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Mýty: Velké záhady lidstva - 1. a 2. řada
Premiérově každý všední večer od pondělí 6. prosince ve 21:00
Mýty. Kolik je na nich pravdy? Pokusíme se přijít na
legendy. Kde se nachází skutečný Svatý grál,
kloub legendárním mýtům, když se vydáme po
existoval skutečně tajemný ostrovní stát Atlantida
stopách vědců i amatérů, a také archeologů, kteří
a jsou vlkodlaci jen výplodem naší fantazie? Tento
odkrývají starověké hrobky a podnikají podmořské
seriál se zabývá některými spekulacemi, které tyto
výpravy. Pátrání nás zavede do starověkého
mýty obklopují, zkoumá obskurní teorie a
Egypta, k hunskému králi Attilovi i do středu
podrobuje vědeckému zkoumání, co se za těmito
nechvalně proslulého Bermudského trojúhelníku mýty skrývá.
a od historických postav až po moderní městské
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Hitler: Odpočet k válce
Premiérově od soboty 4. prosince ve 21:00
Série: 1
Počet epizod: 3 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ válečný/ životopisný
Původní název: Hitler: Countdown to War
Rok: 2021

Dne 12. března 1938 Adolf Hitler a jeho nacistická
vojska překročili německé hranice a vtrhli do
Rakouska. Tímto okamžikem začalo odpočítávání
do druhé světové války, války, ke které by nedošlo
bez Hitlerových rozhodnutí a činů v tomto
klíčovém období. Abychom pochopili, jak k tomu
došlo, musíme nejprve pochopit jeho. V tomto
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seriálu vyprávíme příběh těchto 18 měsíců - od 12.
března 1938 do 3. září 1939 - zcela novým
způsobem: očima samotného Hitlera. Tým
předních mladých historiků zkoumá, co Hitler dělal
den po dni a týden po týdnu, a odhaluje, jak tento
tyran, hazardér a neuvěřitelný manipulátor přivedl
svět na pokraj zkázy.
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Velkolepé stavby dávnověku
Premiérově každý všední večer od pondělí 6. prosince v 19:55
Série: 2
Počet epizod: 3 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ vědecký/ architektura
Původní název: Ancient Superstructures
Rok: 2021

Odhalíme tajemství, která se skrývají za
kambodžským Angkor Vatem, istanbulskou Hagií
Sofií a francouzskou památkou Louvre. Tyto
starobylé zázraky zkoumáme po staletí, přesto
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zůstávají zahaleny tajemstvím. Nový naučný seriál
se na dané stavby podívá z různých úhlů pohledu a
vrhne nové světlo na historické i stavební záhady.
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Pearl Harbor
Premiérově v úterý 7. prosince od 22:05
Série: 1
Počet epizod: 2 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ válečný
Rok: 2021

Idylické prostředí Havaje se stalo dějištěm jedné z
nejpamátnějších bitev druhé světové války. 7.
prosince 1941 v 7:53 ráno zaútočila japonská letka
na americkou flotilu kotvící ve vodách Pearl
Harboru. Spojené státy a jejich obranná strategie
byly zasaženy přímo ve svém středu a samotný
útok znamenal zásadní zlom. Hned následující den
totiž USA oficiálně vstoupily do druhé světové
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války, čímž se konflikt dostal na zcela novou a
skutečně celosvětovou úroveň. Jak Pearl Harbor
změnil tvář druhé světové války a následně i celého
světa, proč jej Roosevelt označil za „den hanby",
bylo to skutečně vítězství Japonska, jaké bylo
diplomatické pozadí Pearl Harboru a byl útok
skutečně překvapením?
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Papež a Hitler: Otevření tajných spisů o Piu XII.
V sobotu 18. prosince ve 21:55
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ náboženský/ válečný
Původní název: The Pope and Hitler - Opening the Secret Files on Pius XII
Rok: 2020

Dne 2. března 2020 zpřístupnil papež František
badatelům
jedny
z
nejkontroverznějších
dokumentů v nedávné historii Vatikánu, spisy o
papežství Pia XII. - Eugenia Marii Pacelliho. Papež
Pius XII. byl zvolen na Svatopetrský stolec v roce
1939, několik měsíců před vypuknutím druhé
světové války. V následujících letech byly miliony
židů - včetně 1 024 z Říma - deportovány
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nacistickým režimem a vyhlazeny v koncentračních
táborech. Ale Pius XII. mlčel a nikdy nepronesl ani
slovo soucitu s utrpením židovského národa, ani se
veřejně nepostavil proti Hitlerovi. Proč mlčel k
holokaustu, co dělal při razii na římské židy v roce
1943 a věděl Pius XII. o tom, že někteří váleční
zločinci jako Adolf Eichmann využili vatikánské
dokumenty k útěku do Latinské Ameriky?
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Ztracené hrobky pokladů starých Mayů
Premiérově ve pátku 24. prosince od 20:30
Série: 1
Počet epizod: 2 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ starověké dějiny/ expedice
Původní název: Lost Treasure Tombs of the Ancient Maya
Rok: 2020

Budeme sledovat archeology, kteří pátrají po
stopách toho, jak Mayové žili a co se s nimi stalo.
Díky exkluzivnímu přístupu můžeme pozorovat
tým, který pomocí mionového zobrazování revoluční techniky využívající kosmické částice hledá královskou hrobku uvnitř 1 200 let starého
chrámu. Jiný tým podniká vykopávky v jezerním
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dně a hledá stopy, proč Mayové opustili svá
velkolepá města. S využitím počítačové grafiky a
jedinečného přístupu k vykopávkám ve třech
zemích se jedná o mimořádnou příležitost, jak
dosáhnout skutečného průlomu v našem chápání
toho, co se stalo s touto fascinující civilizací.
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Španělská chřipka: Neviditelný nepřítel
Ve čtvrtek 30. prosince ve 23:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ válečný/ zdraví
Původní název: The Spanish Flu: The Invisible Enemy
Rok: 2021

V dubnu 1918, kdy v Evropě začala 1. světová
válka, zachvátila všechny kontinenty prudce
nakažlivá chřipka, neprávem nazývaná „španělská
chřipka". Řádila dva roky a způsobila smrt více než
50 milionů lidí, než zmizela a upadla v zapomnění.
Odkud se tato nemoc vzala? Jak se šířila? Jaká
opatření byla zavedena k jejímu potlačení? Jaké
poučení si z této tragédie můžeme vzít? Tento
dokumentární film, který podniká historické
pátrání po celém světě, díky přístupu ke vzácným a
dosud
neviděným
archivům
a
využití
mezinárodního tisku, fotografií a osobních deníků z
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té doby, nabídne hluboký vhled i chronologickou
analýzu jedné z největších kolektivních katastrof
20. století.

