
  

Prima ZOOM – příroda v srpnu 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. 8. 23.00 – Krásy divokých Galapág (V sevření oceánu) 

V dálavách Tichého oceánu se ukrývá zvláštní svět, jaký byste marně hledali jinde. 
Před mnoha milióny let se z vln vynořila nová země, kde se usadila 
nejpodivuhodnější zvířata na Zemi. Ale to není všechno, na Galapágách se toho 
ukrývá ještě víc, než je patrné na první pohled. Je to souostroví stvořené 
nespoutanými silami živlů. Ráj naprosto vydaný napospas divokým mořským 
proudům. Dochází tady k neustálým přeměnám, díky kterým mohou zdejší obyvatelé 
přežívat nejen na souši, ale i v okolních vodách. Prohlédněte si zblízka nejslavnější 
ostrovy světa! Připravte se, že uvidíte Galapágy tak, jak jste je dosud nikdy neviděli, 
a že vás to pořádně překvapí. 
 
5. 8. 20.00 – Když žraloci útočí V (1. díl) 

Nad pobřežími Ameriky, ale i exotickými plážemi po celém světě, visí temná hrozba 
útoku žraloka na člověka, kvůli níž se dovolená snů rázem mění v noční můru. K 
mnoha takovým útokům dochází náhle a v nečekaných místech. Nad tím proč, si 
lámou hlavu nejen místní obyvatelé, ale také zkušení odborníci z řad přírodovědců. 
Pátá řada seriálu z produkce National Geographic se zabývá vyšetřováním dalších 
záhadných a podivuhodných incidentů. A snaží se odhalit, co má vliv na žraloky, 
jeden z neobávanějších druhů matky přírody. Tentokrát se podíváme, jak útoky 
žraloků změnily ráj líbánek Seychely na učiněné peklo. Pokusíme se zjistit, proč byly 
dvě děti napadeny žralokem na místech vzdálených ani ne dva kilometry od sebe a 
během pouhé hodiny. Nebo se pokusíme odhalit příčinu, proč je jedno místo v 
Brazílii nejvíce smrtícím pobřežím celé Jižní Ameriky. 
 
6. 8. 21.00 – Síla živlů (Oheň a led) 

Kvůli bouřlivému a nevyzpytatelnému počasí si všichni až příliš dobře uvědomujeme 
sílu přírodních živlů. Jednou za čas ji pocítíme v podobě nějaké přírodní katastrofy, 
ale pravdou je, že příroda a její živly těžce zkoušejí celý svět doslova dennodenně. 
Země je neustále v pohybu a pořád se mění. Někdy je tento proces naprosto 
nepřehlédnutelný, jako například když dojde k erupci sopky a z jejího nitra se vyvalí 
žhavá láva. Ale podobně ničivé účinky má i zima a mráz. Nejvíce je to patrné na 
obou zemských pólech, kde dokážou přežít jedině nejlépe přizpůsobená polární 
zvířata. Každoročně spadne na naší planetě tolik vodních srážek, že by půlmilionkrát 
naplnily mrakodrap Empire State Building. Není divu, že 90 % přírodních katastrof 
zahrnuje záplavy a potopy. A pak je tady ještě spalující horko a žár: vyprahlé pouště 
pokrývají pětinu Země a tamní teplota může dosáhnout až 50 stupňů Celsia. Přírodní 
živly odjakživa formovaly celou naši planetu – na jedné straně mají neuvěřitelně 
ničivý účinek, ale na druhé vytvářejí nové příležitosti pro život. 



12. 8. 21.00 – Napříč Gibraltarským průlivem (Atlantické a středomořské 
proudy) 

Impozantní plachetnice a vášeň plavit se po zvlněné mořské hladině. To je vše, co 
Telmo Aldaz de la Quadra-Salcedo potřebuje k tomu, aby vyrazil na 200kilometrovou 
plavbu podél pobřeží omývaném Středozemním mořem a Tichým oceánem, které se 
setkávají v průlivu Gibraltar. Připravte se na okouzlující a místy tajuplné 
dobrodružství s vůní svobody a tu a tam také špetkou vzrušujícího nebezpečí. 
 
