
 

 

  

Prima ZOOM – příroda v červenci 2021 

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

Tematické premiérové bloky: „Zvířata“ vždy v úterý 22.00-24.00; „Příroda“ vždy ve středu od 

20.00 do 22.00; ve čtvrtek od 22.00 do 24.00; v pátek od 20.00 do 22.00 a „Extra“ vždy v sobotu 

od 20.00 do 22.00 hod. 

 

1. 7. 22.00 – Ostrov monzunů (Vládkyně Yaly) 

Stinné pralesy Národního parku Yala jsou dokonalým útočištěm plachých leopardů. Mladá samice 

Asha se ještě nikdy neodvážila za hranice území, kterému vládne její matka. A proč taky? Vždyť na 

dvou čtverečních mílích u břehu jezera se to jen hemží chutnou kořistí. Čtyřdílná přírodovědná mini 

série Ostrov monzunů zachycuje fantastická divoká zvířata v okouzlujícím exotickém prostředí Srí 

Lanky – světa plném zvláštních extrémů. Tento malý ostrov je fascinujícím královstvím mikro klimat od 

dusných džunglí na jihu až po vyprahlou suchou oblast na východě. Nenechejte si ujít dramatické 

a dojemné příběhy místních zvířecích obyvatel. Je mezi nimi také malé slůně Yoka, které se musí za 

pečlivého dozoru starostlivých členů rodiny naučit několik důležitých věcí: jak sát, plavat a používat 

svůj neposlušný kel, a ještě mnohem více. 

2. 7. 20.00 – Žralok jako kořist 

V roce 2017 vyplavil oceán na pláže jižní Afriky pět zdechlin dospělých zástupců obávaného velkého 

bílého žraloka. Pitva odhalila, že tito žraloci byli sežráni zaživa. Který obrovský dravec dokáže polapit, 

zabít a sežrat skupinu čtyřapůlmetrových, více než tunových dokonalých zabijáků? Jedině kosatka. Na 

žraloky specializovaná bioložka Alison Townerová vyráží po stopě pachatelů tohoto brutálního činu 

a snaží se najít odpověď na otázku, která všem visí na rtech: chystají se znovu zaútočit? Alison se 

nakonec podaří najít dvě kosatky jménem Port a Starboard, které jsou snadno rozpoznatelné díky 

povislým hřbetním ploutvím. A zjišťuje, jestli by právě Port a Starboard mohli být těmi záhadnými 

nemilosrdnými útočníky. Přírodovědný film Žralok jako kořist je jedním z nejnapínavějších příběhů 

o přežití nečekaně ohroženého druhu. Odhalte, jak jsou velcí bílí žraloci nemilosrdně decimováni, 

a zjistěte, co je možné udělat pro jejich záchranu. 

2. 7. 21.00 – Kapří monstra (Japonsko) 

Dobrodružný seriál Kapří monstra přináší nehynoucí vzrušení z celosvětového honu za záhadným 

a silným druhem ryby. Myslíte si, že znáte kapry? Tak to těžko! Fanatický rybář Ali Hamidi a jeho 

stejně zapálení kamarádi mají políčeno na monstra, o jakých se vám ani nesnilo. Takové macky jste 

neviděli ani o Vánocích ve vaně. Ali a spol. se za nimi vydávají do všech koutů světa od Rakouska 

přes Maďarsko a Itálii až do Japonska – a cestou si užívají krajinu, lahůdky i pohostinnost místních 

obyvatel. Kapří monstra je jedinečná show o cestování a rybaření, která zaujme i ty diváky, které by 

ani nenapadlo vyrazit na ryby. Sledujte, jak si Ali a jeho kamarádi užívají, jak se u toho občas trápí, 

a bavte se s nimi. 



 

 

3. 7. 20.00 – Gorily v obležení 

Počet divoce žijících horských goril se zvýšil na více než jeden tisíc! Ano, toto je vzácný a ojedinělý 

příběh o úspěchu ochrany ohrožených zvířat. Jenže ruku v ruce s úspěchem přicházejí také nové 

problémy. Poslední horské gorily na světě žijí jenom na dvou místech východní Afriky. Co se stane, 

když se počty goril zvýší, ale území, kde žijí, se nezvětší? Na tuto otázku odpovídají výsledky 

nedávných výzkumů: zvířata žijí pod tlakem neustále narůstajícího stresu a napětí. Jak moc mají 

odborníci a ochránci přírody zasáhnout? A jaké hrozby čekají na tyto něžné černé obry v budoucnu? 

Fascinující film Gorily v ohrožení zve na návštěvu dechberoucí přírody. A přitom pokládá zajímavé 

otázky o problému ochrany ohrožených zvířat i jejich vzájemném soužití s lidmi. 

