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Prima ZOOM – příroda v červnu 2019 

Výběrové tipy ve vysílání Prima ZOOM – příroda ještě více zblízka! 

Tematické premiérové bloky: „Zvířata a my“ vždy v úterý 22.00-24.00; „Fascinující příroda“ 

vždy ve středu od 20.00 do 22.00; „Volání divočiny“ vždy ve čtvrtek od 22.00 do 24.00; „Úžasné 

oceány“ vždy v pátek od 20.00 do 22.00 a „Úchvatná říše zvířat“ vždy v sobotu od 20.00 do 

22.00 hod. 

 

1. 6. 21.00 – Lev ve vašem obýváku 

Nejpopulárnějšími domácími mazlíčky světa jsou nejspíše kočky. Ale i když je mnozí z nás mají doma, 

málokdo se v nich opravdu vyzná. Dozvíme se díky nejnovějším vědeckým poznatkům konečně celou 

pravdu? Díky snímku Lev ve vašem obýváku zažijeme rok v kočičím životě a odhalíme, co nám může 

věda prozradit o skutečné povaze koček. 

5. 6. 21.00 – Neuvěřitelní netopýři 

Když padne tma, obloha ožívá. Ozve se třepot křídel, který v některých vyvolává bezbřehou hrůzu. 

Tomuto děsu se dá jen těžko uniknout. Vždyť každý čtvrtý savec na světě je netopýr. Ale strach z 

těchto zvířat většinou nemá žádné pádné opodstatnění. Ne všichni netopýři jsou krvelačné bestie. 

Takovému nechutnému zvyku se oddává pouze samostatná podčeleď upírovitých listonohů, kvůli níž 

mají ostatní špatnou pověst. Svět netopýrů je přitom velice různorodý a vyniká mnoha nádherně 

bizarními přizpůsobeními: netopýři na Madagaskaru se plazí nahoru po listech stromů, listonosi 

příbytkoví si staví hnízda z nečekaného materiálu a z netopýrů druhu noctilio se stali šikovní rybáři. 

Nenechte si ujít tajuplný a přízračný svět Neuvěřitelných netopýrů. Uvidíte netopýra s jazykem dvakrát 

delším, než je jeho tělo. Přelije se přes vás vlna desíti milionů okřídlených potvůrek, které zakryjí 

nebesa. A seznámíte se s největším odvážlivcem ze všech, jenž se vyvinul tak, aby mohl lovit 

nejjedovatější štíry světa. 

7. 6. 21.00 – Biebrza: Evropská Amazonie 

Biebrza: Evropská Amazonie je překrásný, poetický dokument, který zachycuje všechna čtyři roční 

období v životě volně žijících zvířat v okolí řeky Biebrza. Řeka a okolní mokřady jsou chráněny 

hranicemi největšího přírodního parku v Polsku a patří k nejdůležitějším zvířecím útočištím v celé 

Evropě. Podívejte se na tajný život zvířat v Údolí Biebrzy – od jara po zimu, od příletu divokých hus až 

po smutnou scénu s orlem mořským, který rve na kusy mršinu losa zahubeného mrazem. Nenechte si 

ujít jedinečný příběh o osudech podivuhodných hrdinů, mezi nimiž jsou nejrůznější savci, ptáci, 

obojživelníci, ale i roztodivné druhy hmyzu a ryb – zachycený v podobě, v jaké jste ho ještě neviděli. 

8. 6. 21.00 – Příběhy středomořského lesa (Královna noci) 
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Věděli jste, že na naší planetě jsou jenom dvě mírná pásma, ve kterých může proběhnout jarní 

období? To, co většina z nás bere jako obyčejný běh událostí, je ve skutečnosti velký přírodní zázrak. 

Jaro je znovuzrozením života v nejkrásnější podobě. Zažijte ho v prostředí překrásných 

středomořských lesů, které patří k biologicky nejbohatším a nejrozmanitějším oblastem světa. Do 

hlubokých hvozdů zavítáme i v dalších dílech. Jsou totiž dokonalým domovem pro velké, ale poněkud 

plaché zvíře – divokého kance. Na podzim se příroda okolo nich najednou mění. Kdo se jí nedokáže 

přizpůsobit, zahyne. Sledujte, co se stane, když dorazí skuteční dravci: vlci. Nenechte si ujít jedinečné 

příběhy z nitra lesů; příběhy o životě a smrti, o přežití, a dokonce o lásce a nenávisti. 