13. 8. 20.00 – Ostrovní ráje (Ostrovy zrozené z ohně) 

Jihovýchodní Asie je druhově nejrozmanitější oblastí na světě. Mocné přírodní živly 
tady spojily síly a stvořily ostrovy ohně – úžasný vodní svět ovládaný Měsícem a 
hluboké neprostupné pralesy, kterým kraluje tropické slunce. Proto tady žije 
výjimečně velké množství různých rostlin a zvířat. Mnohé z nich se jinde nevyskytují. 
Ostrovní ráje jihovýchodní Asie patří k nejvíce okouzlujícím a druhově nejpestřejším 
místům na Zemi. Jejich obyvatelé jsou majestátní, překrásní, ale také vyloženě 
bizarní. V tropických pralesech, které pokrývají rozeklané svahy, narazíme na 
klokany, co šplhají po stromech, nebo divoká prasata, jimž kly prorůstají skrz hlavu. 
Tam, kde mají nosorožci srst a ptáci se líhnou z písku, vládnou největší a 
nejmohutnější kočkovité šelmy. Nechybí dokonce ani jedovatí vodní hadi. Zavítejte 
spolu s námi do neuvěřitelných a zvláštních míst. A odhalte jejich tajemství. 
 
17. 8. 21.00 – Divoké Karpaty (Koloběh života) 

Přírodovědný dokument Divoké Karpaty zachycuje střídání čtyř ročních období – od 
úrodného podzimu, přes hlubokou zimu, až po první záchvěvy jara. Navštivte 
okouzlující svět nekonečné krásy, živoucích barev a věčných tradic. Vesnice a 
komunity, které prosperují díky ochraně přírody a ekologické turistice. Pravěké 
neolitické jeskynní domy. Sněhem pokryté, těžko přístupné vrcholky hor. Ledové 
chrámy. Tento snímek představuje Rumunsko v takové podobě, v jaké jsme ho 
dosud neviděli. Tento okouzlující film přináší fantastické záběry divokých zvířat a 
strhující i dojemné rozhovory s mnoha různými odborníky. Ale také odhaluje šokující 
ničivé důsledky ilegální těžby dřeva a vysvětluje, proč musí být zastavena. Jinak se 
nepodaří zabránit naprosté destrukci poslední velké divočiny na evropském území 
ani jejích nejcennějších pokladů. 
 
18. 8. 23.00 – Sousedé z divočiny (Jak zvířata sdílejí svá obydlí) 

Tři z největších stavitelů zvířecího světa žijí v africké savaně: společensky založený 
pták snovač pospolitý, hrabáč kapský a termiti. Snovači se sdružují do kolonií 
čítajících několik stovek jedinců. Společně staví jedno velké hnízdo, ve kterém má 
každý pták vlastní útočiště. Hrabáči budují podzemní jeskynní systémy několik metrů 
hluboko pod povrchem a termiti neúnavně konstruují impozantní mrakodrapy z písku, 
slin a exkrementů. Ale žádné z těchto zvířat nemá své impozantní obydlí jenom pro 
sebe. Žije s nimi také mnoho spolubydlících původem z jiných druhů, ať už jde 
o drobný hmyz, plazy a ptáky, nebo dokonce velké savce. A nejenže stavitelé a jejich 
nájemníci bydlí společně pod jednou střechou, jsou si navíc i vzájemně prospěšní. 
Jak moc který spolubydlící přispívá komunitě, se liší byt od bytu. Draví ptáci jako 
sokolík obojkový a výr velký nebo plazi z čeledi scinkovitých poskytují snovačům 
výměnou za útočiště ochranu a bezpečí. Naopak termity nechrání nikdo, každý je 
jedině využívá. Jejich spolubydlící jejich stavby ničí, nebo je dokonce občas žerou. 
Ve sdíleném bydlení hrabáčů panuje ve všech ohledech denní rutina. Mnozí sousedé 
z jejich podzemní komunity se většinou ani nikdy nepotkají. Přesto někteří z nich, 
například hyenka hřívnatá, získávají od hrabáčů i něco víc než jen střechu nad 



hlavou. Hyenky by se bez schopnosti hrabáčů v zimě neobešly a uhynuly by hlady. 
Soužití zvířat v africké savaně má zkrátka své výhody i nevýhody. Tyto komunity se 
však příliš neliší od těch, jaké známe u nás lidí – když je více místa k bydlení, více 
jídla a více pestrosti, prospívá to všem. 
 
