
 

 

  

Prima ZOOM – příroda v listopadu 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. 

 

1. 11. 22.00 – Pohotovost pro exotická zvířata VII (Křečík v ohrožení) 

Doktorka K. a její tým provádějí procedury, kterými zachraňují životy svých zvířecích pacientů. A 

zároveň vymýšlí nové, jedinečné způsoby, jak vyléčit jejich neduhy. Aby toho nebylo málo, pokoušejí 

se také vzdělávat jejich majitele o tom, jak se o exotická zvířata správně starat a čím je krmit. V 

pokračování oblíbeného seriálu si doktorka K. a její spolupracovníci musí poradit s agresivním 

papouškem kakadu, želvou, která potřebuje vlastní skateboard, nafouknutým malým skunkem a 

mnoha dalšími zvláštními pacienty. Pohotovost pro exotická zvířata se navíc loučí s oblíbeným 

kolegou doktorem T.   

1. 11. 23.00 – Megazoo (1. díl) 

Nový australský dokumentární seriál přináší exkluzivní pohled do zákulisí jedné z největších 

a nejstarších světových zoologických zahrad. Zoo Victoria se skládá ze tří různých částí, ve kterých se 

800 pečovatelů oddaných své práci stará o více než 5000 výjimečných zvířat. Nenechte si ujít 

návštěvu Zoo Melbourne přímo v centru města. Zavítáme také do Werribee Open Range Zoo s 

atmosférou nefalšované savany a podíváme se do okouzlující buše v Healesville Sanctuary. Hlavním 

hrdinou seriálu Megazoo je zapálená skupinka chovatelů a veterinářů, kteří pečují o úchvatnou 

směsici různých zvířat. Díky inovativním školicím metodám, špičkovému vybavení a nejmodernějším 

veterinárním technologiím uvidíte, co všechno je zapotřebí k provozování moderní vytížené zoo – 

v předních liniích boje proti vymírání divokých zvířat. Megazoo je vzrušující, dramatická podívaná, 

připomínající jízdu na horské dráze, plná dojemných i humorných scén a inspirativních příběhů. 

2. 11. 20.00 – Děsiví škrtiči 

Jsou velmi silní a smělí a patří k nejmajestátnějším hadům na světě: extrémně rychlí a hbití, němí, ale 

zato smrtící dravci, kteří ze svých obětí život doslova vymáčknou. Přírodovědný dokumentární film 

Děsiví škrtiči rozebírá život největších hadů světa.   

2. 11. 21.00 – Nespoutané Mexiko (Země mnoha tváří) 

Prozkoumejte mexickou divočinu a zvláštní směs místních divokých zvířat, která jedinečnými způsoby 

loví, migrují a rozmnožují se, aby přežila. Tento přírodovědný seriál odhaluje vzrušující dramatické 

situace a nečekané chování charismatických zvířecích hrdinů, kteří se volně prohánějí v oceánech, 

pralesích a po pouštích nespoutaného Mexika.   

 

 



 

 

3. 11. 22.00 – Frank mezi slony (1. díl) 

Známý dobrodruh a moderátor přírodovědných pořadů Frank Cuesta se vrací do Thajska. Nejen, že 

chce zkontrolovat, jak se daří zvířatům v jeho útulku, chystá se navíc vyrazit za slony. A to přímo do 

džungle, kde hledá březí slonici. Frank doufá, že ji bude moct spatřit při porodu. 

3. 11. 23.00 – Hulmani: Poslední svého druhu 

Hulmani patří k nejvíce ohroženým živočišným druhům na světě. Jejich populace je malá a míst, kde 

se vyskytují, není mnoho. Největší hrozbu představují nemilosrdní, nezodpovědní pytláci. Kvůli jejich 

opovrženíhodnému počínání od 60. let klesla populace hulmanů z původních 2500 až 2800 opic na 

pouhých 50 posledních jedinců svého druhu. Budoucnost hulmanů je v kritickém ohrožení. Každý 

hulman je vzácný a nesmírně důležitý. Ale jisté dvě nepředstavitelně cenné samičky zosobňují šanci 

svého druhu na nový začátek. Začala mezinárodní operace na záchranu hulmanů. 

