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06:00 - Pod hladinou
(S) (HD)
Skutečný barevný podmořský svět (12 min)
06:10 - Norské domy snů IV (5)
(S) (HD)
Nejen Češi jsou národ chatařů, i Norové se ve volném čase
vydávají do svých horských příbytků. O ty, které svým majitelům
padají na hlavu, se postarají interiérový designér Halvor Bakke
a jeho tři řemeslně zdatní kamarádi... Norský dokumentární seriál
(2018) (44 min)
07:05 - Tatra kolem světa 2 (5)
(S) (HD)
Expedice Tatra kolem světa 2 je ojedinělý projekt, který
navazuje na úspěšnou původní expedici, která se uskutečnila
v letech 1987 až 1990. Této expedice se účastní deset až třináct
osob, které se budou vždy za několik týdnů volně střídat.
Expedice má tři etapy – první vede Asií, druhá americkým
kontinentem od jihu k severu a třetí Afrikou...
Český dokumentární seriál (2020) (48 min)
08:00 - Výstavba obrů II (5)
(S) (HD)
Irský rekordní most
Tento pořad zmapuje příběh neobyčejné výzvy na pozadí výstavby
těch nejambicióznějších inženýrských zázraků, které budou větší,
rychlejší, vyšší a pokročilejší než jejich předchůdci... Britský
dokumentární seriál (2019) (46 min)
08:55 - Sága Vikingů (4)
(S) (HD)
Vikingská království
Vikingové jsou známí především jako plenitelé a nájezdníci, ale
jejich historie je mnohem starší a působivější. Jejich výpravy
byly původně obchodní a po již známých trasách, až v 8. století
přišel zlom, když si podmanili moře. Jejich způsob života,
význam žen, pojetí demokracie, umění, víry i náboženských obřadů
jsou dodnes fascinující... Německý dokumentární seriál (2015) (45
min)
09:50 - Dějiny propagandy -ST- (S) (HD)
(Propaganda: The Art of Selling Lies)
Mezi pravdou a lží se nachází velmi tenká hranice, kterou lidé
často nemusejí rozeznat. Místo toho jsou manipulováni
politickými hesly, společenskými názory a životními idejemi.
To je cílem propagace, která se snaží prodávat lepší budoucnost...
Kanadský dokument (2019) (58 min)
11:05 - Zrození afrických civilizací (3) -ST- (S) (HD)
Zlaté říše
Profesor Henry Louis Gates nás vezme na cestu do minulosti,
od počátků lidstva až k úsvitu 20. století. Nové důkazy svědčí
o tom, že Afrika je skutečnou kolébkou lidstva a civilizace...
Americký dokumentární seriál (2017) (53 min)
12:10 - Portugalsko: Divoký západ Evropy -ST- (S) (HD)
(Portugal: Europe´s Wild West)
Na okraji evropského kontinentu obývá divoká zvěř vrcholky
mlžných hor, skalní útesy nad rozbouřeným mořem, horské pustiny
i úrodná údolí. Život tepe na souši i pod mořskou hladinou
a odhaluje přírodní nádheru Portugalska... Německý dokument (2020)
(50 min)
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13:10 - Neuvěřitelná planeta (10) -ST- (S) (HD)
Čedičové sloupy na Islandu, světélkující červi a kamenná vlna
Vydejte se na putování za působivými přírodními úkazy, které nás
pokaždé přivede na trojici impozantních míst. Uvidíte třeba
diamantovou pláž na jihovýchodním pobřeží Islandu nebo kamenný
les na jihu Číny... Australský dokumentární seriál (2019) (48
min)
14:10 - Ripleyho věřte nevěřte (5) -ST- (S) (HD)
Jak postavit nemožné
Na světě žijí lidé, kteří mají netradiční talent. Tento pořad
jejich dovednosti představí světu... Americký dokumentární seriál
(2019) (42 min)
15:00 - Po stopách duchů XIV (4)
(S) (HD)
Strašidelné muzeum
Speciální tým expertů na paranormální jevy vyšetřuje
a dokumentuje nadpřirozená zjevení... Americký dokumentární seriál
(2017) (43 min)
15:50 - Neviditelná řeka -ST- (S) (HD)
(Invisible River)
Mezi německým pohořím Černý les a francouzskou oblastí Vogézy
pomalu protéká Rýn. Jenže to není jediná řeka, kterou tady
najdete. Druhý místní říční tok je ukrytý 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... Francouzsko-německý dokument (2019)
(52 min)
16:55 - Kapří monstra IV (4)
(S) (HD)
Francie
Odborník na rybolov se společně se svými dvěma kamarády vydává
na dobrodružství po různých místech celého světa za jediným
účelem, chytit kapří monstrum... Britský dokumentární seriál
(2019) (48 min)
17:55 - Tajný život krav (1)
(S) (HD)
(The Secret Life of Cows)
Samuřin svět
Krávy jsou obecně považované za milé a přátelské. Na první
pohled by se mohlo zdát, že jejich život dobře známe. Ale
je toho tolik, co o nich nevíme... Německý dokument (2019) (53
min)
19:00 - Záchranáři divokých zvířat (1)
(Wild Animal Rescue)
Divoká britská příroda čelí kvůli
narůstajícímu tlaku. Naštěstí ale
neúnavně bojují o její přežití...
(2020) (43 min)

(S)

(HD)

lidské činnosti neustále
existují oddaní lidé, kteří
Britský dokumentární seriál

20:00 - Krása parních vlaků (9)
(S) (HD)
Doba páry, která započala ve Velké Británii, byla jedním
z největších technologických průlomů v dějinách světa. Zatímco
zbytek světa míří vstříc budoucnosti, někteří nadšenci udržují
železniční odkaz parních vlaků stále naživu... Britský
dokumentární seriál (2019) (44 min) (Premiéra)
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20:55 - Anthony Bourdain: Neznámé končiny XII (4) -ST- (S) (HD)
Asturské knížectví
Světoznámý šéfkuchař cestuje po světě do míst, kam se běžně
kamery nedostanou, aby odhalil skryté kulinářské poklady...
Americký dokumentární seriál (2018) (41 min) (Premiéra)
21:55 - Jak funguje vesmír VI (6)
(S) (HD)
Umírající Mléčná dráha
Zajímá vás, jak vznikl vesmír a jak fungují jeho jednotlivé
součásti? Probereme hvězdy, galaxie, černé díry i vznik života...
Americký dokumentární seriál (2017) (44 min) (Premiéra)
22:55 - Vesmírný průvodce (7) -ST- (S) (HD)
Raketové motory budoucnosti
Vesmír nás překvapuje každým dnem. Kosmické lodě cestují
za hranice Sluneční soustavy, každý den vědci objevují nové
planety a zároveň zjišťují o vesmíru nové pozoruhodné informace,
které by jim do budoucna mohly velmi pomoci... Ruský dokumentární
seriál (2018) (27 min) (Premiéra)
23:35 - Vesmírný průvodce (8) -ST- (S) (HD)
Vypravme se do vesmíru
Vesmír nás překvapuje každým dnem. Kosmické lodě cestují
za hranice Sluneční soustavy, každý den vědci objevují nové
planety a zároveň zjišťují o vesmíru nové pozoruhodné informace,
které by jim do budoucna mohly velmi pomoci... Ruský dokumentární
seriál (2018) (26 min) (Premiéra)
00:00 - Tajemství železnic (5) -ST- (S) (HD)
První moderní železnice
Poznejte tajemství vybraných železnic světa. Zlaté stezky
nacistů v Pyrenejích, parní železnice v německém pohoří Harz,
první moderní železnice z Liverpoolu do Manchesteru
či australské trati v deštném pralese... Britský dokumentární
seriál (2018) (45 min)
00:55 - Tajemná Čína (1) -ST- (S) (HD)
(Mysteries of China)
Hrobka nefritového obleku
Archeologické objevy poodhalují tajemství dávnověkých
královských dynastií a čínských oblastí a kultur, kterým vládly...