24. 8. 20.00 – Evoluce v izolaci 

Když se ohlédneme za geologickou minulostí naší planety, můžeme zřetelně 
rozpoznat, že během různých příležitostí došlo ke vzestupu i poklesu hladiny moří. 
Během doby ledové před jednadvaceti tisíci lety dosahovalo Středozemní moře o 
130 metrů níže než dnes a Baleárské ostrovy vypadaly úplně jinak, než jak je známe. 
Po vzestupu mořské hladiny bylo několik různých oblastí odříznuto a izolováno od 
okolního světa. Zvířata na nově vytvořených ostrůvcích se ocitla v pasti. Většina z 
nich uhynula. Ale některým se podařilo přizpůsobit tak dobře, že v nehostinných 
podmínkách úspěšně přežívají dodnes. Vydejte se na vzrušující dobrodružnou 
výpravu na nejvzdálenější ostrůvek ve Středozemním moři, „plovoucí“ daleko od 
jakékoli pevniny. Místní atmosférické podmínky jsou extrémně nepříjemné. Kde 
nemilosrdný vítr a moře nedovoluje vegetaci zapustit kořeny. A kde přesto žije 
neuvěřitelná ještěrka Lilfordova. 
 
24. 8. 21.00 – Jelen: Symbol starého lesa 

Ve starých lesech, někde mezi stromy, které rostou už stovky let, můžete narazit na 
jelena. Když máte opravdu štěstí, naskytne se vám příležitost pořádně si ho 
prohlédnout. V takovém případě si určitě všimnete jeho nejvýraznějšího poznávacího 
znamení – paroží. Je impozantně veliké a rozvětvené. Jelen je nosí elegantně, 
majestátně a s patřičnou pýchou. Tak vznešené zvíře jako je jelen se vždy těšilo 
zvláštní pozornosti. Starověcí Mayové nazývali sami sebe lidem Ah Maya – dětmi 
jelena. Považovali tato majestátní zvířata za své předky a věřili, že jsou symbolem 
zrození nového života. V keltské mytologii byl bůh Cernunnos vykreslován s jelením 
parožím, které symbolizovalo zároveň zrození i úmrtí. Ruský spisovatel Lev Tolstoj 
popsal vlastní sexuální touhou, kterou zažil v mládí, jako „pocity jelena“. Jaké je 
spojení mezi jelením parožím a lidskou sexualitou? Odpověď na tuto otázku vám 
určitě prozradíme. A také vám řekneme, že žádné zvíře není více hodno titulu „sex 
symbol starého lesa“ než jelen. 
 
25. 8. 23.00 – Nečekaná divočina 

V srdci Evropy leží tajuplná divočina. Pozoruhodný kus přírody je pro migrující ptáky 
naprosto nenahraditelný. I když má tato přírodní rezervace jen malou rozlohu, její 
význam je obrovský a historie bohatá. Na jaře tady odpočívá bezpočet vzácných 
ptáků, kteří čekají, až se jim znovu dobijí baterky, aby mohli pokračovat dál k 
severským hnízdištím – někteří z nich urazí až 7000 kilometrů. Tato přírodní 
rezervace je zvláštní nejen díky tomu, že se pyšní bohatou biodiverzitou, ale také 
proto, že byla vytvořena člověkem. Až do 70. let 20. století sem kanalizace přiváděla 
veškerou odpadní vodu z německého města Münster. Když byly odpadní roury 
postupně přesměrovány, z místní krajiny se úplnou náhodou stal ráj vodního ptactva. 
Došlo k tomu zhruba ve stejné době, kdy byly cenné mokřady ve všech zemích 
Evropy nemilosrdně obětovány rozvoji zemědělství a městské zástavby. Dnes je z 
této přírodní rezervace ostrůvek klidu, který některým z nejohroženějších druhů zvířat 
poskytuje důležité místo k životu. Tento dokument zachycuje poutavé příběhy 
jednotlivých zvířat a odhaluje, jak pestrost a rozmanitost vzkvétají díky náhodně 
vytvořené divočině. 
 
