
Přílohy 

Příloha č. 1: Přehled dětských soutěţí v letech 1992 – 2010 (tabulka) 

 

  Název soutěţe Vysíláno 

1. AZ-kvíz Junior 2004 – 2006 

2. Baťoh 1998 – 2003 

3. Bludiště 1997 – 2012 

4. Bobří stopou 1992 

5. Děti točí hrdiny 2010 

6. Děti v Kufru 1997 – 2000 

7. Dětská tutovka 1992 – 1994 

8. HIP HAP HOP 1992 – 1999 

9. Hledání pokladu 1997 

10. Holky a kluci z jedné lavice 1991 – 1992 

11. Hra na zelenou 

2002 – 2005 

2011 

12. Kasematy 1998 

13. Medúza 1992 – 2012 

14. Písnička pro Oázu 1996 – 1997 

15. Případy detektiva Packala 2008 

16. Příroda s otazníky 1993 

17. Pyramida (pro děti) 

1995, 1999, 

2000 

18. Správné slovo aneb Hop trop 1991 – 1992 

19. Soutěţ v rock and rollu 1996, 1998 

20. Terč 1991 – 1992 

21. Věříš si? 2007 – 2012 

22. www.eXtravyzva.cz 1999 

23. Ypsilon 1993 – 1995 

24. Za školu 2008 – 2011 

25. Zlatý oříšek 1999 – 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2: Přehled soutěţí pro široké publikum v letech 1992 - 2010 (tabulka) 

  Název soutěţe Vysíláno 

1. 4 v obraze 2005 

2. 5 x 15 1992 

3. AZ-kvíz 1997 – 2012 

4. Bylo nebylo 1996 – 1998 

5. Cesta na stříbrné plátno 2001 

6. Co je to? 1992 

7. Čtyřlístek s Monou 1992 

8. Duety - když hvězdy zpívají 2009 

9. Eňo ňůňo 2000 

10. Extrém 1995 – 1996 

11. Gladiátor 2002 

12. Hezky česky 1999 

13. Hodina pravdy 2003 – 2012 

14. Hry bez hranic 1992 – 1995 

15. Jak se rodí hvězdy 1995 

16. Kdo zaváhá, nejede 2001 

17. Kdyby ty muziky nebyly 1992 

18. Klikaři aneb Velká rodinná hra 2000 

19. Kufr 1992 – 2003 

20. Naslepo 2008 

21. Netočte se k bohatství zády 1993 

22. Neváhej a toč  1995 – 2010 

23. Nota bene 1998 

24. Nový Videostop 2002 

25. O poklad Anežky české 1993 – 2003 

26. Otazníky detektiva Štiky 1993 

27. Pevnost Boyard 1993 – 1994 

28. Pexeso 1993 – 1994 

29. Pyramida 1994 – 2000 

30. Ranec 1997 

31. Seznamte se, prosím 1992 

32. Sponzo 1992 1992 

33. Správná rodina 1992 

34. Správný klíč 1992 

35. StarDance I 2006 

 

 

 

 



 

 

 

  Název soutěţe Vysíláno 

36. StarDance II 2007 

37. StarDance III 2008 

38. StarDance IV 2010 

39. Superteletrefa 1992 – 1993 

40. Světáci 2007 

41. Šance 1992 – 2001 

42. Taxík 2008 – 2012 

43. Telekvíz aneb otázka dne 1993 – 1994 

44. Telerezonance 1991 – 1993 

45. Teletrefa 1992 

46. Televizní ruleta 1995 

47. Tisíc nebo risk 1992 – 1994 

48. To je ta čeština 2001 – 2003 

49. Tutovka 1992 – 1995 

50. Udělám cokoliv 2006 – 2007 

51. Vadí nevadí 1993 

52. Vaše velká premiéra 1992 – 1993 

53. Videostop 1992 – 2000 

54. Vincero - hra o vysoké "C" 2001 

55. Vsaďme se, že 1994 – 1995 

56. Vyberte si 7 z 8 (dříve 6 ze 7) 1992 – 1997 

57. Výzva - souboj dvou měst 2007 

58. Zlatá otázka 1992 – 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3: Charakteristika jednotlivých dětských soutěţí (text) 

 

AZ-kvíz junior 

Tato čistě vědomostní soutěţ určená pro děti 6. a 7. tříd ZŠ byla ve svých hlavních rysech a 

pravidlech velmi podobná klasickému AZ-kvízu. „Smyslem hry je kombinace znalostí z 

nejrůznějších oblastí i zájmových okruhů školáků s jejich strategickými schopnostmi tak, aby 

bylo dosaženo propojení tří stran hracího pole.“
1
 Soutěţe se účastnili čtyři jednotlivci, přičemţ 

vítězové dvou základních kol se střetli ve finále, ze kterého nakonec vzešel absolutní vítěz. 

Hrálo se i velké finále, kde se vţdy potkali čtyři finalisté předchozích dvou dílů. Co se týče cen, 

ty losoval vítěz výběrem tří polí v bankomatu, pod jednotlivými poli se ale neskrývaly peníze, 

jen body, a po jejich sečtení dosáhnul soutěţící na jednu ze tří kategorií cen (v rané verzi se pod 

kaţdým políčkem skrývala nějaká cena, vítěz si tedy nakonec odnesl ceny tři).  

 

Baťoh 

V této vědomostní soutěţi se proti sobě postavily čtyři dvojice dětí z České republiky a ze 

Slovenska a v průběhu tří soutěţních kol byly prověřovány jejich zeměpisné znalosti. Součástí 

pořadu byla i videopohlednice ze světa a cestovatelské okénko docenta Bičíka. Hlavní cenou 

byla účast v dobrodruţné expedici po evropských zemích s názvem Eurorebus.
2
 

 

Bobří stopou  

Tento cyklus přibliţně pětiminutových soutěţí byl součástí dětského brněnského pásma OÁZA. 

