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Extrémní hadi 

V premiéře od čtvrtka 5. ledna v 19:00 
 
Série: 1 
Počet epizod: 2 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ zvířata/ expedice 
Původní název: Extreme Snakes 
Rok: 2022 
 

Austrálie i Afrika jsou rozmanitá, náročná a 
extrémní prostředí. Prozkoumáme inovativní 
způsoby, jakými se hadi vyvíjeli a přežili v 
extrémních podmínkách těchto pevnin. Během 
toho se podíváme na nejdelší, nejsilnější, nejtěžší, 
nejsmrtelnější a nejjedovatější hady a představíme 
nové objevy týkající se škrcení a metabolismu, 

pronikneme do složitosti jedu a odhalíme nové, 
překvapivé objevy, jež mohou navždy změnit naše 
chápání procesů evoluce. Vydejte se na epickou 
cestu nejdrsnějšími, a přesto nejkrásnějšími 
krajinami a biotopy a objevte pozoruhodný svět 
nejextrémnějších hadů Austrálie a Afriky. 

https://pa.media/pa-tv-metadata
mailto:viasat@pa.media


VIASAT NATURE CEE TIPY 

LEDEN 2023  
 

Produced by PA TV Metadata 
pa.media/pa-tv-metadata | viasat@pa.media  
 

 
 
 

 

Pásmo pořadů: Sezóna predátorů 

Od pondělí do pátku po celý měsíc od 2. ledna v 19:00 
 
Tento měsíc se v premiérových dílech seriálů 
Smrtící lovci, Adaptací k přežití, Divocí bojovníci a 
Extrémní hadi podíváme blíže na mistry přežití ve 
zvířecí říši. Prozkoumáme techniky, triky a nástroje, 
které zvířata používají, aby se ubránila a dostala se 
na vrchol, od medvědů, krokodýlů a žraloků až po 
hady, pavouky a štíry. K útoku a zabíjení používají 

drápy a čelisti, ale stejně důležitými jsou i velikost 
a tvar zvířat (a samozřejmě rodinné vazby a osobní 
kouzlo), pokud chtějí přelstít své nepřátele. A to 
jsme se ještě nezmínili o jedu! Dejte si pozor na 
nejpůsobivější predátory matky přírody v lednu na 
Viasat Nature! 
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Smrtící lovci 

V premiéře od pondělí 2. ledna v 19:00 
 
Série: 1 
Počet epizod: 3 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ věda 
Původní název: Deadly Hunters 
Rok: 2020 
 

Ve volné přírodě platí pravidlo „sněz, nebo budeš 
sněden" a jen málokdo unikne tomuto jedinému 
zákonu, kterým se řídí všichni. Epický a věčný 
souboj dravce s kořistí formoval a utvářel veškerý 
život na Zemi a vyústil v nelítostnou škálu zbraní a 

mistrovských dovedností. Tento seriál blíže 
prozkoumá některá zvířata, jejichž cesta vedla ke 
zdokonalení dovedností pro mistrovský lov. Zvířata 
využívají své velikosti, síly a jedinečných zbraní, aby 
přežila. 
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Adaptací k přežití 

V premiéře od úterý 3. ledna v 19:00 
 
Série: 1 
Počet epizod: 3 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ věda 
Původní název: Adapt to Survive 
Rok: 2020 
 

Rozsáhlé, spletité a nezkrocené - planeta Země 
skrývá místa plná divočiny vybudovaná tak, aby 
přežila zkoušku časem. Jenže tato místa a jejich 
obyvatelé musejí žít podle věčné a nepsané 
smlouvy, která rozhoduje o tom, kdo bude moci 
předat svůj odkaz dalším generacím. Jaké smlouvy? 

Přizpůsob se... nebo zemři. V tomto seriálu se 
ponoříme do tajemného světa zvířat a jejich metod 
přežití, vydáme se na cestu za tajnými strategiemi 
přežití v divočině, jež umožňují zachovat život i 
přes neustále hrozící hrozby. 
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Divocí bojovníci 

V premiéře od středy 4. ledna v 19:00 
 
Série: 1 
Počet epizod: 6 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ věda 
Původní název: Wild Fighters 
Rok: 2021 
 

Zvířata denně bojují o své přežití, ale jaké důvody 
je vedou k tomu, že riskují své životy, a jaké jsou 
důsledky vítězství, nebo prohry, v těchto bitvách? 
Existují tisíce typů bojů, od střetů zblízka až po 
tanec, zpěv a soutěže krásy zvířat. Za těmito boji se 

skrývají motivy související s pářením, hierarchií, 
obranou teritoria, ochranou rodinných klanů a 
samozřejmě i s potravou. Nakonec se konflikty 
mezi lidmi a zvířaty zase tolik neliší... 
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Korálová planeta 

V premiéře od neděle 8. ledna v 19:00 
 
Série: 1 
Počet epizod: 3 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ expedice/ věda 
Původní název: Planet Reef 
Rok: 2021 
 

Velký bariérový útes je svou vlastní planetou. Je 
domovem více než 9 000 známých druhů včetně 
želv, krokodýlů, žraloků, jedovatých mořských 
hadů, pestrobarevných červů a velkých řas. Tyto 
druhy se vzájemně ovlivňují s korály a vytvářejí 
složitý a křehký ekosystém, jehož přežití je na sobě 
navzájem závislé. Jenže korály, a tedy i všechny 

organismy, které jsou na nich závislé, jsou dnes 
vážně ohroženy. Ve vizuálně úchvatném seriálu o 
jednom z nejkrásnějších přírodních biotopů na 
Zemi budeme sledovat tým vědců, kteří se v 
průběhu pěti let snaží vyvinout převratná 
technologická řešení na záchranu útesu před 
zničením. 
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