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Poslední cesta vikingů
Premiérově každý všední večer od pondělí 5. října
ve 22:00
Série: 1
Počet epizod: 4 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ náboženský
Původní název: The Last Journey of the Vikings
Rok: 2019
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Sledujte životy vikingů v době velkých změn ve
společnosti i životním prostředí, změn, které
přinutily vikingy opustit Skandinávii a vydat se na
cestu až do Francie, kde je ovlivnila kulturní
integrace a křesťanství a způsobila, že vikingové
hráli obrovskou roli při proměně Evropy na to, čím
je dnes. Vydejme se zpět na začátek věku vikingů se
zaměřením na Skandinávce, kteří se stali Normany a
nakonec se vydali do Anglie, aby se ujali anglického
trůnu. A také prozkoumáme událost často
charakterizovanou jako konec vikingského věku:
bitvu u Hastingsu v roce 1066.

Královský vrak se zlatým
pokladem
Neděle 4. října v 19:45
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ expedice
Původní název: Royal Wreck of Gold
Rok: 2013
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V roce 1859, 26. října, při poslední etapě své
60denní cesty z australského města Melbourne do
Liverpoolu, ztroskotala loď Royal Charter během
jedné z nejhorších bouří, které Británii kdy zasáhly.
Utopilo se 497 lidí, nepřežily ani žádné ženy nebo
děti. Lidské ztráty byly obrovské, ale to také ztráta
množství zlata, které loď vezla, v hodnotě 130
miliónů amerických dolarů, jež se vykopalo v
Austrálii, a ztratilo v moři. A stále tam leží. Světový
odborník na lov pokladů, Vince Thurkettle, se
pokusí toto ztracené zlato najít a zjistit, komu by
mohlo patřit.
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Dešifrované záhady
Premiérově každý všední večer od pondělí 5. října
v 19:45
Série: 1
Počet epizod: 9 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ technologie
Původní název: Mysteries Decoded
Rok: 2019
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Tato investigativní dokumentární série prozkoumá
podrobněji některá z největších amerických
nevyřešených tajemství, probere nově objevené
důkazy a využije vysoce moderní nástroje k
opětovnému otevření každého případu, od Oblasti
51 po čarodějnické procesy v Salemu. Každé
vyšetřování vede Jennifer Marshall, uznávaná
veteránka amerického námořnictva, která se stala
soukromou vyšetřovatelkou. Ta dá dohromady tým,
a ten se pustí do impozantního úsilí konečně uzavřít
tyto dlouhotrvající historické hádanky.

Operace Zlatá horečka
Premiérově od neděle 11. října ve 21:00
Série: 1
Počet epizod: 3 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ expedice
Původní název: Operation Gold Rush
Rok: 2016
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Dan Snow a jeho tým se znovu vydávají cestami
zlatokopů 19. století, kteří cestovali od aljašského
pobřeží až k nalezištím zlata na Klondiku skoro tisíc
kilometrů na sever. K jeho dobrodružstvím se
připojí polární badatelka Felicity Aston a dr. Kevin
Fong, odborník na odlehlá prostředí. Společně
sledují stopy poslední velké zlaté horečky,
celosvětové události plné epických dobrodružství,
nebezpečí a hrdinských příběhů, což je dokonalá
inspirace pro tvorbu her.
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Tajnosti Třetí říše
Každý všední večer od pondělí 19. října ve 21:00
Podíváme se zblízka na méně známé aspekty
nacistického Německa a zcela poprvé budeme moci
zhlédnout soukromá domácí videa těch, kdo žili pod
Hitlerovou svastikou. Jak se využívala - a zneužívala
- věda pro úspěch Třetí říše a jak se tvůrce
Hitlerových zbraní vyhnul potrestání?
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Ztracená domácí videa
nacistického Německa
Premiérově od pondělí 19. října ve 21:00
Série: 1
Počet epizod: 2 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ válečný
Původní název: Lost Home Movies of Nazi Germany
Rok: 2019
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Na tisících německých půdách skončily jako odpad
nekonečné hodiny soukromých domácích videí a
desetiletí na ně jen padal prach. Na pásech těchto
filmů se odehrává jiný příběh Hitlerovy Třetí říše,
soukromé okno do nejvnitřnějších zákoutí života
nacistického Německa - jak doma během míru, tak
rovněž, což udiví více, z předních linií Hitlerovy
dobyvačné války. Tato dvoudílná série se ponoří do
těchto soukromých sbírek, které se právě nyní
dostávají zcela poprvé na světlo, aby odhalila, jak
obyčejní Němci - civilisté i vojáci - natáčeli počátek
říše, o níž si mysleli, že potrvá tisíce let.
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Tvůrce Hitlerových tajných zbraní
Středa 21. října ve 21:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ válečný
Původní název: Hitler's Secret Weapons Manager
Rok: 2019
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Hans Kammler, muž za programem Hitlerových
tajných zbraní, údajně spáchal sebevraždu 9. května
1945. Tento velitel SS byl zodpovědný za využívání
vězňů z koncentračních táborů jako nucených
pracovníků a také za smrt desítek tisíc lidí. Nový
důkaz ale nasvědčuje, že byl tajně přiveden do USA,
aby se podělil o své znalosti a vyhnul se tak
obvinění z válečných zločinů.

Hitlerova superauta
Čtvrtek 22. října ve 21:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ auta
Původní název: Hitler's Supercars
Rok: 2020
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Během vzestupu Třetí říše dostaly dvě německé
automobilky nařízeno postavit nejvýkonnější vozy,
jaké kdy svět viděl. Následovalo konkurenční
soupeření, které přineslo mnohá vítězství na Velké
ceně, a celkovou celosvětovou převahu, která
patřila k bravurním kouskům propagandy a zajistila
mezinárodní slávu řidičům riskujícím své životy při
překonávání rychlostních rekordů, jež nikdo
nepřekonal dalších 79 let. Vše se dělo pod přímými
rozkazy samotného vůdce.