Čínský dokumentární seriál (2014) (44 min)
01:45 - Zapomenuté megastavby IV (8)
(S) (HD)
Za nepřátelskou linií
Pobřežní rozpadlé stavby v Lotyšsku, pekárna z dob
koncentračních táborů či rozbořené město uprostřed rozpálené
pouště. To všechno jsou zapomenuté megastavby... Britský
dokumentární seriál (2020) (44 min)
02:40 - Příběhy teroru (3) -ST- (S) (HD)
Olympiáda
Připomeňte si příběhy nejznámějších teroristických útoků nedávné
historie. Přepadení jeruzalémského hotelu, útok palestinských
teroristů na olympijských hrách v Mnichově, výbuch na boloňském
nádraží či Breivikův útok na ostrov Utoya... Nizozemský
dokumentární seriál (2019) (44 min)
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03:30 - Příběhy středomořského lesa (2)
(S) (HD)
Skrytí obyvatelé Sierry Moreny
Středomoří je jednou z biologicky nejrozmanitějších oblastí, kde
žije nepřeberné množství živočichů a rostlin. Během života
se jejich cesty dramaticky protínají. Každý z nich může vyprávět
svůj příběh... Německý dokument (2018) (51 min)
04:35 - Do divočiny: Korea (2) -ST- (S) (HD)
Za hranicemi
Korea je země rozdělená válečným konfliktem, ale také místem
nesmírné přírodní krásy... Americký dokumentární seriál (2018)
(51 min)
05:30 - Pod hladinou
(S) (HD)
Skutečný barevný podmořský svět (15 min)
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06:00 - Pod hladinou
(S) (HD)
Skutečný barevný podmořský svět (32 min)
06:35 - Zaniklé britské železnice I (3) -ST- (S) (HD)
Dartmoor
Rob Bell putuje Velkou Británií, aby našel, kudy vedly zaniklé
železniční tratě... Britský dokumentární seriál (2018) (45 min)
07:30 - Nový Zéland -ST- (S) (HD)
(Nový Zéland: putování zemí hobitů)
Nový Zéland je malebná země, která láká turisty na krásnou
přírodu, termální prameny, mnoho pláží a také na lokace,
ve kterých se natáčel legendární Pán prstenů... Český dokument
(2019) (47 min)
08:20 - Jak funguje vesmír V (1)
(S) (HD)
(How the Universe Works)
Tajemství deváté planety
Zajímá vás, jak vznikl vesmír a jak fungují jeho jednotlivé
součásti? Probereme hvězdy, galaxie, černé díry i vznik života...
Americký dokumentární seriál (2015) (44 min)
09:15 - Tajemství vesmíru V (8)
(S) (HD)
Temná budoucnost Slunce
Vydejte se do světa planet, komet, hvězd, souhvězdí a galaxií!
Na cestě od středu sluneční soustavy až k okrajům vesmíru
nahlédneme do jeho nejskrytějších tajemství... Americký
dokumentární seriál (2010) (45 min)
10:10 - Výstavba obrů III (8)
(S) (HD)
Ledoborec REV Ocean
Objevte příběh neobyčejné výzvy na pozadí výstavby těch
nejambicióznějších inženýrských zázraků, které budou větší,
rychlejší, vyšší a pokročilejší než jejich předchůdci... Britský
dokumentární seriál (2019) (46 min)
11:05 - CRISPR: Genetické inženýrství
(S) (HD)
(The CRISPR Revolution: Genome Editing)
Doktorka Charpentierová objevila mechanismus, který dokáže
oddělit genetický materiál. Tato molekula se stala univerzálním
nástrojem k editaci genomu. CRISPR je používán k úpravě rostlin,
může ale také zachraňovat životy... Německý dokument (2018) (52
min)
12:10 - Bear Grylls: Bod zlomu (5)
(S) (HD)
Instruktor přežití Bear Grylls bere dobrovolníky na drsnou
terapii do divočiny. Podaří se mu zbavit klienty jejich život
omezujících fobií? Jak si poradit se strachem z vody, špíny nebo
neznámých jídel...? Britský dokumentární seriál (2014) (44 min)
13:00 - Domy na konci světa II (6)
(S) (HD)
Dům snů z kontejneru
Dobrodruzi se svými týmy bojují s matkou přírodou, aby postavili
jedinečné stavby na odlehlých místech světa... Americký
dokumentární seriál (2019) (39 min)
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13:50 - Posvátná místa (1) -ST- (S) (HD)
(Sacred Sites)
Irsko
Po našich starověkých předcích zůstala místa, kterým přikládali
nadpřirozenou sílu. Vydejte se s námi na hrady, chrámy
či monumenty a odhalte záhady, kterými jsou tato místa dodnes
opředena. Budeme hledat odpovědi na otázky, jak tato místa
vznikla a co pro ně znamenala... Americký dokument (2016) (51
min)
14:50 - Poklady Evropy (3) -ST- (S) (HD)
Portugalsko
Vydejte se spolu s tvůrci za poznáním evropských pokladů.
Poznejte Itálii, Portugalsko, Chorvatsko, Island či Českou
republiku... Francouzský dokumentární seriál (2017) (52 min)
15:50 - Planeta Země z vesmíru (1)
(S) (HD)
(Earth from Space)
Nová perspektiva
Pohled na planetu Zemi z vesmíru bere dech. Satelity obíhající
kolem ní nám umožňují sledovat její povrch do nejmenších
podrobností. Poznejte příběh o životě na Zemi ze zcela nové
perspektivy... Britský dokumentární seriál (2019) (52 min)
16:55 - Lumík: Malý gigant severu -ST- (S) (HD)
(Lemming)
Je pravda, že lumíci páchají hromadné sebevraždy, aby snížili
své stavy, nebo je to jen pověst? Maďarsko-německý dokument
(2017) (50 min)
17:55 - Jak přežít v Amazonii (5) -ST- (S) (HD)
Období sucha
Život v Amazonii je nesmírně pestrý. Poznejte nebezpečné
zabijáky, tvory s nezvyklým způsobem rozmnožování či svět
opičích mláďat, která žijí v záchranné stanici... Britský
dokumentární seriál (2018) (47 min)
18:55 - Divoká Latinská Amerika (2) -ST- (S) (HD)
Opičí ostrov
Poznejte příběhy divoké Latinské Ameriky. Putování mladého
keporkaka, který se narodil u pobřeží Kolumbie a čeká ho náročná
migrační cesta, hašteření v tlupě kotulů z takzvaného Opičího
ostrova či život vzácných medvědů brýlatých z peruánské chráněné
rezervace... Britský dokumentární seriál (2018) (47 min)
20:00 - Druidové: Záhada keltských kněží -ST- (S) (HD)
(Druids - The Mystery of Celtic Priests)
Druidové byli keltskou duchovní elitou. Uměli číst a psát řecky
a latinsky, nezanechali nám však po sobě žádné písemné památky.
Dodnes jsou inspirativním zdrojem mystiky a duchovna... Německý
dokument (2020) (53 min) (Premiéra)
21:05 - Amerika v barvě II (2) -ST- (S) (HD)
Průmysloví magnáti
Unikátní dobové záběry, které byly pomocí moderní technologie
obarveny a zrestaurovány, mapují historii 20. století v USA...