Soutěţ byla připravována ve spolupráci se Společností přátel Jaroslava Foglara v Brně a 

tematicky byla zaměřena na tábornické a zálesácké znalosti. Realizována byla korespondenční 

formou.
3
 

 

Děti točí hrdiny  

V tomto cyklu Česká televize představila nejlepší snímky vytvořené dětmi základních a 

středních škol, které v rámci celostátní soutěţe točily dokument o libovolném člověku ze svého 

okolí bojujícímu proti totalitnímu reţimu. Jednalo se jiţ o třetí ročník této soutěţe, první dva 

však byly realizovány s názvem Bojovníci proti totalitě očima dětí ve spolupráci 

s Ministerstvem obrany. Pořadatelem třetího ročníku byla právě Česká televize a na rozdíl od 

                                                 
1
 KRAFL, Martin. Nová soutěţ AZ-kvíz Junior. Česká televize [online]. 8. 9. 2004 [cit. 2012-04-07]. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/?id=636&strana-1=356&category=1. 
2
 Z e-mailové konverzace s Olgou Janků 

3
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předchozích ročníků, kdy byl odvysílán pouze jeden velký dokument o průběhu celé soutěţe, se 

v roce 2010 rozhodla zařadit do podzimního vysílání postupně všech 16 nejlepších snímků.
4
 

 

Děti v kufru  

Dětská verze oblíbené soutěţe pro dospělé, ve které soutěţilo pět dětí a s kaţdým z nich 

vystupovala v roli poradce jedna známá osobnost. Soutěţní disciplíny zde představovalo hádání 

slov na základě jejich opisu, hádání předmětů či postupně odkrývaného obrázku. Tato soutěţ 

měla v rozmezí let 1997 - 2000 pouhých sedm epizod. 

 

Dětská tutovka  

Tato soutěţ, vysílaná v letech 1992 – 1994 vţdy čtyřikrát ročně, byla soutěţí čistě hravou. Do 

kaţdé epizody bylo vylosováno 9 soutěţících ve věku 8 – 18 let. V semifinále si kaţdý z nich  

vylosoval ţlutou nebo červenou kostku, přičemţ ţlutá znamenala okamţitou výhru jak pro 

soutěţícího, tak pro jím vylosovaného diváka. Tři semifinalisté postoupili díky červené kostce 

do finále, kde si nejprve na kole štěstí vytočili body a poté se snaţili uhodnout písmeno 

z hádaného slova. Vše pokračovalo aţ do úplného odhalení tohoto slova, kdy se soutěţící 

s nejvyšším počtem bodů stal vítězem. Následně si na jiném kole štěstí losoval výhru, tou 

nejvyšší byl zájezd. 

 

HIP HAP HOP  

Soutěţe, která se vysílala v letech 1992 – 1999, se účastnily tři dvojice (vţdy chlapec a dívka) – 

modří, červení a ţlutí. První kolo s názvem „Kde je“ prověřovalo prostorovou paměť, bylo ve 

své polovině přerušeno hravou mezihrou a v jeho závěru byla nejslabší dvojice vyřazena. 

Pokračovalo se druhou, tentokrát sportovní mezihrou, a vědomostním kvízem. Závěrečnou 

disciplínou byla sportovní košanda, po které soutěţ opustila i druhá dvojice. Ve finále pak o 

absolutním vítězi rozhodlo hádání postupně odkrývaného obrázku a na vítěze se v závěru po 

správném zodpovězení tří otázek sesypaly buď kuličky štěstí nebo sprcha vody v případě špatné 

odpovědi. Cenou pro vítěze byly vkladní kníţky. 

 

Hledání pokladu  

Tato dovednostní soutěţ pro dvě sourozenecké dvojice ve věku 10 - 15 let se odehrávala 

v exteriérech a podzemí hradu Svojanov. Byla koncipována jako více kolová, pokud dvojice 

vyhrála pětkrát za sebou, mohla získat zájezd. V kaţdé epizodě plnily sourozenecké dvojice 

                                                 
4
 Popis 3. ročníku projektu. Bojovníci proti totalitě pohledem dětí [online]. [2010] [cit. 2012-04-07]. 

Dostupné z: http://www.bojovniciprotitotalite.cz/pages/show/1/. 



 

 

celkem osm soutěţních úkolů, přičemţ pět z nich mělo akční podobu, tři představovaly logické 

hlavolamy. Jednotlivé úkoly měly charakter překáţek, které museli soutěţící postupně překonat, 

aby se v pátém pokračování dostali ke stroji času. Kdyţ se jim podařilo "porouchaný" stroj času 

uvést do pohybu, získali hlavní cenu.
5
 

 

Holky a kluci z jedné lavice  

Soutěţ z let 1991 – 1992, ve které se proti sobě postavily dvě dvojice z brněnských a dvě 

z košických základních škol. Děti při soutěţi seděly v lavicích a přítomna byla také porota 

tvořená známými osobnostmi. Soutěţních disciplín bylo poměrně hodně, začínalo se 

doplňováním zvířat, věcí a rostlin začínajících na určené písmeno, poznávaly se objekty na 

fotografiích a nechyběly ani dvě sportovní části, které volil losováním počítač (např. kuţelky, 

udrţení rovnováhy apod.) Nejslabší týmy byly v průběhu soutěţe vyřazeny a neúčastnily se 

finálové části. 

 

Hra na zelenou  

Tato ekologická soutěţ byla vysílána v letech 2002 – 2005, obnovena byla také v roce 2011. 