12. 6. 21.00 – Neuvěřitelné tesáky 

Zvířata mají neuvěřitelné tesáky a už několik milionů let jimi koušou všechno možné. Na všech sedmi 

světadílech se tesáky vyvinuly mnoha různými způsoby, aby plnily zvláštní úkoly v různorodých 

přírodních prostředích: koušou a hryžou v divokých rvačkách, chňapou a zavrtávají se hluboko do 

kořisti. Naše planeta je domovem podivuhodných a úžasných čelistí, které zvládnou mnohem více než 

jen žvýkat! Hroch má šedesáticentimetrové špičáky, které používá v soubojích s protivníky. Hyena má 

čelisti, kterými drtí kosti. Strašidelná dvojitá řada zubů je smrtící pojistkou toho, že muréně neunikne 

žádná kořist. A velký bílý žralok má více než 300 zubů ostrých jako žiletka, takže mu nehrozí, že by 

někdy mohl přijít o svůj nebezpečný „úsměv“. První zuby na Zemi měly podobu kostnatých výrůstků v 

tlamách pravěkých ryb, a od těch dob se toho hodně změnilo! Dnes jsou zuby na krmení, a jiné na 

zabíjení. Některé zuby nikdy nepřestanou růst a jiné můžou zabít svého majitele! Ve snímku 

Neuvěřitelné tesáky se ponoříme hluboko do světa zvířecích tlam. Těm nejnebezpečnějším, 

nejdivnějším, největším a nejneuvěřitelnějším se podíváme na zoubek! 

13. 6. 23.00 a 23.30 – Zelená lékárna I (Plody; Květy) 

Rostliny kolem nás toho umějí mnohem více, než si myslíme. Ovoce i zelenina nejenže lákavě vypadá 

a božsky chutná, ale kromě toho nás také dokáže zbavit řady nepříjemných problémů. Chcete pomoci 

namoženým svalům od bolesti přírodními prostředky? Vědět, co použít na čištění pleti, aby neztratila 

přirozenou vlhkost? A jak si připravit podomácku šampón proti lupům nebo kloktadlo? Mladý odborník 

James Wong nás zavede do zatím málo známé, ale velmi zajímavé říše léčivé přírody. Nejenže 

prozrazuje konkrétní recepty, ale také ukazuje, jak můžeme i svou zahradu přeměnit na vlastní 

zelenou lékárnu. 

14. 6. 21.00 – Žraločí královna 

Měří skoro pět a půl metru a váží více než tunu. Tento rekordně velký a těžký žralok bílý křižoval vody 

u pobřeží západní Austrálie. Byla to samice. Vědci tuto žraločí královnu označili a překřtili na Johanku 

z Arku. Vždy, když se moc přiblížila k pobřeží, spustila akustické sensory a vyvolala všeobecnou 

paniku. Ale teď se stáhla do ústraní a není ji nikde vidět. Tři nadšenci, kteří mají žraloky nadevše rádi 

a chtějí zjistit, kam se ztratila, se vydali po Johančině stopě. Pátrání začíná na tajuplném místě, kde se 

pravidelně střetávají různí žraloci, a pokračuje po 6500 kilometrů dlouhé migrační trase až do 

největších australských lovišť žraloka bílého. Tým se noří hluboko pod hladinu moře, kde zkoumá 

strašidelný vrak potopené lodi, prožívá krvavé, nervy drásající chvíle v protižraločí kleci a zkouší 

vysoce riskantní techniku natáčení. To vše proto, aby se žraločí královna znovu našla. 

17. 6. 21.00 – Aljaška: Země široširá 

Snad každý, kdo četl v mládí knížky Jack Londona nebo E. T. Setona, touží vypravit se na Aljašku. 

Nemusíte platit letenky, stačí se posadit k televizoru. Už to sice není ta divočina jako před 100 lety, ale 
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stále můžete spatřit medvědy i losy, podniknout výlet do hor nebo si zarybařit a vytáhnout z vody 

metrového halibuta. Nekonečné lesy, stříbřitá jezera, prostě lidmi nezničená příroda. Kdo by 

nezatoužil dojet až na konec silnice ke Králičímu potoku, utábořit se pod širým nebem a najít pár 

zlatých nugetů? Jak vypadá Dawson City dnes? Lze na Klondajku vypátrat českou stopu? Jezdí tam 

ještě kolesové parníky? Našli autoři filmu nějaké zlato? Film Aljaška: Země široširá je povinnou 

„četbou“ pro všechny, kteří občas sedávají u táboráku a zpívají písničky o Yukonu. 