3. 7. 21.00 – Divoká mláďata 

První rok života divokého zvířete je nejdůležitější. Podaří se mu získat dostatek potravy a výživy? Jak 

se vypořádá se sourozeneckou rivalitou nebo s neustálou hrozbou číhajících dravců? Přírodovědný 

snímek Divoká mláďata je plný dojemných, vzájemně souvisejících příběhů, ve kterých se všem těmto 

nebezpečím postavíme čelem. Žádné čerstvě narozené mládě se nevyhne těžkým útrapám. Žádný 

z rodičů není imunní vůči vzteku. Liščata, malí čápi i selátka divokého prasete musejí svorně čelit 

stejným problémům. Naštěstí má příroda občas slitování. Dává svým dětem náskok. Brzy na začátku 

roku, když Severní moře bičují divoké hurikány, se rodí mláďata tuleňům kuželozubým na souostroví 

Heligoland. Jen těžko si dokážeme představit méně příhodnou nebo příjemnou chvíli k příchodu na 

svět. Ale díky hustému kožíšku a tlusté vrstvě tuku se mláďata rodí připravená přestát i kousavý 

mrazivý vítr. Divoká prasata ví o drsném startu do života své. Jejich selátka se rodí dokonce předtím, 

než roztaje sníh. Přežití každého z těchto zvířecích potomků chladného severu nakonec závisí na 

zkušenostech a péči rodičů. První rok je vždy nejtěžší. Jeho překonání sice ještě nezaručuje zvířatům 

dlouhý život, ale od té chvíle šance na přežití neustále rostou stejně jako samotná mláďata. 

6. 7. 23.00 – Záchranáři divokých zvířat: Nový Zéland (1. díl) 

Přírodovědná dokumentární mini série Záchranáři divokých zvířat: Nový Zéland zavede diváky do 

předních linií boje za ochranu přírody. Sledujte, jak místní hrdinové čelí nejrůznějším problémům 

a strastem ve snaze zachránit a vyléčit různá zraněná zvířata. Co si od toho slibují? Že se jejich 

svěřenci budou moct jednoho dne zase vrátit zpátky do volné přírody. 

7. 7. 20.00 – Příběhy středomořského lesa (Jarní vyprávění) 

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 dalším dílu. 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. 

7. 7. 21.00 – Do divočiny: Dálný východ 

Tropická moře a dusné džungle, ale i zamrzlé oceány a divoká, sněhem pokrytá pohoří. Dálný východ 

je místem skutečně velkolepých přírodních krás. Tajuplné země, které leží na hranici Východní Asie 

a Tichého oceánu, se táhnou přes osm tisíc kilometrů daleko – celou cestu od rovníku až k okraji 

severního polárního kruhu. Toto nečekaně různorodé prostředí je domovem mnoha zvláštních 

a fantastických zvířat. Protože žijí v izolaci uprostřed džunglí, které patří k nejstarším na světě, mnozí 



 

 

ze zvířecích obyvatel Dálného východu si postupně osvojili jedinečné způsoby chování nebo zvláštní 

lovecké techniky. A daří se jim překvapivě dobře. Nenechte si ujít tento přírodovědný film. Přidejte se 

k nám na dobrodružné výpravě na okraj světa. Prohlédněte si neuvěřitelná místa a tajuplná zvířata. 

A zažijte Dálný východ, kde se to hemží životem na nejméně očekávaných místech. 

9. 7. 20.00 – Žraloci utržení ze řetězu 

Přinášíme vám nejdivočejší a nejbláznivější žraloky s největšími čelistmi a vražednými sklony. Prostě 

ty nejvíc šokující žraločí okamžiky zachycené na kameru. 

10. 7. 20.00 – Daleko na severu (Polární den) 

V polárních oblastech se střídá věčné světlo s nekonečnou temnotou. Pro místní divoká zvířata 

a rostliny to znamená obrovský existenční problém. Polární oblasti proto patří k nejextrémnějším 

typům životního prostředí na naší planetě. Zimní noci za hranicí severního polárního kruhu trvají 

několik měsíců. Během nich se zdánlivě zastaví veškerý život, který ustoupí mrazivě chladným větrům 

bičujícím pustou krajinu. Ale pozorný pohled odhalí, že i toto nehostinné místo je domovem 

pozoruhodně odolných zvířat a také rostlin – ty se přizpůsobily, aby přežily, nebo dokonce vzkvétaly 

i v takto těžkých podmínkách. Aby přečkaly neustálou temnotu, osvojily si skutečně unikátní způsoby. 