Přesnější je zřejmě označení dokument s ekologickou soutěţí, protoţe spíše neţ na soutěţení se 

pořad orientoval na představení určitého ekologického problému či oblasti. Dvě dvojice zde 

soutěţily jak ve znalostních, tak v dovednostních disciplínách vztahujících se vţdy k tématu 

konkrétního dílu. Jednotlivá soutěţní kola byla prokládána reportáţemi a rozhovory 

s odborníky. Soutěţ probíhala na různých místech republiky a moderoval ji zoolog Mojmír 

Vlašín, epizody z roku 2011 spolu s ním také zpěvačka Tereza Černochová.
6
 

 

Kasematy 

Soutěţ pro děti ve věku 12 - 14 let se natáčela v podzemním vězení (kasematech) a interiérech 

hradu Špilberk. Byly v ní kombinovány jak dovednostní, tak vědomostní úkoly, přičemţ akční 

disciplíny dominovaly. Soutěţe se účastnili tři jednotlivci, do druhé poloviny postoupili jen dva 

z nich. Ve druhé fázi soutěţe byl přítomen také prvek rizika v podobě sázek soutěţících na 

vlastní výsledek v jednotlivých disciplínách. Na vítěze čekaly věcné ceny, které si však musel 

vyhledat se světlem čelovky v nejtemnější části kasemat. Mohl si nabrat cen, kolik unesl, ale 

měl na to časový limit 60 vteřin.
7
  

 

Medúza  
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Medúza prošla mezi všemi uvedenými soutěţemi snad největší proměnou, coţ plyne především 

z toho, ţe se vysílá nepřetrţitě od roku 1992. Vznikla jako písničkový automat moderovaný 

animovanou medúzou, kde si mohli telefonující diváci nejen vybrat jeden z nabízených klipů, 

ale rovněţ zahrát o jednu z cen propojených s hudbou. Od roku 1995 se stala součástí magazínu 

Mini-Maxi a počínaje rokem 1997 byla samostatným hudebním magazínem vysílaným ţivě. 

Vystřídala také několik moderátorských dvojic, z nichţ nejvýraznější byli Aleš Juchelka 

a Richard Krajčo. Měnila se i podoba interaktivní soutěţe, volající diváci plnili jednoduché 

úkoly s cílem vyhrát jednu z hudebních cen. V současné době (2012) jiţ ale Medúza ţádný 

soutěţní prvek neobsahuje. 

 

Písnička pro Oázu  

Jednalo se o soutěţ spočívající v hledání nových talentů, v níţ děti ve věku 12 – 17 let posílaly své 

nahrávky (případně i s vlastními texty), které hodnotila porota odborníků. Bylo vybráno pět nejlepších a ti 

byli postupně zváni do televizního studia. Jejich výkon pak hodnotili písemně televizní diváci a také 

porota. Po úspěchu prvního ročníku pokračovala soutěţ i v roce následujícím, kde se zvýšil počet 

interpretů pozvaných do studia.
8
 

 

Případy detektiva Packala  

V této soutěţi, odehrávající se na zajímavých místech republiky, pomáhají dva čtyřčlenné týmy 

průvodci pořadu, Zdeňku Eškovi. v pátrání po věcech ukradených ing. Šíleným. Ukradený 

předmět je vţdy ukrytý v trezoru, ke kterému soutěţící dovedou jednotlivé stopy, které po sobě 

zloděj zanechal a soutěţícím jsou odhalovány při splnění jednotlivých soutěţních úkolů. 

Jakmile tým získá všech pět stop, můţe s jejich pomocí rozkódovat mapu, kterou musí získat od 

komplice inţenýra Šíleného, magistra Smolaře. Z jednotlivých stop musí týmy také odvodit 

heslo pro otevření trezoru. Právo otevřít trezor má jako první tým, který ho nejdříve najde.  

V pořadu je rovněţ představováno místo, kde se soutěţ odehrává a jsou zde ve velké míře 

vyuţívány moderní technologie – navigace, notebooky, mobilní telefony. 

 

Příroda s otazníky  

Tato soutěţ pro členy krouţků a stanic mladých přírodovědců se vysílala s měsíční periodicitou 

pouze pět měsíců roku 1993. Šlo o soutěţ vědomostní, zaměřenou na přírodovědné znalosti, a 

postavily se zde proti sobě tři tříčlenné týmy. 
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Pyramida 

Dětská veze oblíbené soutěţe pro dospělé se vysílala ve druhé polovině devadesátých let, vţdy 

v letních měsících namísto (a ve vysílacím čase)  tradiční Pyramidy. Šlo o čistě vědomostní 

soutěţ, které se účastnilo vţdy 7 jednotlivců. 

 

Soutěţ  rock and rollu  

Jednalo se o dva ročníky soutěţe dětí v rock and rollu o pohár Jůhele neděle. 

 

Správné slovo aneb Hop trop  

Nebyly zjištěny ţádné informace 

 

Terč 

Písničková soutěţ pro děti uváděná Stanislavem Hloţkem. 

 

Věříš si?  

Tato soutěţ určená dětem 5. – 7. tříd je určená pro čtyři jednotlivce. Jejím základním principem 

je schopnost správně odhadnout své silné a slabé stránky, protoţe na jednotlivé disciplíny si 

soutěţící sází body dle svého vlastního uváţení. První disciplínou je Zahřívačka – rychlý 

vědomostní kvíz, následuje Triatlon neboli sportovně-zručnostní disciplína a Tři z devíti, coţ je 

hlavní vědomostní část soutěţe. Závěrečnou společnou disciplínou je virtuální hra a celkový 

vítěz pak postupuje do Superfinále, ve kterém hraje buď o základní cenu nebo supercenu. 