Americký dokumentární seriál (2018) (47 min)
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22:10 - Veterinář z Yorkshiru IX (10) -ST- (S) (HD)
Podívejte se, jak probíhá každodenní život na veterinární
klinice v Thirsku v severním Yorkshiru... Britský dokumentární
seriál (2019) (44 min) (Premiéra)
23:15 - Záchranáři divokých zvířat: Malawi (6) -ST- (S) (HD)
Chyť mě, jestli to dokážeš
Záchranné centrum divokých zvířat v hlavním městě Malawi
je jediným místem, kde zvířata naleznou pomoc. Zaměstnanci
i dobrovolníci se o všechny starají s velkou péčí a jejich
snahou je, aby se mohla vrátit zpět do volné přírody... Britský
dokumentární seriál (2019) (48 min) (Premiéra)
00:10 - Zapomenuté megastavby IV (19)
(S) (HD)
Lidská zoo
Pobřežní rozpadlé stavby v Lotyšsku, pekárna z dob
koncentračních táborů či rozbořené město uprostřed rozpálené
pouště. To všechno jsou zapomenuté megastavby... Britský
dokumentární seriál (2020) (44 min)
01:05 - Demolice: Nový Zéland II (5) -ST- (S) (HD)
Demoliční týmy na Novém Zélandě likvidují dnes a denně zchátralé
budovy - od menších staveb po stadiony. Jaké výzvy je čekají
tentokrát a poradí si s nečekanými nástrahami? Novozélandský
dokumentární seriál (2020) (22 min)
01:30 - Demolice: Nový Zéland II (6) -ST- (S) (HD)
Demoliční týmy na Novém Zélandě likvidují dnes a denně zchátralé
budovy - od menších staveb po stadiony. Jaké výzvy je čekají
tentokrát a poradí si s nečekanými nástrahami? Novozélandský
dokumentární seriál (2020) (22 min)
01:55 - Vzdušní válečníci VIII (4)
(S) (HD)
Stíhačky F–18
Poznejte vznik a vývoj dalších zásadních bojových letounů
historie. Nejlepších vrtulníků, stíhacích a bojových letounů
či stíhaček F-18... Americký dokumentární seriál (2020) (46 min)
02:50 - Ruská vojenská technika (51)
(S) (HD)
Výsadkáři
Poznejte jednotlivé složky ruské armády, její výstroj a výzbroj,
způsob, jakým se staví pontonový most, či jak funguje letadlová
loď... Ruský dokumentární seriál (2012) (27 min)
03:20 - Ruská vojenská technika (52)
(S) (HD)
Vojenské letectvo
Poznejte jednotlivé složky ruské armády, její výstroj a výzbroj,
způsob, jakým se staví pontonový most, či jak funguje letadlová
loď... Ruský dokumentární seriál (2012) (28 min)
03:55 - Ostrov monzunů (6) -ST- (S) (HD)
Život na křídlech
Šrí Lanka je okouzlující ostrov plný extrémů. Od tropických
džunglí na jihu po vysušené pásmo na východě, tato malá země
je mozaikou mikroklimat... Kanadský dokumentární seriál (2018) (47
min)
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04:50 - Zrozeni k běhu
(S) (HD)
(Born to Run)
Některá zvířata jsou dravá i silná. Některá však musí utíkat,
aby si zachránila život... Německý dokument (2015) (50 min)
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06:00 - Pod hladinou
(S) (HD)
Skutečný barevný podmořský svět (60 min)
07:00 - Veterinář z Bondi Beach X (5)
(S) (HD)
Elitní tým veterinářů napříč Austrálií zachraňuje životy malých
i velkých domácích mazlíčků a exotických zvířat... Australský
dokumentární seriál (2020) (44 min)
07:50 - Záchranáři divokých zvířat: Nový Zéland (4) -ST- (S) (HD)
V dnešním světě se divoká zvířata často ocitají v nouzi.
V novozélandském městě Dunedin, které leží na Jižním ostrově,
se o pomoc zvířatům starají záchranné organizace, dobrovolníci
a nově i veterinární klinika... Novozélandský dokumentární seriál
(2019) (48 min)
08:50 - Sága Vikingů (4)
(S) (HD)
Vikingská království
Vikingové jsou známí především jako plenitelé a nájezdníci, ale
jejich historie je mnohem starší a působivější. Jejich výpravy
byly původně obchodní a po již známých trasách, až v 8. století
přišel zlom, když si podmanili moře. Jejich způsob života,
význam žen, pojetí demokracie, umění, víry i náboženských obřadů
jsou dodnes fascinující... Německý dokumentární seriál (2015) (45
min)
09:45 - Pyramidy: Odhalená tajemství (3)
(S) (HD)
Falešná pyramida v Medúmu
Ze sedmi divů starověku už dnes stojí jen jediný. Chufuova
pyramida nás fascinuje, protože si neumíme vysvětlit, jak
takového mistrovského činu mohli dosáhnout bez dnešních
stavitelských znalostí, a především bez strojů. Odhalte
tajemství nejen této, ale i dalších egyptských pyramid...
Francouzský dokumentární seriál (2018) (48 min)
10:45 - Neobjasněné případy NASA IV (3)
(S) (HD)
Vesmír má pro nás stále plno různých tajemství. I vědci jsou
často překvapeni neznámými a neobjasněnými jevy, se kterými
se setkávají. Opravdu velké množství neobjasněných jevů
je spojeno právě s hledáním života ve vesmíru... Americký
dokumentární seriál (2019) (45 min)
11:40 - Objevování vesmíru: Velké milníky (11) -ST- (S) (HD)
Začátek konce
Během studené války byl rozpoután vesmírný závod mezi Sovětským
svazem a Spojenými státy. Soupeřily o prvenství ve vyslání
člověka do vesmíru nebo i na Měsíc. Jaké byly další zásadní
milníky objevování vesmíru...? Australský dokumentární seriál
(2014) (24 min)
12:05 - Objevování vesmíru: Velké milníky (12) -ST- (S) (HD)
Program raketoplánů
Během studené války byl rozpoután vesmírný závod mezi Sovětským
svazem a Spojenými státy. Soupeřily o prvenství ve vyslání
člověka do vesmíru nebo i na Měsíc. Jaké byly další zásadní
milníky objevování vesmíru...? Australský dokumentární seriál
(2014) (24 min)
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12:35 - Thajsko z výšky (2)
(S) (HD)
Poznejte Thajsko z ptačí perspektivy. Poznejte jeho malebná
pobřeží, rýžová pole, úchvatné chrámy či originální místní
slavnosti... Britsko-thajský dokument (2018) (46 min)
13:30 - Bizarní jídla VIII (1)
(S) (HD)
(Bizarre Foods with Andrew Zimmern)
Madrid
Proslulý kuchař Andrew Zimmern se s otevřenou myslí, silným
žaludkem a zdravou chutí k jídlu vydává na poznávací cestu,
během které objeví a divákům představí podivné pochoutky
z různých koutů světa... Americký dokumentární seriál (2016) (23
min)
14:00 - Konstruktéři budoucnosti (3) -ST- (S) (HD)
Letectví
Otázka zelenějších zdrojů energie je v současné době více než
aktuální. Poznejte způsob fungování větrných elektráren,
budování prvního plně funkčního reaktoru dodávajícího fúzní
energii a vývoj letadel na elektrický či vodíkový pohon... Britský
dokumentární seriál (2021) (59 min)
15:05 - Jak staví Německo (8)
V německém stavebnictví pracuje více než osm set tisíc lidí.
Ať už se jedná o demolici, novostavbu nebo přestavbu, bez těchto
„hrdinů staveniště“ by to nešlo... Německý dokumentární seriál
(2019) (44 min)
16:00 - Norské domy snů V (6)
(S) (HD)
Sandoya
Nejen Češi jsou národ chatařů, i Norové se ve volném čase
vydávají do svých horských příbytků. O ty, které svým majitelům
padají na hlavu, se postarají interiérový designér Halvor Bakke
a jeho tři řemeslně zdatní kamarádi... Norský dokumentární seriál
(2019) (44 min)
16:55 - Ocelová srdce VI (7)
V malebné krajině německého pohoří Westerwald leží největší
inventář starých armádních vozidel. Michael Manousakis je shání,
odkud se dá. Má dokonce exkluzivní smlouvu s americkou armádou
na odkup všeho, co se vyřadí z provozu. Džípy, náklaďáky, tanky
i další stroje restauruje a prodává. Občas je to pořádná fuška...
Německý dokumentární seriál (2018) (44 min)
17:50 - Lemuří ostrov (3) -ST- (S) (HD)
Risk a odměna
Přírodní rezervace Berenty na jihu Madagaskaru je domovem
poloviny světové populace lemurů. Na několika kilometrech
čtverečních se odehrává skutečná válka gangů - lemuřích tlup...
Britský dokumentární seriál (2019) (48 min)
18:55 - Území velkých koček (3) -ST- (S) (HD)
Bratři na útěku
Údolí zambijské řeky Luangwy je jednou z posledních lvích bašt
v Africe. Je zde hojnost kořisti a žije tu několik lvích smeček,
které bojují o teritorium... Kanadský dokumentární seriál (2019)
(48 min)
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20:00 - Magický Island -ST- (S) (HD)
(Magical Iceland)
Tento lávový ostrov, který povstal z moře, je zemí extrémů.
