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Winter 1928129 in the Czech Republic with respect to the nature of extremes and the period literature. This year already 80

years had passed since the most severe winter in Europe during the 20th century. Nevertheless, it is still mentioned in the present
textbooks, manuďs and ďctionaries of meteorology and we are turning to it at any time when more severe frosts strike. TheCzech
absolute minimum of air temperature was measured on 1 I February t929 attbe station of the then State Institute of Meteorology
at Litvínovice near ČeskéBudějovice. In respect with the data we think about the nature and significance of extremes which are
accidental weather data and at the same time climatologicď characteristics. We also deď with the period speciďized literature
alalyzing the exffemely cold winter and its reponse in daily press recording life of people in diffrcult conďtions'
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L. Úvon

od mimo

ádně tuhé zimy I928l29 letos uplynulo

již 80

rok , a proto má jen málo pamětník . Z vyprávéni p

edkri

však o ní vědí i p íslušnícimladších generací. V Současnych
učebnicích,, slovnících a dalších publikacích Z meteorologie
i jin ch oborťr ji p ipominá zminka o českéma československém minimu teploty vzduchr 42p oC, které bylo namě eno
dne 1 1 . rinora 1929 v jihočeskych Litvínovicích (dnes součásti Čes$ ch Budějovic), flZ stanici tehdejšíhoStátního stavu
meteorologického v Ptaze. P ed 10 lety Se v tomto časopise tomuto ridaji věnovala S. K ivancová [8], ktetá na základě statistické analyzy nehomogenizované českobudějovic_
ké teplotní ady zjistlla, že pravděpodobnost jeho vyskytu je
jen jednou za 1 000 let. V souvislosti s vyročímtuhé zimy
se obecně zamyslíme nad vyznamem klimatickych extrémťl,
povšimneme si odrazu vzpomínané zimy v dobové odborné
literatu e i jejího ohlasu v denním tisku, zachycujícímživot
lidí v nezvykl;ich podmínkách. Není učelem tohoto p íspěvku
provádět nové analy zy tehdej šísituac e, proto že byla do stateč _
ně zhodnocena specialisty rŮzného zaméení jtžbrzy po SVém
odznění.

2. PovAHA AYÝZNAM ExTRÉvtNÍCHHoDNoT
V METEOROLOGII

MaximáIní a minimální hodnoty proměnné V rozsáhl;ich Souborech meteorologick1 ch dat mají pozoruhodnou

q

i

{

vlastnost. Ačkoliv jsou náhodnymi a jedinečnymi veličinami
povětrnostními, j sou Současně klimatickymi charakteristikami: jako extrémníprojevy počasíjsou limitními hodnotami
časovéa prostorové proměnlivosti meteorologického prvku.
Jakožto krajnosti dlouhodobého režimu složek podnebí rtlzného mě ítka dopl ují pruméry, četnosti, pravděpodobnosti,
trváni či data vyskytu meteorologic! ch prvkťr a jevťt, a tím
up es ují popis podnebí místa nebo oblasti. U teploty vzduchu Se to tyká p edevším absolutního maxima a absolutního
minima namě en;ich na jedné meteorologické stanici nebo
více stanicích na vymezeném uzemi od počátku pozorováni
nebo za jiny časovy risek. Za extrémníjevy lze označit nejen
nejvyššía nejnlŽšíabsolutni a prťrměrnédenní, měsíční,ročni a dalšíhodnoty teploty vzduchu, nybtž i extrémníampli_
tudy vypočítanéz rŮznych období, a podobně také intersek_
venčnízmény teploty, odchylky od normálťt, nástupy a trvání určitych teplot, počty charakteristic\ich dní, Sumy teplot,
vertikáIní ahorizontáIní gradienty v mě ítku mikroklimatl až
klimatu planetárního měÍitka apod.
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Některym extrémním hodnotám se ze strany odborníkri
i ve ejnosti věnuje značná a Snad i nep imě eně velká pozot-

i když pravděpodobné nelze objektivně hodnotit v1jimečnost aktuálního jevu bez znalosti dosavadních krajních
hodnot. Novin áÍt r ádi p ebíraj í inform ace,, že tamči onde p adl
ten či onen rekord, ovšem povrchní sděleni zl<tesluje skutečnost v p ípadé,že extrémníhodnoty jsou stanoveny z nestejně dlouh; ch časovych ad. Snadněji se p ekon vají rekordy
denních maxim a minim ze stanic s pětilet1 m nebo desetilenost,

tym pozorováním než ze stanic, které jsou v činnosti 30 nebo
50 rokri.

