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Česká televize připravila od dubna 2014 pro pondělní večery od 20:00 hodin na kanálu ČT1 seriál 

Clona. Premiérový kriminální seriál vypráví příběh mladíka Romana (Kryštof Hádek), který se 

opakovaně nedostal na vysněnou filmovou školu a místo studií nastoupí po boku svého otce (Jan 

Hartl) k dopravní policii, kde fotí dopravní nehody. Při jedné rutinní dopravácké akci se však 

banálně vyhlížející výjezd změní v tragédii, při níž Romanův otec na následky zranění zemře. 

Roman touží po pomstě a začíná analyzovat snímky a záběry, které jsou současně tragickým záznamem otcovy smrti… Nejdříve pátrá na 

vlastní pěst. Časem se ale spojí s oddělením v odlehlém traktu dopravního inspektorátu a stane se jejich novým kolegou. 

V dalších rolích vystoupili: Viktor Preiss, Vica Kerekes, Rostislav Novák a David Novotný. Scénář napsal Marek Epstein, režie se ujal 

Tomáš Řehořek.  

 

Seriál Clona sledoval v průměru téměř každý pátý divák v danou dobu u televizoru (share 19,32 %), což představuje 753 tisíc 

diváků starších 15 let a 33 tisíc dětí ve věku 4-14 let. Clonu v průměru sledovalo 355 tisíc mužů (share 21,20 %) a 397 tisíc 

žen (17,91 %).  

Nejsledovanější byl úvodní díl s názvem Smrt policajta, který si nenechalo ujít 1 milion 94 tisíc dospělých (share 26,48 %). U 

dětí bodoval druhý díl s názvem První oheň, vidělo ho 54 tisíc dětí ve věku 4-14 při podílu na publiku 25,95 %. 
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Divácká odezva – věk 

 

 

Share - % z diváků konkrétní cílové skupiny v dané době u televizoru 

Zájem o seriál projevili zejména diváci ve věku 25-54 let. Vysoce nadprůměrně pak seriál vyhledávali diváci ve věku 35-54 let, kdy se 
hodnota share pohybovala kolem hranice 25 procent.  
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Divácká odezva – vzdělání 

 

 

Share - % z diváků konkrétní cílové skupiny v dané době u televizoru 

Z hlediska míry dosaženého vzdělání seriál nadprůměrně sledovali středoškoláci a vysokoškoláci, kterých se u obrazovek v průměru 
sešlo 457 tisíc a tvořili tak 61 % publika Clony.  
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Spokojenost diváků 

 

 

Divácká spokojenost se seriálem Clona dosáhla koeficientu spokojenosti 8,0 z hlediska ČT mírně podprůměrná hodnota. 

Nadprůměrně hodnotili seriál diváci ve věku 15-29 let (8,8) a lidé bez maturity (8,4). Nejhorší hodnocení dostal seriál od diváků starších 

60-ti let (7,5).  
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Originalita a zaujetí 

 
Originalita: „Pořad byl neobvyklý, jiný než pořady stejného žánru.“ (odpověď - ano /ne) 
Zaujetí: „Pořad mne velmi zaujal, zapůsobil na mne.“ (odpověď - ano / ne) 
 
Srovnání s TV tvorbou kanálů ČT za první pololetí 2014 

 
  
Seriál byl nadprůměrně hodnocen z hlediska originality námětu a zpracování. Z hlediska míry zaujetí nedokázal překonat průměr ČT. 

 
 

 
Web 
 

Stránka seriálu Clona patřila na webu ČT k nejnavštěvovanějším stránkám. Konkrétně v době svého vysílání (28.4.-9.6.2014) byla čtvrtou 

nejnavštěvovanější pořadovou stránkou vůbec (po První republice, Klucích v akci a Vyprávěj) 

 

Zdroj: Google analytics 

 