Magickou krajinu Islandu tvoří sopky pokryté mechem i hory
se zasněženými vrcholky, kouřící údolí, bublající horké prameny
a jejich působivé erupce... Německý dokument (2019) (51 min)
21:05 - Severské lesy -ST- (S) (HD)
(Northern Woods)
Vydejte se spolu s tvůrci do severských lesů v Německu. Poznejte
historii jejich vzniku a proměny během času. Kdysi byly plné
divoké zvěře, dnes jsou však často obětí znečištěného životního
prostředí a brutální těžby dřeva... Německý dokument (2015) (53
min)
22:15 - Jak vzniká katastrofa (10) -ST- (S) (HD)
Drážní neštěstí
Technika nás dostává tam, kde jsme ještě nebyli, a rizika přitom
narůstají. Někdy to však vede k mnoha tragédiím... Americký
dokumentární seriál (2019) (44 min) (Premiéra)
23:20 - Dálnice A8 (8)
Všední den na silně vytížené německé dálnici A8, která spojuje
Sársko s Bavorskem. Dopravní policisté Stefan Dimler a Thomas
Kaltenbacher se vydávají kontrolovat rychlost i jiné přestupky,
řešit nečekané situace a pomáhat řidičům v nouzi... Německý
dokumentární seriál (2019) (45 min) (Premiéra)
00:10 - Přední linie (7) -ST- (S) (HD)
Iwodžima
Fronta je válečnou vřavou v té nejbrutálnější podobě. Žene lidi
až do extrémů. Odhalíme ty nejzásadnější fronty druhé světové
války a zavedeme vás do samého centra bitvy... Britsko-německý
dokumentární seriál (2020) (53 min)
01:15 - Ruská vojenská technika II (11) -ST- (S) (HD)
MiG-29K: FORSÁŽ
Poznejte jednotlivé složky ruské armády, její výstroj a výzbroj,
jak fungují raketové systémy, či jak to vypadá na letadlové
lodi... Ruský dokumentární seriál (2016) (26 min)
01:45 - Ruská vojenská technika II (12) -ST- (S) (HD)
Televizní průkopník
Poznejte jednotlivé složky ruské armády, její výstroj a výzbroj,
jak fungují raketové systémy, či jak to vypadá na letadlové
lodi... Ruský dokumentární seriál (2016) (27 min)
02:15 - Záhady muzeí V (12)
(HD)
Za zdmi významných institucí leží tajemství, která čekají
na odhalení. Za každým artefaktem se skrývá zajímavý příběh plný
afér, záhad, vražd a intrik. Vydejte se na úchvatnou, občas
i šokující cestu historií... Americký dokumentární seriál (2014)
(43 min)
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03:05 - Záhadný vesmír (18)
(S) (HD)
Černá planeta
Vývoj světového vesmírného programu ovlivnil velkou měrou také
Sovětský svaz. Nedávno odtajněné informace podávají detailní
svědectví o práci v ruském vesmírném programu. Otevírají se ale
také otázky, které se odborníci bojí vynést na světlo světa...
Ruský dokumentární seriál (2017) (44 min)
03:55 - Podivní žraloci: Největší hity -ST- (S) (HD)
(Shark Week: Alien Sharks Greatest Hits)
Hlubiny světových oceánů jsou domovem nejrůznějších druhů
žraloků. Od kladivouna přes žraloka velrybího až po neuvěřitelné
žraloky grónské. Představíme vám ty nejpozoruhodnější evoluční
adaptace, kterými příroda fascinující paryby obdařila... Americký
dokument (2017) (44 min)
04:50 - Kapří monstra II (1)
(S) (HD)
(The Monster Carp)
Texaská bizoní ryba
Odborník na rybolov se společně se svými dvěma kamarády vydává
na dobrodružství po různých místech celého světa za jediným
účelem, chytit kapří monstrum... Britský dokumentární seriál
(2016) (46 min)
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06:00 - Pod hladinou
(S) (HD)
Skutečný barevný podmořský svět (48 min)
06:50 - Příběhy středomořského lesa (2)
(S) (HD)
Skrytí obyvatelé Sierry Moreny
Středomoří je jednou z biologicky nejrozmanitějších oblastí, kde
žije nepřeberné množství živočichů a rostlin. Během života
se jejich cesty dramaticky protínají. Každý z nich může vyprávět
svůj příběh... Německý dokument (2018) (51 min)
07:55 - Do divočiny: Korea (2) -ST- (S) (HD)
Za hranicemi
Korea je země rozdělená válečným konfliktem, ale také místem
nesmírné přírodní krásy... Americký dokumentární seriál (2018)
(51 min)
08:55 - Zapomenuté megastavby IV (8)
(S) (HD)
Za nepřátelskou linií
Pobřežní rozpadlé stavby v Lotyšsku, pekárna z dob
koncentračních táborů či rozbořené město uprostřed rozpálené
pouště. To všechno jsou zapomenuté megastavby... Britský
dokumentární seriál (2020) (44 min)
09:50 - Příběhy teroru (3) -ST- (S) (HD)
Olympiáda
Připomeňte si příběhy nejznámějších teroristických útoků nedávné
historie. Přepadení jeruzalémského hotelu, útok palestinských
teroristů na olympijských hrách v Mnichově, výbuch na boloňském
nádraží či Breivikův útok na ostrov Utoya... Nizozemský
dokumentární seriál (2019) (44 min)
10:45 - Tajemství železnic (5) -ST- (S) (HD)
První moderní železnice
Poznejte tajemství vybraných železnic světa. Zlaté stezky
nacistů v Pyrenejích, parní železnice v německém pohoří Harz,
první moderní železnice z Liverpoolu do Manchesteru
či australské trati v deštném pralese... Britský dokumentární
seriál (2018) (45 min)
11:35 - Tajemná Čína (1) -ST- (S) (HD)
(Mysteries of China)
Hrobka nefritového obleku
Archeologické objevy poodhalují tajemství dávnověkých
královských dynastií a čínských oblastí a kultur, kterým vládly...
Čínský dokumentární seriál (2014) (44 min)
12:25 - Tajný život krav (1)
(S) (HD)
(The Secret Life of Cows)
Samuřin svět
Krávy jsou obecně považované za milé a přátelské. Na první
pohled by se mohlo zdát, že jejich život dobře známe. Ale
je toho tolik, co o nich nevíme... Německý dokument (2019) (53
min)
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13:30 - Záchranáři divokých zvířat (1)
(Wild Animal Rescue)
Divoká britská příroda čelí kvůli
narůstajícímu tlaku. Naštěstí ale
neúnavně bojují o její přežití...
(2020) (43 min)

(S)

(HD)

lidské činnosti neustále
existují oddaní lidé, kteří
Britský dokumentární seriál

14:15 - Jak funguje vesmír VI (6)
(S) (HD)
Umírající Mléčná dráha
Zajímá vás, jak vznikl vesmír a jak fungují jeho jednotlivé
součásti? Probereme hvězdy, galaxie, černé díry i vznik života...
Americký dokumentární seriál (2017) (44 min)
15:10 - Vesmírný průvodce (7) -ST- (S) (HD)
Raketové motory budoucnosti
Vesmír nás překvapuje každým dnem. Kosmické lodě cestují
za hranice Sluneční soustavy, každý den vědci objevují nové
planety a zároveň zjišťují o vesmíru nové pozoruhodné informace,
které by jim do budoucna mohly velmi pomoci... Ruský dokumentární
seriál (2018) (27 min)
15:45 - Vesmírný průvodce (8) -ST- (S) (HD)
Vypravme se do vesmíru
Vesmír nás překvapuje každým dnem. Kosmické lodě cestují
za hranice Sluneční soustavy, každý den vědci objevují nové
planety a zároveň zjišťují o vesmíru nové pozoruhodné informace,
které by jim do budoucna mohly velmi pomoci... Ruský dokumentární
seriál (2018) (26 min)
16:15 - Krása parních vlaků (9)
(S) (HD)
Doba páry, která započala ve Velké Británii, byla jedním
z největších technologických průlomů v dějinách světa. Zatímco
zbytek světa míří vstříc budoucnosti, někteří nadšenci udržují
železniční odkaz parních vlaků stále naživu... Britský
dokumentární seriál (2019) (44 min)
17:05 - Anthony Bourdain: Neznámé končiny XII (4) -ST- (S) (HD)
Asturské knížectví
Světoznámý šéfkuchař cestuje po světě do míst, kam se běžně
kamery nedostanou, aby odhalil skryté kulinářské poklady...