P itom o extrémních hodnotách platí, že jejich vyskyt

v krajině je do značnémíry náhodn1i; vyššínebo nižšíhodnoty než exaktně zjištěnése mohou vyskytnout na jin;ich, t eba
nep ílišvzdálenych místech, v nichž se však nekoná pozorování. Je nap . málo pravděpodobné, že srážkoměr o záchytné
ploše 500 cm2 namě í právě ty největšísrážky, které spadly
na povodí. Proto Se hydrologové pÍi rozborech povod ov1 ch

situací opíraji i o množství stážek zachycen;ich v rriznych
nekalibrovanych nádobách v místech mimo stanice, nebo o
sdruženéradarové informace, aby Se V odhadech p iblížfi
velikosti p íčinnésrážl<y.
S teplotou vzduchu je tomu podobně. Pole denního mini_
ma teploty vzduchu (mě eno Ve vyšce 2mnazemi)byvável_
mi pestré, protoŽe odrážíinhomogenity vyplyvajíci z rinné
nadmo ské q šky stanic a jejich umístěnív terén|J, z rozdilné
větrnosti lokality, místníoblačnosti, vyskytu sněhové pokryvky a dalšíchfaktor . Také dne 1 1. rinora 1929, z néhožna většině českych stanic pochází absolutní minimum teploty vzduchu, bylo teplotní pole značnénevyrovnané, minimální teplotavzduchu se pohybovala v rozpětí od _25 oC do 42 "C.
Absolutní minimum teploty vzduchu na Slovensku
1I,0 oC, které bylo namě eno Ve Zvolenské kotlině na sta_
nici Víglaš-Pstruša, bylo zaznamenáno téhoždne jako minimum V Litvínovicích. Slovenštímeteorologové p edpokládaji, Že najin1ich místech krajiny, nap . ve studenych sníženinách severozápadního Slovenska, teplota klesla ještě niže,
ze zam;išlenych lokalit však chyběly ridaje. Své domněnky opírajíhlavně o pozdějšímě ení na klimatologické sta_
nici oravská Lesná ležíciv Podbeskydské brázdě, která ve
20.letech minulého století ještě neexistovala [3].
Extrémní hodnoty zpravidla vzbuzují nedťrvěru, a proto je
nutno jejich platnost dťrkladně ově ovat. Bylo tomu tak i v p ípadě československéhoteplotního minima. S. K ivancová t8]
uve ejnila protokol o služebnícestě, kterorzaričelem ově ení
mimo ádně nízkéteploty v jlžnich Čech áchvykonal jIžvbÍez-
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Fig. 1. The course ofmean daily and minimum daily air temperature at the station Litvínovice (altitude 39l
1929 in comparison with the course of the long-term average of daily air temperature.

nu 1929 V. Hlaváč, tehdejšíri edník Státního ustavu meteorologického a inspektor staničnísítě. odborník puntičká ské

povahy naZákladě teplotních ridajťr poÍízenychv době nejsilnějšíchmÍazŮ na několika místech v Čes(ich Budějovicích
oC namě en1i
a po p ezkoušeníteploměrťr v Praze daj 12,2
uváděn
v oficiálV Litvínovicích potvrdil, takžeje od té doby
ních matertálech stavu. Podle B. Sobíška [16] by naptekáŽku ani neměla byt skutečnost, že lihov1i Sixťrv teploměr, kterym byla teplota namě ena, obsahuje v trubici také rtuť, jejíŽ
bod tuhnutí je _39 "C. Z praktického hlediska však mnohem
dťrležitějšínež teplotní extrém bylo dlouhé trváni velmi silnych mÍazŮ.

