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VIASAT EXPLORE CEE TIPY
LISTOPAD 2021
Australská záchrana lodí
V premiéře od úterý 23. listopadu ve 21:00
Série: 3
Počet epizod: 10 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ reality
Původní název: Aussie Salvage Squad
Rok: 2021
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Tým australských záchranářů lodí se vrací v nové
sérii časově kritických a nebezpečných záchranných
misí, kde jediná chyba může znamenat vážné
zranění nebo finanční katastrofu. Tváří v tvář
proměnlivým
povětrnostním
podmínkám,
poruchám vybavení, nedorozuměním, napjatým
rozpočtům, přísným časovým lhůtám, náročné
topografii a dokonce i jednomu či dvěma divokým
zvířatům se tým, k němuž se tentokrát připojil mistr
rypadla Ryan, postaví každému problému čelem. A
umí se při tom i trochu pobavit. Seriál se natáčel na
úžasném jižním pobřeží Západní Austrálie a je plný
napětí, vzrušení a kamarádství.

VIASAT EXPLORE CEE TIPY
LISTOPAD 2021
Stavební selhání
V premiéře od středy 10. listopadu v 19:55
Série: 1
Počet epizod: 8 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ reality/ architektura
Původní název: Construction Fails
Rok: 2020
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Podíváme se na katastrofická selhání na
staveništích celého světa a dozvíme se více o
nebezpečích spojených s moderním stavitelstvím.
Jeřáby se převracejí, stavby se hroutí a obrovské
stroje nefungují - i profesionálové dělají chyby a
někdy se katastrofě nelze vyhnout. Příběhy ze
stavenišť celého světa nabídnou selhání všech tvarů
a velikostí, a my se ponoříme do mechanismů a
příčin těchto nezaviněných neštěstí. Tato série se
zabývá tím, jak a proč k některým nehodám
dochází, a zkoumá rozsah škod. Některými z příčin
jsou opomenutí bezpečnostních kontrol, zanedbání
stavebních předpisů a špatné plánování, ale ve
výsledku všechny katastrofy stojí velké peníze. Od
malých výbuchů propanbutanových nádrží přes
rozjeté buldozery až po celé projekty rozpadající se
na prach.