17. 6. 21.30 – Putování za pouštními krokodýly 

Mauretánie nepatří mezi klasické turistické destinace. Kdo však strávil pár nocí na poušti a popíjel 

přeslazený čaj s kočovnými Berbery, na ni nikdy nezapomene. Jak je to možné, že domorodí řidiči bez 

navigace, mapy či kompasu trefí každý večer do té správné oázy? Jak rychle se dá pohybovat 

nestabilním pískem či kamenitou pustinou? Jak se peče na poušti chleba a proč kuchař výpravy chytil 

a zabil ještěra? Proč mají kočovníci více žen? Jsou zdejší jeskynní kresby pravěkých lidí starší než ty 

v Evropě? Odpovědi na všechny zmíněné otázky najdete v tomto dokumentu. A dozvíte se ještě 

mnohem víc! Málokdo uvěří, že je možné v tom nekonečném písku opravdu najít krokodýly. Autorům 

filmu se to povedlo a možná, že byli jedni z posledních, kteří je viděli a natočili. Sahara se každý rok 

posouvá o pár decimetrů na západ a guelty, ve kterých tito potomci nilských krokodýlů žijí, postupně 

zasypává. Jak dlouho tam ještě vydrží? 

19. 6. 20.00 – Stárnutí v divočině (Dlouhověkost) 

Seriál Stárnutí v divočině má neobvyklé téma. Zabývá se zvířaty na sklonku jejich života. Nadšení 

přírodovědci nás zavedou přímo za zvířaty, která studují, a seznámí nás s jejich předky, potomky, 

přáteli, ale i životními úspěchy a zklamáními. Stárnutí v divočině není jenom další přírodopisný seriál 

plný překrásných záběrů. Dozvíte se, jak vypadá podzim života někoho, kdo přebývá v divočině. To by 

nebylo možné bez dlouhodobých výzkumů a cestování po celém světě. Výsledkem je fascinující 

příběh, který odhaluje, že proces stárnutí zvířat je stejně různorodý jako jejich druhy. Stárnutí v 

divočině je poutavá podívaná, která se nedá sledovat, aniž by se člověk musel zamyslet nad tím, jak 

stárnou lidé. 

19. 6. 21.00 – Neuvěřitelné ryby 

Tyhle ryby nejsou normální! Jsou to monstra světových oceánů. Některé mají nepřiměřeně velké části 

těl, tak jako Neoclinus blanchardi s největším tlamou v celém jižním Pacifiku. Na první pohled vypadá 

naprosto nenápadně. Ale je šílené sledovat, jak rozevírá čelisti dokořán jako vrata od stodoly, jako by 

měla nějakou superschopnost. Každý, kdo přemýšlí o tom, že vstoupí na její teritorium, by si to měl 

raději pořádně rozmyslet. Jiné ryby takřka ztratily schopnost plavat, tak jako Rozedrancovití, kteří 

přecházejí po mořském dně na prsních ploutvích. Úhoři druhu Anarrhichthys ocellatus mají ostré 

čelisti a snad nejdrsnější tvář ze všech ryb. Dávají si k snídani špičaté ježovky. Představte si, jaké to 

asi je zakousnout se do jehelníčku pokaždé, když přijde hlad. Pod mořskými vlnami žije také druhý 

nejjedovatější obratlovec světa. Čtverzubec má kůži i vnitřnosti prosáklé smrtícím toxinem a mnoho 

dalších obranných mechanismů: může hýbat každým okem zvlášť nebo měnit barvu těla, aby lépe 

splynul se svým okolím. A když všechno ostatní selže a malý čtverzubec se ocitá v ohrožení, naplní 

extrémně elastické břicho vodou, takže takřka ztrojnásobí svou velikost. Tento film nabízí pohled do 

světa přírody, jaký jste ještě neviděli. Vstupte do strašidelného zámku pod hladinou a objevte říši 

Neuvěřitelných ryb. 

21. 6. 21.00 – Žraločí tažení 
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Milióny sardinek migrují k jihovýchodnímu pobřeží Afriky a cestou je sledují stovky hladových žraloků. 

K žralokům měděným, písečným malozubým, kladivounům, černocípým, velrybářům, tygřím, bělavým 

a věhlasným velkým bílým se připojují delfíni, terejové, tuleni, a dokonce i velryba. Žraločí tažení 

znamená jedno přepadení za druhým během nekonečné série útoků, která vrcholí šíleným krmením. 

Sledujte největší lovecké tažení svého druhu na světě. 

22. 6. 20.00 – Liščí příběhy 

Liška obecná musí bojovat o převahu takřka od narození, a tak je inteligentní, vynalézavá a 

nebojácná. Liščí příběhy představují tuto neuvěřitelně přizpůsobivou dobrodružku v mnoha různých 

prostředích – od městských ulic až po mrazivou divočinu arktické tundry. 

