Prima ZOOM – příroda v lednu 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. 1. 20.00 – Mistři hlubin
Hluboko pod hladinou oceánů leží nepředstavitelně nepřátelský svět. Je to ledové království, kde
panuje věčná temnota a nesmírný tlak. Přesto se najdou savci, kteří stejně jako my dýchají vzduch a
pečují o své mladé a tráví v tmavých hlubinách většinu svých dní. Vědci teprve teď postupně odhalují,
že si tito obří obyvatelé oceánů troufají do mnohem větších hloubek, než jsme si dokázali představit.
Snímek Mistři hlubin zaznamenal právě probíhající vědeckou revoluci – pomocí důmyslných
sledovacích zařízení, kamer umístěných v podmořských příkopech a techniky trojrozměrného snímání
obrazu. Žasněte nad záběry nesmírně vzácných zvířat a jejich tělesného uzpůsobení, díky kterému se
můžou potápět do takových hloubek.
2. 1. 20.00 – David Attenborough: Zvířecí dynastie (Šimpanz)
Sir David Attenborough se vrací s novým fascinujícím přírodovědným seriálem. Sledujte skutečné
příběhy pěti nejslavnějších, a přesto nejohroženějších zvířat světa: tučňáků, šimpanzů, lvů, tygrů
a psů hyenovitých. Každá z těchto zvířecích dynastií hrdinně a s obrovským nasazením bojuje o život
nejen proti svým soupeřům, ale i proti samotným silám přírody. V sázce je všechno: budoucí přežití
jejich vlastního druhu. Tato dokumentární legenda, britský přírodovědec a popularizátor oboru David
Attenborough, si ve svých 94 letech zřídila instagramový účet. Chce ho využít k šíření poselství
o ochraně životního prostředí. Během pár hodin měl Attenborough na sociální síti přes milion
sledujících a za dalších pár dní se vyšplhal na 5 milionů. Je tak nejstarším a jedním z nejúspěšnějších
uživatelů Instagramu. Vysvětlil, že tento krok činí proto, že „svět je v potížích“. Kontinenty jsou
v plamenech. Ledovce tají. Korálové útesy umírají... Seznam se stále rozšiřuje, varoval vědec.
2. 1. 21.00 – Yorkshire: Rok v divočině (Jaro)
Zvídavý objektiv kamery sleduje jednotlivá roční období v životech divokých zvířat z národních parků
Yorkshire Dale a North York Moors. Sledujte, jak nečekaná změna podmínek zaskočí srny. Nebo jak
se jinak poklidná příroda mění v nebezpečnou, testosteronem napumpovanou bojovou arénu, když
začne období páření.
6. 1. 20.00 – Země: Základy naší planety (Vzduch)
Pohled na Zemi z vesmíru všichni dobře známe – tak dobře, že už jsme zapomněli, jak moc je naše
drahá planeta výjimečná. Pokud víme, náš svět nemá ve vesmíru obdoby. Definují ho tři základní
živly: vzduch, země a voda. Každý z nich má vlastní zvláštní schopnosti a vlastnosti. A stal se

domovem nespočtu životních forem, které pronikly do všech možných typů prostředí, od nejhlubších
oceánů až po nejmenší skuliny a nejužší trhliny. Tento strhující seriál se zabývá tajemstvími zvířecí
i rostlinné říše, klimatickými a geologickými fenomény i zázraky přírody z perspektivy živlů. Vzduch,
země a voda poskytly jeviště dramatické hře života. Ale navíc jsou také samy dramatickými sférami,
které jsou překvapivými způsoby vzájemně propletené jedna s druhou.
6. 1. 21.00 – Do divočiny: Indický ráj (Křehká divočina)
Indie je exotickou zemí plnou rozporů a pestrobarevných tajemství. Po celém světě je známá hlavně
díky hinduistickým chrámům a divokým tygrům. Ale snímek Do divočiny: Indický ráj odhaluje tajuplná
zvířata a nedotčená místa, o kterých slyšel jen málokdo z nás, kdo jsme se v Indii nenarodili. A ještě
méně z nás je vidělo. Vydejme se společně do hlubokých indických pralesů a na širé větrné pláně.
