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Truckeři na okreskách
Premiérově od pondělí 18. října ve 21:00
Série: 1
Počet epizod: 8 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ reality/ podnikání
Původní název: Backroad Truckers
Rok: 2021
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V rámci sítě zapadlých silnic, které se rozprostírají
na západě Kanady, je Barriere v Britské Kolumbii
místem, kde se odehrává tzv. hotshotting, jehož
králem je Big Donny Kleinfelder. Hotshotting je druh
nákladní dopravy, která dodává zboží v časově
náročných podmínkách na těžko přístupná místa.
Big Donny Kleinfelder velí sehrané partě řidičů, kteří
jsou sice drsní, ale jsou experty na projíždění
zrádných zapadlých cest, aby se dostali k odlehlým
podnikům, které nutně potřebují svůj náklad.
Donnyho impérium nyní ohrožuje Dave Schwandt,
místní obchodník s autovraky, který se rozhodl
ukrojit si kus Donnyho koláče a pustit se do
hotshottingu sám. Tyto dva rodinné podniky se
pouštějí do boje o to, kdo ovládne zapadlé silnice,
ale jen jeden z nich z něj pravděpodobně vyjde živý.
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Záchranáři na dálnici 401
Premiérově od středy 6. října ve 21:00
Série: 3
Počet epizod: 14 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ reality/ cestování
Původní název: Heavy Rescue: 401
Rok: 2018
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Muži a ženy, kteří bojují za udržení nejrušnější
severoamerické dálnice v chodu, se vydávají na
cestu do nové zimy a nových bitev. Sonny stojí před
dalším zásadním rozhodnutím o svém dalším
směřování v těžkém záchranářství, Bubba Semple
dostává vlastní příležitost a Garyho tým čelí
několikadennímu náporu sněhové vichřice. Dole ve
Windsoru pracuje Eric na výcviku nové generace
operátorů těžkých vozidel, Rossova odtahová služba
se pouští do těžší formy vyprošťování těžkých
vozidel, než o jakou se kdy pokoušela, a Herbova
odtahová služba pracuje na obnově po velkém
zemětřesení v týmu. Nové společnosti a tváře
přinášejí nové druhy příběhů. Výbojná firma
Algonquin Towing zapojí do záchrany při hromadné
srážce aut v mrazu padesát let starý hardware a
bouře a podivné nehody útočí na silnici 401 a nutí
první záchranáře, záchranné a údržbářské týmy jet
až na doraz, protože uzavření nepřipadá v úvahu.

