
 

 
Co se stane se životem po jaderné katastrofě? Na to se pokouší najít odpověď 

unikátní dokument Fukušima 
 
Více jak deset let po katastrofě v jaderné elektrárně Fukušima se do některých prázdných míst 
vrací lidé. Naráží zde však na překvapivý jev. V evakuační zóně, která je postupně čištěna od 
radioaktivního spadu, je totiž nebývale živo. Přesvědčit se o tom můžete na vlastní oči v 
dokumentu Fukušima: Příroda v nebezpečné oblasti, který v premiéře uvede Viasat Nature. 

 
Druhá největší jaderná havárie v historii lidstva se odehrála v březnu 2011 a ze svých domovů 
vyhnala tisíce lidí. Hornatá pobřežní krajina se měla stát neobyvatelnou toxickou pustinou, 
skutečnost však překvapila mnohé odborníky. Místa, ze kterých byli lidé vystěhováni doslova přes 
noc, se stala navzdory všem předpokladům domovinou divoké zvěře - prasat, makaků a dalších 
savců. 
 
Některým druhům se i přes toxicitu daří velmi dobře. Obyvatelé vracející se do vyčištěných oblastí 
zde musí čelit nečekaným obtížím v podobě zvěře, která se bez ostychu pohybuje v místech, 
kterým se v minulosti vyhýbala. 
 
V hodinovém dokumentárním speciálu budete společně s mezinárodní skupinou odborníků 
zkoumat zvířata, která vzdorují toxické krajině a nyní žijí tam, kde ještě v relativně nedávné době 
bujela civilizace. Pak však došlo k explozi všech tří jader reaktorů v elektrárně Fukušima. Přes noc 
bylo narychlo vysídleno 460 tisíc lidí, kteří se nemohli vrátit a zanechali svá obydlí napospas 
přírodě.  



 

 
Domy obrůstají mechem a rostlinami. Chodníky a silnice zarůstají 
trávou a křovím a na dříve udržovaných zahradách se v jedovaté 
zemině hrabou divočáci. Scény jako z postapokalyptického filmu se 
ve Fukušimě proměnily v realitu. 
 
V dokumentu zároveň odhalíte, jak mohou tato zvířata v oblasti 
nejen přežívat, ale i prosperovat. Zjistíte, jaký má záření vliv na 
jejich chování, vzhled a genetickou strukturu. Zároveň prozkoumáte 
místní divokou flóru. Nakonec se také společně s vědci pokusíte 
zjistit, kolik druhů žije ve stínu katastrofy. 

 
Šedesátiminutový dokument Fukušima: Příroda v nebezpečné oblasti sledujte v sobotu 5. 
listopadu od 19 hodin na Viasat Nature. 
 


