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Baiae, římská Atlantida 

V pátek 20. května ve 21:00 
 
Počet epizod: 1 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ starověké dějiny/ archeologie/ expedice 
Původní název: Baia - The Atlantis of Rome 
Rok: 2021 
 

Baiae - s rozlohou třikrát větší než Pompeje, asi 15 
kilometrů od Neapole a ve vulkanické oblasti 
Flegrejských polí - je největší podmořskou 
archeologickou lokalitou na světě. Podmořské 
pozůstatky Baiae jsou chráněny vytvořením 
archeologického parku, který je cílem nového 
druhu podmořské turistiky, ale mechanické a 
biologické působení moře tuto památku světového 

dědictví vážně ohrožuje. Na ochraně potopených 
pozůstatků pracuje víceoborový tým vědců a 
techniků a architekti a archeologové mapují a 
zkoumají lokalitu, která dosud nevydala všechna 
svá tajemství a divy ukryté na mořském dně, 
protože dosud bylo vyneseno na světlo pouze 30 % 
jejích pokladů. 
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Ztracený svět Angkor Vatu 

Premiéra v neděli 1. května od 21:10 
 
Série: 1 
Počet epizod: 2 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ starověké dějiny/ archeologie/ expedice 
Původní název: The Lost World of Angkor Wat 
Rok: 2021 
 

Starověké město Angkor v Kambodži bylo kdysi 
největší metropolí na světě, kde žilo až milion lidí. 
V jeho středu se nacházel velkolepý chrámový 
komplex Angkor Vat, největší náboženská památka 
na světě. Kdo tuto starověkou ikonu vybudoval a 
kam až sahala jejich rozsáhlá říše? Přední světoví 

archeologové kombinují skenování pomocí lidaru s 
výzkumem na místě a novými vykopávkami, aby 
odhalili velkolepé chrámové komplexy, rozsáhlá 
města a důmyslná hydrotechnická schémata 
pohřbená hluboko v džungli. 
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Pásmo pořadů: Římský měsíc 

Každý pátek od pátku 6. května ve 21:00 
 
Toto jaro navštívíme evropské město s výjimečnou 
historií: Řím. Vydejte se s námi daleko do 
minulosti, do dob Julia Caesara, kde prozkoumáme 
jeho touhu po moci a to, jak přivedla římskou 
armádu na pokraj porážky. Prozkoumáme také 
převratné vynálezy, které vytvořily rozlehlou 

římskou říši a dodnes slouží jako inspirace 
architektům, a pak opustíme pevninu, abychom se 
blíže podívali na Baiae, největší podvodní 
archeologické naleziště na světě, které je často 
označováno jako římská Atlantida. 
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Caesarovy galské války 

Premiéra v pátek 6. května od 21:00 
 
Série: 1 
Počet epizod: 2 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ starověké dějiny/ válka/ archeologie/ životopisný 
Původní název: Caesar's Doomsday War 
Rok: 2021 
 

Julius Caesar se ve své neúnavné honbě za mocí 
postavil mocné síle, zoceleným galským kmenům, 
které se kdysi potulovaly po Francii. Římský 
vojevůdce chce upevnit svou moc v Římě, a 
rozhodne se, že jeho cestou na vrchol bude 
vojenské vítězství a dobytí území. Dá si za cíl dostat 
celou Galii pod svou kontrolu, a spustí tak sérii 

událostí, které jeho armádu přivedou na pokraj 
porážky. Pravda o tom, co se přesně stalo, je po 
staletí zahalena tajemstvím. Téměř všechny důkazy 
o takzvaných galských válkách pocházejí ze zprávy, 
kterou sepsal sám římský generál. Nyní historici a 
archeologové pátrají po pravdě o Caesarově 
barbarském dobývání. 
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Římské megastavby 

Premiéra v pátek 13. května od 21:00 
 
Série: 1 
Počet epizod: 3 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ starověké dějiny/ architektura/ technologie 
Původní název: Roman Megastructures 
Rok: 2021 
 

Rok 50 př. n. l.: Julius Caesar vládl Galii, ale nešlo o 
jednoduché vojenské vítězství. Řím chtěl šířit svou 
velikost a přinést civilizaci poraženým barbarům, 
kteří byli nyní součástí jeho říše. Nové území Říma 
bylo přetvořeno obrovskými stavebními projekty 
zahrnujícími akvadukty, silnice, lázně, amfiteátry a 

arény. Tento seriál prozkoumá tři města, kde se 
dnes nacházejí pozůstatky této pracovité civilizace. 
Prostřednictvím CGI, archivních záběrů, leteckých 
snímků a výpovědí odborníků odhaluje tato trilogie 
tajemství těchto divů římského inženýrství. 
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