Americký dokumentární seriál (2018) (41 min)
18:00 - Kouzlo modrých hlubin (1) -ST- (S) (HD)
(The Magic of the Big Blue)
Asie
Téměř tři čtvrtiny zemského povrchu zaujímají moře a oceány.
Svět, který jsme sotva začali zkoumat. Podívejte se do
podmořského světa Asie, Austrálie, Afriky i Antarktidy
a seznamte se s mnohdy bizarními či nebezpečnými tvory, ale i s
tvory, kteří bravurně ovládají schopnost maskování... Polský
dokumentární seriál (2011) (43 min)
19:00 - Tajemství lodních vraků (5) -ST- (S) (HD)
Nizozemský Titanic
Poznejte tajemství dávno potopených lodí. Jejich vraky
se nacházejí v bermudském trojúhelníku, v severoamerických
Velkých jezerech či u irského pobřeží... Britský dokumentární
seriál (2019) (44 min)
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20:00 - Vzdušní válečníci II (2)
(S) (HD)
Černý jestřáb
Poznejte vznik a vývoj dalších zásadních bojových letounů
moderní doby: A10 Warthog, vrtulníku Black Hawk a letounů
Prowler a Growler... Americký dokumentární seriál (2014) (52 min)
21:10 - Ruská vojenská technika II (33) -ST- (S) (HD)
Odstřelovači
Poznejte jednotlivé složky ruské armády, její výstroj a výzbroj,
jak fungují raketové systémy, či jak to vypadá na letadlové
lodi... Ruský dokumentární seriál (2016) (27 min) (Premiéra)
21:45 - Přežití v divočině II (8) -ST- (S) (HD)
Zvířecí obrana
V životě divokých zvířat jde především o přežití. O to ulovit,
a nebýt uloven. Každý živočišný druh má přitom své pevné místo
v potravním řetězci. Aby v drsných podmínkách přežil, musel
se přizpůsobit prostředí. Při lovu i obraně využívá svých
schopností a důmyslných zbraní, kterými ho příroda obdařila...
Britsko-francouzský dokumentární seriál (2019) (48 min)
(Premiéra)
22:50 - 24 hodin v divočině III (7) -ST- (S) (HD)
Útesy: Vražedné oázy
Vydejte se na výpravu nespoutanou krajinou Skalistých hor,
poznejte divoký Nil, nebezpečný Himálaj či nekonečné pouště.
Sledujte zde život divokých zvířat a jejich odvěký boj
o přežití... Novozélandský dokumentární seriál (2015) (49 min)
23:50 - Po stopách duchů XIII (10)
(S) (HD)
Speciální tým expertů na paranormální jevy vyšetřuje
a dokumentuje nadpřirozená zjevení... Americký dokumentární seriál
(2017) (42 min)
00:40 - Záhady muzeí VI (7)
(HD)
Za zdmi významných institucí leží tajemství, která čekají
na odhalení. Za každým artefaktem se skrývá zajímavý příběh plný
afér, záhad, vražd a intrik. Vydejte se na úchvatnou, občas
i šokující cestu historií... Americký dokumentární seriál (2014)
(42 min)
01:25 - Hitler versus Picasso -ST- (S) (HD)
(Hitler vs. Picasso)
Říšský maršál Hermann Göring shromažďoval prostřednictvím
uměleckého agenta Waltera Hofera pro sebe a Adolfa Hitlera
umělecké předměty. Jeho sbírka čítala 1376 maleb, 250 soch a 168
gobelínů. Sbíral všechny velikány evropského umění. Zanechal
po sobě katalog všech děl, jejich hodnota by dnes byla
astronomická... Italský dokument (2018) (93 min)
03:15 - Cesta života (2) -ST- (S) (HD)
Životní lekce
Na zvířecí mláďata číhá nebezpečí všude. Vyplatí se být neustále
ve střehu, protože každý den může být váš poslední. Přežít
do dospělosti je v africké divočině, například v údolí řeky
Luangwy v Zambii, velkým úspěchem... Kanadsko-britský
dokumentární seriál (2017) (47 min)
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04:10 - Panda červená: Himálajské tajemství -ST- (S) (HD)
(Red Panda)
Panda červená je pozoruhodné zvíře, které je velmi těžké natočit v
divoké přírodě. Pandy byly objeveny až v roce 1825 v Himálaji, kde se
živí bambusem a před zimou je chrání hustá srst. Když se zrovna necpou,
tak většinou spí... Americký dokument (2017)
05:10 - Pod hladinou
(S) (HD)
Skutečný barevný podmořský svět (35 min)
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06:00 - Pod hladinou
(S) (HD)
Skutečný barevný podmořský svět (50 min)
06:55 - Ostrov monzunů (6) -ST- (S) (HD)
Život na křídlech
Šrí Lanka je okouzlující ostrov plný extrémů. Od tropických
džunglí na jihu po vysušené pásmo na východě, tato malá země
je mozaikou mikroklimat... Kanadský dokumentární seriál (2018) (47
min)
07:50 - Zrozeni k běhu
(S) (HD)
(Born to Run)
Některá zvířata jsou dravá i silná. Některá však musí utíkat,
aby si zachránila život... Německý dokument (2015) (50 min)
08:50 - Vzdušní válečníci VIII (4)
(S) (HD)
Stíhačky F–18
Poznejte vznik a vývoj dalších zásadních bojových letounů
historie. Nejlepších vrtulníků, stíhacích a bojových letounů
či stíhaček F-18... Americký dokumentární seriál (2020) (46 min)
09:45 - Ruská vojenská technika (52)
(S) (HD)
Vojenské letectvo
Poznejte jednotlivé složky ruské armády, její výstroj a výzbroj,
způsob, jakým se staví pontonový most, či jak funguje letadlová
loď... Ruský dokumentární seriál (2012) (28 min)
10:10 - Zapomenuté megastavby IV (19)
(S) (HD)
Lidská zoo
Pobřežní rozpadlé stavby v Lotyšsku, pekárna z dob
koncentračních táborů či rozbořené město uprostřed rozpálené
pouště. To všechno jsou zapomenuté megastavby... Britský
dokumentární seriál (2020) (44 min)
11:10 - Demolice: Nový Zéland II (5) -ST- (S) (HD)
Demoliční týmy na Novém Zélandě likvidují dnes a denně zchátralé
budovy - od menších staveb po stadiony. Jaké výzvy je čekají
tentokrát a poradí si s nečekanými nástrahami? Novozélandský
dokumentární seriál (2020) (22 min)
11:35 - Demolice: Nový Zéland II (6) -ST- (S) (HD)
Demoliční týmy na Novém Zélandě likvidují dnes a denně zchátralé
budovy - od menších staveb po stadiony. Jaké výzvy je čekají
tentokrát a poradí si s nečekanými nástrahami? Novozélandský
dokumentární seriál (2020) (22 min)
12:05 - Jak přežít v Amazonii (5) -ST- (S) (HD)
Období sucha
Život v Amazonii je nesmírně pestrý. Poznejte nebezpečné
zabijáky, tvory s nezvyklým způsobem rozmnožování či svět
opičích mláďat, která žijí v záchranné stanici... Britský
dokumentární seriál (2018) (47 min)
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12:55 - Divoká Latinská Amerika (2) -ST- (S) (HD)
Opičí ostrov
Poznejte příběhy divoké Latinské Ameriky. Putování mladého
keporkaka, který se narodil u pobřeží Kolumbie a čeká ho náročná
migrační cesta, hašteření v tlupě kotulů z takzvaného Opičího
ostrova či život vzácných medvědů brýlatých z peruánské chráněné
rezervace... Britský dokumentární seriál (2018) (47 min)
13:55 - Druidové: Záhada keltských kněží -ST- (S) (HD)
(Druids - The Mystery of Celtic Priests)
Druidové byli keltskou duchovní elitou. Uměli číst a psát řecky
a latinsky, nezanechali nám však po sobě žádné písemné památky.
