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Krajina stínů 

V premiéře od neděle 4. září ve 12:00 
 
Série: 1 
Počet epizod: 3 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ expedice 
Původní název: Shadowlands 
Rok: 2021 
 

V odlehlých jižních zeměpisných šířkách naší 
planety vyžaduje mořský život odolnost, aby přežil 
a dařilo se mu. Dramata divoké přírody se 
odehrávají v zasněžených fjordech, kde se slaná 
voda mísí se sladkou, pod šedivou oblohou, kde se 
teplé proudy setkávají se studenými antarktickými 
vodami a mrazivými plážemi. Nejjižněji žijící delfíni 
skákaví na světě, subantarktičtí tuleni a vzácní 

tučňáci novozélandští si z těchto náročných 
stanovišť udělali svá vlastní. K nim se přidávají 
migrující pavoukoví krabi, sliznatky, mořští koníci a 
endemičtí mořští živočichové, které obvykle 
najdeme v mnohem hlubších vodách. Každý z nich 
má svůj vlastní způsob, jak snášet extrémní 
podmínky Krajiny stínů... 
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Záchranáři divokých zvířat: Austrálie 

V premiéře od neděle 4. září v 17:15 
 
Série: 1 
Počet epizod: 10 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ zvířata 
Původní název: Wildlife Rescue Australia 
Rok: 2021 
 

Tento seriál se zaměřuje na veterináře a zdravotní 
sestry v nemocnici Byron Bay Wildlife Hospital, 
kteří léčí jedinečná australská zvířata. Hlavní 
veterinářka dr. Bree Talbotová a její úžasný tým 
veterinářů a zdravotních sester se věnují 
ošetřování a léčbě celé řady zvířat, včetně 
vačnatců, ptáků, plazů a obojživelníků, které každý 
den přivážejí dobrovolníci ze záchranné stanice pro 
volně žijící zvířata a členové komunity. Tým, který 
pracuje v mobilním veterinárním voze, má 

neustále plné ruce práce, protože řeší vše, od 
třítýdenního mláděte ježury, které přišlo o mámu, 
až po koaly a klokany, kteří potřebují operaci, jež 
jim zachrání život. Australská divoká zvířata jsou 
vzácná, většinou ohrožená a často nereagují dobře 
na veterinární zásahy. Tento seriál upozorňuje na 
odborné dovednosti, které jsou potřebné pro práci 
veterinární sestry volně žijících zvířat nebo 
veterinárního specialisty. 
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Zvířecí odysea 

V premiéře od soboty 10. září v 19:00 
 
Série: 1 
Počet epizod: 5 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ historie/ archeologie 
Původní název: Animal Odyssey 
Rok: 2019 
 

Díky paleontologii dnes víme, že historie 
kolonizace živočichů úzce souvisí s velkými 
změnami na naší planetě v průběhu milionů let, 
během nichž se druhy šířily po celé zeměkouli a 
hladina moří stoupala a klesala, což pravidelně 
otevíralo a uzavíralo průchody do jinak izolovaných 
zemí. Tyto změny životního prostředí a geografie 
sehrály svou roli ve vývoji živočichů, umožnily jim 

dobývat nová území a vedly k jejich přizpůsobení, 
novým rodům a někdy i k vyhynutí. Rozhodli jsme 
se zpochybnit naše dosavadní představy o 
rozmístění zvířecích populací a rekonstruovat je 
tak, aby vyprávěly příběh velkých odyseí, které 
různé druhy podnikly, aby se dostaly tam, kde jsou 
dnes. 
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