
 

 

  

Prima ZOOM – příroda v květnu 2022 

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. 

 

4. 5. 20.00 – Záhady deštného pralesa 

Ostrov Barro Colorado, který leží v Panamském průplavu, je plný záhad. Některé se týkají 

rozmanitých druhů místních živočichů. Jiné souvisí přímo se samotným ostrovem. Každý rok sem 

sjíždějí stovky vědců a studentů, aby odhalili tajemství deštného pralesa. Ale tento rok je všechno 

úplně jinak. Na ostrov udeřila sucha, a nikdo neví proč. Sledujte práci výzkumných týmů, které bádají 

a experimentují uprostřed nedotčené přírody, a hlavně se snaží zjistit, kam se poděl déšť a kdy se 

zase vrátí. 

4. 5. 21.00 – Zrození Severní Ameriky (Počátek) 

Ohnivé erupce. Gigantické záplavy. Drtivé nárazy velkých ledových ker. Masivní bombardování 

z vesmíru. Severní Ameriku formovaly mocné přírodní síly. Tato velkolepá třídílná dokumentární mini 

série odhaluje zapomenutý svět, který existoval dlouho před tím naším. Který křižovaly dávno ztracená 

pohoří, pouště velikosti Afriky a obrovitá vnitrozemní moře rozprostřená po délce celého kontinentu. 

Prozkoumejte světoznámé a ikonické americké pamětihodnosti, jako jsou Grand Canyon nebo 

Niagarské vodopády z úplně jiného pohledu, než jste dosud byli zvyklí. Sledujte nezastavitelné střety 

přírodních sil, které mají schopnost tvořit i ničit. Proslulý paleontolog Kirk Johnson vás zve na 

velkolepou výpravu do neklidné a bouřlivé minulosti Severní Ameriky. A přitom hledá odpovědi na tyto 

tři základní otázky: Jak tento kontinent vznikl? Jak se na něm vyvíjel život? A jakým způsobem se 

podoba severoamerického kontinentu podepsala na jeho obyvatelích? Odhalte neuvěřitelný příběh 

Zrození Severní Ameriky. 

5. 5. 22.00 – Frank a býčí zápasy (Představení) 

Býčí zápasy ve Španělsku jsou světoznámou, ale velice kontroverzní tradicí, kterou mnozí kritizují 

a považují ji za prachsprosté týrání zvířat. Každoročně kvůli nim skončí na jatkách více než 11 000 

býků. „Divoký“ Frank Cuesta se pustil do vyšetřování s cílem odhalit, kde je pravda. Říká, že býčí 

zápasy skončí, až na ně lidé přestanou chodit. A přestože je proti jakémukoli zákazu, je přesvědčený, 

že tento okamžik přijde, i když to možná nebude brzy. Nenechte si ujít další fascinující seriál 

s oblíbeným moderátorem a dobrodruhem Divokým Frankem. 

5. 5. 23.00 – Zabiják netopýrů 

V průběhu šesti let zemřelo v Severní Americe přibližně šest a půl milionu netopýrů. Tato čísla 

znamenají jednu z nejhorších přírodních katastrof v dějinách. Doktorka Dee Ann Reederová z 

univerzity v pensylvánském Lewisburgu, která spolupracuje se Smithsonian Institute, a Greg Turner z 



 

 

pensylvánské lovecké komise bojují proti nemoci, která netopýry žene na pokraj vyhynutí. Zasáhla 

minimálně devatenáct amerických států a čtyři kanadské provincie. Doktor Nickolay Hristov z 

univerzity v Salemu zároveň ve stejnou dobu sleduje rozsáhlé netopýří kolonie tadaridy guánové v 

Texasu a Novém Mexiku, kde se snaží zjistit, jestli jsou i ony v ohrožení. 

6. 5. 20.00 – Velryby na lovu 

V teplém Pacifiku u pobřeží Maui velrybí matka porodila potomka. Nyní nastala chvíle, kdy musí s 

mládětem vyrazit na pět a půl tisíc kilometrů dlouhou cestu ke studeným vodám Aljašky. Přestože už 

přišla o třicet procent vlastní váhy, musí mládě neustále krmit. Až se dostanou na jih Aljašky, matka 

bude s ostatními velrybami lovit sledě. Na sledě sem připlouvají také orky, jenže ty mají zálusk i na 

velrybí mláďata. Zpěv shromážděných velryb přehluší jedině kdákání všudypřítomných racků. Na 

nedalekých útesech jich tady hnízdí celé tisíce. Na lovu se snaží přiživit také všemi mastmi mazaní 

lachtani. Velrybám se to moc nezamlouvá. Zvláštní hra na kočku a myš právě začíná. 

