008, 2009 a 2010 

 Plagáty z týchto troch ročníkov sú si ve mi podobné. Zdie ajú rovnakú štruktúruĽ 

námet a farebnos . Je v nich použité jednoduché žlté pozadie s čiernymi siluetami hudobľ

níkov - gitarista pre rok 2008, bubeník pre rok Ň009 a trubkár patrí roku 2010. Interpreti sú 

zobrazení v čiernej a červenej farbeĽ opä  zoradení pod a významnosti.  

 Hlavným partnerom festivalu uštedrili na plagátoch všetkých troch ročníkov zby-

točne ve ké miesto na ploche a navyše rušia celkový dojem z plagátu. 
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Obr. 59, 60, 61: Colours of Ostrava 2008, 2009 a 2010 

4.3.1.4 Vizuál 2012 

 V roku Ň01Ň festival zmenil svoje pole pôsobenia a pres ahoval sa do areálu Dolľ

ních Vítkovic. S novým priestorom prišlo aj nové logo. Slovo "Colours" je tvorené kaligraľ

fickým písmom a svojou farebnos ou vystihuje názov a poslanie festivalu.  

 

Obr. 62: Logo Colours of Ostrava 

 

 Plagát z roku Ň01Ň v sebe opä  skrýva vektorovú siluetu gitaristuĽ situovanú do 

jednofarebného pozadia a tento raz sa zoznam interpretov redukoval na tie najznámejšie 

mená hudobníkov. Jednoduchú štruktúru plagátu obohacuje nové pestrofarebné logo  

a znova sú logá hlavných partnerov ako päs  na oko.  
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Obr. 63: Colours of Ostrava 2012 

4.3.1.5 Vizuál 2014, 2015 a 2016 

 Dominantnou farbou posledných ročníkov je žltáĽ vyskytujúca sa hlavne na pozadí. 

Charakteristickým prvkom sa stali portréty žienĽ ktoré majú pestro poma ované tváre a ich 

vzh ad je upravený takĽ že pôsobia neprirodzeneĽ priam umelo. Vždy majú zobrazenú len 

polovicu tváre skrz zoznam interpretov. Logo stratilo svoju farebnos  a nahradila ju biela 

a čierna farba. Kvôli opakovanému používaniu čierneho textu a čiaramĽ odde ujúcim interľ

pretov sú plagáty ažkopádne. 

     

Obr. 64, 65, 66: Colours of Ostrava 2014, 2015 a 2016 
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4.3.1.6 Vizuál 2017 

 Podobne ako ročníky predtým si dáva záleža  na žltej farbe na pozadíĽ no na tomto 

plagáte už nefigurujú poma ované tváre žien. Plagát obsahuje len interpretov a drobné faľ

rebné ilustrácieĽ ktoré text obklopujú. ůvšak ženský portrét na alej zostáva charakteristicľ

kým vizuálnym prvkom festivalu. Tento ročník zakomponováva do portrétu ilustrácieĽ vyľ

stihujúce festival a industriálne prostredie vo forme geometrických tvarov.  

       

Obr. 67, 68: Colours of Ostrava 2017 

4.3.2 Mobilná aplikácia 

 Festival Colours of Ostrava využíva funkciu mobilnej aplikácie od roku 2013, kedy 

bola vytvorená vtedajším pratnerom T-Mobile a každým rokom mení svoj obsah.  

 Prvá stránkaĽ s ktorou prídeme do kontaktu po otvorení aplikácie je zoznam aktuaľ

lít. V menu je položka aktuality druháĽ tým pádom nevidím významĽ prečo by mala ma  

svoju funkciu v úvode. Z praktického poh adu návštevníka festivalu by bolo vhodnejšie 

umiestni  na úvodnú stránku line-upĽ resp. timeline programu. Naš astie sa dá nastavi  

úvodná obrazovka v nastaveniach na konci menu, kde je zárove  možnos  zmeny jazyka.   

 V line-upe má každý stage a ich interpreti svoju farbu a timeline sa dá posúva  verľ

tikálne a zárove  aj horizontálne. 
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Obr. 69, 70, 71: Mobilná aplikácia Colours of Ostrava 2017 

 Pod zložkou účinkujúci figuruje rovnaký zoznam ako vidíme v aktualitáchĽ no pluľ

som jeĽ že si interpretov môžeme filtrova  pod a menaĽ hracej dobyĽ priorít či žánru.  

 Mapa je vo formáte PDFĽ takže ju stačí len priblíži  a získame všetky potrebné inľ

formácie. Jediná nevýhoda jeĽ že mapa nie je interaktívna a používate  nemôže filtrova  tie 

informácieĽ ktoré potrebuje.  