3. CHARAKTERISTIKA

ZTI|IY 1928129
Teplotní qjimečnost zimy I928l29 vyplyvá i ze studie
V. Kakose a J. Munzata [4], která se zabyvala hodnocením
zim na našem ízemína základě klementinské teplotni ady
Z let 1715_2000, tedy od počátku mě ení do Současnosti.
Podle šesti Ze Sedmi zvolen; ch teplotních ukazatelŮ se jevila jako nejstudenější zima 1829/30, a Zima I928l29 pat ila
k obdobím nejdrsnějším, nap . podle mrazového indexu byla
tÍeti nejtužší.Únor 1929 S pr měrnou teplotou _11,0 'C byl
dokonce nejstudenějším měsícem a období leden-rinor 1929
S prťlměrnou teplotou obou měsícťr dohromady -8,2 "C nejstudenějšímdvouměsíčnímobdobím Za celou dobu pozorování.
Teplotní prriběh zimy I928l29 znázotťluje obr. 1. Ukazuje
chod denního pr měru a denního minima teploty vzduchu
na stanice Litvínovice od prosince 1928 do bÍezna 1929
V porovnání s chodem dlouhodobého denního prťrměru teplo-
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m a. s' l.) from December

v

porovruiní

]928

to

March

ty vzduchu, vypočtenéhozIet 1886-2007 z pozoÍování stanic
ČeskéBudějovice-město (1886_ 1921), Litvínovice u Českych

Budějovic ( I92I_I945), ČeskéBudějovice-vodárna (19451976) a ČeskéBudějovice _ S. K. Neumanna 1977-2007).
Vidíme, Že zima teplotně nebyla kompaktní, i když denní
prťrměr teploty zistával po velkou většinu dní pod ,,normálem". Probíhala v několika velmi studen; ch vlnách krátkodobě oddělen; ch otepleními, v nichž prťrměrná denní teplota
dosáhla ,,normálu", nebo jej slabě p eq šila. Nejnižšíprťrměr
teploty vzduchu _3 I,9 "C z IL nora 1929 Znamená odchyloC. Studené období skončIlo až ve t eku od ,,normálu" _30,6

tí dekáděbÍezna.

P íčinousilnych mrazri ve st ední Evropě bylo Soustavné
zvyšování kontinentálního tázu počasív d sledku setrvávání
rozsáhlého v běžku Vysokého tlaku vzduchu, ktery zasahoval
z Finska až do jižníFrancie. Tím byl jindy v zimě obvykl;i
zmíríujíciíčinekproudění vzduchu z Atlantiku Zcela eliminován. Naše zemí se nacháze|o v okrajovém Severov1 chodním ažvychodním proudění, občas také kolem tlakovychníži
nad IIáILí a Balkánem, které p inášely sníh. P i transformaci kontinentálního arktického vzduchu na polární p i nočním
vyjasnění nad sněhovou pokr;ivkou dosáhly mrazy extrémních hodnot.

4. DoBovÉ pnÁCEA STUDIE

Nejen V Československu Se zima I928l29 stala p

ed-

mětem vyzkumu jak p edních meteorologťr, tak specialistťr
v praktic$ ch oborech, kte í analyzovali její škodlivé následky S cílem zabránit obdobnym ztrátám V p ípadě q skytu
podobné situace.
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Z českych meteorolog se meteorologic\ mi p íčinami
zimy zabyvali A. Gregor, p ednosta klimatologického oddě-

i lesní zvéÍa ptactvo a velké závéje zpťrsobovaly dlouhotrva-

jícíporuchy v silničníaželezn1čnídopravě.

lení Státního stavu meteorologického v Praze, a editel ristaVu R. Schneider. Na svou dobu je zceIa v1 jimečná studie
A. Gregora [1], kterábyla uve ejněna V renomovaném fran_

V Ústavu pro zemědělskou meteorologii tehdejší Vysoké
školy zemědělské v Brně vznikla práce o ÍÍÍrazovékatastrofě
v československémovocnictví, kterou napsali p ednosta ristavu V. Novák a meteorolog J. Mrkos t10]. Z dajti Státního
stavu statistického, sestavenych podle okresťr pÍfuozen; ch
zeměděls\ ch krajin, zhotovili metodou izolinií mapy stejn; ch ÍÍTrazovych pohrom pro 11 druhti stromťt a ke ri a analyzovali podíl meteorologic\ich, klimatic\ich a geomorfologickych vlivťr na zpťrsoben]ich škodách; p itom meteorologické vlivy ještě rozlišili na bezptost ední a p ípravné. V rivahu
brali i dalšífaktor, kterym bylo p ešlechtěníněkteq ch druhri
ovocnych strom v nejintenzivnějších ovocná s$ ch oblas-

couzském časopise La Météorologie. Autor se soust edil
na teplotní poměry nejchladnějšíhozimního měsíce, nora

1929, a protože si uvědomoval velkoprostorovost fenoménu,
studoval jej v mě ítku Evropy a Severní polokoule. Sestavil
mapy nejnižšízaznamenané teploty, pruměrné měsíčníteploty a jejích odchylek od ,,normálti" a vymez7l tak jeho ploš_
ny rozsah související s rozloŽením tlaku vzduchu a vlivy kontinentality.

