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Prima ZOOM – příroda v říjnu 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. 10. 20.00 – Návrat vydry 

Poté, co vydry v celém Nizozemí vyhynuly, trvalo několik dlouhých desetiletí usilovné práce, než se je 

znovu podařilo navrátit do volné přírody. A dnes tam vydra skutečně zažívá velkolepý comeback. 

Jenže úspěch je velice prchlivý. Vydry znovu ohrožuje úbytek jejich přirozeného životního prostředí, 

houstnoucí doprava a všudypřítomné znečištění. Proto se jenom málo lidí může pochlubit tím, že se 

jim podařilo toto elegantní, ale tajuplné zvíře aspoň krátce zahlédnout. Přírodovědný film Návrat vydry 

vůbec poprvé zachycuje přirozené chování tohoto plachého zvířete v holandské přírodě. 

2. 10. 20.00 – Koloběh života: Ovocný sad 

Kvetoucí ovocné stromy, pestrobarevné louky, bzukot včel a ovoce zralé k nakousnutí – tradiční 

ovocné sady jsou v našem věčně uspěchaném světě vítanými oázami klidu. Jako živý památník naší 

dlouholeté pěstitelské kultury jsou pro matku přírodu zároveň velmi cenným přínosem. Ovocné sady 

vytvářejí přirozené prostředí pro růst vzácných bylinek a trav, takže lákají k návštěvě také různorodé 

druhy zvířat a hmyzu. Ať už jde o lišky, motýly nebo vcelku běžné rehky zahradní, ovocné oázy hýří 

životem. Vysoké koruny stromů navíc představují skvělé místo pro všemožná hnízda, a tak jablka, 

hrušky, třešně nebo ořechy nakonec nejsou lahůdkami určenými výhradně pro mlsné lidské jazýčky. 

6. 10. 21.00 – Divoká Latinská Amerika (Keporkak: Zrození obra) 

Jižní Amerika je kontinent vzrušujících protikladů. Najdeme tady prakticky všechno – od hustých 

tropických porostů amazonského deštného pralesa, přes drsné a strmé svahy vysokohorských And, 

až po krystalicky čisté vody Tichého oceánu. Díky tomuto seriálu zavítáme na místa, která patří 

k nejčistším na světě. Budeme sledovat slasti i strasti tří velice rozdílných zvířat: keporkaka, opice 

a medvěda. Nenechte si ujít poutavý příběh o tom, jak vyrůstají a dospívají, jak se páří a jak přežívají 

Divokou Latinskou Ameriku. 

7. 10. 22.00 – Lemuří ostrov (Bitevní linie) 

Rozhádané rodiny, občanská válka a milostná trápení. To je vážně tragédie! Jenže nejde o žádného 

Romea a Julii, ale o smečku lemurů kata, kteří žijí v přírodní rezervaci na Madagaskaru. Tito primáti 

jsou přímo posedlí společenským postavením a už také dokázali, že jsou nesmírně šikovní. Hlavně 

když jde o to přizpůsobit se extrémním podmínkám a proměnlivému klimatu. V přírodovědném seriálu 

Lemuří ostrov jdou vědecké poznatky ruku v ruce s dobrým (nebo i špatným) vychováním. 
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7. 10. 23.00 – Území velkých koček (Začátek invaze) 

Na konci hlubokého údolí Luangwa v africké Zambii se střetly dvě sousedící lví smečky. Obě tady 

chtějí vládnout. Kdysi mocnou smečku MK vedou stárnoucí samci. Jejich počty sice ještě pořád 

vzrůstají (právě teď se zrovna musí starat o pět bezbranných lvíčat), ale celá smečka postupně slábne 

a nebylo by až tak těžké zabrat si ji pro sebe. Naopak kousek výš po proudu žije hollywoodská 

smečka vedená matriarchou Avou a složená jenom z nezávislých, nespoutaných samic. Jsou velice 

vybíravé a náročné na partnery, takže už tři roky neporodily jediné lvíče. Ovšem aby si zajistily 

budoucnost, musí se pářit, protože bez dědiců nepřežije žádná – ani ta nejsilnější – dynastie. Jako by 

to nebylo dost velké drama, obě tyto smečky nyní čelí Nomádům, gangu čtyř samců hledajících vlastní 

teritorium. Spolu s nimi přichází do údolí násilí a smrt. Nomádi se nezastaví před ničím. Chtějí získat 

bohaté území na březích řeky Luangwa jenom pro sebe, najít si družky a zplodit potomky. Sledujte 

vzrušující přírodovědný seriál Území velkých koček, ve kterém se každý lev dříve nebo později 

dostává do úzkých a ocitá se tváří v tvář smrtelnému nebezpečí. Která z těchto smeček dokáže 

porazit nepřízně osudu a překonat největší životní výzvy? 