Soutěţ obsahuje také pravidelnou rubriku „Seznamte se“, kde se děti a teenageři mohou 

pochlubit zajímavými koníčky či zájmy.
9
 

 

www.eXtravyzva.cz 

V této adrenalinové soutěţi se proti sobě postavila dvě čtyřčlenná druţstva reprezentující střední 

školy z celé republiky. Soutěţ byla inovativní v tom, ţe umoţňovala zapojení diváků do 

soutěţe, a to nejen prostřednictvím telefonu, ale také přes internet. Kromě toho, ţe měla 

jednotlivá druţstva (a školy, které tato druţstva reprezentovala) své vlastní webové stránky, 

mohli diváci některému z nich přidat další soutěţní body, pokud uspěli v internetové soutěţi 

zvané keXeso. 

 

Ypsilon  

                                                 
9
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Tento pořad brněnského studia byl vlastně předchůdcem AZ-kvízu. Jednalo se o vědomostně-

taktickou soutěţ pro středoškoláky, kterou provázel Aleš Zbořil. 

 

Za školu 

V této soutěţi se proti sobě postavily vţdy dva tříčlenné středoškolské týmy. Pořad s mottem 

„Jeden za všechny, všichni za školu!“, se natáčel přímo v jednotlivých školách nebo na různých 

zajímavých místech České republiky. Do roku 2011 bylo odvysíláno celkem pět řad této 

soutěţe, přičemţ mezi jednotlivými ročníky byla mírně upravována její pravidla. V prvním kole 

nazvaném Trojboj proběhly tři převáţně akční disciplíny zaměřené na kreativitu, spolupráci a 

fyzičku soutěţících, ve finále byly prověřovány vědomosti ve třech vylosovaných tematických 

okruzích. V základní části se představilo vţdy 16 týmů, které se postupně probojovávaly do 

čtvrtfinále, semifinále a finále, které mělo oproti ostatním fázím soutěţe trochu jiný průběh. 

Hlavní cenou bylo zahraniční stipendium pro všechny členy vítězného týmu, i ostatní vítězné 

týmy z předchozích fází soutěţe si však odnesly hodnotné ceny. 

 

Zlatý oříšek  

Jedná se o soutěţ, která oceňuje děti ve věku 6 – 14 let, které v příslušném roce vykonaly něco 

mimořádného nebo zásluţného, a to v jakémkoliv oboru. Ze všech přihlášených vybere porota 

30 dětí do uţšího kola a výběrová komise následně zvolí deset vítězů. Přihlásit se mohou jak 

jednotlivci, tak týmy a předávání cen vítězům vysílá Česká televize tradičně vţdy první den 

v roce,a to jiţ od roku 1999.
10
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Příloha č. 4: Rozhovor s Jaromírem Vrlíkem, 13. 3. 2012 (přepis rozhovoru) 

 

Mohl byste se pokusit v hlavních bodech zhodnotit vývoj Bludiště za 15 let jeho existence? 

Vývoj Bludiště byl za ta léta velice pestrý. Začínali jsme Bludištěm, kde byly znalostní otázky, bylo to 

určeno víceméně pro střední školy a uváděl to pan Pelegrin. To byl takový prvotní nápad, ale pak jsme se 

přece jenom přeorientovali na děti základních škol, protoţe středoškoláky to uţ moc nebavilo. Změnili 

jsme to tedy na základní školy, většinou to jsou děti těch osmých, devátých tříd, a takto se orientuje i 

náročnost  otázek a podobně. 

Vím, ţe se měnil i moderátor soutěţe. Tyto dvě změny spolu časově korespondovaly? A kdy k nim 

došlo? 

Ano, k oběma těmto změnám došlo myslím hned ve druhém roce. My jsme tehdy dělali takový obecnější 

konkurz na mladé moderátory a z toho vzešel právě Roman, Aleš Juchelka, který se zase orientoval na 

Medúzu s Krajčem, a Romanovi zůstalo to Bludiště. 

Následovaly pak ještě další výraznější změny? 

Ty změny byly dílčí, ale poměrně výrazné. Měnila se i studia, ve kterých se natáčelo. Ostravská televize 

měla v Zábřehu studio U Havránka. Byl to sál bývalého hostince, takţe to bylo v té době takové největší 

ostravské studio. A tam jsme začali natáčet Bludiště uţ s tím nápadem, ţe podle názvu bylo postaveno 

dřevěné bludiště, kde děti probíhali těmi uličkami. Bylo to takové velice sloţité, uţ vůbec jenom ta 

příprava, postavit to… Pak jsme tam měli různé překáţkové dráhy, prolézali různými rourami a podobně. 

Takţe takto se ty dílčí prvky, většinou u těch akčních disciplín, měnily. 

Takţe součástí té změny ve druhém roce vysílání byl i nový prvek  akčních disciplin? 

Zdálo se nám, ţe je to pro ty děti lákavější, efektnější, ţe musí nejenom prokázat znalosti, ale i nějakou tu 

kondici a obratnost. A od té doby, kdy jsme začali uţívat akční disciplíny, jsme na dětech viděli, ţe byť je 

to natáčení někdy zdlouhavé, tak je to tam baví. Koukat se jenom na členy svého druţstva, jak odpovídají 

na otázky, to je moc nebavilo, byli vlastně takovým komparzem. Kdeţto při těch akčních disciplínách 

fandili, začala se tam projevovat i nervozita, aby jim to vyšlo, aby vyhráli a podobně. A ta atmosféra u 

natáčení se strašlivě zvedla. A tím pádem my do dneška nemáme problém, kdyţ si tam kaţdé druţstvo 

přiveze autobus svých spoluţáků. Oni jsou vtaţeni do hry, nesedí tam mrtvé ksichtíky, ale opravdu je to 