R. Schneider t15], ktery popsď pruběh zimy p edevšímS ohledem na naše zenti, Se pi teplotrrím hodnoce_

tech.

ní měsíc opíral o statistiku zim podle dat z Prďry-Klementina
od roku 1775. Kromě jiného znázorn1l geografické rozložení nejnižšíteploty vzduchu v byvalém Československu v no_
ru 1929 (obr. 2); pozdější mapka S. K ivancové t8] Z roku
1999, jež se omezuje na českézemé,je však p esnější, neboť
vychéai z podstatrrě většího datového souboru. Na mapkách
obou autoru jsou zÍetelnérozsáhlé oblasti s teplotou nlžšinež
_35 oC. R. Schneider také zmi uje některé bizarn domněnky' které o píčináchzimy byly vyslovovány, nap . že mohlo jít
o náznaknástupu nové doby ledové, anebo že jev vyvolďo zesla-

Silné mrazy dlouhého trvání byly piležitostík bližšímu
poznání vlivu mrazŮ na pťrdu, kter1i se obecně v zeměděl_
ské praxi považuje za pÍiznivy. Moravs\ ristav agrometeorologicky a pťrdoznalecky v Brně vedeny prof. V. Novákem
Se speciálními dotazniky obrátil na meteorologické stanice
a na vlastní pokusná místa se žádostío zasláni dat o hloubce
ptoÍilrznutí p dy na ornych pozemcích a na loukách se Sou_
časnymi ridaji o vyšce sněhové pokr1 vky. Z četnych informací vyplynula velká rozmanitost poměr v souladu s kombina_
cí faktorri promrzání. Kromě vyšky sněhové pokryvky, druhu
p dy i porostu a mnoha dalšíchčinitelťrSe V hloubce pro_
mrznutí pťrdy, kte za l<rutych mrazi dosahovala 2_70Cffi,
uplatnila také její ulehlost a zptacování t11].
V Čechách podobn;i vyzkum pÍoÍfirzání,ale i rozmrzáni pťld prováděly Státní vyzkumné ristavy pro agropedologii a bioklimatologii v Ptaze pod vedením editele prof.
J. Kopeckého, a to rovněž na základě dotaznikové akce.
Sledovalo se však i promrzání pťld ve městech, coŽbylo cen_
né Z hlediska stavebně technického. Hloubka proÍnÍZnutí
pridy ve městech kolísala od 100 do 200cm a byla tedy větší
neŽ na polní pťrdě, což bylo zprisobeno odstra ováním sněhu

bení Golfského proudu' resp. jeho odch] lení od dosavadní frasy.

Charakteristiku pr běhu počasíV jednotlivych zímních měsících podal také jIž zminény V. Hlaváč l2], kte_
ry pro zemědělské ričely zpÍacoval povětrnostní podmínky
v Československu od íjna 1928 do záÍí1929 ve formě textti
a mapek. Ještě prosinec 1928 hodnotil pro zemědělství jako

p izniv; , i když mtazy Ve druhé t etině měsíce mohly poněkud poškodít ozimv, jelikož chyběla sněhová pokqivka. Ta se

o dostatečnévyšce vytvo ila v lednu, takže Ínrazyještě nebyly
tak tuhé , aby zpťrsoblly vyznačnějšíškody. Zato
noru podle
V. Hlaváče za kruqich dlouhotrvajicich mrazťr pomrzla misty
více než polovina ovocnych a okrasnych stromťr, p es silnou

v

z měst, uměl;im povrchem pťrdy, místy jejím zkyp ením apod.
V; sledky zpracoval komisa ristav M. MináÍ |9].

vrstvu sněhu místy vymrzlo i obilí. Byla zdecimována polní
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obx 2 Nejniišíteplota vzluchu v b valém Československu
I

tsl.

v

noru ]929. obl.asti s teplatou nižšínež _35 "C jsou vytečl<ovdny. Podle R. Schneidera

Fig. 2. The lowest air temperature in the fortner Czechoslovakia
with dots. Accord.ing to R. Schneider [15].
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in February 1929. Regions with air temperature Inwer than -35 "C are marked out

