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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce „Seriál, fenomén dnešní doby” je analýza a popis seriálů 

vysílaných v hlavním vysílacím čase. Práce v první části vymezuje a definuje pojem 

hlavní vysílací čas. Ke konci této kapitoly jsou popsané změny vysílacích formátů v 

průběhu let. V další kapitole je definován pojem seriál a charakteristika jeho 

specifických rysů a druhů. Třetí kapitola popisuje seriály vysílané v hlavním vysílacím 

čase v průběhu roku 2019. Krátce představuje některé vysílané seriály, které jsou 

rozděleny podle typu, a zmiňuje všechny seriály, které byly odvysílané. V poslední 

kapitole je analýza odvysílaných seriálů. 

Abstract 

The subject of the bachelor thesis „Serial, today’s phenomen“ is the analysis and 

description of series broadcast in prime time. In the first part the thesis defines the 

concept of prime time. The changes in broadcast formats over the years are described at 

the end of this chapter. The next chapter defines the term series and the characteristics 

of its specific features and types. The thesis describes the series broadcast in prime time 

during 2019 in the third chapter. It briefly introduces some broadcast series, which are 

divided by types, and mentions all the series that were broadcast. In the last chapter 

there is an analysis of broadcast series. 
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1 Úvod  

Za téma své bakalářské práce jsem si vybrala „Seriál, fenomén dnešní doby”. 

Toto téma mne zaujalo hlavně proto, ţe v dnešní době téměř všichni přicházíme  

do styku se seriály prakticky kaţdý den. Reklamy a poutače na různé seriály vysílané 

převáţně v hlavním vysílacím čase nás obklopují, nejen v televizním vysílání  

a periodickém tisku, ale také na billboardech na autobusových, vlakových  

i tramvajových zastávkách. Seriálová vyprávění v dnešní době jiţ neodmyslitelně do 

našich ţivotů patří a jistým způsobem je i ovlivňují. Ti nejmladší se stali diváky 

dětských seriálů. Raníček je vysílán v době, kdy se děti probouzejí a mohou při jeho 

sledování snídat nebo se připravovat do školek a škol. Odpoledne po návratu dětí z 

mateřských nebo základních škol je vysílána Kouzelná školka, u které si mohou děti 

procvičit různé činnosti nebo se dokonce přiučit novým věcem a znalostem. Na závěr 

dne děti ukládá do jejich postelí Večerníček, kreslená postavička, která ze své čepice 

vyrobené z novin vytahuje pohádky. Večerníček je nejdéle vysílaný pořad pro děti, ještě 

z dob Československa. Československá televize ho začala vysílat v roce 1965. U 

mladistvých na pomyslném ţebříčku oblíbenosti výrazně vítězí sitcomy. Sitcomy svým 

divákům nabízejí hravé dějové linie a odlehčený humor, který trvá necelých třicet 

minut. Nejčastějšími diváky seriálů jsou dospělí diváci, mezi nimiţ nejsilnější skupinu 

tvoří ţeny. Dospělí diváci nejčastěji usedají před televizní obrazovky ke svým 

oblíbeným seriálům převáţně v hlavním vysílacím čase. A právě proto se ve své 

bakalářské práci zabývám seriály vysílanými v hlavním vysílacím čase za celý rok 

2019. Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza prostoru, který byl v hlavním 

vysílacím čase v loňském roce věnován původním a akvizičním seriálům, kolik bylo 

odvysíláno premiér a kolik repríz, jaké seriály preferují hlavní a vedlejší televizní 

stanice. Dále porovnání jarního a podzimního vysílacího období veřejnoprávních hlavní 

televizní stanice s hlavními televizními stanicemi soukromých vysílatelů. 

1.1 Poznámky k literatuře 

 Jako hlavní zdroj informací ke své bakalářské práci jsem vyuţila knihu Tyranie 

médií od Ignacia Ramoneta. Tato kniha ukazuje svým čtenářům, jak média skutečně 
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fungují a odkrývá i manipulaci, kterou média vyuţívají na své diváky, čtenáře i 

posluchače.  

 Dalším důleţitým zdrojem je kniha Ubavit se k smrti od Neila Postmana, ve 

které se autor zamýšlí nad vizemi George Orwela a Aldouse Huxleyho. Ke které 

z těchto dvou vizí se přibliţuje skutečnost a jakou roli v nich hrají média? První část 

knihy se zaměřuje na tištěná média a druhá část na televizi. Dále kniha Masová média 

od Jana Jiráka a Barbary Köpplové, kteří se ve své knize zabývají masovými médii od 

jejich vzniku přes mediální produkce, mediální publikum a mediální produkty aţ po vliv 

médií na společnost. 

 Při zpracování televizních seriálů, které byly v loňském roce odvysílány, jsem 

jako doplňkový zdroj vyuţila internetové stránky Česko-Slovenské filmové databáze 

(ČSFD). Ze stránek ČSFD jsem vyuţila informace hlavně o reţii, scénáři a počtu sérií a 

epizod.  

 Jako další velmi důleţitý zdroj jsem vyuţila internetové stránky Filmové 

databáze (FDb), na kterých je zveřejněn televizní program i na několik let zpět.  

1.2 Poznámky k seriálům a hlavnímu vysílacímu času 

 Hlavní vysílací čas je v českých podmínkách vymezen od 19. do 22. hodiny, ale 

většina vysílaného materiálu nezačíná přesně v 19 hodin. Některé pořady začínají o 

několik minut později, jiné naopak o několik minut dříve. Proto jsem vybírala seriály, 

které začínaly nejdříve v 19:00 a později. Všechny seriály, které začínaly i o několik 

minut dříve, jsem vynechala, jelikoţ i tak jejich celkový počet přesahuje 80. 

1.3 Odchýlení od odevzdané bakalářské teze 

 Ve své odevzdané bakalářské tezi jsem nastínila obsah, který bude rozšířen  

o jednotlivé podkapitoly pro lepší orientaci v textu. V tomto nastíněném obsahu jsem si 

jako čtvrtou kapitolu určila „Změny vysílacích formátů v prime-timu”, kterým nebudu 

věnovat samostatnou kapitolu. Změny vysílacích formátů v průběhu let v hlavním 

vysílacím čase budou součástí jiţ první kapitoly a věnuji jim jednu podkapitolu, jelikoţ 

se chci více zaměřit na vybraný rok 2019 neţ na historii.  Dále jsem změnila název této 

podkapitoly na „Změny programových formátů v prime-timu“. Jako druhou kapitolu 

jsem si v tezi určila kapitolu „Seriál“, ve které jsem chtěla vymezit a definovat tento 

pojem. V této kapitole nebude definován pouze pojem „seriál“, ale budu definovat 

českou, evropskou a americkou seriálovou tvorbu obecně a zároveň definuji pojmy 
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„premiéra“ a „repríza“. Ještě jsem přidala poslední kapitolu, která nese název „Analýza 

odvysílaných seriálů“, ve které je provedena analýza odvysílaných seriálů. 

 Další změna se nachází v seznamu vybraných televizních stanic, ze kterého jsem 

odebrala kanály Prima Krimi a Krimi Barrandov, jelikoţ kriminální seriály mají největší 

zastoupení, 30 seriálů z celkového počtu 85 vysílaných seriálů v prime-time. Dále jsem 

odebrala televizní kanály ČT 24 a ČT Sport ze stanice České televize a televizní kanál 

Prima MAX ze stanice TV Prima, protoţe na těchto televizních stanicích nejsou 

v hlavním vysílacím čase vysílány ţádné seriály. Také jsem přidala televizní stanici 

Prima Comedy Central.  

 V metodě výzkum jsem provedla další změnu – metodou nebude kvalitativní 

analýza, ale kvantitativní. 

 Dále jsem změnila některé vybrané tituly, kvůli nedostupnosti vzhledem k 

pandemii - Televize včera, dnes a zítra od Valtera Feldsteina, Sociální Psychologie od 

Milana Nakonečného a Reality TV od Petera Mikuláše. Místo nich jsem vybrala knihy 

Psychologie médií od Davida Gillese a Úvod do teorie masové komunikace od Denise 

McQuaila, jelikoţ jsem z nich načerpala vhodnější informace. Ponechala jsem tituly 

Ubavit se k smrti od Neila Postmana, Tyranie médií od Ignacia Ramoneta a Média a 

modernita od Johna B. Thompsona. 
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2 Hlavní vysílací čas 

 V první kapitole je vymezen a představen hlavní vysílací čas a jeho jednotlivé 

sloţky, ze kterých je sloţen a jakým způsobem. Tato kapitola také nastiňuje postoj 

společnosti ke komunikačním médiím a změny jejich vyuţívání. V závěru první 

kapitoly jsou představeny změny vysílacích formátů v prime-timu. 

Komunikační média jsou kaţdodenní nedílnou součástí lidských ţivotů a kaţdý 

jedinec jich vyuţívá podle svých potřeb a preferencí. Je to dáno především tím, ţe k nim 

máme téměř neomezený přístup.  Komunikačními médii rozumíme média, která mohou 

šířit reklamu. Řadí se mezi ně periodický tisk, neperiodické publikace, plakáty, letáky, 

dále také televizní a rozhlasové vysílání, počítačové sítě, nosiče audiovizuálních děl a 

audiovizuální produkce. Jejich uţívání má na celou populaci napříč všemi generacemi 

veliký vliv. „Média jsou nepochybně společenskou institucí svého druhu a jako taková 

hrají velmi významnou roli v celkovém uspořádání i v kaţdodenním ţivotě moderních 

industriálních a postindustriálních společností.“
1
 Postupem času začaly média 

společnost ovlivňovat natolik, ţe někteří jedinci, pod silným vlivem médií, naprosto 

změnili své chování a priority ohledně společenského ţivota. „Uţívání komunikačních 

médií v sobě obsahuje i vytváření nových forem jednání a interakce ve společnosti, 

nových společenských vztahů a nových způsobů, jak se k sobě jednotlivci navzájem 

vztahují.”
2
 Zároveň „uţívání komunikačních médií zásadním způsobem mění 

prostorovou i časovou organizaci společenského ţivota, vytváří nové vzorce jednání a 

interakce a nové způsoby výkonu moci - takové, které uţ nejsou spojeny s 

bezprostředním sdílením společného prostoru.”
3
 V praxi to znamená, ţe většina lidí si 

svůj čas přizpůsobuje tak, aby mohla sledovat ţivá vysílání svých oblíbených hudebních 

interpretů, známých herců a hereček, aby jim neunikly nejţhavější novinky a videa ze 

světa sportu, módy, politiky, showbyznysu atd. Velká část společnosti vyuţívá médií, 

aniţ by si uvědomovala moţná nebezpečí z toho vyplývající. Je běţným jevem, ţe lidé 

                                                
1 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Druhé přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. 

