
 

 

  

Prima ZOOM – příroda v únoru 2023 

Výběrové tipy ve vysílání Prima ZOOM – příroda ještě více zblízka! 

Tematické premiérové bloky: „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 v sobotu od 20.00 do 22.00 hod. 

 

1. 2. 21.00 – Takaya: Vlk samotář 

Na jednom malém neobydleném souostroví nedaleko pobřeží města Victoria v Britské Kolumbii byl 

spatřen osamělý vlk. Místní obyvatelka a známá fotografka divoké přírody Cheryl Alexanderová 

neváhala ani chvíli a pohotově vyrazila na průzkum zblízka. Ale ani ona nečekala to, co se pak 

přihodilo. Přírodovědný film Takaya: Vlk samotář zachycuje nádherný sedmiletý vztah ženy a vlka, 

který jim oběma úplně změnil životy a posunul hranice lidského i zvířecího světa. Sledujte inspirativní 

příběh o odolnosti, přizpůsobivosti a přežití jednoho zvířete, které se postavilo nepřízni osudu. Cheryl 

se podařilo vytvořit si mimořádně blízké pouto s divokou šelmou. Díky tomu názorně předvádí, že lidé 

ve skutečnosti mohou žít bok po boku s vrcholovými predátory, které obvykle vnímáme jako smrtelně 

nebezpečnou hrozbu. Navzdory mnoha nepodloženým teoriím a hojně rozšířeným fámám Cheryl 

přináší dosud nevídané záběry. Odhaluje, odkud vlk Takaya pochází, jak se dostal na ostrov, ale i jak 

si zvykl na nové prostředí v předtím neznámé krajině. Cheryl se nezastaví, dokud se nedozvíme 

všechno, co bychom se mohli od majestátního vlčího samce naučit. 

3. 2. 20.00 – Neviditelná řeka 

Mezi německým pohořím Černý les a francouzskou oblastí Vogézy pomalu protéká Rýn. Jenže to není 

jediná řeka, kterou tady najdete. Nebo spíš nenajdete? Druhý místní říční tok je ukryt před zraky všech 

a napájí největší rezervoár podzemní vody v celé Evropě. Na jeho „střeše“ leží jedinečné a překrásné 

mokřady, kde žije mnoho různých zvířat a rostlin. Zkušený kameraman Serge Dumont zachytil půvaby 

tohoto neznámého světa v dechberoucích scénách. Podařilo se mu dostat k obyvatelům jedinečného 

biotopu blíže než komukoli před ním. Filmař, který zároveň působí jako profesor biologie na Univerzitě 

ve Štrasburku, zaznamenal dosud nevídané chování ptáků i ryb. Jeho dokumentárním film odhaluje 

také fascinující říši hmyzu, obojživelníků, dokonce i miniaturních mikroorganismů. Jako prvnímu se mu 

podařilo natočit vážky kladoucí vajíčka na stonky rostlin v až dvoumetrové hloubce pod hladinou vody. 

Přírodovědný film Neviditelná řeka zve na návštěvu fascinujícího světa, kde veškerý život závisí na 

nepřerušeném proudění čerstvé čisté vody. 

3. 2. 21.00 – Tajemný život v mangrovech (Madagaskar: Duchové lesa) 

Mangrovy patří mezi nejstarší a nejproduktivnější mokřadní lesy na naší planetě. Jsou proslulé tím, že 

se v nich tvoří unikátní hotspoty biodiverzity. Protože se jedinečným způsobem přizpůsobily růstu ve 

vysoce slaném prostředí, přináší mnoho různých výhod pro lidi i zvířata. Jenže tyto křehké 

ekosystémy se dnes ocitají tváří v tvář obrovské hrozbě. Ohrožuje je stoupající hladina moří, změna 

klimatu i neustále narůstající slanost vody, která s tím vším úzce souvisí. Přírodovědný seriál Tajemný 

život v mangrovech představuje pozoruhodné místní obyvatele, odvážné ochránce této podivuhodné 

říše i vyloženě fascinující, hustě propletenou síť života, která je ze všech stran obklopuje. Vydejte se 



 

 

s námi na výpravu do exotických končin od Vietnamu, přes Senegal, až po Madagaskar a odhalte 

tajemství složitých, málo známých biomů. 

4. 2. 20.00 – Krásy a záhady podzemí (Velká Británie) 

Přírodovědný seriál Krásy a záhady podzemí odhaluje úžasné jeskynní světy na pěti pozoruhodných 

místech v různých koutech světa. Každý díl se zabývá jedinečnou krajinou, místními zvyky a mytologií 

i tajemstvími, která tyto jeskyně obklopují. Richard Roo Walters využívá nejmodernější laserovou 

technologii k tomu, aby našel odpovědi na tak tajuplné otázky, jako proč se uvnitř čínské gigantické 

jeskyně Cloud Ladder Hall tvoří mraky. Krásy a záhady podzemí jsou seriál, který vizuálně naprosto 

ohromí. Dechberoucí záběry střídají fascinující vědecké poznatky, přírodovědné zajímavosti, ale 

i mýty a legendy, jež každou ze zkoumaných jeskyní obklopují. Našimi věrnými průvodci se stávají 

zkušení jeskyňáři, domorodci a vědecky vzdělaní odborníci. Díky špičkovému obrazu ožívá podzemní 

svět přímo před našima očima. Zažijte dobrodružství a objevte svět ukrytý pod našima nohama – od 

posledních útočišť neandrtálců na Gibraltaru až po největší jeskyni světa. 