8. 10. 20.00 – Vltava: Zlatá řeka 

V pohoří Šumava pramení Vltava. Nejdelší řeka České republiky je napájená přítoky Studené a Teplé 

Vltavy. Razí si cestu šumavskými vřesovišti a rašeliništi. Právě tam získává svou charakteristickou 

žlutou barvu, díky níž vypadá takřka jako tekuté zlato. Ale to není jediný důvod, proč získala svou 

přezdívku Zlatá řeka. Vltava je odjakživa velkou inspirací básníků, architektů i hudebních skladatelů. 

Na jejích březích stojí bezpočet historických památek, které se staly svědky dlouhé a pestré historie 

českých zemí. Přes Vltavu se klene celkem osmnáct mostů a sama Zlatá řeka protéká Prahou, také 

zlatou a stověžatou. Toto hlavní město Česka zdobí moře zlatých střech a žlutě se třpytících 

pískovcových zdí. Takřka celý tok řeky Vltavy je poklidný. Ale čas od času upustí uzdu svému 

temperamentu, odhalí divokou povahu a zuřivě bičuje a podemílá vlastní břehy. Na těchto místech 

musí být Vltava krocena jedinečnou kaskádou nádrží a přehrad. Jinak teče volně přirozeným říčním 

korytem a poskytuje útočiště mnoha různým druhům divokých zvířat. Mezi jinými si Vltavu oblíbil 

i sysel perličkový. A s trochou štěstí tady můžete dokonce narazit i na nějakého toho rysa nebo vlka. 

Vltava je zkrátka klenot mezi řekami a při sledování tohoto dokumentu rychle odhalíte, v čem všem je 

ještě zlatá. 

9. 10. 20.00 – Portugalsko: Divoký západ Evropy 

Představte si svět kamenitých pobřeží, osamocených vrcholů hor a zlatých prérií. V ní žije smečka 

vlků, která prohání stáda dávných mustangů, a tři masožravci udržují celý les v napětí. A vysoko 

nahoře nad tím vším žije pár čápů, kteří se snaží vychovat rodinu na úzké římse na vrcholu vysokého 

útesu. Divoký západ Evropy je místo, kde si zaslouží přežít jedině ti s nejostřejšími smysly 

a nejrychlejšími reflexy. 

12. 10. 22.00 – Tajný život krav (Samuřin svět) 

Většina z nás si myslí, že o kravách víme všechno: postávají na polích. Přežvykují trávu, co chvíli 

zabučí a samozřejmě dávají mléko. Jsou typickým symbolem zemědělství a venkovské krajiny, někteří 

je dokonce vidí jako symbol klidu a míru. Jenže krávy jsou mnohem víc než jen to. Všeobecně jsou 

brány jako mírumilovné, pokojné a trošičku hloupé. Ovšem to je chyba. Protože každá kráva má svou 

vlastní osobnost. Krávy jsou citlivé, umí se učit nové věci a jsou vcelku společensky založené. A taky 

se umí docela dobře bránit. Snímek je vyšperkovaný okouzlujícími záběry pořízenými z nečekaných 
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úhlů a zábavným, neobvyklým a vzrušujícím způsobem odhaluje poněkud nečekané momenty ze 

života krav. 

12. 10. 23.00 – Záchranáři divokých zvířat (1. díl) 

Děje se to po celkem britském venkově, na pobřeží, dokonce i na zahradách. Divoká příroda se ocitá 

na hranici kolapsu. Mnohé druhy zvířat bojují o holé přežití. Musejí se potýkat s čím dál většími 

výzvami, protože na přírodu i nadále těžce dopadají lidské aktivity a moderní způsob života. Tento 

přírodovědný seriál přibližuje neuvěřitelně pestré rozmezí divokých zvířat ze všech koutů Velké 

Británie. Zároveň se zabývá problémy, které musejí překonávat dnes a denně jen proto, aby 

nevyhynuly. Co můžeme udělat pro to, aby se jim dařilo lépe? 