7. 5. 20.00 – Nigel Marven: Divoká Střední Amerika (Honduras) 

Připojte se k oblíbenému moderátorovi a dobrodruhovi Nigelu Marvenovi, který vyrazil na plavbu 

úzkým průlivem mezi Severní a Jižní Amerikou. Co hledá? Fascinující a úžasná zvířata i dojemné 

příběhy. Daří se mu je najít? Na každém kroku! Moderátor, přírodovědec a dobrodruh Nigel Marven 

odhaluje dechberoucí krajinu pozoruhodné oblasti mezi Severní a Jižní Amerikou. Objevuje mnoho 

zvláštních a výjimečných zvířat, která ve Střední Americe žijí. A seznamuje nás s lidmi, kteří zasvětili 

životy ochraně drahocenné přírody. Zároveň se dozvídá více o dávném odkazu starověké mayské 

civilizace, jež ovládala území všech států, do nichž zavítá od Guatemaly, přes Honduras, až po 

Kostariku. 

7. 5. 21.00 – Levhart teenager 

Pemba je teprve dospívající samec levharta. Ještě je teenager, a proto vůbec neumí lovit, takže je 

naprosto závislý na své kropenaté matce. Ale když se matka najednou zraní a už nedokáže obstarat 

jídlo, Pemba má nové povinnosti. Jak si s nimi poradí? 

11. 5. 20.00 – Nedotčený ráj: Jižní Asie 

Tento přírodovědný dokument představuje divoké a extrémní půvaby nedoceněného ráje, který nabízí 

jihoasijská příroda. Nenechte se zviklat neklidnou dobou celosvětových klimatických změn a navštivte 

spolu s námi nekonečnou a rozmanitou krajinu. Zjistěte, jak se místní ikonická zvířata dokázala 

přizpůsobit extrémním podmínkám a neúprosnému počasí. Sledujte, jak v rozmanitém prostředí 

zvířata bojují o život. Snímek Nedotčený ráj: Jižní Asie zachycuje i ty nejmenší detaily dechberoucích 

scenérií v nejvyšším možném rozlišení. Odhalte vzrušující životy zvířat na všech úrovních potravního 

řetězce a ve všech možných prostředích – od lesního podrostu, přes jeskynní systémy, až po vodní 

toky.  

12. 5. 23.00 – Ptačí inteligence bez hranic 

Tato zázračná dítka zvířecí říše mají zobáky a pera – a velmi zvláštní schopnosti! Nestor kea z 

Nového Zélandu je jediným druhem papouška žijícím v zasněžených horských oblastech. Rád zkouší, 

co dovede jeho vlastní mozek, řeší hádanky a zlobí turisty. Dokáže si odšroubovat láhev nebo otevřít 

batoh. Vypadá přitom tak odhodlaně, jako by rozuměl technice a fyzice. Tisíce mil na sever v Nové 

Kaledonii žijí další talentovaní ptáci. Místní vrány dokážou používat široký okruh nářadí určeného pro 

různé příležitosti. Jaké je tajemství jejich inteligence? Vychutnejte si velký test ptačího IQ a jeho 

výsledky, které jsou stejně zábavné jako překvapivé. 

13. 5. 20.00 – Kongo: Řeka extrémů (U pramene) 



 

 

Řeka, která vypije všechny ostatní – tak jí říkají místní. Kongo je druhým největším říčním tokem na 

světě (z hlediska velikosti povodí a objemu průkoku). Na začátku, v severní Zambii, je pouhým 

pramínkem, ale po cestě na západ stále nabírá na síle. Je čím dál větší a stejně rostou i zvířata v jejím 

okolí. V hustém papyrovém porostu se ukrývá člunozobec africký. Ve větvích stromů číhají na kořist 

metrové krajty a ve vodách pod nimi spolu bojují obrovští hroši o moc a uznání. Aby zvířata v Kongu 

přežila, musí se přizpůsobit extrémním podmínkám. Evoluce tady dokonce zplodila některé jedinečné 

exempláře: například ryby s plícemi a křídly lovící na souši. Řeka Kongo navíc zalévá druhý největší 

prales na Zemi, ve kterém žije slon lesní. Zástupci tohoto druhu se znovu a znovu vrací do magické 

zátoky Dzanga. Co je tam vábí? Další z úžasných tajemství řeky Kongo. 