Pronikneme do srdce národa a odhalíme vzrušující poklady skutečné země s pověstí mytického
moderního ráje.
7. 1. 22.00 – Fantastická pětka: Příběh geparda
Gepard je vysokorychlostním lovcem savany. Jen málokdy si troufne na větší kořist, než jsou gazely
a antilopy. Přesto se čas od času najdou divoké dravé kočky, které nám odhalí své nečekané stránky.
V severní části Serengeti se objevila skupinka samců, která obrátila vzhůru nohama všechno, co
o gepardech víme. Samci jsou většinou samotáři nebo žijí v menších společenstvích. Ale těchto pět
mláďat geparda loví společně jako jeden. Pravdou je, že se jedná o největší skupinu těchto šelem,
jakou se nám dosud podařilo zaznamenat. A přírodovědný film Fantastická pětka: Příběh geparda je
plný zajímavých příběhů ze života elegantních lovců.
7. 1. 23.00 – Africké šelmy III (Kimbův vzestup)
Lví smečka z Mwamby je největší smečkou v zambijské přírodní rezervaci Luangwa Valley: tři
dominantní samci, několik zkušených lvic a k tomu jejich jednoletá mláďata, dospívající lvi na prahu
dospělosti. Budoucnost smečky závisí na tom, jestli se mladí naučí rychle lovit, ale situace se
komplikuje, když lvy přepadne místní gang hyen. Aby mladí lvi přežili, musí si nabrousit drápy,
vybrousit schopnosti a pustit se do práce. Nenechte si ujít třetí řadu přírodovědného seriálu Africké
šelmy o soubojích nejdivočejších predátorů tohoto kontinentu. Díky nejmodernějším termokamerám
můžeme sledovat ve dne v noci všechny čtyři druhy velkých afrických šelem, a tím pádem odhalit i ty
nejmenší detaily z jejich vzrušujících životů.
8. 1. 20.00 – Tuleni: Cesta za přežitím
Tuleně má každý rád díky jejich dobré povaze a kamarádskému vzhledu. Ale během několika
posledních let se vědcům podařilo odhalit jinou, mnohem temnější stránku těchto oblíbených zvířat.
Tuleni byli spatřeni, jak zuřivě útočí na sviňuchy, a dokonce požírají jejich mláďata. Tento film
zachycuje osudy šesti tuleních bratrů a sester. Vypráví neuvěřitelný příběh o zvířatech, která se
naučila přizpůsobit proměnlivému životu v oceánu. Tento intimní přírodovědný portrét se natáčel
kamerami s vysokým rozlišením a vznikal více než dva roky v několika různých oblastech severního
Atlantského oceánu: v Bretani, Švédsku, Walesu, Skotsku a na nespočtu britských ostrovů. Nenechte
si ujít neuvěřitelné záběry z úžasného světa tuleňů, díky kterým se dostanete do jejich bezprostřední
blízkosti. Šestici roztomilých tuleních mláďat si zaručeně zamilujete, a jak postupně porostou a budou
se střetávat s hladovými velrybami nebo po zuby ozbrojenými lovci, budete jim zapáleně fandit.
12. 1. 22.00 – Psi a my: Tajemství jednoho přátelství

Psi věrně následovali lidi do všech koutů světa – lovečtí, tažní, hlídací nebo ovčáčtí psi jsou našimi
dávnými společníky. Film Psi a my: Tajemství jednoho přátelství je plný příběhů, které vás spolehlivě
zahřejí u srdce. Příběhů o bezpodmínečně a bezvýhradní věrnosti i nezlomném přátelství mezi psem
a člověkem. Navíc odhaluje, že nejlepší přítel člověka je velice inteligentní, má výjimečně citlivé
smysly a vřelý vztah k tomu, kdo se ho ujme.