Dodnes jsou inspirativním zdrojem mystiky a duchovna... Německý
dokument (2020) (53 min)
14:55 - Amerika v barvě II (2) -ST- (S) (HD)
Průmysloví magnáti
Unikátní dobové záběry, které byly pomocí moderní technologie
obarveny a zrestaurovány, mapují historii 20. století v USA...
Americký dokumentární seriál (2018) (47 min)
15:55 - Veterinář z Yorkshiru IX (10) -ST- (S) (HD)
Podívejte se, jak probíhá každodenní život na veterinární
klinice v Thirsku v severním Yorkshiru... Britský dokumentární
seriál (2019) (44 min)
16:45 - Záchranáři divokých zvířat: Malawi (6) -ST- (S) (HD)
Chyť mě, jestli to dokážeš
Záchranné centrum divokých zvířat v hlavním městě Malawi
je jediným místem, kde zvířata naleznou pomoc. Zaměstnanci
i dobrovolníci se o všechny starají s velkou péčí a jejich
snahou je, aby se mohla vrátit zpět do volné přírody... Britský
dokumentární seriál (2019) (48 min)
17:50 - Království lesa (1) -ST- (S) (HD)
(Le Peuple des Forets)
Doba ledová
Před desítkami tisíc let se v době ledové zvířata proháněla
po zmrzlé půdě. Pak přišel zlatý věk lesa, který ale ustoupil
lidským stavbám. Je ještě dnes na našem kontinentu stále místo
pro přírodu?... Francouzský dokumentární seriál (2016) (51 min)
18:55 - Neuvěřitelná planeta (11) -ST- (S) (HD)
Kolébka lidstva, Cano Cristales a Ďáblovy kuličky
Vydejte se na putování za působivými přírodními úkazy, které nás
pokaždé přivede na trojici impozantních míst. Uvidíte třeba
diamantovou pláž na jihovýchodním pobřeží Islandu nebo kamenný
les na jihu Číny... Australský dokumentární seriál (2019) (48
min)
20:00 - Tajemství lesního potoka -ST- (S) (HD)
(One in a Thousand)
Nedotčené ekosystémy jsou nejlepší obranou proti klimatickým
změnám. Ekosystém malého lesního potoka je stejně složitý jako
různorodý. Jenže v celé střední Evropě zůstal nedotčený už jen
jeden z tisíce takových potoků. Co se stalo s našimi potoky?
A co to znamená pro naši budoucnost...? Německý dokument (2019)
(50 min)
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21:05 - Potápění se žraloky -ST- (S) (HD)
(Diving with Sharks: The Ultimate Guide)
Setkání dvou nejobávanějších predátorů - člověka se žralokem,
se odehraje na několika vyhlášených stanovištích - na Bahamách,
Guadeloupe, Havaji, Floridě i na pobřeží jižní Afriky.
Představíme vám několik druhů žraloků, kteří tu brázdí vody
a potvrzují svou všestrannou dokonalost... Americký dokument
(2017) (50 min)
22:10 - Ripleyho věřte nevěřte (6) -STSíly přírody
Na světě žijí lidé, kteří mají netradiční talent. Tento pořad
jejich dovednosti představí světu... Americký dokumentární seriál
(2019) (42 min) (Premiéra)
23:05 - Po stopách duchů XIV (5)
(S) (HD)
Tajemství zámku Pythian
Speciální tým expertů na paranormální jevy vyšetřuje
a dokumentuje nadpřirozená zjevení... Americký dokumentární seriál
(2017) (42 min)
00:00 - Tajuplná Británie (1) -ST- (S) (HD)
(Mystic Britain)
Čarodějnice a démoni
Během desítek tisíc let vývoje civilizace se území Velké
Británie stalo dějištěm řady podivných a tajemných rituálů
a zvyků. Prozkoumáme posvátná místa starověkých Britů a jejich
víru v nadpřirozeno... Britský dokumentární seriál (2019) (49 min)
01:00 - Zrození afrických civilizací (4) -ST- (S) (HD)
Města
Profesor Henry Louis Gates nás vezme na cestu do minulosti,
od počátků lidstva až k úsvitu 20. století. Nové důkazy svědčí
o tom, že Afrika je skutečnou kolébkou lidstva a civilizace...
Americký dokumentární seriál (2017) (52 min)
02:00 - Výstavba obrů II (6)
(S) (HD)
Mrakodrap Wanda Vista
Tento pořad zmapuje příběh neobyčejné výzvy na pozadí výstavby
těch nejambicióznějších inženýrských zázraků, které budou větší,
rychlejší, vyšší a pokročilejší než jejich předchůdci... Britský
dokumentární seriál (2019) (46 min)
02:55 - Hranice lidského těla (6)
(S) (HD)
Benin
Dobrodruh Todd Sampson se vydává na různá místa světa, aby
pochopil, jakými zkouškami místní obyvatelé denně procházejí
a kolik toho jejich těla vydrží. Vydejte se spolu s ním do Pásma
Gazy, na ultimátní zápasy do Mexika, za Něnci na Sibiř či za
vyznavači kultu voodoo do Beninu... Australský dokumentární seriál
(2019) (47 min)
03:50 - Norské domy snů IV (6)
(S) (HD)
Nejen Češi jsou národ chatařů, i Norové se ve volném čase
vydávají do svých horských příbytků. O ty, které svým majitelům
padají na hlavu, se postarají interiérový designér Halvor Bakke
a jeho tři řemeslně zdatní kamarádi... Norský dokumentární seriál
(2018) (44 min)
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04:45 - Tatra kolem světa 2 (6)
(S) (HD)
Motor Trajdy (T815), se kterou v únoru 2020 odstartovala
expedice Tatra kolem světa 2, má už pár měsíců prapodivný zvuk,
na jehož příčinu se klukům dlouho nedaří přijít. Lukáš jakožto
zkušený automechanik se ale jen tak nedá! Co se nakonec v motoru
skrývalo za nemilé překvapení, které bylo doslova „za pět
dvanáct“? Čas v Turecku s místními přáteli utíkal skutečně
rychle, ale tým dostává informaci, že jsou otevřené hranice
do sousedního Íránu. Je tedy čas se posunout o kus světa dál.
Co se klukům přihodí cestou na hranice a podaří se jim tentokrát
z Turecka skutečně dostat? „Pojeď v tom s námi!“ (46 min)
05:40 - Pod hladinou
(S) (HD)
Skutečný barevný podmořský svět (10 min)
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06:05 - Pod hladinou
(S) (HD)
Skutečný barevný podmořský svět (60 min)
07:05 - Kapří monstra II (1)
(S) (HD)
Texaská bizoní ryba
Odborník na rybolov se společně se svými dvěma kamarády vydává
na dobrodružství po různých místech celého světa za jediným
účelem, chytit kapří monstrum... Britský dokumentární seriál
(2016) (46 min)
08:05 - Záhady muzeí V (12)
(HD)
Za zdmi významných institucí leží tajemství, která čekají
na odhalení. Za každým artefaktem se skrývá zajímavý příběh plný
afér, záhad, vražd a intrik. Vydejte se na úchvatnou, občas
i šokující cestu historií... Americký dokumentární seriál (2014)
(43 min)
09:00 - Záhadný vesmír (18)
(S) (HD)
Černá planeta
Vývoj světového vesmírného programu ovlivnil velkou měrou také
Sovětský svaz. Nedávno odtajněné informace podávají detailní
svědectví o práci v ruském vesmírném programu. Otevírají se ale
také otázky, které se odborníci bojí vynést na světlo světa...
