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Peru: Oběti v království Chimor 

Neděle 11. prosince ve 21:00 
 
Počet epizod: 1 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ dávná historie/ archeologie 
Původní název: Peru: Sacrifices in the Kingdom of Chimor 
Rok: 2022 
 

Na severním pobřeží Peru byly nalezeny pozůstatky 
stovek dětí a mladých lam, které byly zřejmě 
obětovány v 15. století v době civilizace Chimor, 
největší říše v andské oblasti před příchodem Inků 
a dobyvatelů. Jedná se o bezprecedentní objev, 
protože neexistuje žádný vědecký důkaz o jiné 

podobné hromadné oběti takového rozsahu a 
druhu, v žádné jiné civilizaci. Mezinárodní a 
víceoborový tým vědců provádí vyšetřování, aby 
zjistil, jaké okolnosti vedly k těmto obětem - a jaké 
důvody? 
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Mussolini, první fašista 

Premiéra v sobotu 3. prosince od 22:05 
 
Série: 1 
Počet epizod: 2 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ historický/ válečný/ životopisný 
Původní název: Mussolini: The First Fascist 
Rok: 2021 
 

Ztělesňoval spojenectví Itálie a nacistického 
Německa, ale kdo zná skutečný příběh duceho a 
jeho prostřednictvím také italského fašismu? Proč 
se tento muž, kterému byly rasové záležitosti 
dlouho lhostejné, stal italským alter egem vůdce, a 
jaké místo zaujímá v hierarchii tyranů? 100 let po 

Mussoliniho nástupu k moci zkoumá tento 
dokument díky oficiálním archivům, amatérským 
záběrům a svědectvím těch, kteří žili v Mussoliniho 
režimu - bývalých příznivců či obětí - mechanismy 
fašistické moci, kult násilí a státní politické represe, 
jež zavedly Itálii do katastrofy. 

https://pa.media/pa-tv-metadata
mailto:viasat@pa.media


VIASAT HISTORY CEE TIPY 

PROSINEC 2022  
 

Produced by PA TV Metadata 
pa.media/pa-tv-metadata | viasat@pa.media  
 

 
 
 

 
Copyright © Wild Thring Media 
 

Světová válka: 1914-1945 

V premiéře od pondělí 5. prosince ve 22:00 
 
Série: 1 
Počet epizod: 8 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ historický/ válečný 
Původní název: The World War: 1914-1945 
Rok: 2022 
 

Originální a dramatický seriál, který představuje 
nejnásilnější a nejvýznamnější epizody moderních 
dějin z nové perspektivy. Ne jako dvě světové 
války, ale jako souvislé vyprávění o chybách, 
ambicích, revoluci a odvaze. Pokud budeme obě 
světové války vnímat jako jediný konflikt, 
dosáhneme nového pohledu na příčiny a následky. 

Pochopíme, jak tyto události zcela změnily svět a 
vytvořily současnost, od vyvraždění starých říší až 
po posun v rovnováze moci z Evropy do Asie a do 
Spojených států amerických. V tomto seriálu 
využijeme výhod zpětného pohledu, abychom dali 
dohromady, jak se svět dostal do války a zůstal v ní 
po většinu 20. století. 
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Historie Matky Země: Odhalená Gaia 

Pátek 16. prosince ve 21:00 
 
Počet epizod: 1 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ dávná historie 
Původní název: The History of Mother Earth: Gaia Uncovered 
Rok: 2022 
 

Co nás může naučit představa starověkého světa o 
naší planetě, jak o ní vypráví například legenda o 
mocné řecké bohyni Gaie? Uznávaná historička 
Bettany Hughes zkoumá náš vztah k Matce Zemi a 
s využitím starověkých důkazů i nejnovějších 

technologií NASA také teorii o Zemi jako živé 
bytosti. Zjistíme, jak se starověké civilizace před 
tisíci lety učily respektovat Zemi a její trvalou 
existenci. 
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