25. 6. 22.00 – Veterinář z Bondi beach VII (10. díl) 

Doktor Chris Brown, který má praxi na známé pláži Bondi Beach v Sydney, je nejslavnějším 

veterinářem v celé Austrálii. V sedmé řadě oblíbeného seriálu budeme sledovat, jak znovu pomáhá 

zvířatům všech tvarů a velikostí. Tentokrát je mezi nimi křehké, osiřelé třídenní hříbě, ohrožený žralok 

písečný, labrador s chronickou rýmou, vážně zraněné koťátko, vzácný leguán fidžijský, neobvykle bílá 

ježura nebo 220kilové prase s příliš dlouhými kly. Chris se dokonce vydá za hranice Bondi Beach a 

vyrazí na pomoc kolegům v Abú Zabí, Pekingu, na Cookových ostrovech i Vánočním ostrově. 

25. 6. 23.00 a 23.30 – Láska k divočině II (1. a 2. díl) 

V pokračování seriálu ze srdce finské divočiny se vrací čtveřice, která žije v různých částech této 

severské země a nadevše miluje lov a rybaření v divoké přírodě. Nové epizody se znovu natáčely v 

srdci jednoho z největších finských přírodních pokladů a zachycují jeho rozmanitou krásu i 

pestrobarevnost jednotlivých ročních období. A připomíná, že vzrušení z lovu jde ruku v ruce s 

nutností chránit přírodu. 

26. 6. 21.00 – Neuvěřitelné žáby 

Některé žáby žerou svou mnohem větší kořist zaživa, zatímco jiné dorůstají velikosti dítěte. Některé 

druhy jsou groteskně zdeformované, a tím jsou jedinečně přizpůsobené k životu v nepříznivém 

prostředí, kde by jiná zvířata zaručeně zahynula. Vydejme se společně do různých koutů světa od 

jihoafrických džunglí až po africké močály. Prozkoumáme některé z nejbizarnějších druhů žab a 

odhalíme nečekané lovecké techniky těchto často přehlížených obojživelníků. 

27. 6. 22.00 – Rychlost zabíjí (Savana) 

Jejich zrychlení je vyšší než u vozu Ferrari. Dokážou udeřit desetkrát větší silou než vesmírná loď. 

Umí manévrovat lépe než stíhačka. Taková jsou nejrychlejší zvířata na zemi. Rychlost využívají se 

smrtícími účinky na nejzuřivějších bojištích naší planety. Vydejte se na putování přes vyprahlou poušť, 

hustými džunglemi i kalnými lagunami a uvidíte, jak dravci a jejich kořist utíkají, plavou a létají jako o 

život. Dokumentární seriál Rychlost zabíjí zachytil veškerý pohyb ve vysokém rozlišení, takže vám v 

tomto zběsilém a často velice násilném světě určitě nic neunikne. 

28. 6. 21.00 – V říši bílého žraloka 

Žraloci jsou starší než dinosauři a kralují oceánům už více než 400 milionů let. Přesto o nich pořád 

víme jenom velmi málo. A proto nás fascinují jejich tajuplné životy v těžko přístupných hloubkách 

světových oceánů. V tomto filmu se vydáme do říše bílého žraloka. Slavný kameraman a fotograf 
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žraloků Chris Fallows vyrazil do Jižní Afriky. U jejích břehů se potopí pod mořské vlny ve speciální 

ponorce W.A.S.P., díky které se dostane až do záhadného žraločího podsvětí. K Chrisi Fallowsovi se 

přidává Dickie Chivell ve vlastní ponorce s názvem H.O.R.N.E.T. Chivell se rozhodl zachytit velkého 

bílého žraloka ze všech možných úhlů a výsledkem jsou jedny z nejpozoruhodnějších scén, jaké jste 

kdy viděli. 

29. 6. 20.00 – David Attenborough a mořský drak 

Není to tak dávno, co byla na jurském pobřeží Velké Británie objevena pozoruhodná fosilie. Dvě stě 

miliónů let stará kost patřila obrovitému mořskému draku ichtyosaurovi. David Attenborough se nyní 

přidává k týmu specialistů, kteří se rozhodli oživit jedinečný příběh tohoto pravěkého zvířete. Díky 

špičkovým technologiím a digitálním efektům vzniká pečlivá rekonstrukce kostry a následně natolik 

detailní animace ichtyosaura, že nemá obdoby. Ale to není všechno! Během práce tým nečekaně 

narazí na záhadnou vraždu, k níž došlo před 200 milióny let. Odhalit osud zvláštního zvířete může 

jedině důkladné forenzní vyšetřování. 

 

www.prima-zoom.cz – unikátní on-line magazín: základní info, program, aktuality, fotografie, 

zajímavé články a ještě něco navíc. 

http://www.prima-zoom.cz/