15. 10. 20.00 – Kouzlo modrých hlubin (Asie) 

Objevte unikátní krásu světů ukrytých na dně moří a oceánů omývajících všechny kontinenty. Kouzlo 

modrých hlubin je fantastickou výpravou za málo známými půvaby podmořského života, jaké jinde 

nemají obdoby. Sedmidílný dokumentární seriál natočil proslulý a uznávaný polský kameraman Darek 

Sepilo. Jeho záběry vám uvíznou v paměti navždy. Začínáme v Asii, kde prozkoumáme korálový 

trojúhelník mezi Filipínami, Indonésií a Malajsií. Nechybí blízká pozorování krmení žraloků, návštěva 

antarktických obydlí tuleňů leopardích nebo migrace velryb. 

16. 10. 20.00 – Království lesa (Doba ledová) 

Odhalte krásy a tajemství divoké a nespoutané přírody ve třídílné francouzské mini sérii Království 

lesa. Ponořte se spolu s námi do říše okouzlující evropské fauny a flóry. Herec a režisér Jacques 

Perrin a režisér Jacques Cluzaud nás vezmou s sebou na velkolepou výpravu napříč časem. 

Vyrazíme až 20 tisíc let do minulosti a budeme sledovat proměny lesního království z pohledu jeho 

zvířecích obyvatel v průběhu jeho celé, dvacet tisíc let dlouhé historie. 

20. 10. 20.00 – Podzim: Svět barev 

Podzim je jediné roční období, ve kterém se setkává život se smrtí. Je to období loučení s teplým 

počasím a příprav na příchod zimy. Naposledy v roce se příroda obléká do pestrobarevných tónů a 

nabízí sladkou odměnu. Hojnost potravy je nejen vítaná, ale také potřebná – teď víc než kdy dřív. 

Krutá a nemilosrdná zima už číhá za rohem, a tak začíná závod s časem. Dokument Podzim: Svět 

barev je plný nádherně výrazných barev a neobvyklých příběhů o tom, jak zvířata bojují o přežití. 

Podívejte se, jak se příroda vyrovnává s obdobím dramatických překážek, proměn a nebezpečí.   

26. 10. 22.00 – Veterinář z Yorkshiru IX (1. díl) 

Veterináři z Yorkshiru a ochránci všech zvířat Peter Wright a Julian Norton ochotně a neúnavně 

pomáhají mazlíčkům všech velikostí. Mezi jejich klienty jsou prasata, ovce i krávy. Ale to není 

všechno. V deváté řadě oblíbeného seriálu si Peter musí poradit s těžkým případem kocoura Borise, 

kterého dopravní nehoda připravila o nohu, ještě když byl kotě. Nyní se tragická historie opakuje, 

jenže Peter si není jistý, jestli to Boris zvládne. Julian má za úkol vykastrovat prase jménem Versace. 

Jenže tenhle otec mnoha nechtěných selátek není ani trochu ochotný s ním spolupracovat. A co dělat, 

když k veterinářům dorazí mládě srnce, které nutně potřebuje rentgen – ale mohlo by ho zabít už jen 

to, že podstoupí takové lékařské vyšetření. Nenechte si ujít tyto ani další napínavé a dojemné příběhy 

Veterináře z Yorkshiru. 

27. 10. 20.00 – Orel skalní: Král hor 
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Letecké záběry páření orlů skalních, souboj mezi orlem skalním a mořským nebo detailní pohled na 

krmení malých ptáčat. To vše a ještě mnohem více najdete v dokumentu, který je intimním portrétem 

tohoto velkého opeřeného dravce. Sledujte životní osudy dvou ptáčat od vylíhnutí mezi strmými 

horskými štíty Vysokých Tater až do dramatické chvíle, kdy musí vyletět z rodného hnízda. Stanete se 

svědky tragických i komických momentů a zažijete zábavný výlet do korun stromů na pozadí 

dechberoucí horské krajiny. Budete u toho, až se majestátní král hor takřka nehybně vznese nad svým 

hustě zalesněným územím, vyhlédne si kořist hluboko v údolí a najednou se vrhne za ní strmě dolů. 

Sledovat orly skalní v jejich přirozeném prostředí znamená vidět je v celé kráse. Zažijte fantastickou 

cestu do nebes. 

