
Námět na TV docudrama seriál 
+ obsah pro web a sociální sítě

Království 
NÁMĚT POČÍTÁ S VYUŽITÍM 
OBOU PLATFOREM ZÁROVEŇ 

chemie



Ustanovení
Tento prezentační materiál ve svém celku i každá jeho část 
samostatně s výjimkou POUŽITÝCH ILUSTRAČNÍCH FOTOGRAFIÍ, 
stejně jako myšlenky, nápady, ideje, koncepty či jiné skutečnosti 
v něm obsažené tvoří ve smyslu § 504 občanského zákoníku 
předmět obchodního tajemství produkční společnosti IS Produkce 
s.r.o., která předložením tohoto prezentačního materiálu vyslovuje 
souhlas výhradně a pouze k prohlídce materiálu a jeho internímu 
hodnocení. IS Produkce s.r.o. si zejména vyhrazuje, že toto 
obchodní tajemství nesmí být žádným způsobem zpřístupněno 
třetím stranám. 



Typová 
a žánrová 
charakteristika 

PŘEDPOKLÁDANÁ CÍLOVÁ SKUPINA: 4 – 8 LET 

TYP: DOCUDRAMA 

ŽÁNR: EDUKATIVNÍ KOMEDIE 

POČET DÍLŮ A STOPÁŽ: 16 DÍLŮ (16 X 10 MINUT)



Děj je zobrazen jednoduše optikou malých 
dětí. Chemické vzorce jsou pouze ilustrativní. 
Primární je předat informace o chemii v co 
nejjednodušší a nejsrozumitelnější formě, 
aby ji pochopili i ti nejmenší.

Sourozenci Filip a Zuzanka přijíždí s rodiči Pavlem a Mirkou do nově 
zrekonstruovaného domu do Velkých Karlovic. Rodina pochází z Brna, 
děti jsou zvyklí na dosavadní odlišný životní styl velkoměsta a jsou 
fascinováni novým venkovským prostředím. Při stěhování si Filip se 
Zuzankou prohlíží starou stodolu na dvoře, kde v podzemní spižírně 
naleznou chemické pomůcky a širokou škálu nejrůznějších přírodnin. 
Spolu s nimi naleznou i knihu z listů, ve které jsou popsány nejrůznější 
chemické vzorečky a texty. Při sledování jednoho z textů se Filipovi 
a Zuzance začne ozývat hlas pana Nerosta a vše v laboratoři začíná 
svítit. Večer se baví s rodiči o tom, co přes den dělali a jak se jim v novém 
domě líbí. O laboratoři a panu Nerostovi se rodičům prozatím nezmiňují.

Anotace 
pilotního dílu



Děj je zobrazen jednoduše optikou malých 
dětí. Chemické vzorce jsou pouze ilustrativní. 
Primární je předat informace o chemii v co 
nejjednodušší a nejsrozumitelnější formě, 
aby ji pochopili i ti nejmenší.

Další den jdou Filip se Zuzankou na hřiště a seznamují se s místními 
dětmi - Martinem a Kristýnkou. Vezmou je na prohlídku laboratoře 
v podzemí. Martin s Kristýnkou jsou z laboratoře nadšení. Kristýnka 
natáčí vlog z dění. Následně děti pomocí chemické básničky v knize 
vyvolají animovanou postavu pana Nerosta, který byl bývalým majitelem 
laboratoře. Pan Nerost je zavede k rybníku, kde rostou vrby. Tam najdou 
Ing. Radima Horáka z Univerzity Palackého, který zkoumá pomocí lupy 
a skalpelu vrbovou kůru a poví jim o jejím využití – toto využití je 
následně demonstrováno animovanou sekvencí s extrakcí, vzorečky 
a chemickými pomůckami – ebersův papyrus v Egyptě, pletení 
pomlázky, léčba horečky, aspirin, posílení nervů, proti nespavosti, proti 
zubnímu kazu, lupům i na pleť, obklady, koupele a na pleť. 
V závěru děti divákům zrekapitulují nově nabyté znalosti a Kristýnka 
odkáže na web, kde je možné nalézt její vlog i odborné texty, zabývající 
se tématem, rozebíraným v epizodě. Postavy se budou průběžně vyvíjet 
a získávat větší přehled o chemii. Zároveň budou Petr s Mirkou zkoumat, 
kdo je vlastně Mendík, jak je stará jeho laboratoř a Petr zjistí, že má 
v rodině silnou linii chemických a přírodovědných předků.