Ruský dokumentární seriál (2017) (44 min)
09:55 - Přední linie (7) -ST- (S) (HD)
Iwodžima
Fronta je válečnou vřavou v té nejbrutálnější podobě. Žene lidi
až do extrémů. Odhalíme ty nejzásadnější fronty druhé světové
války a zavedeme vás do samého centra bitvy... Britsko-německý
dokumentární seriál (2020) (53 min)
11:05 - Ruská vojenská technika II (11) -ST- (S) (HD)
MiG-29K: FORSÁŽ
Poznejte jednotlivé složky ruské armády, její výstroj a výzbroj,
jak fungují raketové systémy, či jak to vypadá na letadlové
lodi... Ruský dokumentární seriál (2016) (26 min)
11:40 - Ruská vojenská technika II (12) -ST- (S) (HD)
Televizní průkopník
Poznejte jednotlivé složky ruské armády, její výstroj a výzbroj,
jak fungují raketové systémy, či jak to vypadá na letadlové
lodi... Ruský dokumentární seriál (2016) (27 min)
12:10 - Lemuří ostrov (3) -ST- (S) (HD)
Risk a odměna
Přírodní rezervace Berenty na jihu Madagaskaru je domovem
poloviny světové populace lemurů. Na několika kilometrech
čtverečních se odehrává skutečná válka gangů - lemuřích tlup...
Britský dokumentární seriál (2019) (48 min)
13:10 - Území velkých koček (3) -ST- (S) (HD)
Bratři na útěku
Údolí zambijské řeky Luangwy je jednou z posledních lvích bašt
v Africe. Je zde hojnost kořisti a žije tu několik lvích smeček,
které bojují o teritorium... Kanadský dokumentární seriál (2019)
(48 min)
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14:10 - Jak vzniká katastrofa (10) -ST- (S) (HD)
Drážní neštěstí
Technika nás dostává tam, kde jsme ještě nebyli, a rizika přitom
narůstají. Někdy to však vede k mnoha tragédiím... Americký
dokumentární seriál (2019) (44 min)
15:10 - Dálnice A8 (8)
Všední den na silně vytížené německé dálnici A8, která spojuje
Sársko s Bavorskem. Dopravní policisté Stefan Dimler a Thomas
Kaltenbacher se vydávají kontrolovat rychlost i jiné přestupky,
řešit nečekané situace a pomáhat řidičům v nouzi... Německý
dokumentární seriál (2019) (45 min)
16:05 - Magický Island -ST- (S) (HD)
(Magical Iceland)
Tento lávový ostrov, který povstal z moře, je zemí extrémů.
Magickou krajinu Islandu tvoří sopky pokryté mechem i hory
se zasněženými vrcholky, kouřící údolí, bublající horké prameny
a jejich působivé erupce... Německý dokument (2019) (51 min)
17:10 - Severské lesy -ST- (S) (HD)
(Northern Woods)
Vydejte se spolu s tvůrci do severských lesů v Německu. Poznejte
historii jejich vzniku a proměny během času. Kdysi byly plné
divoké zvěře, dnes jsou však často obětí znečištěného životního
prostředí a brutální těžby dřeva... Německý dokument (2015) (53
min)
18:15 - Bear Grylls: Bod zlomu (6)
(S) (HD)
Instruktor přežití Bear Grylls bere dobrovolníky na drsnou
terapii do divočiny. Podaří se mu zbavit klienty jejich život
omezujících fobií? Jak si poradit se strachem z vody, špíny nebo
neznámých jídel...? Britský dokumentární seriál (2014) (44 min)
19:10 - Domy na konci světa
Hřeben v Coloradu
Dobrodruzi se svými
jedinečné stavby na
dokumentární seriál

II (7)

(S)

(HD)

týmy bojují s matkou přírodou, aby postavili
odlehlých místech světa... Americký
(2019) (38 min)

20:00 - Planeta Země z vesmíru (2)
(S) (HD)
Obrazce a vzory
Pohled na planetu Zemi z vesmíru bere dech. Satelity obíhající
kolem ní nám umožňují sledovat její povrch do nejmenších
podrobností. Poznejte příběh o životě na Zemi ze zcela nové
perspektivy... Britský dokumentární seriál (2019) (51 min)
21:00 - Bláznivý svět veverek -ST- (S) (HD)
(Going Nuts: Tales from the Squirrel World)
V lese jsou doma odjakživa. Stvoření, díky nimž se každá
procházka lesem mění v dobrodružství. Nechme se okouzlit
tajemným životem veverek a jejich úžasnou povahou...
Finsko-německý dokument (2019) (50 min)
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22:05 - Posvátná místa (2) -ST- (S) (HD)
Věštírny
Po našich starověkých předcích zůstala místa, kterým přikládali
nadpřirozenou sílu. Vydejte se s námi na hrady, chrámy
či monumenty a odhalte záhady, kterými jsou tato místa dodnes
opředena. Budeme hledat odpovědi na otázky, jak tato místa
vznikla a co pro ně znamenala... Americký dokument (2016) (51
min) (Premiéra)
23:15 - Poklady Evropy (4) -ST- (S) (HD)
Chorvatsko
Vydejte se spolu s tvůrci za poznáním evropských pokladů.
Poznejte Itálii, Portugalsko, Chorvatsko, Island či Českou
republiku... Francouzský dokumentární seriál (2017) (53 min)
(Premiéra)
00:20 - Největší stadion na světě -ST- (S) (HD)
(Building The World´s Greatest Stadium)
Los Angeles – domov Hollywoodu a showbyznysu je také městem
fanoušků amerického fotbalu, kteří čekají na svůj stadion.
Projektování je složité, stavba dosahuje kolosálních rozměrů
a musí odolat přírodním živlům a zemětřesení... Americký dokument
(2019) (97 min)
02:20 - Jak funguje vesmír V (2)
(S) (HD)
Nejnebezpečnější místa ve vesmíru
Zajímá vás, jak vznikl vesmír a jak fungují jeho jednotlivé
součásti? Probereme hvězdy, galaxie, černé díry i vznik života...
Americký dokumentární seriál (2015) (44 min)
03:20 - Měsíc: Naše brána do vesmíru -ST- (S) (HD)
(The Moon: Our Gateway to the Universe)
Lidská noha nevstoupila na povrch Měsíce už téměř 50 let. Měsíc
ale vědce neustále fascinuje a mnozí z nich se domnívají, že než
se vydáme na Mars, měli bychom se nejprve vrátit na povrch naší
jediné přirozené družice... Rakouský dokument (2017) (53 min)
04:25 - Zaniklé britské železnice I (4) -ST- (S) (HD)
Jezerní oblast
Rob Bell putuje Velkou Británií, aby našel, kudy vedly zaniklé
železniční tratě... Britský dokumentární seriál (2018) (45 min)
05:20 - Pod hladinou
(S) (HD)
Skutečný barevný podmořský svět (25 min)
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06:05 - Pod hladinou
(S) (HD)
Skutečný barevný podmořský svět (34 min)
06:40 - Cesta života (2) -ST- (S) (HD)
Životní lekce
Na zvířecí mláďata číhá nebezpečí všude. Vyplatí se být neustále
ve střehu, protože každý den může být váš poslední. Přežít
do dospělosti je v africké divočině, například v údolí řeky
Luangwy v Zambii, velkým úspěchem... Kanadsko-britský
dokumentární seriál (2017) (47 min)
07:35 - Panda červená: Himálajské tajemství -ST- (S) (HD)
(Red Panda)
Panda červená je pozoruhodné zvíře, které je velmi těžké natočit
v divoké přírodě. Pandy byly objeveny až v roce 1825 v Himálaji,
kde se živí bambusem a před zimou je chrání hustá srst. Když
se zrovna necpou, tak většinou spí... Americký dokument (2017) (51
min)
08:40 - Hitler versus Picasso -ST- (S) (HD)
(Hitler vs. Picasso)
Říšský maršál Hermann Göring shromažďoval prostřednictvím
uměleckého agenta Waltera Hofera pro sebe a Adolfa Hitlera
umělecké předměty. Jeho sbírka čítala 1376 maleb, 250 soch a 168
gobelínů. Sbíral všechny velikány evropského umění. Zanechal
po sobě katalog všech děl, jejich hodnota by dnes byla
astronomická... Italský dokument (2018) (93 min)
10:40 - Po stopách duchů XIII (10)
(S) (HD)
Speciální tým expertů na paranormální jevy vyšetřuje
a dokumentuje nadpřirozená zjevení... Americký dokumentární seriál
(2017) (42 min)
11:35 - Záhady muzeí VI (7)
(HD)
Za zdmi významných institucí leží tajemství, která čekají
na odhalení. Za každým artefaktem se skrývá zajímavý příběh plný
afér, záhad, vražd a intrik. Vydejte se na úchvatnou, občas
i šokující cestu historií... Americký dokumentární seriál (2014)
(42 min)
12:30 - Kouzlo modrých hlubin (1) -ST- (S) (HD)
(The Magic of the Big Blue)
Asie
Téměř tři čtvrtiny zemského povrchu zaujímají moře a oceány.