14. 1. 22.00 – Psi v zemi lvů
V mlžných kopcích přírodní rezervace Malilangwe v africkém Zimbabwe se Puzzles a Jigsaw snaží
založit rodinu bez pomoci své smečky. Kvůli odvážnému rozhodnutí čelí tito vzácní psi hyenovití
mnohým problémům a nebezpečím. Ale navzdory vší pravděpodobnosti, díky výjimečné ostražitosti a
péči, se jim podaří udržet svá mláďata naživu. Než přijde zima, Puzzles je znovu v očekávání. Aby
našla lepší útočiště, přesune se mladá rodina do jeskyně, kde Puzzles brzy vrhne další mláďata. Teď
je na Jigsawovi, aby obstaral potravu pro všechny. Jigsaw je šikovný živitel rodiny. Každý den vyráží
níže do lesů a vrací se s dostatkem potravy. Jenže tam dole číhají také lvi. A už ho zmerčili. Jednou
odpoledne se už Jigsaw nevrátí a Puzzles zůstane úplně sama s více než tuctem mladých. Co si má
počít, když své nejmenší ještě nemůže opustit? Jedinou možností je poslat na lov starší mláďata.
Hrozí jim obrovské nebezpečí. Jsou to teprve nezkušení teenageři, bez dozoru dospělého se snadno
přestanou soustředit a lvi je připraví o kořist, nebo dokonce o život. V sázce je přitom víc než přežití
této rodiny. Na světě zbývá už jen 700 párů psů hyenovitých schopných rozmnožování. Selhání
nepřipadá v úvahu.
15. 1. 20.00 – David Attenborough: Velký bariérový útes (Stavitelé)
David Attenborough se vrací na nejmagičtější místo na Zemi, kterým je Velký bariérový útes. V
nejmodernější ponorce Triton se ponoří pod vlny a setká se s miniaturními zvířecími staviteli útesu,
který se stal okouzlující podmořskou říší divů. Pak vystoupá do nebes, aby získal rozhled a úplný
obrázek o jejich rozsáhlém projektu. Velký bariérový útes je ohromnou živoucí stavbou a zároveň
domov tisíců živočišných i rostlinných druhů. David zjišťuje, že útes, který známe dnes, je mnohem
mladší, než vědci odhadovali. Nakonec se dozvídá o úplně nových informacích: výzkum potvrdil, že
obyvatelé útesu tvoří složité společenství zvířat spojené pozoruhodnými vzájemnými vztahy.
19. 1. 22.00 – Šílené kočky
Dokument Šílené kočky přináší zábavný pohled na život rozmazlených mazlíčků, kteří dělají svým
majitelům doma peklo. Kočky jsou roztomilé, často legrační, ale někdy… Někdy jsou naprosto šílené!
Zábavná kočičí videa prokládají analýzy veterinářů a odborníků na výchovu koček, díky kterým si
vychutnáte největší kočičí psychopaty v celé kráse. V domácnostech po celém světě žijí miliony
koček. Ale někteří jejich majitelé se cítí, jako by seděli na gauči přímo vedle sériového vraha.
21. 1. 22.00 – Zázračné lesy
Stromy pokrývají 4 miliardy hektarů povrchu naší planety. Zároveň vytvářejí jeden z nejakčnějších typů
krajiny, který se v průběhu roku neustále mění. Lesy zasahují až daleko na sever, znají horká léta i
chladné zimy a poskytují vítané útočiště mnoha různým zvířatům. Některá z nich vstoupí mezi stromy
jedině během teplých letních měsíců, ale většina se drží v lese po celý rok. Jakkoli je zima tuhá, když
sluneční paprsky dopadnou na první jarní výhonky a hustý les se probudí k životu, stojí to zato.
22. 1. 21.00 – Modravé hlubiny II (Cortézovo moře)
Jestli chcete vidět největší přírodní krásy naší planety, musíte se vydat hluboko pod hladinu oceánů.