Anotace 
druhého dílu



Chemie v dalších dílech: 
V dalších epizodách děti zkoumají na zahradě / při procházce / na výletě: jak se tvoří déšť 
a dešťovou vodu, navštíví s rodiči Landek Park, kde se dozví něco o vápenci (maltové směsi 
– s odkazem na dětské pískoviště), fotosyntézu, opylování, kyselinou citrónovou, dělají 
pokusy s bublinami ve vodě a následně dají vajíčka do vody (vajíčka jsou následně tvrdá 
a gumová jako kaučukový míč – dá se s nimi házet), zkoumají kameny – rozdělání ohně 
a opékání, přírodní barviva a nabarvení rukou, galium v přírodě – hliník, zinek a olovo 
(odkaz na zubní plomby), silver trees – zimní ledové útvary na stromech, divokou mimózu, 
kyselinu mravenčí, metan, bujón, horký led, kyselinu octovou a křemík.



Komunikace 
mimo pořad 

STRÁNKA POŘADU NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 

STRÁNKA POŘADU NA WEBU ČESKÉ TELEVIZE 
S DOTAZNÍKEM A BONUSOVÝMI MATERIÁLY

LAJKOVÁNÍ 

FOLLOW NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH



DĚTI: 
FILIP – 7 let – bratr Zuzanky, miluje superhrdiny 
a zajímá se o kouzla 
ZUZANKA – 6 let, učí se hrát na flétnu a maluje 
MARTIN – 6 let – dělá gymnastiku pro děti 
a učí se poznávat přírodu 
KRISTÝNKA – 9 let – také dělá gymnastiku pro 
děti, natáčí vlogy a Taneční videa

FILIP

ZUZANKA

MARTIN

KRISTÝNKA

Charaktery 
postav



DOSPĚLÍ: 
PAVEL – otec Filipa a Zuzanky, stavební inženýr 
MIRKA – matka Filipa a Zuzanky, učitelka hry 
na flétnu 
JOSEF – otec Martina, vede sportovní kroužek 
HANA – matka Martina, kuchařka

PAVEL

JOSEF

MIRKA

HANA

+

+

Charaktery 
postav



Charaktery 
postav
DOSPĚLÍ: 

JAN – otec Kristýnky, majitel elektra 
NATÁLIE – matka Kristýnky, pracuje na 
městském úřadě

JAN NATÁLIE

+



Charaktery 
postav
ANIMOVANÉ POSTAVY: 

PAN NEROST / MENDÍK – chemik, částečně 
přebírající charakteristiky kouzelníka,  zajímá se 
převážně o organickou chemii – má rozsáhlé 
znalosti o přírodě, v některých epizodách motivuje 
děti k hledání chemie v přírodě, jindy jej naopak 
děti berou na výlet, Pavel s Mirkou mu podle jeho 
podobnosti s Mendělejevem - dlouhých bílých 
vlasů a vousů s pláštěm začnou říkat Mendík 
a děti si tuto přezdívku osvojí, má kouzelnou 
pipetu, se kterou dokáže monitorovat přírodu 
i přírodovědce/chemiky, kteří se v ní nachází.



Další  
mood fotografie



Stav jednotlivých 
epizod

POZN.: Bodové scénáře jsou obsaženy v příloze 
spolu s prezentací.

BODOVÝ SCÉNÁŘ: 

E01: PILOT 

E02: VRBOVÁ KÚRA 

E03: OPYLOVÁNÍ 

E04: VÁPENEC 

E05: DEŠŤOVÁ VODA 

E06: FOTOSYNTÉZA

E13: KYSELINA MRAVENČÍ 

E14: ROPA 

E15: BUBLINY A VEJCE 

E16: RODINNÉ DĚDICTVÍ

E07: PŘÍRODNÍ BARVIVA 

E08: KYSELINA CITRÓNOVÁ 

E09: ŠÉFKUCHAŘ MENDÍK 

E10: GALIUM 

E11: BUJÓN 

E12: SILVER TREES 



Děkujeme  
za pozornost.



Ozvěte se 
Martinovi…

+420 603 829 166 

martin@isprodukce.cz 

www.isprodukce.cz

produkce Zlín: 
Tř. T. Bati 4091/32 
761 87 Zlín

produkce Praha: 
 
Pernerova 32 
180 00 Praha Karlín

mailto:martin@isprodukce.cz
http://www.isprodukce.cz