7

Mimořádně nízkéteploty v zimě I928l29 zasiíhly rovněž československé lesy. Na popud Ústředního výboru vol-

ných sdružení lesních správ v Praze-Bubenči byla podniknuta
v Čechách, v zemi Moravskoslezské a na Slovensku dotazniková akce ýkajici se škod, které na lesních dřevinách způsobily tuhé mrazy. Pro pěstění lesů bylo velmi důležitéznát
krajní meze odolnosti našich lesních dřevin vůčinizkýmteplotám, aby se případným dďším ztrátrím následkem mrazů
předešlo účelnýmpěstěním vhodných, tj. danému stanovišti
plně odpovídajícíchdřevin. Vyhodnocení primiírních a sekundárních škodlivých účinkůkruté zimy nalesní porosty provedl
B. Polanslcý |I2, t3] ze státních výzkumných ústavůlesní produkce, ústavu pro pěstění lesů a lesnickou biologii v Brně.

5. oHLAsYTUHÉ ZIIII{Y vKRoNIKÁCH
A DENNÍMTISKU

Jak se projevují silnější Ímazy v životě lidí, dopravě, energetice, zásoboviíní vodou apod., je všeobecně známo, a můžeme se o tom přesvědčit, kdykoliv takové mrazy nastanou.
Jednotlivé situace se lišíhlavně podle toho, jaké jsou v období
mrazů sněhové poměry. Právě k drsnosti zimy I928l29 značně přispěla sněhová pokqývka,ježv čes!ých zemích setrváva-

Pohroma stihla také ptactvo a zvě venku. Zajícínemohli
nikde se nap sti a pomrzli nebo byli dravci hubeni. Hladoví
prolezli kdejakou skulinou do dvor , hnani pudem sebezdchovy Za potravou. Nebylo vzdcností uviděti zajíce na st eše stodoly, kam Se po p ístod lku a vysolcych zavějích dostal a tudy
lezl do dvor . Koroptve byly hubeny dravci, zimou a hladem.
Ačkoliv p edešly rok byl stav zvě e vyborny, zbylo p es zimu
jen několik kus v celém revíru. Také včelsno bylo zimou zdecimovdno.

Vyučovdnína školdch muselo b t p erušovano pro nedostatek paliva. Všechny zasoby paliva byly vyproddny a doly
nemohly stačiti objednavkam uhlí, po kterém byl vell<y shon.
Největší n sledlq zimy ponese naše ovocnictví, které se
zde začalo slibně vzmdhati a bude trvati hezkou ddku let, než
se opět vzpamatuje.

Zatímco kroniká ské záznamy byly sepisovány až s určitym časovym odstupem' denní tisk o q voj I zlmy referoval
prťrběžně. Podle S. K ivancové noviny v jlŽních Čecháchpsaly nap . o ZamÍzáni vodovod i plynového potrubí, o kalami_
tě v dopravé a váznoucí p epravě uhlí i o rihynu ryb v rybní-