Jedině tam se nabízí pohled na vzkvétající podmořské zahrady plné živočichů jako z jiného světa. Ale

i tyto skryté půvaby Země jsou v neustálém ohrožení. Během tří dekád se vody v okolí odlehlé vesnice
Cabo Pulmo v Kalifornském zálivu několikrát drasticky změnily. Původní bohatý ekosystém nejdříve
úplně zpustnul, ale později se znovu stal krystalicky čistým rájem plným potravy pro mohutné žraloky i
elegantní rejnoky. Podívejte se, jak se místním rybářům podařilo vrátit čas, zachránit a znovu obnovit
jeden z nejmajestátnějších korálových útesů na světě.
26. 1. 22.00 – Divoký Singapur: Pralesy
V Singapuru najdete jeden z pouhých dvou pralesů na světě, které rostou na území města. Ten
singapurský je plný vzácných a fascinujících zvířecích i rostlinných druhů. Mnohé z nich se podařilo
natočit vůbec poprvé. Malého kančila, tlupu langurů, létající dráčky nebo vynalézavé brouky, kterými
se půda v pralese jen hemží, uvidíte v tomto přírodovědném filmu.
27. 1. 20.00 – Putování tažných ptáků
Díky dechberoucím detailním leteckým záběrům odhalíme tajemství ptačího letu. Během migrace
každoročně zahynou miliardy tažných ptáků. Zabije je hlad, žízeň, vyčerpání nebo znečištění životního
prostředí. Další se stanou oběťmi lovců, větrných mlýnů a elektrického vedení. Dravci je napadají
nejen za letu, ale i během spánku. Tak proč každý rok podstupují tak těžkou a namáhavou cestu?
Jakými změnami prošla migrace ptáků v průběhu minulých generací? Jak to, že bernešky najdou
cestu od řeky Ems v severním Německu až na severní polární kruh? Jak může mladý čáp vědět, kudy
se dostat do Afriky, přestože tam nikdy nebyl? Na všechny tyto, ale i mnohé další, zajímavé otázky
odpovídá celovečerní přírodovědný film Putování tažných ptáků.
28. 1. 22.00 – Vláda plazů
Plazi vypadají jako šupinatá monstra z jiných časů. Jako chladnokrevné a pomalé pozůstatky dávno
minulé éry. Plazy také často považujeme za primitivní zvířata, ale nenechte se zmást. Můžou být
překvapivě rychlí, inteligentní, a dokonce i společenští. My savci si myslíme, že vládneme světu, ale
plazi tady jsou dvakrát déle a stále se jim daří dobře. Rovnou měrou nás fascinují a děsí. Proto si
nemůžeme pomoct a snažíme se porozumět jejich starověkému způsobu myšlení. A čím víc tajemství
se vědcům podaří odhalit, tím pozoruhodnější plazi jsou.
30. 1. 21.00 – Bílí vlci: Přízraky Arktidy
Na nejsevernějším výběžku Kanady leží pustý a divoký kraj odříznutý od okolního světa: ostrov
Ellesmere. Právě tady žije rodina vlků, která se snaží vychovat v nehostinných podmínkách své
mladé. Vlci jsou hlavními hrdiny přírodovědného snímku, jenž se odehrává v okouzlujícím prostředí,
a nabízí vzácný pohled do málo známého světa. Ve vlčí smečce musí všichni spolupracovat. Jinak
nepřežije. Sněhurka a Alpha, matka a otec celé rodiny, jsou obětavým párem. Podařilo se jim provést
smečku temnými zimními měsíci, ale teď stojí před novou výzvou: postarat se o mladé během
krátkého arktického léta. Nenechte si ujít dosud nevídané záběry ze života vlčí smečky. Tento
přírodovědný film je dojemným příběhem o věrnosti, přátelství a hluboké obětavosti. Odhaluje potíže
i úspěchy rodiny, která se snaží přežít na jednom z posledních divokých míst světa.
www.prima-zoom.cz – unikátní on-line magazín: základní info, program, aktuality, fotografie,
zajímavé články a ještě něco navíc.

