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Mrtví Vikingové 

Od úterý 17. dubna ve 20.00. 
Série: 1 
Počet epizod: 6 x 60 min 
Žánr: Dávná historie/ dokument 
Původní název: Viking Dead 
 

Vítejte ve světě tajných hrobů. Záhadné lodě smrti, 
nově odhalené kostry, zmizelé pevnosti a dávno 
ztracená plavidla. V tomto novém seriálu vyrazí 
přední archeolog Tim Sutherland mimo jiné do 
Skandinávie, Estonska a Británie, aby získal nové 
poznatky o světě severských mužů, Vikingů. Co 
může odhalit analýza vykopaných koster Vikingů? 
Co je pravdou na neblaze proslulých vpádech na 
Svatý ostrov Lindisfarne? Co lze zjistit o životě a 
smrti Vikingů? Jaké poznatky nám přinesou 
nedávno objevené zbraně, artefakty a potopené 
válečné lodě? S pomocí jedinečně nafilmovaných 
rekonstrukcí a nových grafických ilustrací se Tim na 
svých cestách setká s řadou odborníků a historiků, 
kteří ho provedou nejnovějšími nálezy a teoriemi a 
vysvětlí mu, jak nám svět Vikingů i nadále odhaluje 
svá tajemství. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/ptalbot/Downloads/www.ebs.tv
mailto:viasat@ebs.tv


VIASAT HISTORY TIPY 

DUBEN 2018  
 

Produced by EBS.tv 
www.ebs.tv | + 44 (0)1462 895 999 | viasat@ebs.tv  
 

 
Copyright © TCB Media Rights 
 

Pátrání po nacistickém pokladu 

Od pondělí 9. dubna ve 21.50. 
Série: 1 
Počet epizod: 8 x 60 min 
Žánr: Válka/ historie/ dokument 
Původní název: Hunting Nazi Treasure 
 

Seriál se zabývá nejúspěšnější loupeží v historii 
lidstva a nejrozsáhlejšími moderními pátráními po 
pokladech. V období mezi roky 1933 a 1945 ukradli 
nacisté miliony kulturních předmětů a stovky tun 
zlatých cihel. Přisvojili si snubní prsteny a zlaté 
plomby, surové diamanty a královské klenoty, 
vyplenili muzea, knihovny, kostely, synagogy, 
podniky, továrny a rodinné domy. Část jejich kořisti 
nebyla dosud nalezena. Zahrnuje odhadem přes sto 
tisíc uměleckých děl např. od Degase, Van Gogha a 
Raphaela a dále hromady zlata, diamanty, klenoty a 
další kulturní památky v ceně desítek nebo až 
stovek milionů. Bývalý ekonom CIA odhadl v roce 
2007 celkovou hodnotu dosud nenalezeného 
nacistického pokladu na 115 až 175 miliard dolarů. 
Snaha o jeho nalezení začala v posledních dnech 2. 
světové války a pokračuje dodnes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/ptalbot/Downloads/www.ebs.tv
mailto:viasat@ebs.tv


VIASAT HISTORY TIPY 

DUBEN 2018  
 

Produced by EBS.tv 
www.ebs.tv | + 44 (0)1462 895 999 | viasat@ebs.tv  
 

 
Copyright © All3Media 
 

Vesnice 

Od neděle 1. dubna ve 20.00. 
Série: 1 
Počet epizod: 6 x 60 min 
Žánr: Drama 
Původní název: The Village 
Rok: 2013 
 

Pořad Vesnice, v němž hrají mimo jiné John Simm, 
Maxine Peakeová a Juliet Stevensonová, je 
nadčasovým příběhem o dospívání z nostalgického 
pohledu jednoho muže, Berta Middletona, který 
vyrostl v této drsné, avšak přetrvávající vesnické 
komunitě. Podrobně nás seznámí se vším, co utváří 
naše charaktery. Prožijete bouřlivou a smyslnou 
první lásku bok po boku dilemat války, tvrdá 
ponaučení, jež předávají otcové svým synům, a 
neutuchající laskavost matek ke svým rodinám. 
Jedná se o špičkové drama, které je dojemné a 
zároveň povznášející. 
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Hon za transylvánským zlatem 

Sobota 7. dubna v 16.15. 
Počet epizod: 1 x 60 min 
Žánr: Historie/ dokument 
Původní název: The Hunt For Transylvanian Gold 
 

Příběh nabízí působivý pohled na nelegální pašování 
2 000 let starých transylvánských artefaktů do 
Evropy a USA. Nečekané události a vyšetřování 
neúnavného prokurátora vyústí v zatčení 33 
pachatelů. Na lavici svědků se vystřídá přes 100 
předvolaných osob. Rumunským úřadům se 
podařilo získat zpět třináct z dvaceti čtyř odcizených 
a až dosud neznámých obrovských zlatých spirál. 
Došlo tak k oživení národní pýchy na starověkou 
dáckou kulturní identitu. 
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