110 s. ISBN 978-80-262-0743-6  

2 THOMPSON, John B. Média a modernita: sociální teorie médií. První vydání. Přeloţil Jan Jirák. Praha: 

Nakladatelství Karolinum, 2004. 9 s. ISBN 80-246-0652-6 

3 THOMPSON, John B. Média a modernita: sociální teorie médií. První vydání. Přeloţil Jan Jirák. Praha: 

Nakladatelství Karolinum, 2004. 9 s. ISBN 80-246-0652-6 
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při čekání na dopravu, v obchodech, v dopravě, při cestování neustále pouţívají svůj 

mobilní telefon, notebook či tablet. Můţeme se domnívat, ţe je správné to, jak se lidé 

naučili vyuţívat kaţdou volnou chvíli nejen k zábavě, ale i k obohacování svých 

znalostí z různých oblastí. Daleko horším faktem je skutečnost, ţe těmto technologiím 

se věnují při setkání s přáteli. Lze hovořit o závislosti, kdyţ vidíme, ţe při svých 

setkáních se někteří jedinci více věnují novinkám z mobilních telefonů a tabletů. Lidé, 

napříč všemi generacemi, stále více přizpůsobují svůj čas mediálnímu vysílání. Diváci 

televizního lineárního vysílání si vybírají, co a kdy budou sledovat - své oblíbené filmy, 

pořady a převáţně seriály. Televizní stanice vysílají dvacet čtyři hodin, ale 

nejdůleţitější pro televizní instituce je období dne, kdy jejich televizní vysílání sleduje 

nejvíce diváků. Tuto dobu proto nazýváme hlavním vysílacím časem.  

 Hlavní vysílací čas neboli prime-time je nejţádanější období během dne ve 

vysílacím čase, hlavně pro zadavatele reklamy, jelikoţ médium dosahuje nejvyšší 

sledovanosti. „Reklama v prime-time je nejsledovanější, ale také nejdraţší. Výhodou je 

tedy vysoké procento sledovanosti, ale také vyšší pozornost věnovaná médiu, 

nevýhodou je vyšší cena a více konkurenčních značek v reklamním bloku.”
4
 U 

televizního vysílání v českých podmínkách lze hlavní vysílací čas vymezit mezi 19. a 

22. hodinou. A protoţe prime-time trvá tři hodiny, nelze ho vyplnit pouze jedním 

pořadem, ale je nutné ho vyplňovat komplexem pořadů, které na sebe navazují. Nejen u 

veřejnoprávních stanic, ale také u komerčních vysílatelů je součástí hlavního vysílacího 

času jejich zpravodajské vysílání. Ovšem u komerčních stanic je zpravodajské vysílání 

vyplňováno především reportáţemi s primárním cílem diváky bavit, odborně se tento 

typ reportáţí nazývá infotainment. Hlavní vysílací čas však také vyuţívá oken, ve 

kterých televizní vysílatelé vyuţívají pořady stejného ţánru. Ţánrově stejné pořady jsou 

vysílány hlavně na ţánrových stanicích. Dobrým příkladem je televizní stanice Prima 

COOL, která určité dny vysílá v prime-time pouze sitkomy a další večer kriminální 

seriály. Divák tudíţ ví, v jaký den a v jaký čas budou vysílat jeho oblíbený ţánr a 

                                                

4 Mediální slovník: hlavní vysílací čas [online]. Dostupné na https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-

mediatypy/slovnik/klicova-slova/hlavni-vysilaci-cas/ 
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naopak v jaký den by si měl zapnout raději jiný kanál. V hlavním vysílacím čase se také 

často mísí premiéry s reprízami.  

 V současnosti je prime-time vyplňován nejprve zpravodajskými relacemi, jak je 

výše uvedeno. Avšak zpravodajství jiţ neslouţí svým divákům, jako tomu bylo dříve, 

jelikoţ prošlo určitým vývojem, který ho od základu změnil. Novinářská práce 

spočívala v získávání informací, poté ověřování daných informací, které trvalo téměř 

celý den. Proto diváci sledováním televizního zpravodajství získali pravdivé a 

relevantní zprávy o dění kolem nich. V dnešní době nabývání pravdivých informací 

nespočívá pouze ve sledování zpravodajských relací. „A to ze tří důvodů: v první řadě 

proto, ţe televizní noviny strukturované jako nějaká fikce nejsou udělány k tomu, aby 

informovaly, nýbrţ k tomu, aby bavily. Za druhé proto, ţe rychlý sled krátkých a 

roztříštěných zpráv (dvacet zpráv v jedněch televizních novinách) vytváří dvojí 

negativní účinek, a to přeinformovanost a dezinformovanost (příliš mnoho zpráv a 

zároveň málo času věnované kaţdé z nich). A za třetí proto, ţe chtít se informovat bez 

vynaloţení úsilí je iluzí, která povstala spíše z reklamního mýtu neţ z občanské 

mobilizace. Informovat se unavuje, a to je cena, kterou občan platí za právo inteligentně 

se podílet na demokratickém ţivotě.”
5
 V současné době má kaţdý jedinec téměř 

neomezený přístup k informacím, hlavně díky internetu, kde je moţné získání nových 

znalostí během několika minut. První problém, který zde vzniká, je přeinformovanost. 

Většina lidí jiţ dnes nemá schopnost orientovat se v obrovském mnoţství informací, 

které jim je zpřístupněno, zároveň je plno dezinformací, které své čtenáře, či diváky 

mohou mást. „Dezinformace není nepravdivá informace. Je to zavádějící informace – 

nepatřičně uţitá, nepodstatná, útrţkovitá nebo povrchní -, informace, která vytváří iluzi, 

ţe něco víme, ale ve skutečnosti nás od poznání odvádí.“
6
 Z tohoto důvodu vy měla 

média, zejména televize, pracovat spíše analyticky – vybírat opravdu to důleţité a 

opomíjet marginální. Ovšem s přístupem k internetu, informacím, se odhaluje 

nezanedbatelný problém - internet stojí peníze. Internetoví dodavatelé nabízejí svým 

                                                
5 RAMONET, Ignacio. Tyranie médií. První vydání. Přeloţil Michal Pacvoň. Praha: Mladá fronta, 2003. 

218-219 s. ISBN 80-204-1037-6 

6 POSTMAN, Neil, Ubavit se k smrti. Druhé vydání. Přeloţila Irena Reifová. Praha: Mladá fronta, 2010. 

125 - 126 s. ISBN 978-80-204-2206-4 
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klientům pouze omezené mnoţství za vysoké ceny. Nejen internet, ale také 

příslušenství, pomocí kterého je přístup na internet umoţněn - počítače, mobilní 

telefony, ale i televize, jsou drahé a kaţdý si tyto technologie nemůţe dovolit. „V 

současné chvíli tedy existuje riziko, ţe mezi lidskými bytostmi vznikne nová forma 

nerovnosti, nerovnost světa rozděleného na informačně bohaté a na informačně chudé.”
7
 

Společnost by měla chtít být informovaná, jelikoţ „informace je pro správný chod 

společnosti stále zásadní.”
8
 Z toho vyplývá, ţe dnešní zpravodajství slouţí více jako 

zábavný prostředek, neţli informační. „Vše, co ke zpravodajské relaci patří, nás v tom 

utvrzuje: líbivý vzhled a přátelský výraz moderátorů, jejich příjemné vtipkování, 

dramatická hudba, která pořad zahajuje a uzavírá, dynamický obrazový materiál, 

atraktivní reklamy – to vše naznačuje, ţe nic z toho, co jsme právě viděli, není důvodem 

k pláči. Řečeno bez obalu, zprávy jsou ţánrem slouţícím zábavě, nikoli vzdělání, reflexi 

či katarzi.“
9
 Avšak toto tvrzení neplatí stejně pro celý svět. Stále existují země, ve 

kterých jim jejich vlády umoţňují velmi omezený přístup k informacím.  

 Po zpravodajství jsou vysílány různé druhy televizních pořadů, lidé si mohou 

vybírat pořady dle svých zájmů a zálib, avšak nejčastějším a nejoblíbenějším typem je 

seriál. Televizní seriály jsou u nás v České republice vysílány kaţdý den a staly se 

nedílnou součástí ţivotů svých diváků. V současné hektické společnosti kaţdý občas 

potřebuje určitý relax, aby si odpočinul od kaţdodenních starostí a povinností. Jenţe 

díky médiím je občas čas strávený s přáteli a rodinou upozaděný. Do pozadí se dostává 

přímá komunikace, setkávání, společné aktivity, různé pohybové hry dětí venku a 

bohuţel i vzájemná komunikace v rodinách. “Nová technika mění vnímání světa a 

převrací i ty nejpevnější orientační body.”
10

 Lidé tráví větší část svého volného času 

pouţíváním médií. Sledují televizi, čtou články různých typů, surfují na internetu, 

dopisují si s přáteli na sociálních sítích a vyhledávají různá fakta a informace z různých 

                                                
7 RAMONET, Ignacio. Tyranie médií. První vydání. Přeloţil Michal Pacvoň. Praha: Mladá fronta, 2003. 

111 s. ISBN 80-204-1037-6 

8 RAMONET, Ignacio. Tyranie médií. První vydání. Přeloţil Michal Pacvoň. Praha: Mladá fronta, 2003. 

34 s. ISBN 80-204-1037-6 

9 POSTMAN, Neil, Ubavit se k smrti. Druhé vydání. Přeloţila Irena Reifová. Praha: Mladá fronta, 2010. 

106 s. ISBN 978-80-204-2206-4 

10 RAMONET, Ignacio. Tyranie médií. První vydání. Přeloţil Michal Pacvoň. Praha: Mladá fronta, 2003. 

170 s. ISBN 80-204-1037-6 
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oblastí ţivota, o které se zajímají a chtějí být o nich informovanější. Z toho vyplývá, ţe 

„média jsou nepochybně institucionalizovaným naplňováním volného času a někdy i 

institucí výchovy a mimoškolního vzdělávání.“
11

 Je dokázáno, ţe většina populace, 

téměř dvě třetiny národa
12

 – více neţ 6 miliónů obyvatel, prakticky pravidelně tráví 

večery u televizních obrazovek. Seriály lidem umoţňují soustředit se na smyšlené 

ţivoty televizních hrdinů, proţívat s nimi jejich radosti i starosti a díky tomu 

zapomenout na své trable. Těší se na rozuzlení záhad a tajemství, které jejich oblíbenci 

skrývají, na diagnózu, kterou určí lékař, jak dopadne jejich vztah, zda se rozejdou, nebo 

jestli zůstanou spolu a na mnohé další události. Jiní diváci se ztotoţňují se ţivoty 

oblíbených seriálových postav a přebírají jejich fiktivní ţivotní příběh na sebe. Právě z 

tohoto důvodu jsou seriály tak oblíbené, a proto si získaly takové mnoţství diváků. 

Jelikoţ autoři seriálů tvoří příběhy o lidech a pro lidi, snaţí se, aby kaţdá jednotlivá 

epizoda působila skutečně. Přesto si kaţdý děj seriálu vykládá podle vlastních pocitů a 

dojmů. „Přijetí a přisvojování mediálních produktů jsou sloţité sociální procesy, v nichţ 

jednotlivci - v interakci s ostatními jedinci, jakoţ i s postavami nabízenými v pořadu, 

který sledují - aktivně dodávají sdělením smysl, přistupují k nim z různých úhlů podle 

toho, jak vypadá jejich kaţdodenní ţivot.”
13

  

 Jednotlivé české televizní stanice bedlivě hlídají programovou nabídku stanic 

ostatních a drţí se téměř stejného scénáře – začínají vysílat jak zpravodajské relace, tak 

i hlavní večerní pořad prakticky ve stejný čas. Pro udrţení svých televizních diváků pak 

i reklamní spoty, podle platných právních předpisů o vysílání reklamy v televizním 

vysílání, jsou vysílány v pravidelných intervalech téměř na všech televizních stanicích 

ve stejný čas. Avšak v rámci vysílacích kanálů jednoho vysilatele, jako je například 

Nova Group, tomu občas můţe být jinak. Je moţné, ţe pokud je na jednom televizním 

kanále vysílán pořad, na druhém mohou být spuštěné reklamní spoty a naopak. A to 

                                                
11 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Druhé přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. 