zajímá, byť jsou jenom obecenstvo a nesoutěţí. Roman jako moderátor k tomu samozřejmě velmi dobře 

přispívá. On se k nim chová přátelsky, kamarádsky, není to nějaká „VIPka“, která to tam odmoderuje a 

jde pryč. On si s nimi popovídá, takţe i ta role moderátora je tam velice příjemná. No a za ta léta se 

samozřejmě snaţíme si i společně sednout a vymýšlet disciplíny. Postupně jsme opustili  dřevěné Bludiště 

a navázali spolupráci s lanovým centrem z univerzity z Olomouce. A to byl zase takový poměrně 

převratný prvek, protoţe tam uţ opravdu musí prokázat, ţe něco dokáţou, ţe mají tu mrštnost, obratnost, 

dokáţou na těch překáţkách spolupracovat. K tomu se zase adekvátně muselo domyslet, jak ty jednotlivé 

soutěţe ohodnotit, obodovat. A dneska uţ si myslím, ţe je to vlastně taková „Pevnost Boyard“, ţe vlastně 

díky určitým relikviím se dostávají do finálové fáze, kdy musí uhodnout tajenku. A kolik  disciplín se jim 

povedlo splnit a kolika bodů dosáhli, tak tolik mají indicií, tím je to pro ně v závěru snazší. Ta soutěţ si 

vybudovala ten vývoj od začátku do konce. 

 



 

 

Dá se říct, jak často dochází k těm dílčím změnám? 

Víceméně se snaţíme kaţdý rok, kdy dostaneme zelenou, ţe budeme pokračovat, něco nového vymyslet. 

Konkrétně třeba od letoška je novinkou ten laser. Zase náhodná inspirace. Tady v Ostravě byla výstava 

techniky, kterou pouţívají bezpečnostní sluţby, policisté atd. Pořádalo to plzeňské centrum, a teď si 

nevzpomenu, ale je to bezvadná instituce. A my jsme se tam s kolegou zašli podívat, a protoţe tam měli 

takovou místnůstku prošpikovanou lasery, tak jsme si to tam prolezli a říkali jsme si, ţe by to byl skvělý 

prvek do Bludiště. Tak jsme se to snaţili nějakým způsobem zrealizovat, aţ se to povedlo. A myslím si, 

ţe to je docela napínavé. Nejenom pro toho, kdo prochází těmi lasery, ale i pro ty u obrazovky, kdyţ uţ se 

teda vydrţí dívat, tak jakoby soutěţí s ním. Protoţe kdyţ tam někdo navádí a ten druhý ty paprsky nevidí, 

tak ten divák je do toho vtaţen a říká si: „jeţišmarja tak proboha zvedni tu nohu výš nebo sehni se níţ“, 

dokáţe myslím jakoby spolusoutěţit. I ty reakce jsou takové. 

Ty reakce máte z jakých zdrojů? 

S oficiální sledovanosti a máme webové stránky. 

Ke změnám tedy dochází vţdy na začátku roku? 

Ano, většinou začátkem roku. Disciplíny se mění. Máme tam třeba konkrétně ty učitele. Ty jsme tam 

zapojili z racionálního hlediska. Oni nám tam do toho hodně kecali a napovídali dětem, tak jsme je 

potřebovali z toho studia nějak dostat. Tak dostanou kroketovou pálku a běţte si pinkat na chodbu. Taky 

jsme o tom s kolegy vedli polemiku. Já sám uţ jsem to chtěl letos vypustit, protoţe laserové bludiště nás 

časově hodně přitlačilo a uvaţovali jsme, kde se to dá zkrátit. A já říkám, tak zrušme tu soutěţ pro učitele. 

A zase polovina byla pro a polovina proti. Ţe to je výborné, ţe to někdy působí komicky… Takţe člověk 

někdy tápe. A kdyţ jsou větší peníze nebo kdyţ zbudou peníze, tak se samozřejmě snaţíme udělat něco 

s dekorací. 

Mluvil jste o tom, ţe se měnila studia, ve kterých se Bludiště natáčelo. Která tedy byla ta další? 

Nejdříve se to začalo točit tady ve studiu. Pak u Havránka, tam jsme měli větší moţnosti zapojit ty akční 

discipliny a pak studio toho Havránka prodalo a z ekonomických důvodů se zakoupilo studio 

v Radvanicích, kde jsme s Bludištěm přešli. A tam je to dodnes. 

Jak hodnotíte zájem o soutěţ z pohledu škol, které se hlásí? 

Je pořád zájem. Dneska je to samozřejmě ovlivněno tím, ţe ta škola to povaţuje za jakousi svou reklamu, 

protoţe kaţdá škola se snaţí přitáhnout co nejvíc nových dětí, a kdyţ můţe do svého bulletinu uvést, ţe se 

zúčastnila televizní soutěţe a dát tam nějaké fotky, tak je to pro ni zase něco navíc. Takţe kdyţ pořádají 

den otevřených dveří, kdysi tam ještě zpravodajství zajelo, kdyţ je o to poţádali,ale dneska uţ se to bere 

v podstatě jako reklama té školy. Takţe tam uţ se zavřely dveře a oni zjistili, ţe to Bludiště je pro ně 

docela dobrá věc, kde se mohou prezentovat na veřejnosti. Takţe zájem je poměrně velký. Kupodivu 

nejmenší zájem je tady v okolí, Ostrava a podobně. Jsou to školy z celé republiky, ale právě tady v okolí 

Ostravska je ten zájem nejmenší a zase z organizačních důvodů my ty školy z nějaké blízké vzdálenosti 

potřebujeme a tam má produkce asi trošku problém. 

Jak probíhá natáčení Bludiště? 

Kaţdý den se natáčejí dva díly a máme třídenní cyklus, takţe natočíme za tři dny šest dílů. 