Bylo třeba se naučit naplno využít polární den od prvních chvil, kdy slunce stoupne nad horizont a 

pokryje krajinu teplým, dlouhotrvajícím světlem. Dvoudílný přírodovědný film Daleko na severu 

zachycuje jak polární noc, tak polární den. Kráčí ve stopách zvířat, které vedou drsnou krajinou plnou 

extrémních protikladů a okouzlujících krás. 

10. 7. 21.00 – Roztomilí a krvelační 

Byl to strašlivý omyl. Evropští průzkumníci si je spletli s dravými kočkami, vlky a lasičkam i. Ale ve 

skutečnosti byli něčím do té doby naprosto neznámým… Zvláštní skupinou vačnatců lačných po krvi, 

masu a kostech. Po celé Austrálii žije mnoho různých malých vačnatých dravců. Životy mnohých 

z nich jsou v ohrožení. Snímek Roztomilí a krvelační představuje tři z těchto druhů, které jsou 

nejpodivnější: mravencojed žíhaný, kůrovec severní a dibbler. Ale seznámíme se také s podivíny, co 

se snaží tato zvláštní zvířata ochránit. Lena je jenom jedním z tisíců mravencojedů žijících v lesích. 

Živí se termity, termity a dalšími termity – spořádá jich až 20 tisíc denně. Lena je něčím zvláštním. Od 

té doby, co se před čtyřmi lety začala pářit, už vychovala patnáct mladých. To je mezi divokými 

mravencojedy západní Austrálie jasný rekord. A vůbec to není špatné. Jenže v noci mezi stromy číhá 

nebezpečí. Jiný masožravý vačnatec vyčmuchal Lenino doupě a zjišťuje, že mu mravencojedi opravdu 

chutnají. Roztomilí a krvelační malí masožravci žijí také na jiných místech Austrálie. Na větrem 

bičovaných ostrovech omývaných azurovými vodami Indického oceánu trhá cvrčkům nožičky 

roztomilý, myši podobný dibbler. A v tropických pralesích daleko na severu se plíží kůrovec ne 

nepodobný kočce. Setkejte se s opravdovými maniaky, vyšinutými zabijáky a sladkými zabijáky 

v zábavném přírodovědném filmu o nejméně známých vačnatcích na světě. 

14. 7. 21.00 – Do divočiny: Madagaskar (Legendy ostrova lemurů) 

Před miliony let ztroskotaly na rozeklaném pobřeží Madagaskaru stovky zvířat. Zůstaly odříznuty od 

pevniny a evoluce se na nich vyřádila. Téměř celá čtvrtina zvířecích druhů, které žijí na tomto ostrově, 

má naprosto jedinečné rysy. Takové množství bizarních životních forem hluboce ovlivnilo první lidské 

osadníky. A jedna konkrétní skupina primátů stála u zrodu pověstí a legend, které provázejí jejich 

životy až do dnešních dní. 

16. 7. 20.00 – Návrat megažraloka 



 

 

Jedním z nejnapínavějších dobrodružství poslední doby je pátrání po největších velkých bílých 

žralocích světa – takzvaných megažralocích. Odvážní experti na zubaté stroje na smrt Jeff Kurr 

a Andy Casagrande zamířili na Nový Zéland, kde je čeká lov velkých bílých žraloků číhajících 

v hlubokých pobřežních vodách. Aby se poučili z minulých zkušeností, vrátí se přitom k nejvíce 

vzrušujícím zážitkům a objevům minulosti. 

17. 7. 21.00 – Život mezi opicemi 

Díky historicky-přírodovědnému filmu Život mezi opicemi máme vůbec poprvé možnost dozvědět se 

o neuvěřitelném příběhu jednoho vědce. V roce 1968 doktor Wolfgang Dittus, mladý vědec 

Smithsonova institutu, vyrazil na Srí Lanku studovat makaky. Měl tam strávit osmnáct měsíců, a neměl 

ani nejmenší tušení, že ve skutečnosti ho čeká výprava, která mu zabere celý život. Wolfganga 

naprosto uchvátil charakter, šarm a drzost makaků. Během následujících padesáti let zmapoval životy 

více než 5000 těchto opic a zachytil jejich narození, úmrtí, vztahy, změny v sociálním postavení 

i proměny jejich spojenectví. Díky tomu se stal autorem nejdelší nepřetržité studie opic na světě. Jeho 

pozoruhodné zážitky s makaky šly ruku v ruce s dramaty osobního života. Také inspiroval a vyškolil 

další generace vědců, kteří pomohou šířit poselství o ochraně přírody po celé Srí Lance. Ale hlavně 

přispěl k tomu, aby si střapaté, drzé makaky zamiloval úplně celý svět. 