cích, které pÍomÍZlyaž ke dnu [8].
Lidové noviny, deník vycházející v Brně, psaly o zimé,,
p inášela jen těžkosti a utrp eni, objektivně a bez emokterá
la od počátku ledlaaž do poloviny bÍezna a v lednu a únoru
p ebíraly dílem z Československé tiskové kan_
Informace
cí.
místy i v nižšíchpolohách byla vyššínež 50cm.
je
čerp ala zejména ze Státního stavu meteokterá
celáÍe,
Pniběh mimořádné zimy věrně popsali mnozí kronikáři'
od brněns( ch odborníkťr a oblastních
dílem
rologického,
Jejich zápisy jsou zajímavé a poučné,protoŽe se nevztahují
ovaly namě ené hodnoty teploty vzduej
.
Uve
zpravodaj
jen ke konkrétním lokalitám, ďe všímajísi vždy širšíhoúzepočasí,
a zp sob, jakym meteorologické
p
chu i edpovědi
mí. Ukázkou svědomité kronikářské práce je zápis v kronice
pre zentovaly, se v podstatě nelišil od současného.
informace
města Borovany (okres ČeskéBudějovice), kter'ý vzhledem
Povšimněme si několika zpráv:
k jeho vysoké kvďitě uvádíme v plném znění:
Kruté mrazy v Československu. ostry mraz, ktery nastal
Krutó zima 1928-1929.
ve st ední Evropě, podle usudku znalc
Zima 1928_1929 byla velice krutó, nebylo pamětníka tak včera odpoledne
ještě jeden nebo dva dry. Pak možno očekapatrně
potrva
ukrutné zimy, podobnó zima byla dle pofuiní meteorologů
vat zmírnění, ba dokonce i oblevu. Mrazy nutno p ičístistusnad před sto lety.
denym větr m, p ichdzejícím z Ruska, a velkému vyza ovdPoslední měsíce r 1928 listopad a prosinec byly celkem
ní tepla Z povrchu zemského p sobením bezoblačnéhonebe.
se
ujala
vlddy
se
zima
rnírnéa bez sněhu až do vónoc, kdy
ostry mrdz je také ve vychodní a jihovychodní Evropě (LN 2.
všíkrutostí. o vónočních svdtcích začaly sněhové próšeni1929 ráno, zpráva Črr z pÍedchozího dne).
2.
ce s krótktlu přestdvkou. o novém roce pak za mrazivého větočekávanézmírnění mtazŮ sice nastalo, ale p edcházeru počal se sypati sníh a padal téměř nepřetržitě několik dní
ještě intenzivnějších mtazťt, které odpolední vydání
vlně
lo
a
sníh
jej
se
stupňovaly
přes metr vysoko. Mrary
a napadlo
1
novin 1. nora popsalo takto: Největšímraz, jalry byl kdy
stdle připadóval a tvořily se aivěje. Silnice O cesty musely se
v Brně zaznamendn. V Brně se sledují soustavně vědecky metestdle prohazovati, že rnísty byly hotové tunely.
orologické poměry teprve od roku 1848. od té doby byl zaznaVrcholu dosóhly mraq na Hromnice dne 2' února ]929,
menan největší mraz až do včerejškav roce 1855 v noru,
největší
pod
nulou,
a
kdy teploměr ukazoval 32 až 34 stupňů
kdy bylo namě eno minus 26,6 stup Celsia. Již včera bylo
mróz byl o ýden později v pondělí masopustní dne ] ] - února,
dosaženo nového rekordu. Extrémním teploměrem pozorovakdy naměřeno 36-38 "C, v Č. Buděiovicích až42 stupňůmrací stanice Zemědělského stavu v Pis rkdch byl zjištěn mraz
zu. Největšímra4l byly próvě zde v jižních Čechdch a nejvíce
2B,2 stupně pod nulou. Dnešnínoc mrdz ještě zesílil, bylo
rozmrzló,
půda
úplně
v údolíchpři voddch. Pod sněhem byla
namě eno dokonce 30,4 stup mrazu. Dále se uvádí teplota
ale v místech odvdých neb vyfuizených promrzla úplně půd'a
_3O,7 oC zaznamenan á na stanici českétechniky a mÍazy _33
] metr a více hluboko.
_3] 'C zjištěné soukromymi osobami v rťrzn;ich částech
Nósledtq zimy byly katastrffilní. osení pod dlouho leží- až
12. ínora Se na hlavní straně novin pod titulem T eskuté
Brna.
čósti
plísní
a
nejyětší
zničeno.
z
cím sněhem bylo napadeno
mrazy nepolevují piše o mrazové pohromě, jejížn sledlcy se
ovocné stromoví bylo z největší čósti zničeno, pomrzlo.
projevují již nyní a uváděj í pozorované teploty v Ptaze, Brně
Starší stromy zmrzly vůbec, jen něco móIo mladších stromů
a Bratislavě a roky, z ntchŽ pocházejí dosavadní minima tepobstóIo, ale i ty byly poškozeny a budou pomalu odumíratiV Česk ch Budějovicích na Sokolském ostrově podle
loty.
také
třešně
trpěly
pomrzly.
Velmi
Téměř všechny ořechy
zprávy teplota ridajně klesla na 13 "C.
soukromé
aleje
třešňoKruisné
hrušl<y.
obstóly
poněkud
lépe
ajabloně,
Kvrili havdrii vodovodu v ostravě nema vodu ani orlovd.
vé na cestě k Novému dyoru a naproti hřbitovu vzaly úplně
obcích vznikd novd živnost. Kdo měl pitnou
sousedních
V
zasvé. Podobně i třešňový sad ,,Všnice" proti cihelně u ces'
ji Ostravslc m a cenu regulovala poptavprod
val
vodu,
ty k ostrolov. Újezdu.
ka. První den stdl džban vody ] Kč, včera Cena stoupla na
Z lesních stromů zrnrzly téměř všechny jedle a hodně byly
34 Kč a dnes žadalo Se za džbdnvody již 5 Kč (LN 8.2. ráno).
poškozeny olše, které pak pomalu usychaly. ostatní lesní stroŽeIezničnídoprava byla ochromena nejen sněhovymi vánicemy odolaly.
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m| závějemi a zlomy kolejnic, ale i tím, Že vlalq,