110 s. ISBN 978-80-262-0743-6 

12 BERGER, Vojtěch. Češi a jejich televize. Denně se dívají skoro dvě třetiny národa, vede kutilství a 

seriály [online]. Praha: Hlídací pes.org. Vydáno 12.12.2019 [cit. 12.12.2019]. Dostupné na: 

https://hlidacipes.org/cesi-a-jejich-televize-denne-se-divaji-skoro-dve-tretiny-naroda-vede-kutilstvi-

aserialy/ 

13 THOMPSON, John B. Média a modernita: sociální teorie médií. První vydání. Přeloţil Jan Jirák. 

Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004. 141 s. ISBN 80-246-0652-6 
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z toho důvodu, aby divák v rámci čekání, aţ reklamní spot skončí, nepřepnul na 

konkurenční televizní stanici. 

2.1 Změny programových formátů v prime-time 

 V počátku televizního vysílání Československé televize bylo vysílání velmi 

omezené, proto se zde nedalo hovořit o hlavním vysílacím čase, protoţe vysílala několik 

hodin týdně. Vysílala mnoho filmů, které byly původně natočeny pro kina, dále vysílala 

dokumenty i dětské snímky. Technologie byly těţkopádné a natáčení ve studiu náročná 

a hlavně nebyl k dispozici záznam. Od začátku vysílání Československá televize 

slouţila jako informační prostředek státu. Od roku 1955 bylo moţné pořizovat přímé 

přenosy a od roku 1958 jiţ bylo moţné leccos i zaznamenávat. Poté, co se rozšiřovaly 

technické moţnosti a vzrostl počet kreativních lidí, začala Československá televize 

vysílat pořady vlastní tvorby. Vysílání Československé televize bylo také doplňováno o 

vysílání filmů a seriálů ze zahraniční produkce, hlavně ze socialistických států. Pro 

socialistický reţim bylo totiţ velmi důleţité, aby lidé odpočívali a zároveň se bavili.  

Začaly vznikat první seriály, které si diváci velmi rychle oblíbili. „Zcela nový ţánr, 

televizní seriál, mohli diváci v Československu zhlédnout poprvé 9. prosince 1959. 

Jmenoval se Rodina Bláhova, vysílal se ţivě.“
14

 Avšak poslední díl tohoto seriálu byl 

natočen jako film. Dalšími seriály, které vznikly, byly například Tři chlapi v chalupě, 

Eliška a její rod, Klapzubova jedenáctka, Sňatky z rozumu a Hříšní lidé města 

praţského. Na konci šedesátých let se forma seriálů v televizi etablovala, aby se posléze 

v době normalizace stala nejdůleţitějším projevem televizní dramatiky. Velice 

oblíbenými se také staly televizní estrády. Estrády jsou umělecká představení tvořené 

krátkými scénami, které na sebe mohou, ale vţdy nemusí navazovat a zpravidla jsou 

moderovány. Televizní estrády jsou sloţené ze scénických a hudebních útvarů, mezi 

které patří například činoherní, diskuzní, pantomimické, taneční, řečnické a artistické 

scénky, které jsou doprovázeny zpěvem, tancem nebo hudbou. Forma estrád byla velmi 

oblíbená a vyuţívána také jako způsob připomenutí významných dní – například Den 

                                                
14 RAJLICHOVÁ, Eva. Před 56 lety začala televize vysílat první československý  

seriál [online]. Praha: iRozhlas. Vydáno 09.12.2015 [cit. 09.12.2015]. Dostupné na: 

https://www.irozhlas.cz/kultura_film/pred56-lety-zacala-televize-vysilat-prvni-ceskoslovensky-

serial_201512090442_jpiroch 
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horníků a Den ţen. Ale také byly hlavní sobotní náplň – Televarieté. Divákům byly 

blízké i proto, ţe stejnou formu hojně vyuţíval i rozhlas a také patřila k oblíbené 

zábavě, s níţ různé soubory objíţděly republiku. Televizní estrády se také vysílaly 

kaţdoročně na poslední den v roce, na Silvestra, a ze začátku se vysílaly ţivě. Mezi 

takové estrády patří Sedm přípitků, Estráda pro Venuši, Elixír dobré nálady, 

Silvestrovská poliklinika a S našinci kolem Evropy. „Rok 1967 byl patrně posledním, 

kdy se silvestrovská estráda vysílala v přímém přenosu. Z reţijních, organizačních, 

technických a pravděpodobně i politických důvodů se v dalších letech estrády většinou 

předtáčely v říjnu či listopadu, zpravidla dva dny za sebou, a poté teprve stříhaly a 

mixovaly například různé pohledy kamer.“
15

 Mezi televizní silvestrovské estrády, které 

se jiţ nevysílaly ţivě, patří například: Ve dvou se to lépe táhne, Silvestr budiţ pestrý 

aneb Do půlnoci mnoho času nezbývá, Silvestr na Silvestra, Silvestr na přání aneb Čí 

jsou hory Kavčí, To nikdo nečekal a Silvestrovské televizní muzeum. Mezi nejvýraznější 

osobnosti televizních estrád patřili Jiřina Bohdalová, Josef Dvořák, Vladimír Menšík, 

Karel Šíp, Jan Rosák a Dagmar Veškrnová. Dalším oblíbeným typem pořadů byly 

televizní soutěţe. Mezi takové soutěţe patřily: Zpívá celá rodina, Videostop, Pokus pro 

dva, Šest ran do klobouku a Deset stupňů ke zlaté.  

V šedesátých letech se také dostaly na televizní obrazovky pořady, které byly 

pro československé diváky dosud neznámými. „V roce 1964 se tak na obrazovky dostal 

například hudebně-zábavný pořad Vysílá studio A, který znamenal pro tento ţánr 

historický milník a vyšlapal cestičku pro záplavu podobných pořadů v dalších 

desetiletích.“
16

 Důleţitý pro vysílání Československé televize byl dočasný zvrat v roce 

1968, který přinesl krátké politické uvolnění, které vedlo ke vzniku politických satir a 

talk show. Prvním pokusem o politickou satiru byl pořad Návštěvní dny Šimka a 

Grossmana. Pořad Hovory H byl první talk show a navazoval na spolupráci Miroslava 

Horníčka a Jana Wericha.  

                                                
15 Historie Silvestrů Československé televize 1953-1991 [online]. Retrománia. Vydáno 29.12.2014  
[cit. 29.12.2014]. Dostupné na: https://www.retromania.sk/cs/letopocet-1950-1959/historie-

silvestruceskoslovenske-televize 

16 BOUČEK, Jakub. Televizní zábava v padesátých a šedesátých letech, politika vţdy a všude  

[online]. Praha: RadioTv. Vydáno 19.02.2010 [cit. 19.02.2010]. Dostupné na: 

https://www.radiotv.cz/nezarazene/televizni-zabava-v-padesatych-a-sedesatych-letech-politika-vzdy-

avsude/ 
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Přelom šedesátých a sedmdesátých let přinesl nové, politicky méně konfliktní 

televizní formáty. Jedním z nich byly televizní seznamky. První televizní seznamkou 

v Československu byl pořad Šance pro dva, kde prostřednictvím odpovědí na otázky 

vybírala jedna dívka ze tří muţů. Avšak podle autorů tohoto pořadu se nikdo 

z účastníků neseznámil. Začátkem sedmdesátých let se velmi rychle staly populárními 

zábavně-vzdělávací pořady. Nejznámější z nich byl pořad Tajemství řeči, který učil své 

diváky zábavnou formou správnému pouţívání mateřského jazyka. Dalším oblíbeným 

formátem byly vědomostní soutěţe a také pěvecké soutěţe. První pěveckou soutěţí byl 

pořad Zpívá celá rodina, kde proti sobě soutěţily celé rodiny. V sedmdesátých letech se 

také objevilo Televarieté, pořad, jenţ kombinoval zábavné scénky, hudební, artistická a 

taneční vystoupení. Televarieté moderovali Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou. 

Tento pořad se vysílal aţ do let devadesátých. 

V osmdesátých letech u diváků získaly popularitu hudebně-zábavné pořady. 

Prvním pořadem byla Hitšaráda, ve které se poprvé uplatnily videoklipy. Tento pořad 

natolik úspěšný, ţe dvojice Šíp a Uhlíř posléze vytvářela speciály pro sobotní prime 

time a etablovala se i jako komické duo - Klip Klap nebo Galašaráda v první polovině 

90. let. Dále se také velmi dařilo televizním soutěţím. Nejznámějšími z nich jsou Šest 

ran do klobouku a Videostop. Také se vysílaly velké zábavní, ţivě vysílané show pro 

sobotní večer, mezi které patřily Dva z jednoho města, Jedeme dál a Pět přání. 

Devadesátá léta byla dobou soutěţí. V pořadu Tutovka se soutěţilo o zajímavé 

finanční částky, Hry bez hranic, kde se proti sobě utkaly týmy z více zemí Evropy. 

Vědomostní soutěţ Pyramida. V roce 1993 začala vysílat první komerční televize TV 

Premiéra, dnešní TV Prima, na které se vysílala první televizní soutěţ v pokeru. Dále se 

vysílala soutěţ Šťastná trojka, kde „moderátor uvedl vţdy jednu reklamu a následně 

poloţil divákům otázku týkající se třeba přesného znění reklamního sloganu. Diváci, 

kteří pečlivě sledovali reklamu, mohli zavolat na telefonní číslo a pokud měli štěstí, 

vyhrát tři tisíce korun.“
17

 

                                                
17 BOUČEK, Jakub. Televizní zábava v devadesátých letech, příliš mnoho soutěţí  

[online]. Praha: RadioTv. Vydáno 12.03.2010 [cit. 12.03.2010]. Dostupné na: 

https://www.radiotv.cz/p_tv/t_program/televizni-zabava-v-devadesatych-letech-prilis-mnoho-soutezi/ 



 

 

12 

 

S příchodem nového milénia vzniklo plno nových talentových soutěţí, které 

byly zaměřené převáţně na zpěv, tanec, magii a například i vaření. U talentových 

soutěţí je vţdy moderátor a porota, která rozhoduje o talentu účastníků. 

„Nejpozoruhodnějším rysem moderních talentových soutěţí však je ostrá kritika z úst 

poroty.“
18

 Talentové soutěţe jsou oblíbené dodnes. 

  

                                                
18 GILLES, David. Psychologie médií. Přeloţila Helena Šolcová. Praha: Grada Publishing a.s., 2012.  

110 s. ISBN 978-80- 247-3921-2 
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3 Seriál 

 V této kapitole je definována česká, evropská a americká seriálová tvorba od 

přelomu tisíciletí do současnosti. Jsou zde nastíněné počáteční rozdíly a pozdější 

ovlivnění seriálové americké tvorby, jelikoţ americká tvorba je velmi výrazná a ostatní 

ji vyuţívají, jako inspiraci, jelikoţ americké seriály jsou velmi oblíbené a mají stabilní 

velmi početné publikum. Dále jsou v této kapitole vymezeny pojmy „premiéra“ a 

„repríza“. 