21. 7. 20.00 – Příběhy středomořského lesa (Královna noci) 

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. 

21. 7. 21.00 – Do divočiny: Korea (Hlas přírody) 

Po tisíce let byla Korea proslulá svými přírodními krásami, ale teď si na ni vzpomene spíše kvůli 

neustálé hrozbě válečného konfliktu. V zákulisí válečných jizev a vojenských opevnění přesto leží 

země uhrančivých půvabů a pozoruhodných zvířat. Bujné mokřady a mělčiny stojí v ostrém kontrastu 

proti vysokým horám a bouřlivým mořím. A majestátní jestřáb lesní, půvabný delfín tuponosý nebo 

zvídavý psík mývalovitý stále spokojeně žijí po boku tradičně založených Korejců stejně, jako tomu 

bylo po tisíce let.   

23. 7. 20.00 – Žralok bílý: Velký skok 

V roce 2001 se u pobřeží jižní Afriky filmař Jeff Kurr a kameraman Chris Fallows stali svědky 

neuvěřitelné podívané: velcí bílí žraloci vyskakovali vysoko z vody a útočili na nebohé tuleně. A tak se 

zrodil báječný přírodovědný seriál Velký skok. O sedmnáct let a sedm dalších pořadů později kosatky 

několik žraloků žijících u Kapského města pozabíjely a ostatní vyhnaly. Budoucnost přírodního 

fenoménu „létajících žraloků” je tím pádem značně nejistá. Jeff a Chris vyrazili na Nový Zéland, kde se 

pokusí nalézt jeho místní obdobu. Přitom se ohlížejí za dříve zachycenými fantastickými záběry z jižní 

Afriky, aby se jím snáze podařilo najít to pravé místo. Budou nakonec taky skákat radostí?   

24. 7. 20.00 – Cesta života (Příběh začíná) 



 

 

Takřka všechna zvířata světa stojí hned na začátku před obrovskou výzvou: jak přežít vlastní dětství? 

V africké divočině je rovnováha mezi životem a smrtí zvláště křehká. Zvířata musí rychle růst a 

dospívat, aby přečkala první období života se zdravou kůží. Kdo se dočká dospělosti, může se pářit. 

Jenže než k tomu dojde, každé zvíře zjišťuje, že všechno, co se naučí, rozhodne o tom, jestli uspěji 

nebo ne. Dospět se dá jedině díky dovednostem, síle, odvaze a také vrtkavému štěstí. Ale ani pak 

není vyhráno. Cesta života je jedna velká bitva nejen o vlastní budoucnost. Správný partner k páření 

se těžko hledá. Jenže bez něj není možné zachovat genetické dědictví druhu. Podaří se to jenom těm 

nejsilnějším a nejodhodlanějším. A pouze nejzkušenější rodiče dokážou udržet svá mláďata při životě. 

Sledujte dramatickou přírodovědnou sérii Cesta života.   

24. 7. 21.00 – Na tenkém ledě 

Do rozsáhlých oblastí v arktické části Ruska a Sibiře býval po desetiletí vstup přísně zakázán. 

Našemu filmovému štábu se vůbec poprvé podařilo proniknout do některých z nich a odhalit 

dramatické zhoršení kvality sibiřské vody, půdy a vzduchu. Připravte se na špatné zprávy. Tento 

dokument je nepříjemně aktuální i znepokojivý. A přináší napínavé, nervy drásající, málo známé 

záběry z prvních linií boje proti klimatickým změnám. Sibiř se zásadně mění. A pro lidi i zvířata, kteří 

tady žijí, to bude mít vážné důsledky. Tam, kde bývaly nekonečné, hluboké lesy tajgy, najednou zejí 

obří díry. Stovkami trhlin proniká na povrch metan, který je třicetkrát horším skleníkovým plynem než 

oxid uhličitý. Řeky vysychají, a kvůli velkým písečným dunám v jejich prázdných korytech začíná střed 

Sibiře připomínat pustou a vyprahlou Saharu. Lesy každoročně decimují divoké, nezastavitelné 

požáry. Dříve neprostupná, ledem zamrzlá Severní mořská cesta je najednou plavitelná. Tlusté vrstvy 

permafrostu („věčně“ zamrzlé půdy) nezadržitelně tají a vydávají pozůstatky starověkých tajemství, 

včetně naprosto neznámých mikrobiologických forem života a obřích virů. Ty obsahují 8000krát více 

genetického materiálu než všechny dosud známé viry, nečekaně znovu ožívají, ale my přitom stále 

nemáme nejmenší tušení, jak velkou hrozbu pro lidstvo představují. Divocí sobi jsou přinuceni změnit 

každoroční migraci. Hladoví lední medvědi křižují vesnice, a dokonce i města ve snaze najít nějakou 

potravu. Vzácných racků sněžných se rodí čím dál méně. Životní styl arktických chovatelů sobů, který 

přečkal tisíce let, je nyní v ohrožení. Jejich živobytí se jim doslova rozpadá pod rukama. V arktické 

