
Námět na neuzavřený TV docudrama seriál s 
potenciálem dalších sérií + obsah pro web a sociální 
sítě

Království 
NÁMĚT POČÍTÁ S VYUŽITÍM 
OBOU PLATFOREM ZÁROVEŇ 

chemie



Změny v pořadu
Redukce počtu postav na 5 (2 děti, 2 dospělí + 
animovaná postava pana Nerosta) 
Zapracování 2D animované pohádky o chemii 
Přidání vytipovaných herců ke ztvárnění dospělých 
postav 
Zaměnění odborných pojmů za obecné



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 dět í . Pr imární je předat 
informace o chemii v co nejjednodušší a 
nejsrozumitelnější formě, aby ji pochopili 
i ti nejmenší.

Sourozenci Filip a Kristýnka 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 s Kristýnkou 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 texty s chemickými postupy 
(jednoduše, aby je děti pochopili). Při sledování jednoho z textů se 
Filipovi a Kristýnce 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 dět í . Pr imární je předat 
informace o chemii v co nejjednodušší a 
nejsrozumitelnější formě, aby ji pochopili 
i ti nejmenší.

Druhá epizoda začínám vlogem Kristýnky, která natáčí s Filipem 
skeč, reflektující a parodující události z předchozího pilotního dílu. 
Filip je převlečený za strašidlo a imituje hlas pana Nerosta. 
Kristýnka se ve videu diváků ptá, jestli věří na záhady a ať jí 
emailem pošlou své zážitky / historiky.  Video končí a Filip s 
Kristýnkou začánají vést debatu o záhadách v souvislostí s 
laboratoří. Kristýnka se chce jít podívat znovu dolů, Filip má 
pochyby, ale Kristýnka jej nakonec přesvědčí. Filip s Kristýnkou se 
opět vrací do laboratoře v podzemí a Kristýnka natáčí celou 
událost dokumentuje telefonem na vlog. 

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. Pan 
Nerost ukáže Filipovi s Kristýnkou vrbovou kůru a pomocí kouzla 
jim ukáže využití vrbové kůry. V ten moment se ve vyprávění 
střídá hraná scéna s 2D animovanou sekvencí - příběhem o 
personifikované postavě - kůře, která na cestě světem potkává 
další postavy, jenž demonstrují využití vrbové kůry v praxi.  Tedy 
postavy: ebersův papyrus v Egyptě, pomlázku, obklady či odvar z 
kůry na léčbu horečky, posílení nervů, proti nespavosti, proti 
zubnímu kazu, lupům i na pleť či do koupelí. Následně pan Nerost 
ukončuje kouzlo a 2D animace končí. 

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 Pavel s Mirkou zkoumat, kdo je vlastně Mendík, jak je stará 
jeho laboratoř a Pavel 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.



Potenciál rozvinutí děje 
v dalších sériích

Ikdyž v první řadě odhalíme tajemství Království chemie - tedy, že království je všude kolem nás 
(v přírodě okolo) a zodpovíme otázku ohledně Pavlových předků, věříme, že pořad má potenciál 
dějového vývoje v dalších řadách a to jak tematicky (chemie v přírodě / její využití ve světě), tak 
co se týče postav. Pan Nerost s Filipem a Kristýnkou potkají dalšího ducha - chemika, který 
začaruje Pavla a ten se postupně začne měnit v ostříleného zábavného chemika. Spolu s Mirkou 
poté ve volném čase budují zahradu s bylinami, dále založí herbář, píši s dětmi poznatky a 
rozšiřují laboratoř pana Nerosta.



Komunikace 
mimo pořad 

STRÁNKA POŘADU NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 
(FACEBOOK, TIKTOK) 

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 
KRISTÝNKA – 9 let – dělá gymnastiku pro 
děti, natáčí vlogy, skeče a taneční videa

FILIP KRISTÝNKA

Charaktery 
postav



DOSPĚLÍ: 
PAVEL – otec Filipa a Kristýnky, stavební 
inženýr 
MIRKA – matka Filipa a Kristýnky, učitelka 
hry na flétnu 

PAVEL MIRKA

+

Charaktery 
postav



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 
k t e r o u d o k á ž e m o n i t o r o v a t p ř í r o d u 
i přírodovědce/chemiky, kteří se v ní nachází.



ALBERT ČUBA

Herci - Pavel

TOMÁŠ ŠULAJ ZDENĚK LAMBOR



KRISTÝNA LEICHTOVÁ

Herečky - Mirka

KRISTÝNA JANÁČKOVÁ ANDREA MOHYLOVÁ



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