které jsou

p ipraveny na se adištích k odjezdu pro p íštíden, p imrzdvají koly ke kolejnicím, takže je nutno rozeh ívat je pomocí

fagulí. Stejn m se děje i rozepíndní jednotlivych vozti (LN 3.
2. ráno). V Praze podle VZoru železntc idiči a prťrvodčítramvají dostávali teplé nápoje bez alkoholu. PíšeSe o zmrzlych
lidech a o tisícíchosob omrzlych, ale není zmínka o tom, že
by umrzlibezdomovci, coŽ Se V současnosti děje každou zimu
p i poklesu teploty vzduchu pod nulu stup ťr.
Kruté mrazy dolehly zle také na cikdny, i když jsou
na zimu zvyklí... Také na Moravě se rozšíily pověsti o tom,
že zmrzla asi ]Sčlennd tlupa cikdn . Některé pražskélisQ
zaznamenavají dokonce zprdvy, že toto neštěstí se p ihodilo
na Židlochovicku, pak u Rajhradu, nyníje na adě Boskovicko.
Pravda však je, že ž dnd cikdnskd tlupa na Moravě nezmrzla

(LN 13.2.

odpoledne).

Popisované škody na polní a lesni zvěÍi jsou podobné
těm, které zapsal kroniká v Borovanech. Čteme však také,
že rovněž na domdcím dobytku byly zptisobeny značnéškody,

zvl ště v menšíchhospod stvích, kde je méně kus dobytka.
Krav m i ve chlévě zamrzají vemena, takže Se pro chov nehodí (LN 13.2. odpoledne).
Ye zprávách ze zaLlraničí Lidové noviny líčily,jak mrazy postihly rtnné části Evropy. Ledoborce u pobÍeži
Meklenburska nestačily prorá žetled, benátská laguna Se pokryla ledem a u Šibeníkuzamrzlo mo e, což se snad nestalo již sto
let. P i p elévánívelmi studeného vzduchu p es horské h bety na pobÍežíJugoslávie ádilabora. Celé Rusl<o je postiženo
vlnou obrovské zimy a v Moskvě samé bylo včera zaznamendno 40 st. C pod nulou, nejstudenější to den od poh bu Leninova
(LN 7 .2. odpoledne). Posledně uvedená zpráva by ještě nemusela svědčit o v jimečnétuhosti zimy, protože od poh bu, ktery
se konal v lednu 1924, tehdy uplynulo jen pět rokťr.

6. zÁvĚn

Silné mÍazy hluboko zasahují do ve ejného a soukromého života lidí a jejich nebezpečnost vzrťrstá s technic\im ÍoZvojem společnosti. Lze se domnívat, že ze všech meteoro-

logick] ch nebezpečn ,ch jevri mohou společnost ohrožovat
nejvíce, a to kvrili velkému plošnému rozsahu, ktery p evyšuje velikost státri. Nejsou jevem lokálním. Jejich p edpověď
i vědec( v1 klad mají mimotádny vyznam.
K zimě I928l29 Se odborníci budou vracet vždyc-

ky, jakmile nastane jí podobná situace. Bude sloužit
jako poučeníi mě ítko. Bylo tomu tak nap . po ukončeni tuhé zimy 1984/85, která zp sobila velké škody našemu národnímu hospodá ství p edevším v drisledku omezeni nebo p erušenídodávek elektrické energie. Tehdy
podle požadavku Československého energetického dispečinku a pro jiné čely vznlkaly meteorologické studie hodnotícíuplynulou zimu z riznych hledisek a v porovnání s p edchozimi tuhymi zimami ve st ední Evropě, nap
[6, 7]. P ipome me z ni alespo nejnižšíteplotu vzduchu
namě enou na stanicích hydrometeorologick ch stavťr:
_33,0 oC v Leno e, okres Prachatice a _36,6 oC v oravské
Lesné, okres Dolny Kubín, a na soukromé stanici SrníHorská Kvilda, okres Klatovy _35,8 oC, Vesměs dne 7 . 1.
.

1
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Poděkovdní.
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