
 

O LETEM SVĚTEM JE STABILNÍ ZÁJEM 
 
 Svérázné cestovatelské zá�itky Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse uváděné pod 
titulem LETEM SVĚTEM od prvního zářijového pondělka na ČT1 nalezly početný 
divácký kádr. Prvních pět částí tohoto nového cestopisného cyklu vyhledalo 
v průměru 1,042.000, tj. 12,3 % dospělých, co� znamenalo 28 z ka�dé stovky diváků 
této kategorie v danou dobu u televizorů. O stabilitě diváckého zájmu o tento 
cestopisný formát, který se opírá o komiku obou protagonistů, svědčí skutečnost, �e 
sledovanost jeho jednotlivých částí má jen malý rozptyl: pohybuje se toti� od 11,9 do 
12,6 %. 
 
 LETEM SVĚTEM nachází zatím více příznivců v řadách �en (průměr 
sledovanosti 13,1 %) ne� mezi mu�i (průměr sledovanosti 11,4 %). Mu�i v�ak 
hodnotou 29 % vykazují o dvě procenta vět�í podíl na publiku ne� �eny. 
 
 Diváků LETEM SVĚTEM relativně přibývá s věkem, a to od 5,0 % v případě 
15-24letých do 17,2 % u seniorů nad 65 let. Největ�í podíl na publiku ve vý�i 29 % 
dosahují 35-44letí a 55-64letí, zatímco jeho minimální hodnota 23 % charakterizuje 
15-24leté. 
 
 Publikum roste také s vy��ím vzděláním � z 8,0 % diváků se základním 
vzděláním na 16,3 % vysoko�kolsky vzdělaných. Stejně přímočaře se zvět�uje i 
velikost podílu na publiku � z 21 % v případě diváků s nejni��ím vzděláním na 38 % 
u vysoko�kolsky vzdělaných. 
 
 LETEM SVĚTEM si vede dobře i ve srovnání se svou letitou předchůdkyní 
Cestománií. Průměr ohlasu prvních pěti částí Letem světem zaostává za leto�ní 
odezvou na Cestománii ve sledovanosti dospělých o 1,4 % a v podílu na publiku o 
2 %. Podstatné je v�ak zejména to, �e nový cestopisný formát vyvolává v publiku 
přeskupení z hlediska jak věku, tak i úrovně vzdělání. Obecně platí, �e cestopisnému 
cyklu Letem světem oproti Cestománii přibylo diváků v řadách 15-44letých, zatímco 
star�ích diváků mu ubylo. Dikce obou průvodců Letem světem je bli��í divákům 
nejen mlad�ím, ale také vzdělaněj�ím: Letem světem má ve srovnání s Cestománií 
méně publika mezi diváky se základním vzděláním a vyučenými bez maturity, 
prakticky stejně mezi diváky s úplným středním vzděláním a více v řadách 
vysoko�kolsky vzdělaných; těch přibylo v průměru o 1,2 %, co� se projevilo i na 
čtyřprocentním zvět�ení podílu na publiku. Stručně řečeno Letem světem oproti 
Cestománii vyhledávají více diváci mlad�í a vzdělaněj�í. 
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