A jak dlouho zhruba trvá natočení jednoho dílu? 

Kdyţ jde všechno v pohodě, tak jsme tak za tři, tři a půl hodiny hotoví. 



 

 

Jak je to s výhrami v Bludišti? 

Ceny v soutěţi měly taky svůj vývoj. Nevzpomenu si na všechny, ale za ta léta člověk reaguje na to, co ty 

děti vlastně přitahuje. Takţe se dávaly mobilní telefony, knihy, pak jsme nakupovali nejrůznější sportovní 

zboţí, tenisové rakety, míče… A nakonec jsme zůstali u toho, ţe dětem dáváme dárkové poukázky 

k nákupu zboţí. Ono to divácky moţná ani nemáme zvládnuto. Protoţe chodí dotazy „a co vlastně 

vyhrávají ti soutěţící?“ My to skrýváme za ceny bronzového, stříbrného a zlatého Bludišťáka, ale jsou to 

v podstatě poukázky v nějakém cenovém rozmezí. Kdyţ zvítězí třikrát, tak končí, ale ceny se sčítají. 

Navíc kdyţ se jim povede hattrick, tak lanové centrum jim věnuje poukázku pro celou třídu a mohou si 

tam jít zalézt po lanech. 

A proč jste přešli na systém poukázek? 

Je to pro nás jednodušší. Divácky to je bohuţel méně zřetelné, ale je hrozně sloţité to zboţí natahat, 

naaranţovat, natočit a stejně to ukáţete tři díly za sebou a pak uţ to nikoho zase nezajímá.  

Co se týče vědomostních otázek, kdo je připravuje? 

Podílí se na tom nejrůznější autoři, momentálně mám v podstatě autory dva. Jedním autorem je paní 

učitelka, která se osvědčuje nejlépe. My se snaţíme co nejvíc vyhnout takovým těm školním znalostem 

atd. Chceme to pojmout zeširoka, takové ty obecné ţivotní poznatky, sport, věda, kultura, hudba.  

Neptáme se zkrátka ve všech otázkách, kde je hlavní město Bratislava. A protoţe ona ţije mezi těmi 

dětmi a zná ty jejich obzory, dokáţe se většinou trefit lépe, neţ ten, kdo s těmi dětmi nepracuje. Je to 

velká pomoc asi proto, ţe ona je s těmi dětmi kaţdý den a slyší, o čem si vykládají, takţe se dokáţe 

přizpůsobit té jejich orientaci. Pak tady mám autora přímo z televize… ne ţe by byl špatný, já tady nechci 

nikoho hanit, protoţe je můţu vyměnit. 

Jak si vysvětlujete, ţe je soutěţ Bludiště ve vysílání jiţ tak dlouhou dobu? 

Já si myslím, ţe Bludiště si vypracovalo značku. Uţ jenom zbavit se té značky - klidně bych vymyslel 

úplně jinou soutěţ, ale moţná by bylo škoda jí dát nějaký jiný název. Je to uţ mezi dětmi z roku 1998, 

kdyţ dneska vidí Bludiště nebo slyší Bludiště, tak ví, ţe to fungovalo a funguje. A hlavně pod tím názvem 

se dá hodně schovat. Uţ dávno tam nebylo ţádné bludiště. Od letošního roku tam máme laser, tak ho 

pouţíváme jako laserové bludiště, takhle ho nazýváme, ale jinak uţ ty soutěţe neměly s bludištěm vůbec 

nic společného. Ale to jméno si vytvořilo značku (název té soutěţe), a protoţe se tím nesvazujeme, 

snaţíme se vymýšlet to, co by děcka mohlo bavit. Kdyţ nazvete soutěţ AZ-kvízem a máte v názvu ten 

kvíz, tak uţ vám to nedovoluje s tím moc udělat. Prostě je to znalostní soutěţ. Kdeţto pod to Bludiště se 

dá opravdu schovat cokoliv, a tím pádem je to pestřejší a myslím si, ţe ty nové prvky vţdycky nějakým 

způsobem zafungují. A kdyţ nezafungují. tak je prostě stáhneme a uděláme něco jiného. Ta soutěţ uţ je 

někde úplně jinde, neţ kdyţ začínala. 

A nevím, jestli je to dobře, ţe je Bludiště na obrazovkách tak dlouho. Pro mě je to dobře, ale nevím, jestli 

to třeba opravdu uţ nechce nějakou změnu.  

Jaký je Váš názor na postavení dětských soutěţí v rámci vysílání České televize? 

Záleţí, jak vţdycky management nebo programový ředitel to dětské vysílání nastaví, coţ je obecně 

problém. Protoţe Bludiště se vysílalo většinou přes týden a tam funguje, ale teď uţ je zase v sobotu a uţ 

zase tolik nefunguje. Myslím si, ţe v sobotu dopoledne tahle věková skupina opravdu nemá moc zájem 

sedět u televize. Ale kdyţ to bylo třeba v pátek v půl páté, no tak co, práskli doma taškou, kdyţ bylo 



 

 

hezky, tak to je jasné, no tak šli ven, kdyţ nebylo hezky, no tak si pustili televizi. Pustili si třeba zrovna 

Bludiště. A nebo mnozí moţná i cíleně. Kdyţ odpovídají na soutěţní otázku, tak tam uţ se léta objevují 

stejná jména, to uţ musí být opravdu dospělí lidé, protoţe podle těch jmen to člověk pozná. 