3.1 Česká novodobá seriálová tvorba 

 Přelomovým rokem v naší novodobé historii je bezesporu rok 1989, ve kterém 

dochází k zásadnímu zvratu politického reţimu a celkového smýšlení lidí. V roce 1990 

Česká televize uvádí seriály, které vznikly právě na konci let osmdesátých. „Je to 

například divácky velmi oblíbený seriál Dobrodruţství kriminalistiky, Případ pro 

zvláštní skupinu nebo Dlouhá míle.“
19

  

S novým reţimem začaly vznikat nové komerční televize a nabídka seriálové 

tvorby rostla. Komerční televize nabízely nejen české seriály, ale také nepřebernou 

nabídku seriálů ze zahraničí. I kdyţ pro diváky zcela nové zahraniční sitkomy, 

telenovely a akční seriály s charismatickými hlavními hrdiny byly pro diváky velmi 

lákavé, i nové české seriály si našly své diváky. V devadesátých letech byl divácky 

úspěšným seriálem Ţivot na zámku nebo Četnické humoresky. Pozadu nezůstal ani 

původní český sitkom Hospoda.  

Na přelomu tisíciletí přicházejí na obrazovky tzv. „nekonečné rodinné seriály“, 

které nabízely několikrát do týdne pestré rodinné rozepře a jejich následná rozuzlení. 

K prvním takovým seriálům patřil seriál s názvem Rodinná pouta. O pár let později 

přichází na obrazovku diváky velmi dobře kvitovaný nekonečný seriál Ulice, který se 

lišil svým formátem od všech dosud vysílaných seriálů. Jednotlivé epizody jsou 

vysílány kaţdý všední den v reálném čase. Oblíbeným seriálem se stala také Ordinace 

v Růţové zahradě, která potvrzuje oblíbenost lékařského prostředí u diváků. Oba seriály 

nabízejí divákům řešení problémů kaţdodenního ţivota. 

                                                
19 Seriály ČT [online]. Dostupné na: http://www.dfilm.cz/ceskoslovenskeserialy/ 
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K velmi originálním dílům české novodobé seriálové tvorby patří další původní 

sitkom Comeback nebo seriál Okresní přebor. Sledovanost premiérových dílů byla dosti 

vysoká. Sledovanost jednoho dílu často přesáhla i milion diváků.  

V posledním desetiletí se sledovanost přesouvá do internetového prostředí, kde 

si můţe kaţdý vyhledat svůj oblíbený seriál a sledovat ho nejen v jeho stálém vysílacím 

čase, ale můţe epizody sledovat zpětně a několikrát za sebou. V současné době je i 

česká online tvorba na vysoké úrovni. Mimořádným počinem jsou i minisérie jako např. 

Hořící keř nebo Pustina, které vzešly z produkce HBO.  

V této části je nutné také zmínit, ţe „první festival věnující se seriálové a online 

tvorbě na území naší republiky se nazývá Seriál Killer, jehoţ pilotní ročník se 

uskutečnil v květnu 2018 v Brně. První ročník nabídl divákům několik světových 

premiér a soutěţní přehlídku seriálů ze zemí střední a východní Evropy, o kterých 

rozhodovala mezinárodní porota.“
20

  

3.2 Evropská novodobá seriálová tvorba 

Celkově má český divák k evropské seriálové tvorbě dále neţ k té původní české 

tvorbě. V současné době můţe být na vině horší online dostupnost či jazyková bariéra. 

Některé původní zahraniční seriály se k řadě tuzemských diváků vůbec nedostaly. 

„V poslední době však americké společnosti Netflix a Amazon začaly rozšiřovat svoji 

působnost do stovky zemí po celém světě, tudíţ i po Evropě. K evropským divákům se 

tak dostane mnohem více amerických i vlastních evropských produkcí. Cílem těchto 

internetových společností je globálně zasáhnout široké publikum. 

Pokud se nejdříve zaměříme na tvorbu nedávnou. Stojí za to zmínit tituly jako 

např. You are wanted z německé produkce, Marseille z francouzské produkce nebo 

Gable girls z produkce španělské. Nejvíce titulů pochází z německé, francouzské, 

italské nebo španělské produkce. Za zmínku stojí i mrazivá severská tvorba. Zde je na 

místě zmínit seriály Most, Skuteční lidé, Zločin nebo Ti, co vraţdí. V posledních letech 

se staly téţ velmi oblíbenými britské seriály. Jednotlivé série nemají příliš mnoho dílů, a 

                                                
20 SMEJKALOVÁ, Ilona. Jako divák chci, aby mě seriály překvapovaly, říká ředitelka festivalu Serial 

Killer [online]. Finanční a ekonomické informace. Vydáno 27.08.2018 [cit. 27.08.2018]. Dostupné na: 

https://faei.cz/jako-divak-chci-aby-me-serialy-prekvapovaly-rika-reditelka-festivalu-serial-killer/ 
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to svědčí o kvalitě dějové linky. Ke sledovaným britským seriálům patří Ostré 

předměty, Westworld, Patrick Melrose, The good place nebo Barry.“
21

 Další velmi 

„úspěšný seriál od Netflixu je německé sci-fi Dark, které vypráví příběh čtyř rodin, 

které byly uvězněny v cestování časem spojené s apokalypsou.“
22

  

Kdyţ se vrátíme do let devadesátých, jistě najdeme několik seriálových titulů 

známých i z našich obrazovek, které během let byly jiţ několikrát reprízovány 

v různých komerčních televizích. „V 90. letech začaly komerční televize kupovat 

nabízenou zahraniční produkci a zahltily diváky řadou sitkomů, detektivních či akčních 

seriálů. Evropskou seriálovou produkci z doby let devadesátých zastupují například 

seriály Kobra 11 nebo Komisař Rex. V tomto období vládla seriálového světu v Evropě 

německá „detektivka“. Ať uţ to byl jiţ zmiňovaný Komisař Rex nebo další ze známých 

seriálů Big Ben.“
23

 V mnoha případech tyto seriály drţí své diváky u televizních 

obrazovek dodnes. 

Obliba televizních seriálů neklesá ani dnes. Diváky stále lákají příběhy na 

pokračování. Co se změnilo v dnešní době, jsou témata seriálů. Tvůrci spoléhají na větší 

kreativitu a počítají s většími nároky dnešního diváků, coţ se projevuje na celkové 

kvalitě současných děl. 

3.3 Americká novodobá seriálová tvorba 

 Pokud budeme hledat na ţebříčku oblíbenosti jednotlivých seriálů, ty americké 

budou často na předních místech. Americké seriály jsou u diváků na celém světě 

oblíbené jiţ z toho důvodu, ţe z široké nabídky si vybere opravdu kaţdý. Ať hledáme 

odpočinek u rodinných seriálů, zábavu u sitkomů či napětí u kriminálních nebo akčních 

seriálů, vţdy si vybereme.  

                                                
21 STEJSKAL, Tomáš. Rozkvět seriálové Evropy: Netflix a Amazon vstupují na evropský trh a sázejí na 

místní tvůrce [online]. Praha: Hospodářské noviny. Vydáno [23.03.2017]. Dostupné na: 

https://archiv.ihned.cz/c1-65669330-netflix-amazon-evropa-televize-serial 

22 THOMAS, Kaitlin. 7 shows like Dark that you should watch if you like Dark [online]. TV Guide. 
Vydáno 03.07.2020 [cit. 03.07.2020]. Dostupné na: https://www.tvguide.com/news/shows-like-dark-on-

netflix-what-shows-to-watch-next/ 

23 KUČERA, Jakub. Legendy 90. let: Kdyţ v kaţdé domácnosti vládli hrdinové amerických a německých 

seriálů [online]. Praha: Čti doma. Vydáno 05.12.2019 [cit. 05.12.2019]. Dostupné na: 

https://www.ctidoma.cz/zajimavosti/legendy-devadesatych-let-kdyz-v-kazde-domacnosti-vladly-

hrdinove-americkych-nemeckych 
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Jiţ v devadesátých letech začaly komerční televize uvádět původní americkou 

tvorbu. V té době byly divácky oblíbené právě sitkomy, jelikoţ to pro českého diváka 

bylo něco nového a především zábavného. Za zmínku jistě stojí sitkom Přátelé nebo 

Krok za krokem. Novinkou pro našeho diváka byly originální animované seriály 

poukazující vtipnou formou na realitu současného světa Simpsonovi a Futurama. 

Pozadu nezůstaly ani ţánry fantasy nebo sci-fi, v devadesátých letech se staly divácky 

úspěšnými seriály Akta X a Hvězdná brána.  

V novém tisíciletí američtí tvůrci pokračují v tvorbě sitkomů, které mají několik 

sérií a jejich natáčení trvá aţ desítky let. K nejsledovanějším sitkomům vznikajících 

několik let patří seriál Teorie velkého třesku, Jak jsem poznal Vaši matku či Dva a půl 

chlapa. Tyto seriály mají odpočinkový charakter, diváci u jejich sledování nemusí 

přemýšlet, hlavním záměrem je pobavit. 

Český divák jistě zná mnoho dalších seriálů, které se na našich obrazovkách 

dočkaly mnoha repríz. I kdyţ z uměleckého hlediska se nejedná o nic významného, 

seriály se těší vysoké sledovanosti na celém světě. Jedná se o seriály Dr. House, Zoufalé 

manţelky, Ztraceni, Kriminálka Las Vegas, Chirurgové, Hrdinové a mnoho dalších.  

V posledním desetiletí se opět více pohybujeme v internetovém prostředí. 

„Seriály nám přinášejí produkce HBO, v poslední době také Netflix a Amazon. Silnou 

stopu v tomto období určitě zanechaly seriály Stranger Things, Domek z karet nebo Hra 

o trůny.“
24

  

Proč jsou seriály u všech generací tolik oblíbené? Jde především o vyplnění 

volného času. Proč se tedy nepustit několik dílů nové série svého oblíbeného seriálu. 

Dnes se nemusíme spoléhat jen na televizní program. Seriál si můţeme vyhledat na 

internetu a pustit si ho tehdy, kdy máme náladu na daný ţánr. Pokud nevíme, do čeho se 

pustit, existuje celá řada online diskusí, kde se můţeme inspirovat nebo si nechat přímo 

poradit. V dnešní nabídce celosvětové seriálové tvorby si vybere i náročný divák.  