14. 5. 21.00 – Lví bratři: Od kotěte po krále 

Lví mládě se narodí do mocné smečky a rychle se mu podaří zajistit si vůdčí postavení mezi ostatními 

sourozenci. Jenže po prohraném souboji s vlastním otcem je tento mladý samec s okamžitou platností 

vykázán do vyhnanství. Jak si poradí s brutální realitou africké savany? 

18. 5. 20.00 – Nedotčený ráj: Turecko 

Hluboké lesy a pusté pouště, rozeklaná horská pohoří nebo pestrobarevná moře – to jsou přírodní 

krásy Turecka, které zůstávají ukryty před okolním světem. V této exotické zemi se Západ setkává 

s Východem a lesy přecházejí v pouště. Když se pořádně podíváte, místní zvířata ve vás vzbudí 

skutečný a nefalšovaný úžas. Turecko je veliká a různorodá země. Může se pochlubit okouzlující 

krajinou a přírodními krásami, které ohraničují čtyři různá moře. Ať už jde o sněhem pokryté horské 

průsmyky nebo úžasné korálové útesy, tato země je plná neznámých přírodních krás. Odhalte 

nejdivočejší kouty Turecka. Zjistíte, že tady není nic takové, jak to na první pohled vypadá. A že 

příroda ve dne i v noci bojuje v nekonečné válce o život uprostřed světa, jenže se neustále mění. 

Filmová rozmanitost Turecka je zachycena v nejvyšším rozlišení. Ale důležitou roli v tomto uhrančivém 

přírodním filmu hraje také zvuk – uslyšíte, jak „vyjí“ místní pouště nebo „šeptají“ lesy. A určitě 

nepřeslechnete hudbu, jež se stala vášnivou zvukovou kulisou vzácných a plachých zástupců z říše 

zvířat. 

19. 5. 23.00 – Cirkus na obloze 

Dravci patří k nejimpozantnějším tvorům na naší obloze. Orli, sokoli a jestřábi jsou z nich nejznámější. 

Ale zrovna to nejsou lovci, kteří typicky krouží nad poli a pastvinami. Určitě ne tak jako káňata a 

motáci. Tito nejlehčí dravci jsou zároveň nejzajímavější. Když si hledají partnera nebo partnerku pro 

příští období páření, oddávají se ve vzduchu nespoutaným akrobatickým kouskům. A když klidně a 

jistě plachtí nad otevřenou krajinou, znamená to, že vyrazili na lov. Člověk mění okolní krajinu a počty 

hlodavců ve volné přírodě na některých místech dramaticky klesají. Kvůli tomu je v ohrožení také 

dechberoucí akrobatický cirkus dravých ptáků na obloze. Ale protože dravci se dokážou pozoruhodně 

přizpůsobit, show pokračuje. 

21. 5. 21.00 – Lvice: Lov a přežiješ 

Vzrušující přírodovědný dokumentární film sleduje životní osudy tří lvic z odlišných míst afrického 

kontinentu. Odhalte, jak se každá z nich musí potýkat a vyrovnávat s odlišnými překážkami, na které 

narážejí v různorodých životních prostředích. A jaké strategie přitom využívají, aby se jim podařilo 

ulovit kořist a dokázaly díky tomu přežít. 

25. 5. 20.00 – Tajemství veverek 

Veverky jsou jedním z nejrozšířenějších zvířecích druhů na světě. Co je tajemstvím jejich úspěchu? 

Některé veverky umí plachtit vzduchem, jiné vyzrát nad chřestýšem nebo přežít za tak nízkých teplot 



 

 

jako žádný jiný savec. Odhalte společně s námi neuvěřitelné a výjimečné schopnosti těchto drzých 

zvířátek a sledujte, jak je otestujeme tváří v tvář speciálně navrženým výzvám. Spolu s některými z 

předních světových odborníků na tento zvířecí druh dospějeme k překvapivým a přelomovým objevům 

– od veverky liščí, která si zapamatuje, kam uložila až 9000 ořechů, až po veverku popelavou, jejíž 

skoky v korunách stromů inspirovaly nové pokroky v robotice. Kromě toho se podíváme na svět očima 

osiřelé veverky obecné. Budeme sledovat, jak vyrůstá a učí se všechny dovednosti, které bude 

potřebovat po vypuštění zpátky do volné přírody. Nastal čas seznámit se zblízka se zvířetem, jaké 

bychom nikdy neměli podcenit – se super veverkou. 