A hodně lidí soutěţí. Třeba od letošního roku uţ se soutěţí přímo na tom bludišťáckém webu a pohybuje 

se to mezi 600 aţ 1000 odpověďmi, coţ je docela vysoké. Fenoménem je vyhrát toho Bludišťáka, to je 

novinka a samozřejmě to s sebou nese nějaké náklady. A v současné době se nepočítá na tisícikoruny ale 

opravdu na koruny, takţe jsme zase zrušili jednu encyklopedii a šijeme Bludišťáky. Ale to funguje. Oni 

nám to tam kradou, strkají si to pod bundy… je to pro ně nějaký maskot. 

K tomu obecnému umístění dětských soutěţí… Vţdycky někdo přijde s něčím novým, jako ţe to dáme 

tam, a pak se ukáţe, ţe to nefunguje, ale vrátit to zpátky je v České televizi strašně obtíţné. Taky uţ 

bojujeme od loňského roku, abychom to z té soboty nějak vytáhli. Teď se nějak krystalizuje ten dětský 

kanál, kde by  ty dětské pořady, ať uţ stávající nebo  nové, měly své místo, ale je to zatím v plenkách. 

Ještě jsem si všimla, ţe hodně soutěţí je realizovaných buď TS Brno nebo TS Ostrava. Proč tomu 

tak je? 

To nevím proč. Ty praţské redakce nebo tvůrčí skupiny mají asi nějaké ambice dělat tu zábavu pro děti 

tak, jak ji dělají, typu těch Školek, Půd a podobně. Mají samozřejmě daleko jednodušší přístup 

k archivům a k nákupům pořadů, takţe oni vytvoří dětské pásmo, které potom doplní akvizicemi a 

podobně. Kdeţto pro nás je jednodušší, kdyţ máme nápad, si tu soutěţ natočit a odvysílat a nemusíme 

zase přes Prahu nějakým způsobem ty bloky nebo ta pásma doplňovat. V tom to moţná bude. Já jsem 

hrozně dlouho prosazoval, ţe to dělení dětí na mladší (to je 4 - 9)  a starší (10 - 15) je v dnešní době 

opravdu nedobré. Orientovat se ve věkové skupině 10 - 15 na nějaký pořad… tam přichází v 11, 12 letech 

tak krutý zlom, ţe prostě do dvanácti a konec. To uţ jsou potom teenageři a prostě úplně jiné zájmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5: E-mailový rozhovor s Romanem Pastorkem, 16. 4. 2012 (přepis 

emailu) 

 

Kdy jsi začal s moderováním Bludiště? 

První natáčení bylo v listopadu 1998. 

Jaké změny, co se týče podoby Bludiště, povaţuješ za tu dobu za nejvýznamnější? 

Velkou změnou byla změna studia a dekorací z původní počítačové podoby do sportovnější 

verze se skutečnými překáţkami ve studiu v roce 1999. Další velký zlom byl asi v roce 2004, 

kdy se do soutěţe zapojilo Lanové centrum a jejich akční překáţky a lanové dráhy. 

Bludiště je určené pro soutěţící 7. - 9. tříd. Dá se říct, jak staré děti mezi soutěţícími 

převaţují? Jsou to spíš ti mladší nebo starší? 

Je to nejčastěji 8 - 9. třída ZŠ nebo studenti víceletých gymnázií. 

Jsou v rámci jednotlivých týmů vţdy nutně spoluţáci z jedné třídy nebo se můţe jednat o 

"smíšený" tým, kdy spolu v týmu soutěţí například i děti různého věku? 

Vţdy je to tým jedné třídy. Smíšené týmy jsme mívali u speciálních dílů Bludiště např. s 

postiţenými soutěţícími (neslyšícími) apod. 

Je nějak ošetřeno, aby se v rámci jednoho dílu potkaly děti ze stejného ročníku ZŠ nebo je 

ten výběr čistě náhodný? 

Není to nutné, schopnosti ţáků 8 - 9. tříd jsou podobné, i znalosti. Takţe toto nerozlišujeme a 

nekontrolujeme. 

Je v podmínkách stanoveno, ţe musí být v kaţdém týmu chlapci i dívky nebo je to na 

kaţdém týmu, jak své členy zvolí? 

Je to na nich. Můţe to být jakkoliv. 

Myslíš, ţe děti preferují spíše vědomostní disciplíny, "akční" či sportovní disciplíny nebo 

se jim líbí soutěţ celkově? 

Myslím, ţe si o něco více uţívají ty akční úkoly, ale proţívají i otázky. Myslím, ţe je to baví 

celkově. 

Co myslíš, ţe je pro děti motivací, aby se do soutěţe přihlásily? 

Podle mě je to chuť zaţít natáčení v televizi, otestovat si to na vlastní kůţi, uţít si soutěţní 

napětí a taky např. zpropagovat město a školu. 

Jak si vysvětluješ, ţe se Bludiště vysílá jiţ tak dlouhou dobu (16. rokem)? 

Nesebekriticky si myslím, ţe je to vhodným konceptem soutěţe, kdy se snaţíme přicházet stále 

s nějakými inovacemi. Je to podle mě i velká zásluha scénáristů a reţiséra, pokaţdé se snaţíme 

vymyslet nějaký fór nebo zpestření. A asi to bude i přístupem k dětem. Bereme je jako 

rovnocenné partnery a baví nás to stejně jako je. 

 



 

 

Příloha č. 6: Ukázka záznamové knihy pro díl z 5. 2. 2010 (tabulka) 

 

 

 

Příloha č. 7: Podíl tematických úseků na celkové stopáţi v jednotlivých letech 

(tabulka) 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 8: Přehled dětských soutěţí v jednotlivých letech (1992 – 2010) (tabulka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 9: Vybrané charakteristiky dětských televizních soutěţí (tabulka) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 10: Dotazník pro ţáky základních škol a víceletých gymnázií (dotazník) 

 

 
DOTAZNÍK PRO ŢÁKY 7. – 9. TŘÍDY 

 

Jsem studentkou Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a chtěla bych Vás poprosit o 

vyplnění tohoto dotazníku. Odpovídejte, prosím, pravdivě. Dotazník je anonymní, takţe se nikdo nedozví, 

jaké odpovědi jste napsali. Údaje získané z těchto dotazníků budou pouţity pouze pro účely mé 

bakalářské práce na téma televizních soutěţí pro děti. 