                                                
24 KADLECOVÁ, Kateřina. 10 nejlepších seriálů poslední dekády a důvody, proč je rouhodně nesmíte 

propásnout [online]. Praha: Reflex. Vydáno 17.08.2018 [cit. 17.082018]. Dostupné na: 

https://www.reflex.cz/nejlepsi-serialy-desetileti 
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3.4 Premiéra 

Dle Slovníku cizích slov je obecný význam slova premiéra první veřejné 

uvedení jakéhokoli uměleckého díla. Slovo jako takové pochází z francouzského slova 

premiĕre, coţ přeloţeno do češtiny znamená první.
25

 Slovo ve významu „první veřejné 

uvedení“ se nejčastěji spojuje s představením filmu, divadelního představení, baletu, 

symfonie, opery, baletu, muzikálu a také různé televizní tvorby. Premiéra výše 

uvedených předpokládá zvýšený zájem masmédií o zajímavý kulturní záţitek. Jakákoli 

první kulturní představení se mohou stát významnou a extravagantní událostí. Premiéry 

se ve většině případů účastní hlavní herci či jiní členové produkce. Mediálně sledované 

jsou především světové premiéry, které se později dočkají dalších premiér v odlišných 

provedeních na různých místech naší planety. Nové televizní seriály se ve většině 

případů dočkají své premiéry na televizní obrazovce, kde jsou pravidelně sledovány 

svými diváky. Nové seriály bývají často představeny formou pilotního dílu, který 

většinou rozhodne o další sledovanosti a cílové skupině diváků. Premiérové díly jsou 

proto vysílány v hlavním vysílacím čase. 

3.5 Repríza 

Kdyţ se opět podíváme na význam tohoto slova do Slovníku cizích slov, 

zjistíme, ţe toho slovo znamená druhé nebo další uvedení jakéhokoli uměleckého díla.
26

 

Mluvíme znovu o filmu, divadelním představení, baletu, symfonii, opeře, baletu, 

muzikálu či o různé televizní tvorbě. Jedná se o opakování. Kulturní záţitky, které se 

těší velké oblibě ze strany kritiků i diváků, se jednotlivých repríz zákonitě dočkají 

častěji. To platí téţ o oblíbených televizních seriálech, které byly na různých televizních 

stanicích reprízovány jiţ několikrát. Je na místě zde uvést i slovo derniéra. Derniéra je 

poslední repríza, poslední uvedené představení, které má vţdy slavnostnější ráz neţ 

jakákoli jiná repríza.  

  

                                                
25 Slovník cizích slov [online]. Dostupné na: http://www.slovnik-cizich-slov.cz/premiera.html 

26 Slovník cizích slov [online]. Dostupné na: http://www.slovnik-cizich-slov.cz/repriza.html 
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4 Seriály dnešní doby 

 V této kapitole jsou představeny seriály původní české tvorby a dva české 

koprodukční seriály, které měly v loňském roce premiéru. Dále jsou zmíněné akviziční 

seriály, které měly v roce 2019 premiéru, ale nejsou blíţe představeny a jako poslední 

jsou zmíněny reprízy seriálů původních i akvizičních, které také nejsou nijak blíţe 

specifikovány. 

4.1.1 Čechovi 

 Čechovi jsou seriál o úspěšném stavebním magnátovi a jeho rodině. Jelikoţ je 

hlavní hrdina uţ starý, chtěl by odejít do důchodu, a tak se rozhoduje, kterému ze svých 

tří dětí odkáţe rodinnou firmu. Jenţe ani jeden z nich nesplňuje otcovi poţadavky, 

začíná přemýšlet i o svém nejstarším vnukovi. V hlavních rolích vystupují Tereza 

Petrášková, Tomáš Magnusek, Kateřina Macháčková, Miloslav Mejzlík, Regina 

Rázlová, Libuše Švormová, Martin Dejdar, Igor Bareš a Jan Šťastný. Seriál byl natočen 

v roce 2019 a má pouze 10 epizod. Reţírovali ho Eva Toulová s Tomášem Magnuskem, 

který je zároveň scénáristou. Čechovi byli odvysíláni na TV Barrandov.  

4.1.2 Černé vdovy 

 Kriminální seriál o třech kamarádkách, které spojuje firma, ve které pracují 

jejich manţelé. Ani jedna to nemá v manţelství jednoduché – Johanu manţel bil, 

Renatin manţel se znenadání začal chovat jako gangster a manţel Veroniky s ní odmítal 

spát, proto se jednou rozhodnou, ţe své manţele zneškodní na prodlouţeném víkendu 

na Moravě. Po příjezdu policie předstírají, jak strašně nešťastné jsou, pro si myslí, ţe 

jim nehrozí ţádná obvinění. V hlavních rolích hrají Jitka Čvančarová, Jana 

Plodková, Lucia Siposová, Jan Hájek, Dana Batulková, Jiří Maryško, Martin 

Myšička, Marek Lambora a Pavla Beretová. Seriál reţíroval Radek Bajgar, který se 

zároveň podílel na scénáři spolu s Pavlem Gotthardem, Mirkou Zlatníkovou, Michaelou 

Sabo a Milanem Tesařem. Seriál byl odvysílán na TV Prima. 

4.1.3 Dáma a Král 

 Kriminální seriál o detektivovi Prokopu Králi, který se přidává do týmu jedné 

advokátní kanceláře, aby odhaloval skutečné viníky trestních činů, ze kterých jsou 

obviněni klienti advokátní kanceláře. Prokop Král spolupracuje se schopnou a úspěšnou 

advokátkou Lenkou Braunovou, se kterou tvoří protikladnou, ale jiskřivou dvojici. 

Společně řeší různorodé případy a pomáhají lidem, kteří se nechtějí nebo nemohou 

dostavit na policii. Ţádný problém ani záhada není pro ně neřešitelná. A protoţe nejsem 

policisté, musí případy svých klientů řešit bez kriminalistického zázemí. V hlavních 

rolích se představili  Miroslav Donutil, Matěj Hádek, Tereza Hofová, Jan Cina, Anna 

Kameníková, Miloš Vávra, Markéta Hrubešová, Ivana Chýlková a Petr Šmíd. Seriál má 

čtyři série a první byla poprvé odvysílána v roce 2017 a poslední měla premiéru v roce 

https://www.csfd.cz/tvurce/53542-tereza-petraskova/
https://www.csfd.cz/tvurce/53542-tereza-petraskova/
https://www.csfd.cz/tvurce/52334-tomas-magnusek/
https://www.csfd.cz/tvurce/1250-katerina-machackova/
https://www.csfd.cz/tvurce/40266-miloslav-mejzlik/
https://www.csfd.cz/tvurce/1300-regina-razlova/
https://www.csfd.cz/tvurce/1300-regina-razlova/
https://www.csfd.cz/tvurce/1344-libuse-svormova/
https://www.csfd.cz/tvurce/1041-martin-dejdar/
https://www.csfd.cz/tvurce/9658-igor-bares/
https://www.csfd.cz/tvurce/33040-jitka-cvancarova/
https://www.csfd.cz/tvurce/26214-jana-plodkova/
https://www.csfd.cz/tvurce/26214-jana-plodkova/
https://www.csfd.cz/tvurce/36117-lucia-siposova/
https://www.csfd.cz/tvurce/49715-jan-hajek/
https://www.csfd.cz/tvurce/7250-dana-batulkova/
https://www.csfd.cz/tvurce/63865-jiri-marysko/
https://www.csfd.cz/tvurce/27024-martin-mysicka/
https://www.csfd.cz/tvurce/27024-martin-mysicka/
https://www.csfd.cz/tvurce/274632-marek-lambora/
https://www.csfd.cz/tvurce/949-miroslav-donutil/
https://www.csfd.cz/tvurce/33324-matej-hadek/
https://www.csfd.cz/tvurce/50175-tereza-hofova/
https://www.csfd.cz/tvurce/26292-jan-cina/
https://www.csfd.cz/tvurce/37480-anna-kamenikova/
https://www.csfd.cz/tvurce/37480-anna-kamenikova/
https://www.csfd.cz/tvurce/24999-milos-vavra/
https://www.csfd.cz/tvurce/1191-marketa-hrubesova/
https://www.csfd.cz/tvurce/1123-ivana-chylkova/
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2019 na TV Nova. Seriál reţírovali Vladimír Michálek, Petr Zahrádka, Slobodanka 

Radun a Lukáš Hanulák. Na scénáři se podíleli Štefan Titka, Ondřej Provazník, Tomáš 

Končinský, Hana Cielová, Tomáš Hodan a další. 

Příloha č. 1 – Obrázková dokumentace seriálu Dáma a Král. (obrázek) 

  

Zdroj:  Česko-Slovenská filmová databáze [online]. Dáma a Král. Dostupné na: 

https://www.csfd.cz/film/510665-dama-a-kral/galerie/ 

4.1.4 Jak si nepodělat život 

 Seriál o ţivotních příbězích čtyř rozdílných lidí – učitelka základní školy, která 

se trápí svojí nadváhou, bankovní úřednice, které se z ničeho nic objeví ekzém v očním 

okolí, stárnoucí majitel nonstop lahůdek, který přetrvává v nešťastném manţelství a 

osamělý muţ, který ţije v lesích a přespává v cizích chatkách. Tyto lidi spojuje jediné – 

mohou být ze svých problém nešťastní a tajit je, nebo je mohou začít řešit a za cenu 

šrámů a ran si svůj ţivot opravit k lepšímu. V hlavních rolích hrají Ondřej Vetchý, Eva 

Hacurová, Tereza Brodská, Miroslav Krobot, Eliška Křenková, Marika Šoposká, Vít 

Gajdoš, Jan Jankovský, Petr Motloch a Radek Bruna. Reţiséry tohoto seriálu 

jsou Tereza Kopáčová, Vít Karas a Jan Hřebejk. Scénáristé jsou Pavel Gotthard, Alice 

Nellis, Tomáš Pavlíček a Tomáš Holeček. Seriál Jak si nepodělat ţivot byl vysílán na 

ČT 1. 

4.1.5 Kameňák 

 Základ komediálního seriálu Kameňák je postaven na anekdotách, stejně jako 

předešlé stejnojmenné filmy.  Děj se odehrává v Kameňákově, kde je starostou Pepa 

Novák, který se svým zástupce Bouhoušem Beránkem přihlásí Kameňákov do 

celostátní soutěţe Pozitivní město roku. Město, které zvítězí, obdrţí sto milionů korun. 

Soutěţící ovšem musejí dodrţet podmínky stanovené ministerstvem – rostoucí počet 

https://www.csfd.cz/tvurce/3237-vladimir-michalek/
https://www.csfd.cz/tvurce/36041-petr-zahradka/
https://www.csfd.cz/tvurce/40518-slobodanka-radun/
https://www.csfd.cz/tvurce/40518-slobodanka-radun/
https://www.csfd.cz/tvurce/59950-lukas-hanulak/
https://www.csfd.cz/tvurce/39553-stefan-titka/
https://www.csfd.cz/tvurce/33741-ondrej-provaznik/
https://www.csfd.cz/tvurce/89572-tomas-koncinsky/
https://www.csfd.cz/tvurce/89572-tomas-koncinsky/
https://www.csfd.cz/tvurce/101479-hana-cielova/
https://www.csfd.cz/tvurce/28817-tomas-hodan/
https://www.csfd.cz/tvurce/1464-ondrej-vetchy/
https://www.csfd.cz/tvurce/65033-eva-hacurova/
https://www.csfd.cz/tvurce/65033-eva-hacurova/
https://www.csfd.cz/tvurce/1418-tereza-brodska/
https://www.csfd.cz/tvurce/26927-miroslav-krobot/
https://www.csfd.cz/tvurce/26881-eliska-krenkova/
https://www.csfd.cz/tvurce/48920-marika-soposka/
https://www.csfd.cz/tvurce/373918-vit-gajdos/
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obyvatel, dobrá zdravotní péče, rozvinutý kulturní, společenský a sportovní ţivot, nebo 

čistota. Avšak tyto podmínky Kameňákov mělo vţdy problém dodrţovat, proto je 

starosta Pepa Novák pro vítězství schopen obětovat naprosto všechno. V hlavních rolích 

vystupují Václav Vydra nejml., Pavel Kikinčuk, Martin Dejdar, Alice Bendová, Michal 

Novotný, Oldřich Navrátil, Veronika Ţilková, Zuzana Slavíková, Jana Paulová, Hana 

Číţková a Jiří Krampol. V loňském roce měl seriál premiéru první série na TV Nova a 

druhá série by měla vyjít v roce 2020. Scénáristé seriálu jsou Jaroslav Sauer, Kateřina 

Husáková a Ján Novák, který je zároveň jediným reţisérem seriálu. 