 



27. 8. 21.00 – 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. 
 
30. 8. 23.00 – Krásy Jižního Tyrolska (Dolomity) 

Dechberoucí krajina, mírné slunečné klima, pohnuté dějiny na křižovatce dvou kultur, 
velkorysá pohostinnost a vynikající kuchyně, živé tradice v řemeslech, hudbě, umění 
i architektuře – Jižní Tyrolsko vás uchvátí rozmanitostí a jedinečnou směsí alpských 
zvyků a středomořských chutí. Nejseverněji položená provincie Itálie leží na jihu od 
Alp a patří k nejpopulárnějším turistickým destinacím v Evropě. Najdete zde 
majestátní vysokohorské prostředí Dolomitů, bohaté louky nejvýše položených 
evropských pastvin, lákavé vinice na březích jezer, živé regionální centrum Bolzano 
nebo půvabné městečko Merano. Na jaře vás ohromí sady kvetoucích jabloní, v létě 
se z tohoto místa stává ráj všech pěších turistů, na podzim zraje bohatá úroda 
vinných hroznů a kaštanů a v zimě se Jižní Tyrolsko stává vysněným cílem lyžařů a 
milovníků pohádkově zasněžené krajiny. Poznejte všechny Krásy Jižního Tyrolska ve 
stejnojmenném seriálu. 
 
31. 8. 20.00 – Národní park Big Bend 

Na hranicích Spojených států a Mexika vyhloubila Rio Grande, jedna z 
nejlegendárnějších a nejznámějších amerických řek, hluboké kaňony. Na tomto 
území vznikl Big Bend, jeden z nejkrásnějších národních parku v Americe. Rio 
Grande je životně důležitou tepnou dech beroucí pohraniční krajiny, jež je mnohem 
více než pouhým pochybným jevištěm nechvalně proslulé zdi prezidenta Trumpa. 
Místní divoká zvířata neuznávají žádné hranice. Široširá neposkvrněná poušť je 
nejen bizarně krásná, ale také domovem některých z nejzajímavějších druhů celé 
Ameriky. Žije tady více ptáků, motýlů, netopýrů, plazů a štírů než v jakémkoliv jiném 
americkém přírodním parku. Zveme vás na návštěvu. 
 
31. 8. 21.00 – Zubr: Rytíř starého lesa 

Jen se podívejte, jaký je to obr! V lese plném stoletých stromů žil už před miliony let. 
Zubr je tak starověkým druhem zvířete, že o jeho vznešeném původu nejsou žádné 
pochyby. Má rohy, které jsou děsivou zbraní. Dopadají jako meč spravedlnosti na 
každého, kdo by neměl dost rozumu a zkoušel by zubra nějak vyprovokovat. Zubr se 
zkratka nápadně podobá středověkému rytíři. Možná vás to překvapí, ale život zubra 
jakoby probíhal podle rytířských zásad a pravidel. Respektuje své protivníky, stará se 
o svou dámu, vykoná v jejím jméně velké skutky cti a nikdy neutíká před bojem. A tak 
se příběh tohoto přírodovědného filmu odehrává ve zvláštním světě, jemuž budeme 
schválně říkat Kamelot. Rytíři kulatého stolu ctili svého krále Artuše, ale jeden z nich 
jménem Lancelot se přesto vášnivě zamiloval do královny Guinevery. Ukážeme vám 
ten samý příběh v poněkud odlišné podobě. Jeho hrdiny jsou zubři.   