       

Obr. 72, 73, 74: Mobilná aplikácia Colours of Ostrava 2017 
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5 VYPRACOVANIE PROJEKTU 

 Naj ažšie pri tvorbe tohto projektu bolo vybra  si z to kého množstva festivalov len 

jeden. Na svete existujú tisíce hudbných udalostíĽ ktoré ma zaujímajú svojím vizuálom  

a line-upomĽ no sú aj takéĽ ktoré majú skvelý line-up ale vizuál za ním zaostáva. ů práve 

jeden z týchto festivalov je Colours of OstravaĽ ktorý by si pri svojej rôznorodosti zaslúžil 

grafické spracovanieĽ korešpondujúce so svojím charakterom. 

 Ide o medzinárodne známy festivalĽ ktorý navštevujú tisíce záujemcov a rôzne cieľ

ové skupinyĽ a teda je potrebnéĽ aby si zachoval ahko čitate ný systém.  

 Pri vypracovaní tohto projektu sa budem snaži  skombinova  isté konvenčné formy 

s reprezentatívnym vizuálomĽ a tým zauja  cie ovú skupinu festivalu Colours of Ostrava. 

5.1 Námet 

 Po analýze festivalu Colours of Ostrava sme si mohli všimnú Ľ že žltá farba prevaľ

žuje vo väčšine vizuálovĽ najmä v posledných ročníkoch. Očividne tým chceli vystihnú  

letnú náladu, slnko, rados  zo života a taktiež je to vhodná farba na oživenie atmosféry 

chladného industriálneho areálu Dolních Vítkovic.  

 Čo sa týka grafického námetuĽ od vzniku tejto udalosti je hlavným komunikačným 

prvkom udská postava alebo portrét v rôznych podobáchĽ či už vo forme reálnej fotograľ

fie, siluety alebo vektoru. Tak chcú poukáza  na dôležitú úlohu udí v súvislosti s hudobľ

ným festivalom, obzvláš  ke  festival Colours of Ostrava sám oslavuje pestrofarebnos  aj 

v prenesených významochĽ týkajúcich sa národnostiĽ rasyĽ pohlavia či sexuality.  

 Môj pôvodný plán bol vypracova  vizuál takĽ aby reagoval na industriálnu stránku 

areálu konania festivalu, avšak po dôkladnejšom preskúmaní tejto hudobnej udalosti mi to 

prišlo ako nevhodný krok. Je zbytočné nosi  drevo do lesaĽ pretože industriálny motív by 

sa v areáli ahko stratil.  

 Cesta h adania vhodnej témy ma zaviedla naspä  k udskej postave. Rozhodla som 

sa pokračova  v myšlienke festivalu, pretože pre festival Colours of Ostrava je vyobrazenie 

človeka neoddelite nou súčas ou ich konceptu.  
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5.2 Postavy 

 Témou mojej práce nie sú hocijaké postavy. Sú to typy udíĽ ktorí sa vyskytujú na 

hudobnom festivale a každý z nás ich už určite raz zažil. Je pravdaĽ že takýchto typov je 

ve aĽ no tieĽ ktoré sa snažím vyobrazi Ľ majú výrazné charakteristické prvky. 

 Chcela som sa vyvarova  pôvodným vizuálnym prvkomĽ ktoré festival používal vo 

svojich plagátochĽ tzn. siluetyĽ vektorĽ fotografie a prehnané upravovanie udskej tváre. 

 Po h adaní vhodného grafického stvárneniaĽ ktoré by bolo vhodné pre letný hudobľ

ný festival s cie ovou skupinouĽ do ktorej patria väčšinou študenti a mladí udiaĽ mi prišlo 

adekvátne tento vizuál po a  hravo a expresívne. Preto som sa rozhodla stvárni  postavy 

cez ilustrácie. Vystihlo by to náladu návštevníkov a spestrilo priemyselnú náturu areálu.  

 Spočiatku som začala so skicovaním postáv v rôznych verziáchĽ až kým nedostali 

podobuĽ akú som si želala. Následne vznikli z toho pestrofarebné ilustrácie štyroch postáv - 

hipster, hippie, blogerka a fanynka.  

          

Obr. 75: Ukážka ilustrácií postáv 
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5.3 Farebnosť 

 Pôvodne som chcela, aby boli farby postáv kontrastné k týmĽ ktoré vidíme v areáli  

a to sa mi podarilo pri mojej prvej postave, ktorou bol hipster. No ak by som tú istú farebľ

nos  použila na ostatné charakteryĽ už by vizuál nekorešpondoval s názvom a ideou festi-

valu Colours. Každá postava má svoju vlastnú paletuĽ ktorá sa skladá zo štyroch farieb  

a ich tmavších odtie ov. Biela a čierna sú v tomto prípade samozrejmos ouĽ nachádzajú sa  

v odleskoch svetla a obrysoch charakterov. 

