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Australští zlatokopové 

V premiéře od čtvrtka 1. září ve 20:00 
 
Série: 7 
Počet epizod: 20 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ reality/ expedice/ technologie 
Původní název: Aussie Gold Hunters 
Rok: 2021 
 

V této sérii tým Poseidon prodává své strojní 
zařízení za několik milionů dolarů, aby financoval 
vrty na zlatém podloží, které by mohlo obsahovat 
tisíciuncový nugetu. Jacqui Buzetti a Andrew Leahy 
se vydávají hluboko do extrémního tropického 
horka a divočiny plné hadů dalekého severního 
Queenslandu. Nový tým Gold Retrievers zahajuje s 
dluhem 250 000 dolarů a zoufale se snaží o 
záchranu své obrovské těžební operace. Marcus, 

Linden a Dale se pouštějí do zatím 
nejriskantnějšího a nejdražšího podniku s vlastní 
nájemní smlouvou a velkými stroji. Shane a Russell 
riskují svou finanční budoucnost na epické cestě za 
velkými nugety. Boj o zlato v extrémní krajině 
odlehlé oblasti Pilbara rozděluje Feralovy. A 
Goldtimers postihne katastrofální požár předtím, 
než jim naděje na prodej nájemní smlouvy může 
přinést výdělek 100 000 dolarů. 
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Pásmo pořadů: Jízda s kamioňáky 

Každou sobotu odpoledne od 3. září 
 
Naskočte do kabiny a připojte se v tomto měsíci ke 
konvoji úžasných kamionů s mnoha hrdiny na 
cestách, a to každou sobotu odpoledne na Viasat 
Explore. Poznejte život, dobu, zkoušky a strasti 

řidičů kamionů na blátivých silnicích Severní 
Ameriky, v horku australského vnitrozemí a na 
zasněžených stezkách Kanady. 
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Demolice u protinožců 

V premiéře od soboty 17. září v 18:10 
 
Série: 4 
Počet epizod: 6 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ reality/ riziko 
Původní název: Demolition Down Under 
Rok: 2022 
 

Vracíme se se čtvrtou sérií plnou destrukce, 
nebezpečí a dramat... a příběhy jsou zajímavější, 
než kdy dříve. Znovu se vydáme na opuštěná a 
nebezpečná místa, kam se odváží vstoupit jen ti, 
kteří mají pevné helmy, ochranné reflexní vesty a 
ocelí okované boty. Od vysokých sil až po obří sídla 
budeme sledovat týmy po celé Austrálii, jak dělají 

to, co umí nejlépe - bourají staré, aby uvolnili místo 
vzrušující nové výstavbě. Setkáte se s oblíbenými 
postavami jako Lady Penelope (Thunderbird 
Demolition), Deno (Greenway Demolition) a 
Jenneffer (Logan City Demolition), a poznáte i nové 
týmy ve Victorii, Jižní Austrálii a Novém Jižním 
Walesu. 
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