4. 11. 21.00 – Mega akvárium II (1. díl) 

Zopakujte si návštěvu v zákulisí mega akvária v americké Atlantě. Přírodovědný seriál Mega akvárium 

vrhá světlo na život pod hladinou obří umělé nádrže, ve které musí být čtyřicet milionů litrů vody, aby 

byli všichni její exotičtí obyvatelé spokojení. V pokračování úspěšné série znovu navštívíme dobře 

známá, ikonická i vzácná zvířata, jako jsou dravé piraně, mořské želvy, exotické řasovníky nebo 

pestrobarevné papuchálky. Opět také zavítáme do zákulisí velkého mořského akvária a podíváme se, 

jak probíhá jeho každodenní provoz a údržba i s čím se musí potýkat dobře sehraný tým akvaristů, 

biologů a veterinářů. Každá epizoda seriálu zachycuje jedinečný vztah mezi zvířaty a jejich nadšenými 

a oddanými ošetřovateli. A zároveň potvrzuje, že atlantské mega akvárium hraje životně důležitou roli 

v ochraně přírody po celém světě. 

5. 11. 21.00 – Utajené ostrovy Austrálie (Ostrov Lady Elliot) 

Ostrovy, které vyrostly přímo na pohyblivém písku nebo které divoké živly vytesaly do holé skály, na 

kterých krabi bezstarostně tancují za svitu měsíce nebo které obývají zvláštní savci. Odhalte zvláštní a 

jedinečná místa, o nichž málokdo ví. Podívejte se, jak vzkvétají v naprosté izolaci od okolního světa 

nedaleko pobřeží Austrálie. 

9. 11. 20.00 – V říši chřestýšů 

Chřestýš je stejně nesmrtelnou ikonou Ameriky jako Divoký západ. Žádný z hadů není tak obávaný 

jako tento zlověstně vyhlížející plaz. A přesto, navzdory všemu chřestění a smrtící výbavě, je chřestýš 

ohroženým druhem a musí zoufale bojovat za přežití vlastního druhu. 

10. 11. 23.00 – Záchrana deštného pralesa 

Ochrana klimatu začíná ochranou deštných pralesů. To není žádný nový poznatek. Jenže málokde ho 

berou v potaz. Deštné pralesy v západní a střední Africe patří k těm, které jsou považovány za plíce 

celého světa. Ale organizace na ochranu přírody WWF odhaduje, že už do roku 2030 zmizí 30 % 

pralesů a za pouhých padesát let budou existovat pouze malé osamostatněné zalesněné oblasti. 

Vyhlídky na budoucnost světa a lidstva nejsou zrovna zářné. Dramatické zprávy o rychlém úbytku 

deštných pralesů přicházejí ze všech koutů naší planety. Navzdory tomu, že povědomí o tom, jak moc 

důležité je chránit přírodu a klima, stále vzrůstá. Pokud chceme zachovat život na Zemi, nezbývá nám 

nic jiného než zabránit úbytku deštných pralesů. Široká veřejnost přesto boj o jejich záchranu 

nevšímavě přehlíží, jako by se jí vůbec netýkal. Africký Gabon je v tomto ohledu zářnou výjimkou, 

aspoň na první pohled. Vládní iniciativa se postavila ze vizi „Zeleného Gabonu” ve snaze uchovat 



 

 

deštný prales pro budoucí generace – ale dost možná také se skrytým motivem ještě více zbohatnout 

na obchodu s emisními povolenkami. Gabon je koneckonců třetím nejbohatším státem Afriky.   