8. 2. 21.00 – Japonsko: Kouzlo ročních období (Jaro a léto) 

Vydejme se společně do exotického Japonska a zažijme všechna jeho roční období tak, jak je v Zemi 

vycházejícího slunce obvyklé. Seznámíme se s tradičním životním stylem místních obyvatel a také 

s neustálými proměnami překrásné přírody a jejích divokých obyvatel. 

9. 2. 22.00 – Největší zabijáci Afriky IV (Smrtící úder) 

Pokračování mrazivě vzrušující přírodovědné mini série odhaluje deset největších zabijáků Afriky ve 

všech velikostech – od těch naprosto miniaturních až po ty nepřehlédnutelně obří. Seznamte se se 

skutečnými terminátory, kteří se probojovali na vrchol potravního řetězce díky tomu, že se u nich 

vyvinuly nejhrozivější a nejvražednější zbraně. Ve čtvrté sérii se podíváme do africké buše, kde se 

jeden obávaný zabiják řídí pravidlem zabít, nebo zemřít. Zamíříme na divoká bitevní pole Botswany, 

kde být součástí tlupy znamená rozdíl mezi životem a smrtí. A čeká nás také strhující odhalení super 

schopností, které zvířata využívají k tomu, aby převálcovala své protivníky. 

10. 2. 20.00 – Fascinující řeky (Amazonka) 

Největší řeky světa pramení v těžko přístupných místech a ústí ve světových mořích. Jejich voda 

protéká jedinečnou trasou vyhloubenou světovými kontinenty, napájející dávné civilizace, propojující 

život po celém světě – z pohoří a pouští Nilu, přes města a tajuplné bažiny Mississippi, až po kouřící 

hladiny a neznámé světy tropické Amazonie. Největší řeky jsou krví planety Země. Přírodovědná mini 

série z produkce televize BBC zachycuje dechberoucí záběry zvířat i krajiny, a díky ní ožívá příroda na 

březích fascinujících světových řek přímo před našima očima. 

11. 2. 21.00 – Madagaskar: Africké Galapágy 

Na ostrově Madagaskar žije velké množství jedinečných a bizarních zvířat. Tento přírodovědný 

dokumentární film odhaluje jeho nejtajuplnější obyvatele, které se jenom málokdy podaří zachytit na 

kameru. Nenechte si ujít vzácný pohled na šelmu fosa, jež je vrcholovým predátorem. Nebo na 

endemický druh lemura s předlouhými prsty. Jmenuje se ksukol ocasatý, místní mu říkají aye aye a je 

to dost možná nejpodivuhodnější zvíře na světě! 

16. 2. 23.00 – Divoké Švýcarsko (Skrytá krása pohoří Jura) 

Švýcarsko je srdcem Evropy. Je to překvapivě velká malá země: nevelká rozlohou, ale bohatá na 

přírodní krásy. A stejně jako mnoho místních jazyků a kultur je zvláštní a jedinečná také různorodá 

krajina. Ve Švýcarskou najdeme mocné Alpy, husté lesy a vzkvétající zelená údolí, tajuplná rašeliniště 



 

 

nebo řvoucí vodopády. Středozemní jezera a rozeklané skály stojí blízko u sebe a oddělují je pouze 

mizivé vzdálenosti. Švýcarsko má mnoho divokých tváří, některé jsou známé, a jiné nám zůstávají 

utajeny. Je to země, která je neuvěřitelně bohatá na rozmanitost, divokou přírodu i úžasné scenérie. 

To vše přesvědčivě přibližuje každá epizoda mini série Divoké Švýcarsko. 

18. 2. 21.00 – Lumík: Malý gigant severu 

Jsou malí. Jsou nevrlí. A zhruba každý rok se jich vynoří celé hordy zdánlivě odnikud. Seznamte se 

s norskými lumíky, zřejmě nejvíce nepochopenými, nejzáhadnějšími obyvateli Skandinávského pohoří. 

Toto není obyčejný dokumentární film, ale ekologický thriller o tom, jak populace lumíků exploduje 

a způsobí efekt domina v celé severské přírodě. Konec je dramatický a nevyhnutelný: lumíků prudce 

ubývá a šelmy najednou nemají co žrát! Extrémní výkyvy v populaci lumíků nejsou ničím vzácným. 

Jeden rok jsou jich všude tisíce, a další stěží zahlédnete aspoň jednoho. Jenže proč? Filmaři sledovali 

toto zvláštní zvíře několik let, stali se svědky návratu velkých šelem, a dokonce získali jedinečnou 

příležitost nahlédnout do soukromí lišky polární. Nastal čas odvyprávět pravdivý příběh o zvířecích 

obyvatelích severu. 