 



 
www.prima-zoom.cz – unikátní on-line magazín: základní info, program, aktuality, 
fotografie, zajímavé články, a ještě něco navíc. 

 
 
 
Prima ZOOM – premiérové tematické bloky „Zvířata“ vždy v úterý od 22.00 do 24.00; 
„Příroda“ vždy ve středu od 20.00 do 22.00; „Příroda“ vždy ve čtvrtek od 22.00 do 
24.00; „Příroda“ vždy v pátek od 20.00 do 22.00 hod. a „Extra“ vždy v sobotu od 
20.00 do 22.00 hod. 
 
2. 8. út 
22.00 – Veterinář z vysočiny II (8. díl) 
23.00 – Pohotovost pro exotická zvířata III (Krajta s dýchacími problémy) 
 
3. 8. st 
20.00 – Síla života II (Čína – střecha světa) 
21.00 – Divoké Karpaty (Z hor až k moři) 
 
4. 8. čt 
22.00 – Chile: Divoká cesta (4. díl) 
23.00 – Krásy divokých Galapág (V sevření oceánu) 
 
5. 8. pá 
20.00 – Když žraloci útočí V (1. díl) 
21.00 – Vodní obři IV (6. díl) 
 
6. 8. so 
20.00 – Neuvěřitelné schopnosti zvířat (6. díl) 
21.00 – Síla živlů (Oheň a led) 
 
9. 8. út 
22.00 – Veterinář z vysočiny II (9. díl) 
23.00 – Pohotovost pro exotická zvířata III (Potíže s kosmanem) 
 
10. 8. st 
20.00 – Síla života II (Vyprahlá poušť Namib) 
21.00 – Divoké Karpaty (Věčná divočina) 
 
11. 8. čt 
22.00 – Chile: Divoká cesta (5. díl) 
23.00 – Krásy divokých Galapág (Uvězněni v ráji) 
 
12. 8. pá 
20.00 – Když žraloci útočí V (2. díl) 
21.00 – Napříč Gibraltarským průlivem (Atlantické a středomořské proudy) 
 
13. 8. so 
20.00 – Ostrovní ráje (Ostrovy zrozené z ohně) 
21.00 – Síla živlů (Moc vody) 
 
16. 8. út 
22.00 – Veterinář z vysočiny II (10. díl) 
23.00 – Pohotovost pro exotická zvířata III (Výjezd za aligátorem) 
 

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


17. 8. st 
20.00 – Síla života II (Kostarika) 
21.00 – Divoké Karpaty (Koloběh života) 
 
18. 8. čt 
22.00 – Chile: Divoká cesta (6. díl) 
23.00 – Sousedé z divočiny (Jak zvířata sdílejí svá obydlí) 
 
19. 8. pá 
20.00 – Když žraloci útočí V (3. díl) 
21.00 – Napříč Gibraltarským průlivem (Východní a západní větry) 
 
20. 8. so 
20.00 – Ostrovní ráje (Ostrovy pod vlivem Měsíce) 
21.00 – Síla živlů (Moc tepla) 
 
23. 8. út 
22.00 – Veterinář z vysočiny II (11. díl) 
23.00 – Pohotovost pro exotická zvířata III (Nadmutý králík) 
 
24. 8. st 
20.00 – Evoluce v izolaci 
21.00 – Jelen: Symbol starého lesa 
 
25. 8. čt 
22.00 – Chile: Divoká cesta (7. díl) 
23.00 – Nečekaná divočina 
 
26. 8. pá 
20.00 – Když žraloci útočí V (4. díl) 
21.00 – Napříč Gibraltarským průlivem (Po stopách tuňáků) 
 
27. 8. so 
20.00 – Ostrovní ráje (Ostrovy pod vládou Slunce) 
21.00 – Gorily v obležení 
 
30. 8. út 
22.00 – Veterinář z vysočiny II (12. díl) 
23.00 – Krásy Jižního Tyrolska (Dolomity) 
 
31. 8. st 
20.00 – Národní park Big Bend 
21.00 – Zubr: Rytíř starého lesa 
 


