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Záchrana divokých medvědů
Premiérově každý všední večer od pondělí 12. října
v 18:35
Série: 3
Počet epizod: 12 x 30 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ zvířata
Původní název: Wild Bear Rescue
Rok: 2019
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Budeme sledovat vrcholy i pády jediného
kanadského útočiště pro osiřelá medvědí mláďata i
další zvířata. Ve třetí sezóně stojí rozsah jejich
činnosti za zhlédnutí. Přicházejí nová mláďata se
všemi možnými druhy zranění a problémů, zatímco
ta z loňského roku - neposední jednoročci - je
potřeba vypustit do jejich domovského prostředí.
Angelika, Peter, Tanja a jejich dobrovolníci mají
plné ruce práce, aby vše zvládli, od mláďat a telat s
vážnými úrazy po rok stará, divoká zvířata, která se
snaží utéct ze svých kotců.

Madagaskar: Africké Galapágy
Neděle 4. října ve 13:05
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ historický
Původní název: Madagascar: Africa's Galapagos
Rok: 2019
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Madagaskar se od superkontinentu Gondwany
oddělil před 180 milióny let, ale většina tvorů
Madagaskaru se začala vyvíjet teprve před 130
milióny let z prvotních afrických předků. Ostrov je
nyní je domovem široké škály místních a bizarních
druhů a tento dokument představí některé
skrývající se obyvatele ostrova, která bývá obtížné
nafilmovat, od fosy po aye aye, možná
nejpodivnější stvoření na Zemi.
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Zvířecí inteligence
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Každou neděli odpoledne od neděle 4. října ve
14:00
Jsou mravenci první špičkovou společností, která
dokázala vyměnit válku za mír a objevila způsoby,
jak přežít, vytvořením soběstačné kolonie? Jak
mohou medvědi vědět, zda snědli dostatek jídla,
aby vydrželi celé období zimního spánku, aniž by
trpěli hladem? Jak želvy vědí, jak hluboké a jak
široké vyhrabat nory, aby je chránily před dravci a
jiným nebezpečím? Ať už v moři, na zemi nebo ve
vzduchu, jedná se o neuvěřitelný pohled na
inteligenci zvířat.

Zvířecí domovy: Rození inženýři
Premiérově od neděle 4. října ve 14:00
Série: 1
Počet epizod: 3 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ zvířata
Původní název: Animal Homes: Natural Born Engineers
Rok: 2015
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V přírodě si mnohá zvířata staví domy svým
vlastním stylem a podle svého zvláštního
stavebního plánu, který evoluce nějak uložila do
jejich instinktů. Výsledkem jsou nory, hnízda a
doupata, která se liší velikostmi, tvary a funkcemi.
Ekolog a ochránce přírody Chris Morgan představí v
této třídílné sérii některé z nejpropracovanějších
staveb, a také překvapující fakta a poznatky o
těchto úžasných zvířecích domech.
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David Attenborough: Mravenčí
hora
Neděle 4. října v 15:05
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ zvířata
Původní název: Attenborough's Ant Mountain
Rok: 2017
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Vysoké hory švýcarské části Jury jsou dějištěm
přírodního dramatu - epického příběhu dvou měst.
Na povrchu se zdají skoro identická, ale během roku
tato města zažijí dramaticky rozdílné osudy.
Podobně jako v jiných městech se i zde tvoří
společenská síť a dopravní infrastruktura, aby
obyvatelé byli informovaní a nasycení, avšak na
rozdíl od džunglí lidských velkoměst tato vytvořili a
provozují mravenci. Příběh zní skoro jako
středověká sága a David Attenborough bude naším
průvodce po tajemné říši mravenců a představí
osazenstvo královen a dělníků, průzkumníků a
vojáků a všechny jejich úžasné příběhy.

Velký bariérový útes: Živý poklad
Premiérově od středy 7. října ve 20:00
Série: 1
Počet epizod: 4 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ expedice
Původní název: The Great Barrier Reef: A Living Treasure
Rok: 2020
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Velký bariérový útes je nejznámější a
nejrozmanitější místo na Zem. Tato čtyřdílná série,
natáčená držitelem ceny Emmy, kameramanem
Richardem Fitzpatrickem, zkoumá různá zákoutí a
hlubiny útesu, podívá se na divoký život v jeho
přirozeném prostředí a pokryje celé spektrum
tohoto rozlehlého ekosystému.
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Úžasní mořští predátoři
Premiérově od neděle 11. října v 15:05
Série: 1
Počet epizod: 3 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ technologie
Původní název: Genius Sea Hunters
Rok: 2020
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Teprve vůbec začínáme chápat, jak mořští
živočichové loví. Víme, že přicházejí s metodami,
které jsou překvapivě sofistikované a nechávají
vědce v úžasu při každém novém objevu. Jak zvířata
stejného druhu přicházejí s novými a jedinečnými
metodami, jak najít a zabít svou kořist? S využitím
nejnovějších
technologií
dronů,
vysokorychlostních kamer a podvodních kamer vědci zkoumají a vysvětlují bohatství triků a taktik
používaných mořskými volně žijícími živočichy jako
nikdy předtím.