16. 11. 20.00 – Brahmaputra: Himálajská řeka (Od pramene do údolí) 

Brahmaputra, nazývaná v Číně „Yarlung Tsango“, je rozsáhlý říční systém s velkým celosvětovým 

významem. Přesto zůstává prakticky neznámá. Pramení v blízkosti hory Kailás, nejposvátnějšího 

vrcholu v celé Asii a jedné z největších hor světa. Ale až do přelomu 20. století zůstával pramen 

Brahmaputry neobjevený. Dokonce i poté jsme si dlouho mysleli, že vrchní a spodní rameno jsou dvě 

různé řeky. Brahmaputra stéká ze „střechy světa”. Proplétá se kolem Himálaje a nakonec se na 

pobřeží jižní Asie vlévá do Indického oceánu. Začíná jako nejvýše položená velká řeka světa. S 

bouřlivým řevem se probíjí největší soutěskou naší planety. Po spojení s řekou Gangou vytváří 

nejrozsáhlejší pobřežní deltu na Zemi. Brahmaputra protéká třemi velkými státy a neustále přitom 

mění podobu. Čína, Indie a Bangladéš jsou domovem mnoha etnických skupin. A tak na březích 

Brahmaputry vzkvétají různá světová náboženství a každé z nich považuje říční vody za posvátné. Dá 

se říci, že právem – vždyť říční koryto Brahmaputry spojuje čtyři z hlavních přírodních zón světa a jsou 

učiněným královstvím biodiverzity. 

17. 11. 23.00 – Nebeští lovci: Jestřábi, káně a orli 

Draví ptáci jsou symbolem síly, rychlosti a vznešenosti. V říši zvířat je skutečně jen málo dalších 

druhů, které bychom mohli popsat tolika superlativy. To, jak dravci využívají různé smysly, co dokážou 

za letu a také jak využívají množství různých loveckých strategií, si jednoduše zaslouží obdiv. Jestřábi, 

káňata a orli dobyli všechny kouty naší planety od vyprahlého suchého jihu přes chladivě zamžená 

říční údolí až k pobřežím Norska a po vrcholky nehostinných hor. Někteří z nich, například 

neuvěřitelně všestranný sokol, dokonce umí lovit v lesích. Jeho doslova sokolí oko nemá mezi 

ostatními zvířaty obdoby. Všichni dravci se živí lovem a dělají to s nesmírnou elegancí, se zdánlivě 

nenuceným půvabem a vysokou úspěšností. To je jen jeden z mnoha důvodů, proč jsou draví ptáci tak 

moc obdivovaní, dokonce romantizovaní tolika různými kulturami. Připoutejte se, prosím, a připojte se 

k nám při tomto leteckém dobrodružství se strhujícími výhledy do úžasného světa nebeských lovců. 

23. 11. 21.00 – Mimořádná mláďata (Beze strachu) 

Všichni známe děti, které podle všeho nemají žádný pud sebezáchovy: ty, které jsou schopné vyšplhat 

až na samý konec nejvyšší a nejtenčí větve stromu. Lidé přesto nejsou jediným tvorem, jehož potomci 

zdánlivě popírají veškerou logiku přežití. Příroda je plná mimořádných mláďat, která dokážou být 

statečná, rozpustilá, nechutná, odolná, zlobivá nebo se prostě chovat jako náročná primadona. Seriál 

Mimořádná mláďata představuje různé zvířecí osobnosti a složité chování zvířecích potomků z celého 

světa, ať už naučené nebo instinktivní, a vysvětluje, co přesně je na nich tak mimořádného. 

24. 11. 23.00 – Záhada Yellowstonského parku 

Kam se poděli losi? Na tajuplnou záhadu Yellowstonského parku zkouší odpovědět stejnojmenný 

dokument. Zatímco dříve se v místních údolích objevovaly desetitisíce kusů, v dnešní době jich 

každoročně dorazí čím dál méně. Tři odborníci ve svém oboru proto vyrazili na průzkumnou výpravu, 

která má odhalit důvod nečekaného úbytku losů: biolog zaměřený na losy, expert na medvědy grizzly 

a specialista na nechvalně proslulou rybu známou jako siven obrovský, která je v Yellowstonu 

invazivním druhem. Díky nejmodernějším metodám se jim podaří zjistit dosud neznámé vazby mezi 

medvědy grizzly, siveny a losy, a díky tomu o to víc ocení komplikovanou krásu jednoho 

z nejslavnějších národních parků Severní Ameriky. 