27. 10. 21.00 – Krásy divoké Sardinie 

Sardinie byla odjakživa ztělesněním ryzí divočiny. Tento drahokam vulkanického původu, citlivě 

zasazený do Středozemí, se může pochlubit 1900 km dlouhým pobřežím a nekonečným bludištěm 

nedalekých ostrovů. Ale to není ani zdaleka všechno. Sardinie nabízí ještě mnohem více: zelená 

údolí, rozeklané skály, zurčící potůčky, tajuplné zříceniny a v neposlední řadě také jedinečnou místní 

faunu. Hned u pobřeží Sardinie leží nedotčený podmořský ráj, který je jedinečný, překrásný, ale také 

poměrně nebezpečný. Vody u Capo Testa při severní části ostrova obývá druh kytovců známý jako 

kulohlavci a jsou tady také delfíni nebo rejnoci. Na západě se rozkládají laguny Cabras. Divoké 

prostředí plné jezer je domovem tisíců plameňáků, kteří si pochutnávají na ulovených krevetách. 

Navíc tady hnízdí i volavky popelavé, červené a stříbřité. Tisíce netopýrů našly útočiště ve skalnatých 

horách Supramonte a Gennargentu, provrtaných nekonečným množstvím jeskyní a slují. Pod vlnami 

můžeme pozorovat, jak se hromadně páří mořští slimáci. A díky speciálním kamerám nám neuniknou 

ani podivuhodní živočichové vláknonošci s rudě světélkujícími žábrami nebo světle žluté korály v okolí 

hypotermálních lávových děr. Nenechte sim ujít tento poutavý přírodovědný film. Nenechte si ujít krásy 

divoké Sardinie! 

29. 10. 21.00 – Podivná stvoření korálových útesů 

V kouzelném světě skrytém pod hladinou, uprostřed jednoho z nejrozmanitějších prostředí na naší 

planetě, žije společenstvo pozoruhodných zvířat. Jsou podivuhodnější, než si dokážeme představit. 

Stvoření s takřka mimozemským vzhledem si osvojila zvláštní návyky, lovecké techniky i metody 

přežití. Některá mění barvy a tvary, jiná jsou neuvěřitelně malá a vybavená silnými jedy. Seznamte se 

s podivnými stvořeními korálových útesů. 

30. 10. 21.00 – Království králíků 

Bugs Bunny může skutečným králíkům a zajícům jedině závidět. Žasněte nad tím, jak tito špičkoví 

atleti využívají nejen sexy pohyby, ale i odvážné techniky přežití. Proč? Aby přechytračili, překonali 

a předběhli hladové dravce ve svých patách. Království králíků je vizuálně pestrý a informacemi nabitý 

přírodovědný film. Králíci a zajíci se proslavili tím, že nosí sametové kazajky a kapesní hodinky, 

přesně jako postavičky z oblíbených pohádkových knížek. Prosluli také díky působivé schopnosti 

plodit potomstvo. Ale když se ponoříme hlouběji do srdce přírody, uvidíte, že skuteční králíci a zajíci 

mají více fascinujících schopností, než by vás napadlo. Jsou klíčovým zvířecím druhem, jenž hraje 

důležitou roli v každém ekosystému od Skalnatých hor až k pouštím Arizony, od severních částí 

zmrzlé lesní tajgy daleko na severu Kanady až po betonovou džungli rušného centra Chicaga. 

Sledujte tento fascinující snímek a my vám garantujeme, že si králíky i zajíce, všeobecně považované 

za smolaře říše zvířat, určitě zamilujete – nejen jako menu na svém stole. Společně odhalíme 

neuvěřitelné překážky, se kterými se musí ušáci vyrovnat, a zjistíme, že jich na světě opravdu není tak 

mnoho, jak si někdy myslíme. Ať už jde o klimatické změny nebo ztrátu životního prostředí, počty 
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králíků i zajíců stále klesají, ale neměli bychom je podceňovat. Vždyť už několikrát dokázali, že se 

dokážou dokonale přizpůsobit. Nakonec se přece jen může ukázat, že jsou perfektně vybaveni 

k přežití – prostě všeho. Přidejte se k nám a zjistěte, že skuteční králíci a zajíci jsou opravdu 

pozoruhodní a umí pořádně překvapit. 

 

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

zajímavé články, a ještě něco navíc. 

 

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