 

Obr. 76: Farebnosť postáv 

 

5.4 Typografia 

 Aby sa hravos  farieb a postáv zjednotila s typografiouĽ informácie a mená interľ

pretov na plagáte som vyobrazila vlastným štýlom vo ne písaného fontu. Ich farba je to-

tožná s paletou farieb každého ilustrovaného charakteru.  

   

      

Obr. 77: Ukážka mien interpretov  

 

 V digitálnych médiách a tlači som v kombinácií s týmto vo ne písaným fontom 

zvolila talianske písmo TitilliumĽ ktoré má 11 rezov a v aka tomu ho môžeme použi   

v rôznych formách a dlhšom texte. Navzájom tieto dva typy písma vytvárajú pekný kon-

trast. 
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5.6 Mobilná aplikácia 

 alší nástroj, na ktorý sa v tejto bakalárskej práci zameriavamĽ je použitie mobilnej 

aplikácie. V dnešnej dobeĽ plnej technologického pokrokuĽ je to neodlučite ná súčas  huľ

dobného festivalu a skvelý komunikačný prostriedokĽ užitočný na interakciu so svojimi 

návštevníkmi.  

 Pri tvorbe tejto aplikácie som kládla dôraz na podstatné zložkyĽ ktoré návštevníci 

využívajú najviac a tým je timeline programu a interpreti.  

     

Obr. 80: Ukážka mobilnej aplikácie 

 V programe môžeme vidie Ľ že festival je rozdelený na štyri dniĽ nachádzajúce sa  

v hornej lište. Pod ním je uvedený timeline a dá sa posúva  vertikálne aj horizontálne. 

Pódiá na avej strane majú jednotnú farbuĽ ktorá je odlíšená od farby interpretov, inak by 

sa to medzi sebou bilo. ůk máme ob úbených umelcovĽ ktorých nechceme zmeška Ľ ukľ

neme na hviezdičku nachádzajúcu sa v pravom dolnom rohu každého interpretaĽ a tak sa 

nám obdĺžnik zvýrazní tmavším odtie omĽ aby sme ich neprehliadli.  

 Sekcia "m j program" slúži na zobrazenie iba našich vyznačených udalostí. 

 Kategória "účinkující" v sebe ukrýva abecedný zoznam všetkých účastníkovĽ ktorí 

na festivale budú vystupova . Pri každej fotke interpreta v zozname je uvedený de Ľ čas  
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a miesto konania. Po otvorení ikonky "filter" si ich môžeme zoradi  pod a žánrovĽ druhov 

aktivítĽ či už je to workshop, meltingpot alebo divadlo a mnohé alšie. 

 Ke  si otvoríme konkrétneho interpretaĽ zobrazí sa nám podstránka so stručnými 

informáciami o om a ak budeme chcie  vedie  viacĽ v spodnej lište nájdeme odkazy na 

jeho sociálne médiá.  

 ůplikácia obsahuje aj iné kategórieĽ ako napríklad infoĽ kde sa návštevníci dozveľ

diaĽ čo si treba so sebou zobra Ľ čo naopak necha  domaĽ aká je otváracia doba areálu alebo 

kde v prípade núdze nájdu zdravotnícku službu. alšou kategóriou je mapka areáluĽ počaľ

sie či novinky z festivalu. Zahraniční návštevníci majú popritom možnos  zmeni  si v apľ

likácií jazyk. 
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ZÁV R 

 Táto bakalárska práca mala za cie  vytvori  nový funkčný vizuál svetovo známeho 

českého hudobného festivalu Colours of Ostrava. Popri skúmaní tejto témy som sa obohaľ

tila o poznatky z mnohých oblastí diania a dramaturgieĽ história festivalu ma zase naučilaĽ 

že udia odjakživa oslavovali hudbu a jej čaro. Poskytla mi vedomosti oh adom propagácie 

hudobnej udalosti pomocou dobre zvolených mediálnych nástrojov. Taktiež som zistilaĽ že 

čím je festival významnejšíĽ tým menej kladie dôraz na svoj vizuál.   

 Pri vytváraní vizuálu festivalu som sa snažila vychádza  z nadobudnutých poznatľ

kovĽ získaných z analýzy alších hudobných udalostí a ich grafických výstupov. Najviac 

ma však ovplyvnila idea samotného festivalu ColoursĽ ktorá je charakteristická svojou žiľ

vos ou a farebnos ou a tú som sa pokúšala prepoji  s finálnym výstupom mojej práce.  
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