4.1.6 Krejzovi 

 Komediální seriál Krejzovi vypráví o jedné celkem bláznivé rodině, která bydlí 

ve velké rodinné vile kousek za Prahou. V této vile se nachází i veterinární klinika, 

kutilská dílna a z podkroví vysílá místní soukromé rádio. Pánem vily a hlavou rodině je 

televizní kutil Jan Krejza, kterého často jezdí navštěvovat jeho čtyři dcery – Anna, Bára, 

Cinda a Danka se svými partnery. Ti všichni zde spolu zaţívají neobyčejné okamţiky. 

V hlavních rolích zde vystupují Václav Postránecký, Oldřich Navrátil, Vanda 

Hybnerová, Markéta Plánková, Lucie Polišenská, Ivana Korolová a Jan Šťastný. Seriál 

má dvě série, první měla premiéru v roce 2018 a druhá v roce 2019. Celkový počet 

epizod je 114. Seriál reţírovali Libor Kodad, Vojtěch Moravec, Jaromír 

Polišenský, Jana Rezková a Marek Tomaţič. Na scénáři pracovali René Decastelo, Jan 

Drbohlav, Jaroslav Sauer, Iva Klestilová, Jakub Maceček a Magdalena Turnovská. 

Krejzovi byli dokonce vysíláni v hlavním vysílacím čase na televizní stanici TV Prima. 

Příloha č. 2 – Obrázková dokumentace seriálu Krejzovi. (obrázek) 

 

Zdroj: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. Krejzovi. Dostupné na: 

https://www.csfd.cz/film/626784-krejzovi/epizody/ 
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4.1.7 Modrý kód 

 Modrý kód je dramatický seriál z lékařského prostředí, konkrétně z urgentního 

příjmu nemocnice Rubava. Modrý kód se vyhlašuje vţdy v mimořádných situacích. 

Jedná-li se o náhlé ohroţení ţivotů pacientů, nebo stane-li se nějaká neočekávaná 

událost. V tento moment musejí být perfektně připraveni nejen členové záchranného 

sboru, ale také celé oddělení. Modrý kód nabízí divákům velmi autentické náhledy do 

ţivota zdravotníků, jelikoţ na přípravě spolupracoval odborný tým sloţení z řad 

záchranářů a lékařů. V hlavních rolích hrají Sabina Laurinová, Roman Zach, David 

Gránský, Sandra Nováková, Jiří Štěpnička, Kateřina Broţová, Igor Chmela, Vanda 

Chaloupková, Ondřej Rychlý, Petr Konáš a další. Seriál má 4 série, kdy první dvě vyšly 

v roce 2017 a následovně kaţdý rok vycházely další. Natočeno bylo celkem 249 epizod. 

Seriál reţírovali Libor Kodad, Vojtěch Moravec, Jaromír Polišenský a Lukáš Buchar. 

Na scénáři se podíleli  Lucie Paulová, René Decastelo, Iva Klestilová, Roman 

Kopřivík, Jonáš Paul, Marta Fenclová, Zdeněk Viktora, Jaroslav Ţváček, Tomáš Otakar 

a další. Modrý kód vysílala TV Prima. 

4.1.8 Most! 

 Most! je český komediální seriál, který se odehrává v severočeském městě Most. 

Hlavní postava Luděk Říha je zkrachovalec, který kvůli své neúctě k autoritám přijde 

také o práci. Další velmi důleţitou postavou je jeho bratr Pavel, kterého však v seriálu 

poznáme aţ díky pořadu Pošta pro tebe, kam pozve Luďka. Divák se zde dozví, ţe 

Pavel je transsexuál, který si nechal operativně změnit pohlaví a v celém seriálu 

vystupuje jako Dáša. Mezi další postavy patří například Franta - utiskovaný Rom 

pracující v technických sluţbách, Eda – majitel restaurace Severka a inklinující nacista, 

Květoslav Toman – farář a alkoholik a několik dalších postav. Celý seriál je plný 

vulgarit a velmi často se dotýká témat jako jsou xenofobie a rasismus. Hlavní 

představitelé seriálu jsou Martin Hofmann, Erika Stárková, Filip František 

Červenka, Michal Isteník, Zdeněk Godla, Cyril Drozda, Vladimír Škultéty a Jitka 

Čvančarová. Seriál, který měl premiéru v roce 2019, má 8 epizod, které reţíroval Jan 

Prušinovský, který se zároveň s Petrem Kolečkem podílel na scénáři. Seriál odvysílala 

ČT 1. 

4.1.9 Ordinace v růžové zahradě 2 

 Kdyţ se začal vysílat seriál Ordinace v růţové zahradě, hlavní děj se odehrával 

v malé gynekologické ordinaci a občas v nemocnici v Kamenici. Ovšem nové díly 

Ordinace v růţové zahradě 2 přinášejí svým diváků příběhy z kamenické nemocnice. 

Místní lékaři, gynekologové, pediatři a chirurgové den co den řeší nové případy 

pacientů, ale také své osobní radosti i strasti. Diváci se mohli v seriálu setkat se všemi 

moţnými diagnózami a lékařskými zákroky od obyčejného nechtěných těhotenství, 

potratů, zlomenin, přes mentální anorexii, rakovinu, domácí násilí, aţ po Munchausenův 
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syndrom. Odhalují, ţe lékaři nemají na práci pouze ordinování, operování a péči o 

pacienty, ale občas také musejí komunikovat s policií, soudy a ministerstvem. Dříve byl 

děj zaměřen spíš na problémy a nemoci pacientů, dnes se mnohem více řeší mezilidské 

vztahy lékařů, sester, jejich rodin a přátel. V tomto seriálu se vystřídalo mnoho herců i 

hereček, někteří se občas vrací, jiní jsou nastálo pryč. Momentálně v hlavních rolích 

hrají Zlata Adamovská, Petr Rychlý, Ivana Jirešová, Radim Fiala, Barbora Štěpánová, 

Petr Štěpánek, Anna Slováčková, Jana Boušková, Martin Zounar a další. „Ordinace“ 

má 15 sérií, které vycházejí pravidelně jednou ročně od roku 2005. Kaţdá série má 

přibliţně 80 epizod, proto celkový počet epizod je 1163. Mezi reţiséry tohoto seriálu 

patří  Ján Sebechlebský, Jaromír Polišenský, Marián Kleis ml., Jiří Věrčák, Moris 

Issa, Jan Pecha, Ondřej Sokol, Zuzana Zemanová-Hojdová a další. Na scénáři se 

podílelo 33 scénáristů, mezi které patří Lucie Konečná, Magdaléna Bittnerová, Adam 

Praţák, Lucie Konášová, Ivo Pelant, Irena Obermannová, Hana Cielová, Jitka 

Musilová, Roman Kopřivík, Magdalena Turnovská a David Litvák. Seriál vysílá svým 

divákům TV Nova. 

4.1.10 Policie Modrava 

 Hlavním hrdinou seriálu Policie Modrava je kriminalistka Jana Vinická, která 

z osobních důvodů přechází z velkého města na venkov, kde přebírá uvolněné místo 

policejního velitele na Šumavě. Nejprve se musí vypořádat s tím, ţe ji její podřízení 

kolegové z počátku nechtějí přijmout kvůli tomu, ţe je ţena. Jana je vtipná, inteligentní 

ţena s optimistickou povahou se smyslem pro humor. Kaţdý kriminální případ přichází 

s kaţdou novou epizodou a na pozadí vyšetřování se odehrává i proţívání soukromých 

vztahů. Mísí se zde napětí a tajemství s lidskými osudy a vše se odehrává v autentickém 

prostředí Národního parku Šumava. V hlavních rolích hrají Soňa Norisová, Filip 

Tomsa, Jaroslav Satoranský, Matěj Dadák, Jana Boušková, Zdeněk Palusga, Taťjana 

Medvecká, Jan Monczka, Martin Davídek a Jan Pohan. Reţisérem je Jaroslav Soukup, 

který je zároveň jedním ze scénáristů spolu s Miroslavem Vaicem a Naďou Horákovou. 

Seriál, vysílaný na TV Nova, má tři série - první byla poprvé odvysílána v roce 2015, 

druhá v roce 2017 a poslední, třetí série, měla premiéru v roce 2019. 

4.1.11 Premiér 

 Sitkom Premiér je politickou satirou z prostředí vysoké politiky, který paroduje 

a zobrazuje, jak se dělá politika, jak se chovají politici a jak kvete státní byrokracie. 

Fiktivní premiér na fiktivním Úřadu vlády, kde řeší strategické i běţné administrativní 

záleţitosti nekompromisně a tvrdě, sen v soukromí stává úplně jiným člověkem. 

Politické situace a záleţitosti, které jsou v sitkomu řešeny, jsou přizpůsobeny aktuální 

politické problematice a současnému politickému dění. V kaţdé epizodě jsou 

zobrazovány kaţdodenní politické situace a diskuze o problémech a jejich 

nestandartním řešení. Sitkom reţíroval Marek Benda. A hrají v něm Jaromír Soukup, 
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Šárka Hrdličková, Čestmír Řanda ml. a Miloš Zeman (a. z.). Sitkom byl odvysílán na 

televizní stanici TV Barrandov.  

4.1.12 Rapl 

 Rapl je kriminální seriál, ve kterém je hlavní postavou detektiv Kuneš, který se 

dostal do potíţí a hrozí mu odchod od policie za zmlácení přítele své bývalé ţeny. Jeho 

nadřízená ho ovšem pošle na stáţ do pohraničí, kde má vyřešit dva roky starou vraţdu 

policistky Wágnerové, které uvázlo na „mrtvém“ bodě. Kuneš musí řešit jeden obtíţný 

případ za druhým, jelikoţ kriminalita na pohraničí je jedna z největších v republice. Na 

pravý důvod, proč byl do pohraničí poslán, přichází aţ později a vlastně úplnou 

náhodou. V hlavních rolích hrají  Hynek Čermák, Lukáš Příkazký, Alexej Pyško, Lucie 

Ţáčková, Tomáš Jeřábek, Jan Dolanský, Dana Černá, Jiří Vyorálek, Aneta 

Krejčíková, Stanislav Majer a Jitka Jeţková. První série tohoto seriálu byla odvysílána 

v roce 2016 a druhá série měla premiéru v loňském roce, v roce 2019. Jediným 

reţisérem a scénáristou je Jan Pachl. Seriál Rapl byl odvysílán na ČT 1. 

4.1.13 Sever 

 „Je kriminální seriál o nadějném kriminalistovi, který věří v čest a spravedlnost. 