Pokud není uvedeno jinak, vyberte pouze jednu odpověď. 

 

1. Jak dlouho sleduješ televizi v průběhu jednoho dne? (Pokus se odhadnout průměrnou dobu)  

 

Ve všední dny (tj. ty dny, kdy chodíš do školy): 

 

a) 5 hodin a více 

b) 3 – 5 hodin 

c) 2 – 3 hodiny 

d) 1 – 2 hodiny 

e) méně neţ 1 hodinu 

f) televizi vůbec nesleduji 

O víkendu: 

 

a) 5 hodin a více 

b) 3 – 5 hodin 

c) 2 – 3 hodiny 

d) 1 – 2 hodiny 

e) méně neţ 1 hodinu 

f) televizi vůbec nesleduji 

 

2. Jaké pořady v televizi nejvíc sleduješ? (Označ maximálně tři odpovědi) 

 

a) Filmy 

b) Seriály 

c) Dokumenty 

d) Sport 

e) Hudba 

f) Zábavné pořady (talk-show apod.) 

g) Pohádky 

h) Soutěţe 

i) Vzdělávací pořady 

j) Zpravodajství 

k) Magazíny (o bydlení, o vaření) 

l) Jiné, napiš které   __________________________ 

m) Nesleduji nic 

 

3. Sleduješ televizní soutěţe? 

 

a) Ano, soutěţe mám rád/a 

b) Občas 

c) Ne, televizní soutěţe nesleduji 

 

 



 

 

4. Které televizní soutěţe znáš? (Pokud ţádnou soutěţ neznáš, nech místo nevyplněné.) 

 

_______________________________________________________________ 

             

5. Které ze soutěţí z předchozí otázky sleduješ pravidelně? Pravidelně neznamená, ţe musíš vidět 

kaţdý díl soutěţe, ale ţe tuto soutěţ v programu televize vyhledáváš. (Pokud ţádnou soutěţ 

pravidelně nesleduješ, nech místo nevyplněné.) 

 

_______________________________________________________________ 

         

6. Která je tvá nejoblíbenější televizní soutěţ? (Pokud ţádná taková není, nech místo nevyplněné.) 

 

_________________________________ 

 

7. Znáš soutěţ Bludiště? 

 

a) Ano, znám 

b) Ne, nikdy jsem o ní neslyšel/a  

(Pokud soutěţ Bludiště neznáš, přejdi rovnou k otázce č. 14) 

 

8. Sleduješ soutěţ Bludiště? 

 

a) Ano, pravidelně 

b) Ano, občas, kdyţ mám zrovna zapnutou televizi 

c) Ano, ale jen výjimečně 

d) Ne, nikdy 

 

9. Víš, jak se jmenuje moderátor Bludiště? 

 

a) Ano, jmenuje se__________________ 

b) Ne, nevím 

 

10. Soutěţil/a jsi někdy ty nebo tví spoluţáci či známí přímo v Bludišti? 

 

a) Ano, zúčastnil/a jsem se Bludiště přímo v televizním studiu 

b) Já ne, ale moji spoluţáci v Bludišti soutěţili 

c) Ani já, ani moji spoluţáci jsme v Bludišti nesoutěţili, ale znám někoho, kdo se Bludiště 

zúčastnil 

d) Soutěţe jsem se nezúčastnil/a ani já, ani nikdo koho znám 

e) Nevím 

 

11. Chtěl/a by ses soutěţe se svými spoluţáky zúčastnit? 

 

a) ano, chtěl/a bych v Bludišti soutěţit 

b) ne, já v Bludišti soutěţit nechci, ale někteří spoluţáci by se do soutěţe rádi přihlásili 

c) ne, já v Bludišti soutěţit nechci a myslím, ţe ani moji spoluţáci o to nemají zájem 

d) nevím 

 

12. Co se ti na soutěţi Bludiště líbí? (můţeš označit více odpovědí) 

 

a) Je zábavná 

b) Získávám tam nové vědomosti 

c) Líbí se mi soutěţní úkoly 

d) Líbí se mi moderátor 

e) Mám rád/a všechny soutěţe a soutěţení 



 

 

f) Jiný důvod, napiš jaký ______________ 

g) Soutěţ se mi nelíbí 

h) Nevím, soutěţ nesleduji 

 

13. Je něco, co se ti na soutěţi nelíbí? (můţeš označit více odpovědí) 

 

a) Je nudná 

b) Nic nového se nedozvím 

c) Nelíbí se mi soutěţní úkoly 

d) Nelíbí se mi moderátor 

e) Nemám rád/a soutěţe 

f) Jiný důvod, napiš jaký ________________ 

g) Ne, soutěţ se mi líbí taková, jaká je 

h) Nevím, soutěţ nesleduji 

 

14. Kolik je ti let? _____________________ 

 

15. Navštěvuji tuto třídu základní školy/víceletého gymnázia 

 

a) 7. třída/sekunda 

b) 8. třída/tercie 

c) 9. třída/kvarta 

 

16. Jsem 

 

a) Chlapec 

b) Dívka 

 

17. Pokud tě napadá ještě něco k Bludišti nebo k televizním soutěţím, napiš to, prosím, sem. 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

Moc děkuji za čas, který jsi věnoval/a vyplnění tohoto dotazníku. 

Jana Rosenfeldová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