části Ruska už nejsou klimatické změny pouhou akademickou otázkou. Probíhají právě teď a rychlostí, 

jež vyvolává obavy. Vědci tvrdí, že bod zlomu byl překročen už před několika lety. Prokletá Pandořina 

skříňka byla otevřena dokořán. 

29. 7. 23.00 – Go za Gorilou! 

Expedice Go za Gorilou se vypravila do africké Ugandy. Cesta skupiny neobvyklých cestovatelů do 

rovníkového deštného pralesa za ohroženými horskými gorilami. Výpravu tvoří zpěvák Kamil 

Střihavka, známý primatolog a „gorilí táta“ Marek Ždánský, desetiletý Josef Zeman, který před pár lety 

utrpěl vážný popáleninový úraz a IT specialista Milan Suchý – výherce fanouškovské soutěže. 

Expedice Go za Gorilou je vyvrcholením téměř půlročního projektu Mountain Gorilla Coffe, která právě 

z východoafrické Ugandy dováží vysoce kvalitní ekologicky a fair trade pěstovanou kávu a čokoládu. 

Celý projekt podporuje spolek Bolíto, který pomáhá dětem s popáleninami překonávat těžký životní 

úděl v důsledku popáleninových úrazů a organizaci Gorilla Doctors, pečující o poslední zbylé 

ohrožené horské gorily. Tato ohrožená zvířata, kterých zbývá poslední tisícovka na světě, se vyskytují 

v jediné oblasti na hranicích Rwandy, Konga a Ugandy. Gorilla Doctors je mezinárodně uznávaná 

nezisková organizace. Zaměstnává desítky veterinářů z celého světa, kteří osobně dohlížejí na zdraví 

a bezpečí vzácných horských goril přímo v náročném terénu afrického deštného pralesa. Věnuje se 

také výzkumu, osvětě a spolupráci v oblasti ochrany zvířat a rozvoje ekologického zemědělství v 

Africe. 

30. 7. 20.00 – Podivní žraloci: Největší hity 



 

 

Hluboko pod hladinou oceánů žijí nejpodivnější žraloci na Zemi. A čím hlouběji se ponoříme, tím jsou 

podivuhodnější. Podívejte se na největší hity: nejsenzačnější objevy nebo nejzvláštnější způsoby, 

jakými se žraloci přizpůsobili extrémním životním podmínkám. A také nejvýznamnější momenty 

z pětiletého vysílání přírodovědného seriálu Alien Sharks. 

30. 7. 21.00 – Kapří monstra II (Texaská bizoní ryba) 

Dobrodružný seriál Kapří monstra přináší nehynoucí vzrušení z celosvětového honu za záhadným 

a silným druhem ryby. Myslíte si, že znáte kapry? Tak to těžko! Fanatický rybář Ali Hamidi a jeho 

stejně zapálení kamarádi mají políčeno na monstra, o jakých se vám ani nesnilo. Takové macky jste 

neviděli ani o Vánocích ve vaně. Ali a spol. se za nimi vydávají do všech koutů světa a ve druhé sérii 

nás vezmou do Texasu, Chorvatska, Maroka a Jihoafrické republiky. Kapří monstra jsou jedinečnou 

show o cestování a rybaření, která zaujme i ty diváky, které by ani nenapadlo vyrazit na ryby. Sledujte, 

jak si Ali a jeho kamarádi užívají, jak se u toho občas trápí, a bavte se s nimi. 

31. 7. 21.00 – Panda červená: Himálajské tajemství 

Ve stínech zubatých hor Himaláje leží tajuplné, mlhami opředené království, ve kterém se ukrývá 

zvláštní svět. Je to domov divokých hrdinů, které je zřídka vidět, a ještě méně je máme nastudovány. 

Patří mezi ně tanin čínský, běloruska nejmenší nebo satyr. Mezi těmito pozoruhodnými zvířaty je však 

jedno, které nelze ani tady přehlédnout. Nesmírně vzácná panda červená, kterou se málokdy podaří 

natočit v jejím přirozeném divokém prostředí. Toto je příběh jedné samičky a její dcery. 

 

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

zajímavé články a ještě něco navíc. 
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