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Ledoví vikingové 

V premiéře od úterý 6. prosince ve 20:00 
 
Série: 3 
Počet epizod: 8 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ reality/ rybaření 
Původní název: Ice Vikings 
Rok: 2022 
 

Ledoví vikingové se vracejí ve třetí sérii a opět 
nabídnou dobrodružný život divokého a 
nebezpečného světa komerčního rybolovu pod 
ledem na jezeře Winnipeg. Rodina 
Kristjansonových se vydává na Island, aby odhalila 
kořeny svých předků a dozvěděla se něco nového o 
starosvětských způsobech rybolovu. Zde se jich 
zmocní vikingský duch objevování, který je pohání 
při jejich honbě za tím nejlepším úlovkem, jaký 

každá sezóna nabízí. Při návratu domů se posádky 
potýkají se zrádnými ledovými podmínkami, 
protože dostat sítě do vody je téměř nemožné, ale 
vytrvají a jdou vpřed, aby se vrátily do rybářských 
lokalit svých rodin dříve, než se tam nastěhuje 
konkurence. V této sérii se projeví pravý vikingský 
duch a muži a ženy na velkém jezeře ze sebe vydají 
více, než kdy předtím... 
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Australští tiráci 

Pokračuje od pondělí 5. prosince ve 20:00 
 
Série: 5 
Počet epizod: 13 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ reality/podnikání 
Původní název: Outback Truckers 
Rok: 2018 
 

Impozantní silnice, obří náklady a spousta bláta - 
Australští tiráci se vracejí v další klasické sérii. Nově 
se v seriálu objeví manželský pár Nick a Jo 
Atkinsovi, na kterém jsou závislé odlehlé komunity, 
protože jim přiváží životně důležité zásoby. 
Vracející se legenda Steve Grahame řeší jeden 
problém za druhým, když se musí vypořádat s 
prašnými cestami, které ničí kamiony, a s 
netrpělivými zákazníky... Robbie a Ashleigh 
Mackayovi mezitím pokračují v rodinné firmě na 

stěhování domů v Queenslandu... jenže nejsou 
obvyklá stěhovací firma. Zatímco Robbie a Ashley 
stěhují celé domy, vrací se také rodinný muž Yogi, 
který na svých cestách od pobřeží k pobřeží stěhuje 
další neobvyklé a starožitné náklady. To vše a ještě 
mnohem víc... požáry buše, špatní řidiči, uzavřené 
silnice, nestabilní náklady, policejní kontroly, 
zavírací hodiny, termíny a všudypřítomný tlak na 
peníze. 
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Pásmo pořadů: Svátky tvrdé práce 

Od pondělí 19. prosince každý den v 10:35 
 
Podívejte se na ty nejdrsnější muže a ženy, kteří se 
připravují na další pracovní den. Během letošních 
svátků můžeme zprostředkovaně prožít život 
dělníků v lomu v italském Toskánsku, kteří těží ten 
nejluxusnější mramor ze strmých svahů 
Apuánských Alp. Uvidíme každodenní problémy 
charismatických řidičů kamionů, kteří převážejí vše 

pod sluncem napříč drsnou australskou krajinou v 
pořadu Extrémní odtahovka. A pocítíme chlad, 
když budeme doprovázet otužilé pracovníky 
společnosti Mud Mountain Haulers v zasněžené 
britské Kolumbii. To a ještě více uvidíte o letošních 
svátcích na Viasat Explore. 
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