Svět, který jsme sotva začali zkoumat. Podívejte se do
podmořského světa Asie, Austrálie, Afriky i Antarktidy
a seznamte se s mnohdy bizarními či nebezpečnými tvory, ale i s
tvory, kteří bravurně ovládají schopnost maskování... Polský
dokumentární seriál (2011) (43 min)
13:25 - Tajemství lodních vraků (5) -ST- (S) (HD)
Nizozemský Titanic
Poznejte tajemství dávno potopených lodí. Jejich vraky
se nacházejí v bermudském trojúhelníku, v severoamerických
Velkých jezerech či u irského pobřeží... Britský dokumentární
seriál (2019) (44 min)
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14:20 - Vzdušní válečníci II (2)
(S) (HD)
Černý jestřáb
Poznejte vznik a vývoj dalších zásadních bojových letounů
moderní doby: A10 Warthog, vrtulníku Black Hawk a letounů
Prowler a Growler... Americký dokumentární seriál (2014) (52 min)
15:30 - Ruská vojenská technika II (33) -ST- (S) (HD)
Odstřelovači
Poznejte jednotlivé složky ruské armády, její výstroj a výzbroj,
jak fungují raketové systémy, či jak to vypadá na letadlové
lodi... Ruský dokumentární seriál (2016) (27 min)
16:00 - Přežití v divočině II (8) -ST- (S) (HD)
Zvířecí obrana
V životě divokých zvířat jde především o přežití. O to ulovit,
a nebýt uloven. Každý živočišný druh má přitom své pevné místo
v potravním řetězci. Aby v drsných podmínkách přežil, musel
se přizpůsobit prostředí. Při lovu i obraně využívá svých
schopností a důmyslných zbraní, kterými ho příroda obdařila...
Britsko-francouzský dokumentární seriál (2019) (48 min)
17:00 - 24 hodin v divočině III (7) -ST- (S) (HD)
Útesy: Vražedné oázy
Vydejte se na výpravu nespoutanou krajinou Skalistých hor,
poznejte divoký Nil, nebezpečný Himálaj či nekonečné pouště.
Sledujte zde život divokých zvířat a jejich odvěký boj
o přežití... Novozélandský dokumentární seriál (2015) (49 min)
18:00 - Laos z výšky
(S) (HD)
(Laos from Above)
Laos patří k nejchudším na světě, ale kdysi se jeho území táhlo
až k dnešnímu Thajsku. Tragické pro něj bylo zejména období
vietnamské války. Poznejte jeho krásy z výšky... Japonský dokument
(2018) (53 min)
19:05 - Bizarní jídla VIII (2)
(S) (HD)
Senegal
Proslulý kuchař Andrew Zimmern se s otevřenou myslí, silným
žaludkem a zdravou chutí k jídlu vydává na poznávací cestu,
během které objeví a divákům představí podivné pochoutky
z různých koutů světa... Americký dokumentární seriál (2016) (41
min)
20:00 - Norské domy snů V (7)
(S) (HD)
Femundsmarka
Nejen Češi jsou národ chatařů, i Norové se ve volném čase
vydávají do svých horských příbytků. O ty, které svým majitelům
padají na hlavu, se postarají interiérový designér Halvor Bakke
a jeho tři řemeslně zdatní kamarádi... Norský dokumentární seriál
(2019) (44 min) (Premiéra)
20:55 - Ocelová srdce VI (8)
V malebné krajině německého pohoří Westerwald leží největší
inventář starých armádních vozidel. Michael Manousakis je shání,
odkud se dá. Má dokonce exkluzivní smlouvu s americkou armádou
na odkup všeho, co se vyřadí z provozu. Džípy, náklaďáky, tanky
i další stroje restauruje a prodává. Občas je to pořádná fuška...
Německý dokumentární seriál (2018) (44 min) (Premiéra)
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21:50 - Einstein a Hawking: Vesmírní vizionáři (1/2)
(S) (HD)
(Einstein & Hawking: Masters of Our Universe)
Albert Einstein a Stephen Hawking patřili k nejvýznamnějším
vědcům moderní doby. Einstein se svou teorií relativity
a Hawking se snahou vytvořit teorii všeho. Nahlédněte do jejich
života, a hlavně pod pokličku jejich práce... Britský dokument
(2019) (52 min)
22:55 - Jak staví Německo (9)
V německém stavebnictví pracuje více než osm set tisíc lidí.
Ať už se jedná o demolici, novostavbu nebo přestavbu, bez těchto
„hrdinů staveniště“ by to nešlo... Německý dokumentární seriál
(2019) (45 min) (Premiéra)
23:55 - Neobjasněné případy NASA IV (4)
(S) (HD)
Vesmír má pro nás stále plno různých tajemství. I vědci jsou
často překvapeni neznámými a neobjasněnými jevy, se kterými
se setkávají. Opravdu velké množství neobjasněných jevů
je spojeno právě s hledáním života ve vesmíru... Americký
dokumentární seriál (2019) (45 min)
00:55 - Objevování vesmíru: Velké milníky (13) -ST- (S) (HD)
Konec raketoplánů
Během studené války byl rozpoután vesmírný závod mezi Sovětským
svazem a Spojenými státy. Soupeřily o prvenství ve vyslání
člověka do vesmíru nebo i na Měsíc. Jaké byly další zásadní
milníky objevování vesmíru...? Australský dokumentární seriál
(2014) (24 min)
01:25 - Objevování vesmíru: Síla pokroku (1) -ST- (S) (HD)
Nosné rakety
Mezinárodní spolupráce států přinesla lidstvu nové možnosti
ve zkoumání vesmíru. Jaké příležitosti nabízí technologický
pokrok pro budoucnost? Kam až se lidstvo dokáže vypravit, ať už
prostřednictvím sond nebo osobně? Americký dokumentární seriál
(2019) (26 min)
01:55 - Hranice lidského těla (6)
(S) (HD)
Benin
Dobrodruh Todd Sampson se vydává na různá místa světa, aby
pochopil, jakými zkouškami místní obyvatelé denně procházejí
a kolik toho jejich těla vydrží. Vydejte se spolu s ním do Pásma
Gazy, na ultimátní zápasy do Mexika, za Něnci na Sibiř či za
vyznavači kultu voodoo do Beninu... Australský dokumentární seriál
(2019) (47 min)
02:55 - Pyramidy: Odhalená tajemství (4)
(S) (HD)
Neuvěřitelný objev
Ze sedmi divů starověku už dnes stojí jen jediný. Chufuova
pyramida nás fascinuje, protože si neumíme vysvětlit, jak
takového mistrovského činu mohli dosáhnout bez dnešních
stavitelských znalostí, a především bez strojů. Odhalte
tajemství nejen této, ale i dalších egyptských pyramid...
Francouzský dokumentární seriál (2018) (48 min)
03:55 - Veterinář z Bondi Beach X (6)
(S) (HD)
Elitní tým veterinářů napříč Austrálií zachraňuje životy malých
i velkých domácích mazlíčků a exotických zvířat... Australský
dokumentární seriál (2020) (43 min)
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04:50 - Záchranáři divokých zvířat: Nový Zéland (5) -ST- (S) (HD)
V dnešním světě se divoká zvířata často ocitají v nouzi.
V novozélandském městě Dunedin, které leží na Jižním ostrově,
se o pomoc zvířatům starají záchranné organizace, dobrovolníci
a nově i veterinární klinika... Novozélandský dokumentární seriál
(2019) (48 min)

