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Páteční večer České televize op ět plný úsp ěchů 
 

 

V pátek 15. února 2008 zaznamenala Česká televize z hlediska sledovanosti 

opět velký úsp ěch: celkov ě si všechny programy ČT 

mezi 20:00 a 22:15 získaly 46,82 % dosp ělých divák ů 

v danou dobu p řítomných u televizních obrazovek.  

Postaralo se o to především pokračování Nemocnice na 

kraji města následované 13. komnatou a  populární talk 

show Uvolněte se, prosím a také přírodopisný dokument 

na druhém programu. 

Úspěšné tažení odstartoval na prvním programu od 20 hodin druhý díl Nemocnice 

na kraji m ěsta , který sledovalo 1 308 000 diváků; z toho 1 262 000 dospělých a 46 000 dětí 

ve věku 4 – 14 let. Epizodu pod názvem Strach si nenechalo ujít 14,5 % dospělých a 4,3 % 

dětí (4–14 let) při podílu na publiku 32,96 % resp. 15,39 %. 

Následující pořad, 13. komnata Mileny Dvorské , přilákal k televizním 

obrazovkám 1 481 000 dospělých diváků. Příběh herečky, které sekta odloudila 

dceru, zaujal 17,0 % dosp ělých divák ů při podílu na publiku 39,72 % – což 

v rámci tohoto cyklu znamená dokonce druhou nejvyšš í diváckou odezvu 

od začátku lo ňského roku!   

 Stejný počet dospělých diváků, tj. 1 481 000, si počkal na další uvedení oblíbené talk 

show Uvoln ěte se, prosím . Tentokrát se tak s Janem Krausem a jeho hosty Jakubem 

Železným, Vierkou Berkovou a Tomášem Michálkem pobavilo 17,0 % dospělých diváků, což 

odpovídalo 43,35 % ze všech v danou dobu u TV obrazovek. 

Druhý program ČT nabídl divákům od 20 hodin další díl z 

dokumentárního cyklu BBC Planeta Zem ě. 550 000 dosp ělých divák ů, tj. 

6,3 % při podílu na publiku 14,38 %,  se tentokrát spolu s Davidem 

Attenboroughem nechalo fascinovat sladkovodním světem, na němž je závislý 

veškerý život na souši. 
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