15. února 2006

Seriál Eden na obrazovce České televize

Po šest večerů vysílala Česká televize na prvním programu
nový kriminální seriál Eden.
Detektiv Honza Boudný (Jan Potměšil) je při vyšetřování jednoho
případu těžce zraněn a zůstane upoután na invalidní vozík. Po propuštění
z léčebného ústavu se rozhodne živit se jako taxikář, ale svět zločinu
neopouští, protože jeho bývalí kolegové jej i nadále, neoficiálně, zapojují do
některých svých případů. Detektivní seriál, jehož název byl odvozen od fiktivní kavárny, kde
se kolegové z kriminálky scházejí, přilákal k televizním obrazovkám průměrně 1 137 000
dospělých diváků, tedy 13,2 % při podílu na publiku 26,69 %.

Sledovanost seriálu rostla s věkem a vzděláním diváků. Po stopách současného
zločinu se vydávali nejčastěji vysokoškolsky vzdělaní diváci, průměrně v počtu 15,1 % při
podílu na publiku 31,76 %. Z hlediska pohlaví byl zájem o seriál vyrovnaný, muži
vykázali při nižší průměrné sledovanosti 12,6 % vyšší podíl na publiku (27,60 %) než
ženy (25,96 %) při průměrné sledovanosti 13,8 %.

Nejsledovanějším se stal pilotní díl pod názvem Zlatá karta, který u televizních
obrazovek vyhledalo přes milion a půl diváků; z toho 1 462 000 dospělých žen a mužů
a 45 000 dětí ve věku 4 – 14 let. Na první díl vysílaný na prvním programu v neděli 7. ledna
od 20:00 se tak přišlo podívat 17,0 % dospělých a 4,2 % dětí (4 – 14 let), při podílu na
publiku 31,10 % resp. 23,10 %. Dalších pět dílů bylo vysíláno vždy pondělí od 20:00 hodin
na ČT1.

Autorem detektivního seriálu je Miroslav Vaic, o režii se podělili režiséři dva - Petr
Nikolajev a Jiří Chlumský. V hlavních rolích se vedle Jana Potměšila objevili Ondřej Vetchý,
Anna Šišková, František Němec, Karel Zíma, Jiří Schmitzer, Oldřich Vlach, Božidara
Turzonovová, Jana Marková, Renata Visnerová a další. Scénarista Miroslav Vaic
prozradil, že se již chystá natáčení druhé, tentokrát sedmidílné série.
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