25. 11. 20.00 – Rodinné setkání žraloků 



 

 

Je to hotová noční můra – více než 12 tisíc žraloků černobílých se shromáždilo na jediném místě, co 

by kamenem dohodil od pobřeží. Osm set hladových žraloků spanilých se hemží v těsné blízkosti 

turistické destinace odříznuté od okolního světa. A žraloci mako, jindy vyhlášení samotáři, se shlukují 

na dně světa – je to otázka života a smrti! Tento vzrušující a strhující přírodovědný snímek se zabývá 

největšími a nejtajuplnějšími rodinnými setkáními žraloků na světě. 

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. 

 

1. 11. út 

22.00 – Pohotovost pro exotická zvířata VII (Křečík v ohrožení) 

23.00 – Megazoo (1. díl) 

2. 11. st 

20.00 – Děsiví škrtiči 

21.00 – Nespoutané Mexiko (Země mnoha tváří) 

3. 11. čt 

22.00 – Frank mezi slony (1. díl) 

23.00 – Hulmani: Poslední svého druhu 

4. 11. pá 

20.00 – Evropské vodní cesty (Sever Itálie) 

21.00 – Mega akvárium II (1. díl) 

5. 11. so 

20.00 – Serengeti (Invaze) 

21.00 – Utajené ostrovy Austrálie (Ostrov Lady Elliot) 

8. 11. út 

22.00 – Pohotovost pro exotická zvířata VII (Fretčí problém) 

23.00 – Megazoo (2. díl) 

9. 11. st 

20.00 – V říši chřestýšů 

21.00 – Nespoutané Mexiko (Uteč, nebo zemři) 

10. 11. čt 

22.00 – Frank mezi slony (2. díl) 

23.00 – Záchrana deštného pralesa 

 

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


 

 

11. 11. pá 

20.00 – Evropské vodní cesty (Belgie a Nizozemsko) 

21.00 – Mega akvárium II (2. díl) 

 

12. 11. so 

20.00 – Serengeti (Neštěstí) 

21.00 – Utajené ostrovy Austrálie (Klokaní ostrov) 

 

15. 11. út 

22.00 – Pohotovost pro exotická zvířata VII (Nemocná kachna na přidušené prase) 

23.00 – Megazoo (3. díl) 

 

16. 11. st 

20.00 – Brahmaputra: Himálajská řeka (Od pramene do údolí) 

21.00 – Nespoutané Mexiko (Boj o přežití) 

 

17. 11. čt 

22.00 – Frank mezi slony (3. díl) 

23.00 – Nebeští lovci: Jestřábi, káně a orli 

 

18. 11. pá 

20.00 – Evropské vodní cesty (Polsko) 

21.00 – Mega akvárium II (3. díl) 

 

19. 11. so 

20.00 – Serengeti (Exodus) 

21.00 – Utajené ostrovy Austrálie (Vánoční ostrov) 

 

22. 11. út 

22.00 – Pohotovost pro exotická zvířata VII (Labutí cesta) 

23.00 – Megazoo (4. díl) 

 

23. 11. st 

20.00 – Brahmaputra: Himálajská řeka (Z lesů až na pláně) 

21.00 – Mimořádná mláďata (Beze strachu) 



 

 

 

24. 11. čt 

22.00 – Frank mezi slony (4. díl) 

23.00 – Záhada Yellowstonského parku 

 

25. 11. pá 

20.00 – Rodinné setkání žraloků 

21.00 – Mega akvárium II (4. díl) 

 

26. 11. so 

20.00 – Serengeti (Znovuzrození) 

21.00 – Utajené ostrovy Austrálie (Ostrov Fraser) 

 

29. 11. út 

22.00 – Pohotovost pro exotická zvířata VII (Případ Kakadu) 

23.00 – Megazoo (5. díl) 

 

30. 11. st 

20.00 – Brahmaputra: Himálajská řeka (Z plání až k moři) 

21.00 – Mimořádná mláďata (Život je boj) 

 

 