22. 2. 21.00 – Přírodní zákony módy 

Každý živočich, od nejmenší améby až po obrovského plejtváka, potřebuje vhodný kabát. Matka 

příroda spoléhá na původní materiály a odvážné střihy. Navrhuje brnění odolné vůči nárazu, ale 

i přítulnou srst. Na první pohled se nevyhýbá žádnému módnímu stylu. Ale při bližším ohledání se 

ukazuje, že všechna zvířata podléhají přísným pravidlům oblékání. Žáby nebo mloci potřebují tenkou, 

propustnou kůži, naopak korýši nebo brouci spoléhají na tvrdý pancíř. A všechno, co je teplokrevné, 

samozřejmě nemůže přežít bez oblečení, které patřičně izoluje. Příroda dodržuje vlastní zákony módy, 

a tak se každé roční období nese ve znamení jedinečné kolekce. Na jaře to jsou působivě načechrané 

límce a péřové paruky, které mají ohromit a svést. Ale během léta je důležité udržet se v chladu, což 

se sice lehce řekne, jenže s takovou kraví nebo koňskou srstí hůře udělá. Naštěstí matka příroda 

dobře ví, co dělá. Odhalte její triky i všechny módní trendy. 

24. 2. 21.00 – 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. 

25. 2. 21.00 – Magický Island 

Přírodovědný film Magický Island zachycuje, jak si nejpozoruhodnější místní zvířata dokážou poradit 

s překážkami. Díky tomuto dokumentu odhalíte, jak vypadají životy zvířat v islandských extrémech 

z úplně nové, mnohem intimnější perspektivy, a budete sledovat jejich celoroční zápolení s živly. 

Kromě toho získáte jedinečný přístup na mnoho míst z místní bizarní krajiny a uvidíte, jak postupně 

mění barvy – stejně jako se mění roční období. Jak se zvířatům daří přežít v takovém nehostinném 

terénu? Co je zapotřebí k životu mezi ledovci, pouštěmi a sopkami? A jak se vypořádat s vodou, která 

je takřka zmrzlá, a zároveň vařící? 

 

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

zajímavé články, a ještě něco navíc. 

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


 

 

 

 

 

Prima ZOOM – premiérové tematické bloky „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 hod. a v 

sobotu od 20.00 do 22.00 hod. 

 

1. 2. st 

20.00 – Zac Efron: Nohama na Zemi (Kostarika) 

21.00 – Takaya: Vlk samotář 

 

2. 2. čt 

22.00 – Krásy divoké Kolumbie (Romeo a Julie) 

23.00 – Pohotovost pro exotická zvířata (Fenek na Floridě) 

 

3. 2. pá 

20.00 – Neviditelná řeka 

21.00 – Tajemný život v mangrovech (Madagaskar: Duchové lesa) 

 

4. 2. so 

20.00 – Krásy a záhady podzemí (Velká Británie) 

21.00 – Záhadná planeta (Zapomenutý prales) 

 

8. 2. st 

20.00 – Zac Efron: Nohama na Zemi (Sardinie) 

21.00 – Japonsko: Kouzlo ročních období (Jaro a léto) 

 

9. 2. čt 

22.00 – Největší zabijáci Afriky IV (Smrtící úder) 

23.00 – Pohotovost pro exotická zvířata (Nechte to na lemurovi) 

 



 

 

10. 2. pá 

20.00 – Fascinující řeky (Amazonka) 

21.00 – Tajemný život v mangrovech (Senegal: Kořeny soli) 

 

11. 2. so 

20.00 – Krásy a záhady podzemí (Gibraltar) 

21.00 – Madagaskar: Africké Galapágy 

 

15. 2. st 

20.00 – Zac Efron: Nohama na Zemi (Lima) 

21.00 – Japonsko: Kouzlo ročních období (Podzim a zima) 

 

16. 2. čt 

22.00 – Největší zabijáci Afriky IV (Tesáky smrti) 

23.00 – Divoké Švýcarsko (Skrytá krása pohoří Jura) 

 

17. 2. pá 

20.00 – Fascinující řeky (Nil) 

21.00 – Tajemný život v mangrovech (Vietnam: Znovuzrození lesa) 

 

18. 2. so 

20.00 – Krásy a záhady podzemí (Slovinsko) 

21.00 – Lumík: Malý gigant severu 

 

22. 2. st 

20.00 – Zac Efron: Nohama na Zemi (Iquitos) 

21.00 – Přírodní zákony módy 

 

23. 2. čt 

22.00 – Největší zabijáci Afriky IV (Zabijáci z hlubin) 



 

 

23.00 – Divoké Švýcarsko (Ticino) 

 

24. 2. pá 

20.00 – Fascinující řeky (Mississippi) 

21.00 – Návrat vydry 

 

25. 2. so 

20.00 – Krásy a záhady podzemí (Belize) 

21.00 – Magický Island 

 

 


