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ČTVRTÁ ŘADA SERIÁLU ZDIVOČELÁ ZEMĚ 
 

 
 

 
Česká televize zahájila podzim 2012 čtvrtým premiérovým pokračováním seriálu Zdivočelá země. Od 3.9. do 26.11.2012 měli diváci možnost sledovat třináct 
zbrusu nových dílů popisujících osud Antonína Maděry (Martina Dejdara) až do roku 1990. 
 
Vynikající výkony v seriálu předvedla plejáda českých hereckých hvězd: Jana Hubinská, Hana Vágnerová, Filip Cíl, Filip Tomsa, Jiří Schmitzer a další. 
Scénář seriálu napsali Jiří Stránský a Hynek Bočan, který zároveň zastal i post režiséra.    
 
Premiéru čtvrté řady Zdivočelé země v průměru vidělo 585 tisíc dospělých diváků (sledovanost 6,7 % při podílu na publiku 14,69 %) a 23 tisíc dětí 
ve věku 4-14 let (sledovanost 2,1 % při podílu na publiku 10,80%).  
 
Nejvíce diváky zaujal 13. závěrečný díl, který si 26.11.2012 průměrně pustilo 699 tisíc diváků starších 15 let (sledovanost 8,0 % při podílu na publiku 
17,41%), nejméně naopak 3. díl, který 17.9.2012 v průměru zhlédlo 517 tisíc diváků (sledovanost 5,9 % při podílu na publiku 13,16%).  
 
Seriál se těšil větší oblibě u mužů než u žen. Průměrně IV. řadu vidělo 297 tisíc dospělých mužů (sledovanost 7,0 % při podílu na publiku 17,10 %) a 287 tisíc 
dospělých žen (sledovanost 6,4 % při podílu na publiku 12,82 %).  
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Rating % (sledovanost) = % z potencionálního publika dané sociodemografické skupiny 
Rating 000 = počet diváků z potencionálního publika dané sociodemografické skupiny 
Share % (podíl na publiku) = % z diváků konkrétní sociodemografické skupiny v dané době přítomné u televizorů 
 

 
Ve srovnání s již odvysílanými premiérami předchozích řad byla sledovanost IV. řady nejnižší, ale z hlediska spokojenosti byl trend doslova opačný, kdy IV. 
řada s koeficientem 8,3 dosáhla do pásma nadprůměrné spokojenosti. 
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Sledovanost seriálu stoupala s věkem. Velký úspěch ve sledovanosti zaznamenal seriál mezi diváky staršími 65 let, kteří v jeho publiku tvořili 1/4 (149 tisíc 
diváků).  
 

 
 

Podle dosaženého vzdělání zabodoval seriál u jednoznačně u vysokoškoláků, kteří jej průměrně sledovali v počtu 103 tisíc (sledovanost 7,7% při podílu 
na publiku 19,19 %). Jinými slovy řečeno – každý pátý divák Zdivočelé země dosáhl vysokoškolského vzdělání. 
 

 
 
Sledovanost podle místa bydliště byla nadprůměrná v menších městech do 20 000 obyvatel. Maxima dosáhla v sídlech s počtem obyvatel 5000 – 19999  
a vyskočila tak na 8,2% při podílu na publiku 17,57%.  
 

 
 
Rating % (sledovanost) = % z potencionálního publika dané sociodemografické skupiny 
Rating 000 = počet diváků z potencionálního publika dané sociodemografické skupiny 
Share % (podíl na publiku) = % z diváků konkrétní sociodemografické skupiny v dané době přítomné u televizorů 
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Ze srovnání diváckého ohlasu v regionech vyplývá, že největší přízni se seriál Zdivočelá země těšil v Moravskoslezském kraji (sledovanost 14,0% při 
podílu na publiku 34,54%) a v Ústeckém kraji (sledovanost 8,9 % při podílu na publiku 16,69%). Naopak nejméně diváků přilákal seriál k obrazovkám v kraji 
Libereckém (sledovanost 3,2% při podílu na publiku 6,44%).  

 
Rating % (sledovanost) = % z potencionálního publika dané sociodemografické skupiny 
Rating 000 = počet diváků z potencionálního publika dané sociodemografické skupiny 
Share % (podíl na publiku) = % z diváků konkrétní sociodemografické skupiny v dané době přítomné u televizorů 

 
Spokojenost 

 
Seriál byl diváky ohodnocen známkou 8,3, která značí nadprůměrnou spokojenost. Nejlépe seriál hodnotili i diváci ve věkové skupině 35-44 let a také ženy 
(známka 8,7 resp. 8,6).  
 

Zdivočelá země IV. řada -  
průměrná spokojenost 

  Průměr 15+ 8,3 

  SpoKoef M15+ 7,9 

  SpoKoef Ž15+ 8,6 

  SpoKoef 15-24 n.a. 

  SpoKoef 25-34 8,3 

  SpoKoef 35-44 8,7 

  SpoKoef 45-54 8,3 

  SpoKoef 55+ 8,1 

  SpoKoef ZŠ+Vy 8,3 

  SpoKoef SŠ 8,3 

  SpoKoef VŠ 8,2 



___________________________________________ ZDIVOČELÁ ZEMĚ IV. – ČT1  3. 9. – 26.11. 2012 ____________________________________________ 

 

Zdroj: ATO-MEDIARESEARCH, DKV ČT   zpracovala: Alena Převrátilová, VPA ČT        5/5 

 


