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Deset let Bolkovin na obrazovce České televize 
 

1. prosince 2007 odvysílala Česká televize poslední 52. Bolkoviny . S prvním dílem tohoto 

zábavného pořadu Bolka Polívky se diváci mohli setkat před deseti lety 31. března 1997.  Od té doby 

se v zábavné talk show vysílané z hospůdky U klauna na farmě Bolka Polívky vystřídalo množství 

zajímavých hostů.  

Z elektronického m ěření sledovanosti, které bylo zahájeno 

v červnu 1997, a tudíž mu unikl první díl Bolkovin, vy plývá, že po řad 

průměrně sledovalo 1 milion 66 tisíc dosp ělých divák ů. V procentech 

to p ředstavuje 12,5 % divák ů starších 15 let, p řičemž podíl na publiku 

26,69 % označuje jako diváka Bolkovin každého čtvrtého dosp ělého v danou dobu u TV 

obrazovky. 

Nejsledovan ějším dílem v celé historii Bolkovin bylo uvedení z 31. 12. 1997, kdy si 

zábavné historky známého mima a jeho host ů nenechalo ujít 2 864 000 dosp ělých. 

Sledovanost 33,1 % p ři podílu na publiku 52,17 % (tedy více než každý dr uhý divák 

u televizor ů) byla jist ě ovlivn ěna tím, že se jednalo o silvestrovské uvedení. 

Diváci vyjadřovali s pořadem průměrnou spokojenost a ve větší míře se Bolkovinám věnovaly 

ženy, které průměrně vykazovaly sledovanost o 1,5 % vyšší než muži. Naopak muži byli ti, kdo si 

z programové nabídky všech televizí pořad Bolkoviny vybírali častěji, jak ukazuje průměrný podíl 

na publiku, který je u mužů o 2 procenta vyšší. 

BOLKOVINY 
51 vydání od 25. června 1997 do 1. prosince 2007* 

základní divácké skupiny 
15+ M15+ Ž15+  děti 414 

sledovanost podíl sledovanost podíl sledovanost podíl sledovanost podíl 

% tis. % % tis. % % tis. % % tis. % 

12,5 1066 26,69 11,7 480 27,85 13,2 585 25,79 3,9 51 15,26 

*Poznámka: první vydání bylo vysíláno 31. března 1997, tedy v době, kdy ještě neprobíhalo 
elektronické měření sledovanosti. 

Obliba pořadu rostla spolu s věkem diváků, přičemž nadprůměrnou sledovanost (vyšší než 

skupina dospělých diváků 15+) vykazovali diváci nad 45 let. 

BOLKOVINY 
51 vydání od 25. června 1997 do 1. prosince 2007* 

divácké skupiny podle věku 
15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+ 

sledovanost podíl sledovanost podíl sledovanost podíl sledovanost podíl sledovanost podíl sledovanost podíl 

% tis. % % tis. % % tis. % % tis. % % tis. % % tis. % 

4,5 71 18,59 8,8 128 22,84 10,3 144 23,67 13,5 209 26,44 17,6 203 29,01 22 311 32,56 
*Poznámka: první vydání bylo vysíláno 31. března 1997, tedy v době, kdy ještě neprobíhalo elektronické měření sledovanosti. 
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Stoupající trend v  počtu diváků (v procentuálním vyjádření) byl i u skupin podle vzdělání. 

V tomto případě to byli středoškolsky vzdělaní s maturitou a absolventi vysokých škol, u nichž byla 

zaznamenána nadprůměrná sledovanost. 

BOLKOVINY 
51 vydání od 25. června 1997 do 1. prosince 2007* 

divácké skupiny podle vzdělaní 
ZŠ Vy SŠ VŠ 

sledovanost podíl sledovanost podíl sledovanost podíl sledovanost podíl 

% tis. % % tis. % % tis. % % tis. % 

9,5 164 21,5 11,3 375 23,57 13,4 357 30,19 17,3 136 39,48 

*Poznámka: první vydání bylo vysíláno 31. března 1997, tedy v době, kdy ještě neprobíhalo 
elektronické měření sledovanosti. 

 

Pokud rozdělíme diváky Bolkovin  podle velikosti místa jejich bydliště (VMB), zjistíme, že 

největší počet příznivců si zábavná talk show získala z řad diváků z velkoměst (VMB nad 100 000). 

Ti pořad vyhledávali v počtu 13,2 % při podílu 30,35 %. Na průměrnou sledovanost Bolkovin (12,5 %) 

dosáhli také diváci z obcí od jednoho tisíce do pěti tisíc obyvatel a to při podílu na publiku 27,82 %. 

BOLKOVINY 
51 vydání od 25. června 1997 do 1. prosince 2007* 
divácké skupiny podle velikosti místa bydliště (VMB) 

VMB do 999 VMB 1000–4999 VMB 5000–19999 VMB 20000–99999 VMB nad 100000 

sledovanost podíl sledovanost podíl sledovanost podíl sledovanost podíl sledovanost podíl 

% tis. % % tis. % % tis. % % tis. % % tis. % 

11,4 161 24,58 12,5 219 27,82 11,8 187 24,59 11,7 230 24,98 13,2 236 30,35 
*Poznámka: první vydání bylo vysíláno 31. března 1997, tedy v době, kdy ještě neprobíhalo elektronické měření 
sledovanosti. 
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