Z tohoto důvodu není lhostejný ke korupci svých nadřízených, díky tomu je potrestán a 

náhle vyšetřován. Divákům je představeno atraktivní policejní prostředí o několika 

liniích s překvapivými zvraty, které svým divákům umoţňují pochopit způsob 

fungování nejsilnější státní mocenské organizace ve všech jejích sloţkách, jejich 

propojení i jejich soupeření.“
27

 Seriál Sever má šest dílů, ve kterých hlavní role ztvárnili 

Jiří Mádl, Eliška Křenková, Robert Řasa, Štěpán Benoni, Aleš Bílík, Martin 

Havelka, Jan Novotný, Martin Pechlát, Jana Polášková, Jacob Erftemeijer a Jan 

Komínek. Reţisérem je Robert Sedláček a scénáristou Václav Hašek. Kriminální seriál 

Sever byl odvysílán na ČT 1. 

Příloha č. 3 – Obrázková dokumentace seriálu Sever. (obrázek) 

                                                
27 Sever [online]. Česká televize. Dostupné na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12443798003-sever/ 
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Zdroj: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. Sever. Dostupné na: 

https://www.csfd.cz/film/616979-sever/prehled/ 

4.1.14 Specialisté 

 Kriminální seriál z autentického prostředí Prahy. Tým vyšetřovatelů v kaţdém 

díle musí řešit nějaký kriminální případ, ať se jiţ jedná o loupeţ v klenotnictví, 

utopeného taxikáře ve Vltavě, vraţdy manţela ţeny, která vyhrála v loterii, zastřelenou 

lékárnici, nebo únos tramvaje i s cestujícími. První dvě série byly odvysílány v roce 

2017, třetí série o rok později, v loňském roce TV Nova odvysílala nejnovější čtvrtou 

sérii. V hlavních rolích zde vystupují David Prachař, Martin Dejdar, Zuzana 

Kajnarová, Jakub Štáfek, Jan Zadraţil, Marek Adamczyk, Jan Vlasák, Leoš 

Noha, Lenka Termerová a Veronika Khek Kubařová. Jedni z reţisérů jsou  Peter 

Bebjak, Peter Magát, Lukáš Hanulák, Dan Wlodarczyk, Michal Blaško, Braňo Mišík 

a Róbert Šveda. Mezi původní scénáristy patří například Nikolaus Schmidt, Sebastian 

Andrae, Volker A. Zahn, Eva Zahn, Nani Mahlo, Rigobert Mayer, Jens Köster a Markus 

Hofmann. 

4.1.15 Temný kraj 

 Kriminální seriál z prostředí venkova, kam se po letech vrací elitní kriminalista 

z Prahy Petr Kraj ze zdravotních důvodů. Usazuje se na chátrající faře po svém strýci 

v kraji, ke kterému se váţe mnoho strašidelných pověstí a legend, kterými také je 

uváděna kaţdá epizoda. Později se ukáţe, ţe tato malebná krajina skrývá svou temnou 

tvář – několik sériových vraţd, díky kterým se seznámí s kolegy s okresního oddělení. 

Petr Kraj jim pomáhá vyšetřovat tyto kriminální případy a tím získávají příleţitost i 

profesnímu i osobnímu růstu. V hlavních rolích vystupují Lukáš Vaculík, Kristýna 

Nováková-Fuitová, Jan Teplý ml., Karel Zima, Martin Trnavský, Tereza Kostková a 

Saša Rašilov nejml. Seriál má dvě série, první byla natočena o 12 epizodách, poprvé ji 

https://www.csfd.cz/tvurce/1741-david-prachar/
https://www.csfd.cz/tvurce/25924-zuzana-kajnarova/
https://www.csfd.cz/tvurce/25924-zuzana-kajnarova/
https://www.csfd.cz/tvurce/44699-jakub-stafek/
https://www.csfd.cz/tvurce/24562-jan-zadrazil/
https://www.csfd.cz/tvurce/65057-marek-adamczyk/
https://www.csfd.cz/tvurce/26448-jan-vlasak/
https://www.csfd.cz/tvurce/33779-leos-noha/
https://www.csfd.cz/tvurce/33779-leos-noha/
https://www.csfd.cz/tvurce/1353-lenka-termerova/
https://www.csfd.cz/tvurce/31168-peter-bebjak/
https://www.csfd.cz/tvurce/31168-peter-bebjak/
https://www.csfd.cz/tvurce/117773-peter-magat/
https://www.csfd.cz/tvurce/59950-lukas-hanulak/
https://www.csfd.cz/tvurce/17786-dan-wlodarczyk/
https://www.csfd.cz/tvurce/86813-michal-blasko/
https://www.csfd.cz/tvurce/1748-brano-misik/
https://www.csfd.cz/tvurce/34892-robert-sveda/
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Televize Prima vysílala v roce 2017 a druhá série byla odvysílána v roce 2019 a měla 14 

epizod. Temný kraj reţírovala Jitka Bártů a na scénáři pracovala Kateřina Bártů s Jitkou 

Bartů.  

4.1.16 Zkáza Dejvického divadla 

 Zkáza Dejvického divadla je nový šestidílný komediální seriál, ve kterém se 

divákům představuje celé Dejvické divadlo – všichni herci a herečky, zaměstnanci 

divadla, a také jejich rodiny a přátelé. Kaţdý v seriálu hraje sám sebe. Hlavním dějem je 

fakt, ţe je divadlo vystaveno existenční zkoušce, jelikoţ nezíská grant na svou činnost. 

Je postaveno do situace, kdy se vedení musí starat o divadlo víc, neţ kdy dříve a sehnat 

peníze na svůj provoz. Na jeho uměleckých ambicích ovšem nesmí být nic poznat. 

Seriál je plný černého a absurdního humoru. V hlavních rolích hrají  Ivan 

Trojan, Václav Neuţil ml., Jaroslav Plesl, Martin Myšička, Hynek Čermák, Simona 

Babčáková, Lenka Krobotová, Miroslav Krobot, Klára Melíšková, David Novotný 

a Martha Issová. Seriál reţíroval Miroslav Krobot a zároveň se podílel na scénáři 

s Ondřejem Hüblem. Zkáza Dejvického divadla byla vysílána na ČT 1. 

4.1.17 Princip slasti 

 Princip slasti je česko-polsko-ukrajinský koprodukční kriminální seriál. Děj se 

odehrává ve třech městech – v ukrajinské Oděse, ve Varšavě a v Praze. Příběh začíná 

v Oděse, kdyţ je objeveno zmrzačené nahé tělo mladé dívky s useknutou paţí. Ve stejný 

den je ve Varšavě nalezena useknutá ţenská ruka v kufru opuštěného auta. Tentýţ den 

herci praţského divadla objeví během představení v tašce uťatou ruku mladé dívky. 

„Tyto „nálezy“ svedou ke spolupráci tři policejní vyšetřovatele z České republiky, 

Polska a Ukrajiny: Viktora, Marii a Serhije. Ti se pak společně vydávají na cestu plnou 

podivných obchodů, vychytralých právníků, zkorumpovaných politiků a nájemných 

vrahů a mrtvých dívek s uťatými paţemi.“
28

 V hlavních rolích hrají Małgorzata 

Buczkowska, Karel Roden, Sergej Strelnikov, Aňa Geislerová, Kryštof Hádek, Marek 

Taclík a Martin Finger. Princip slasti reţíroval Dariusz Jabłoński a scénáristou je 

Maciej Maciejewski. Seriál byl vysílán na ČT 1. 

4.1.18 Strážmistr Topinka 

 Česko-slovenský koprodukční kriminální seriál, jehoţ hlavním hrdinou se 

policista Tomáš Topinka, který v podhorském městečku řeší nejrůznější případy – aţ uţ 

se jedná o banální či skutečně dramatické, svérázný stráţmistr Topinka kaţdé 

vyšetřování proţívá jako velkou kauzu. Hlavní role ztvárnili Robert Mikluš, Jiří 

Bartoška, Veronika Freimanová, Jenovéfa Boková, Marek Geišberg, Miroslav 

Donutil, Gabriela Marcinková a Václav Kopta. Seriál reţíroval Petr Zahrádka a na 

                                                
28 Princip slasti [online]. Česká televize. Dostupné na: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12003239343-princip-slasti/ 

https://www.csfd.cz/tvurce/1439-ivan-trojan/
https://www.csfd.cz/tvurce/1439-ivan-trojan/
https://www.csfd.cz/tvurce/55565-vaclav-neuzil-ml/
https://www.csfd.cz/tvurce/28806-jaroslav-plesl/
https://www.csfd.cz/tvurce/27024-martin-mysicka/
https://www.csfd.cz/tvurce/34499-hynek-cermak/
https://www.csfd.cz/tvurce/36122-simona-babcakova/
https://www.csfd.cz/tvurce/36122-simona-babcakova/
https://www.csfd.cz/tvurce/18517-lenka-krobotova/
https://www.csfd.cz/tvurce/26927-miroslav-krobot/
https://www.csfd.cz/tvurce/26929-klara-meliskova/
https://www.csfd.cz/tvurce/1454-david-novotny/
https://www.csfd.cz/tvurce/1197-martha-issova/
https://www.csfd.cz/tvurce/68837-malgorzata-buczkowska/
https://www.csfd.cz/tvurce/68837-malgorzata-buczkowska/
https://www.csfd.cz/tvurce/1022-karel-roden/
https://www.csfd.cz/tvurce/131730-sergej-strelnikov/
https://www.csfd.cz/tvurce/1162-ana-geislerova/
https://www.csfd.cz/tvurce/1452-krystof-hadek/
https://www.csfd.cz/tvurce/25626-marek-taclik/
https://www.csfd.cz/tvurce/25626-marek-taclik/
https://www.csfd.cz/tvurce/35076-dariusz-jablonski/
https://www.csfd.cz/tvurce/344495-maciej-maciejewski/
https://www.csfd.cz/tvurce/63748-robert-miklus/
https://www.csfd.cz/tvurce/1793-jiri-bartoska/
https://www.csfd.cz/tvurce/1793-jiri-bartoska/
https://www.csfd.cz/tvurce/1151-veronika-freimanova/
https://www.csfd.cz/tvurce/60887-jenovefa-bokova/
https://www.csfd.cz/tvurce/51189-marek-geisberg/
https://www.csfd.cz/tvurce/949-miroslav-donutil/
https://www.csfd.cz/tvurce/949-miroslav-donutil/
https://www.csfd.cz/tvurce/42464-gabriela-marcinkova/
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scénáři spolupracovali Tomáš Končinský, Štefan Titka, Tomáš Hodan, Hynek 

Trojánek, Tomislav Čečka. Seriál Stráţmistr Topinka v loňském roce odvysílala ČT 1. 