25. 5. 21.00 – Španělsko: Ráj mezi dvěma světy 

Španělsko je významná a důležitá země pro všechny ptačí druhy nejen z Evropy, ale i z Afriky. A to 

hlavně díky strategicky výhodné poloze mezi těmito dvěma kontinenty. Španělské klima je ovlivněno 

evropskou, a zároveň africkou stranou. Díky tomu se v této oblasti vyvinulo bohaté a různorodé životní 

prostředí. A tím pádem je zde také ideální místo vhodné pro nejrůznější zvířata. Španělsko je zkrátka 

učiněný hotspot pro veškeré ptactvo a ráj mezi dvěma světy. 

26. 5. 23.00 – Daman: Mistr přežití 

Damani jsou malí, roztomilí a naprosto úžasní. Návštěvníci jihoafrického pobřeží žasnou nad jejich 

dechberoucími kousky mezi vysokými rozeklanými skalami. Připomínají sice sviště, ale jejich 

nejbližšími příbuznými jsou ve skutečnosti slon a kapustňák. Což je asi nejméně podivná věc, kterou 

se o nich můžete dozvědět. Damani jsou ohromně společenští. Přestože patří k býložravcům, 

hledáním potravy stráví pouhou hodinu denně. Mají tedy spoustu volného času na hraní, tulení se 

nebo polehávání. Navíc se můžou pochlubit opravdu neobvyklými anatomickými rysy: duhovky v jejich 

očích mají schopnost stáhnout se natolik, že damani můžou bez problémů hledět přímo do slunce. 

Jejich chodidla jsou speciálně přizpůsobená na lezení po skalnatém povrchu. Samci dokonce umí 

zpívat. Aspoň když se uchází o tlapku své vyvolené. Jsou to v podstatě mírumilovná zvířátka, ale když 

se ocitají zahnána do úzkých, stává se z nich divoká banda. 

27. 5. 20.00 – Stechlin: Svět průzračných jezer 

Nejhlubším jezerem v braniborské oblasti je nejčistší jezero celého Německa, Stechlinské jezero. Má 

průzračně čistou vodu a díky tomu proniká světlo do větší hloubky a vodní rostliny tu rostou v hloubce 

až 17 metrů. Porosty zde tvoří louky parožnatek. I v největší hloubce je jezero bohaté na kyslík, okolní 

lesy jej chrání před proniknutím zemědělských látek do vody. Žije zde jeden z nejrychlejších ptáků, 

sokol stěhovavý. V roce 2001 byla oblast vyhlášena přírodním parkem, v jehož znaku je pták hohol. 

Ten hnízdí v kotlinách starých stromů. Pod spadlými kmeny mají útočiště štiky, až 1,5 metru dlouhé. 

Braniborsko, a především Stechlinský přírodní park, je oblastí s největším počtem mláďat orlovce 

říčního v celé Evropě. V oblasti je více než 100 jezer a v jednom z nich jsou volně žijící želvy. Ještě v 

19. století byla evropská želva bahenní široce rozšířena, ale vysoušení močálovitých oblastí ji téměř 

vyhubilo. 

28. 5. 21.00 – Velké šelmy Serengeti 

Sledujte napínavý příběh lva a geparda, kteří se snaží přežít klimatické změny v africké Serengeti. 

Během vyprahlého období sucha se narodí dva malí lvi. Ale jejich vyhladovělá matka lvice Kali 

přichází o mléko. V zoufalé snaze nakrmit mláďata sežere zdechlinu hrocha. Mezitím na jiném místě 

samec geparda jménem Moto najde zalíbení v samici, která se jmenuje Nyota. Jenže když jednoho 

dne zmizí, Moto se ji snaží najít na nekonečných pláních. A čeká ho velké překvapení.  

 



 

 

 

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

zajímavé články, a ještě něco navíc. 
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