Příloha č. 4 – Obrázková dokumentace seriálu Strážmistr Topinka. (obrázek) 

 

Zdroj: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. Stráţmistr Topinka. Dostupné na: 

https://www.csfd.cz/film/591682-strazmistr-topinka/galerie/ 

 

4.1.19 Akviziční premiérové seriály 

 V loňském roce byly premiéry akvizičních seriálů v hlavním vysílacím čase 

vysílány na televizních stanicích ČT 2, ČT Art, Prima COOL, Prima LOVE a na Nova 

Cinema. Premiérových seriálů americké tvorby bylo odvysíláno celkem devět – Hříšná 

duše, Teorie Velkého třesku, Simpsonovi, Námořní vyšetřovací sluţba, Námořní 

vyšetřovací sluţby LA, Tohle jsme my, Mistr iluze, Génius a Cool kids. Premiérových 

seriálů neamerické tvorby, tedy německé – Průsmyk, Zmizení, Doktor z hor: Nové 

příběhy, Babylon Berlín, Ponorka, Naše farma v Irsku, britské – Viktorie, italské – 

Rocco Schiavone, španělské – Trpké víno, Velvet, slovenské – Milenky, mexické – 

Láska aţ za hrob a kanadské – Ranč Heartland, Vikingové, bylo odvysíláno celkem 

čtrnáct. 

4.1.20 Reprízované vysílané původní seriály 

 Reprízované původní seriály, které byly odvysílané v hlavním vysílacím čase 

v roce 2019, jsou Polda, Kapitán Exner, Malý pitaval z velkého města, Ţivot je ples, 

Černí baroni, Byli jednu dva písaři, Fantom operety, Chalupáři, Neviditelní, Okresní 

přebor, Kriminálka Anděl, Vraţdy v kruhu, Hříšní lidé města praţského, Dobrodruţství 

kriminalistiky, Policajti z centra, Mordparta, VIP vraţdy, Svět pod hlavou, Četníci 

z Luhačovic, Comeback, Vyprávěj, Nemocnice na kraji města, Stopy ţivota, Doktorka 

Kellerová, Píseň pro Rudolfa III. a Nejlepší Bakaláři. 

https://www.csfd.cz/tvurce/89572-tomas-koncinsky/
https://www.csfd.cz/tvurce/39553-stefan-titka/
https://www.csfd.cz/tvurce/28817-tomas-hodan/
https://www.csfd.cz/tvurce/182849-hynek-trojanek/
https://www.csfd.cz/tvurce/182849-hynek-trojanek/
https://www.csfd.cz/tvurce/79587-tomislav-cecka/
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4.1.21 Reprízované vysílané akviziční seriály 

 Reprízované akviziční seriály americké tvorby, které byly odvysílány v hlavním 

vysílacím čase v roce 2019, jsou Já, společnice, Osamělá holubice, Columbo, Jak jsem 

poznal vaši matku, Kojak a Průměrňákovi. Reprízované akviziční seriály neamerické 

tvorby, které byly odvysílány, jsou Moc osudu, Grand hotel, Doktor z venkova, 1890, 

Tisíc a jedna noc, Má tlustá Valentýna, Grantchester, Hercule Poirot, Big Ben, 

Kriminalista, Vraţdy v Brokenwood a Otec Braun.  
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5 Analýza odvysílaných seriálů 

 V České republice bylo v loňském roce odvysíláno na vybraných televizních 

stanicích v hlavním vysílacím čase celkem 85 seriálů, jak je jiţ výše uvedeno. Vybrané 

televizní stanice jsou ČT 1, ČT 2, ČT art, TV Nova, Nova Cinema, TV Prima, Prima 

COOL, Prima Love, Prima Comedy Central, TV Barrandov a Kino Barrandov. 

Z celkového počtu 85 seriálů bylo odvysíláno celkem 44 seriálů původní tvorby. 

Z celkového počtu odvysílané české tvorby bylo 18 seriálů premiérových a 26 seriálů 

reprízovaných. Premiérových seriálů nejvíce vysílala Česká televize na stanici ČT 1, 

celkově jich bylo sedm. Celkem pět premiérových seriálů odvysílala TV Nova. Čtyři 

seriály byly odvysílány na televizní stanici TV Prima a poslední dva odvysílala TV 

Barrandov. Reprízovaných seriálů bylo celkem 26 a jenom na ČT 1 jich bylo odvysíláno 

třináct, TV Prima jich odvysílala pět, tři seriály byly odvysílány na TV Nova, stejný 

počet, tři, odvysílala i televizní stanice ČT art a po jednom reprízovaném seriálu 

vysílaly televizní stanice TV Barrandova a Kino Barrandov. 

Seriálů akviziční tvorby bylo odvysíláno celkem 41, z toho 23 premiérových  

a 18 reprízovaných seriálů. Premiérových seriálů bylo nejvíce odvysíláno na televizních 

stanicích ČT 2 a Prima Love, kaţdá z nich odvysílala šest seriálů, pět premiérových 

seriálů odvysílala Prima COOL, tři byly vysílány na ČT art, dva na Nova Cinema a 

jeden seriál odvysílala TV Nova. Reprízované akviziční seriály nejvíce vysílala 

televizní stanice Prima Love, těch bylo odvysíláno pět. Čtyři byly odvysílány na Kino  

Barrandov, ČT 1 odvysílala tři seriály, po dvou akvizičních seriálech vysílaly televizní 

stanice TV Prima, Prima Comedy Central a ČT 2. Z celkového počtu 41 akvizičních 

seriálů bylo vysíláno 15 seriálů americké tvorby. Po amerických seriálech byly 

nejčastěji vysílány seriály německé tvorby, kterých bylo devět.  

V procentuální vyjádření české vybrané televizní stanice odvysílaly 51,8% 

původní tvorby a 48,2% akviziční tvorby. 45,5 % původních seriálů bylo odvysíláno na 

ČT 1, 20,5 % na TV Prima, 18,2 % na TV Nova, 6,8 % na ČT art, 6,8 % na TV 

Barrandov a 2,2 % na Kino Barrandov. Z celkového počtu 41 akvizičních seriálů bylo 

odvysíláno 2,8 % na Prima Love, 19,5 % na ČT 2, 12,2 % na Prima COOL, 9,7 % na 

Kino Barrandov, 7,3 % na ČT 1, 7,3 % na ČT art, 4,9 % na Prima Comedy Central, 4,9 

% na TV Prima, 4,9 % na Nova Cinema a 2,5 % na TV Nova.  

Hlavní televizní stanice vysílají převáţně původní tvorbu, která se na vedlejších 

televizních stanicích objevuje pouze výjimečně. Vedlejším, ţánrově zaměřeným 

televizním stanicích většinou přenechávají akviziční tvorbu. Dokonce se můţeme setkat 

s tím, ţe ve 20:20 vysílají premiérové díly původních seriálů a po nich následují díly 

stejného seriálu, ale reprízované (například: TV Nova, seriál Specialisté). Nebo na 

ţánrových stanicích vysílají od 19:00 díly reprízovaného seriálu a od 20:00 vysílají 
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premiérové díly (například: Prima COOL, seriál Simpsonovi). A některé ţánrové stanice 

dokonce pouštějí v hlavním vysílacím čase jeden seriál po celý rok (například: Prima 

Comedy Central, seriál Jak jsem poznal vaši matku).  

V jarním vysílacím období (březen – květen) bylo na hlavních televizních 

stanicícíh odvysíláno celkem 17 seriálů a dvě talentové soutěţe – The Voice 

Československo a MasterChef Česko, které byly vysílané na TV Nova. Sedm seriálů 

odvysílala ČT 1, z toho dva premiérové a pět reprízovaných seriálů. Pět seriálů bylo 

vysíláno na TV Nova z toho tři premiérové a dva reprízované. TV Prima odvysílala také 

pět seriálů, z nichţ byl pouze jeden premiérový a čtyři reprízované. Během jarního 

vysílacího období bylo odvysíláno 35,3% premiérových seriálů a 64,7% reprízovaných.  

V podzimním vysílacím období (září – listopad) bylo na hlavních televizních 

stanicích odvysíláno celkem 15 seriálů a tři talentové soutěţe – StarDance kdyţ hvězdy 

tančí na ČT 1, Tvoje tvář má známý hlas na TV Nova a Československo má talent na 

TV Prima. ČT 1 odvysílala stejně jako v jarním období sedm seriálů, z nich byly dva 

premiérové a pět reprízovaných. TV Nova odvysílala čtyři seriály, z nichţ byly tři 

premiérové, a pouze jeden byl reprízovaný. Čtyři seriály byly odvysílány na TV Prima, 

dva premiérové a dva reprízované. Během podzimního vysílacího období bylo na 

hlavních televizních stanicích odvysíláno 46,7% premiérových seriálů a 53,3% 

reprízovaných seriálů.  
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6 Závěr 

 Seriály – mnohdy, u některých umělců i civilních lidí, zatracované, mírně 

zesměšňované, povaţované za lacinou zábavu, se jiţ dlouhá léta drţí na vrcholu 

popularity. Právě z tohoto důvodů jsou zařazovány do hlavního vysílacího času, kdy si 

člověk po celodenním shonu a starostech potřebuje v klidu domova odpočinout. 

 A protoţe v seriálech je uplatňována široká škála ţánrů, kaţdý si najde ten svůj a 

s napětím očekává rozuzlení dalšího kriminálního případu, rozkrytí spletitých vztahů, 

vyřešení zdravotních komplikací nebo jen další vývoj své oblíbené postavy. 

 I přes různé názory na seriály jako takové, zůstávají pro mnohé herce i herečky 

zdrojem uplatnění, popularity a v neposlední řadě i zdrojem obţivy. Někdy to ovšem 

můţe být i naopak. Lidé mají svého oblíbeného herce či herečku a sledují seriál, ve 

kterém hrají, jelikoţ nemají například dostatek času na chození na divadelní 

představení, ve kterých jejich oblíbení herci hrají, nebo někdy nemají bohuţel i dostatek 

finančních prostředků. Jelikoţ málo kdo bydlí v blízkosti divadla a například pro lidi 

z Moravy můţe být náročné dostat se ve večerních hodinách z Prahy zpět domu. Pro ně 

je jednodušší sledování seriálu z pohodlí domova.  

 Divákům pak kromě zábavy přinášejí spoustu nových informací a poučení 

z mnoha různých oblastí. A to vše bez námahy, stačí se jen pohodlně usadit a 

zmáčknout tlačítko na ovladači. I z těchto praktických důvodů se domnívám, ţe seriály 

jsou fenoménem současné doby a ještě po řadu dalších let zůstanou. 
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7 Summary 

 Series - often, for some artists and civilians, damned, slighty ridiculed, 

considered cheap entertainment, have been at the peak of popularity for many years. 

Precisely for this reason they are included in prime time when person needs to rest in 

the peace of home after a day of hustle and bustle.  

And because a wide range of genres is used in series everyone finds his own and 

eagerly awaits the resolution of another criminal case, uncovering intricate 

relationships, solve health complications or just further develop your favourite 

character.  

Despite different views on the serials as such, for many actors and actresses they 

remain a source of employment, popularity and, last but not least, a source of livelihood. 

Sometimes, however, it can be he other way around. People have their favourite actor or 

actresses and watch the serial in which they play because, for example, they do not have 

enough time to go to see a theatrical perfomance in which their favourite actors play or 

sometimes unfortunately they do not have enough financial resources. As few people 

live near the theater and, for example, for people from Moravia it can be difficult to get 

back home from Prague in the evening. It is easier for these people to watch the serials 

from the comfort in their home.  

In adittion to entertainment, the serials bring viewers a lot of new informations 

and lessons from many different areas. And all these effortlessly, just sit down and press 

the button on the controller. Even for these practical reasons, I believe that the serials 

are today’s phenomenon and they will remain for many years to come. 
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