
Jakutsk  

« Puede, (in)cómodamente, reclamar el título de Ciudad Más Fría del Mundo» 

 

Ruské město na východní Sibiři má kolem  

300 000 obyvatel, kteří v zimě musejí žít v mrazu až - 60o C.   

V létě je tu díky extrémně kontinentálnímu subarktickému 

podnebí příjemných 20. Město, jež bylo založeno už  v první 

polovině sedmnáctého století, má ovšem ještě jednu 

zvláštnost: je postaveno na permafrostu - věčně zmrzlé 

půdě, a proto celé stojí na ocelobetonových pilotech.  

Republika Sacha je spíše známá pod názvem Jakutská 

ASSR. V jakutštině, která mimochodem patří k turkickým 

jazykům, totiž slovo "sacha" znamená Jakut. A právě Jakuti 

obývají území Sachy již od desátého století. Tento svérázný 

a drsný národ vznikl asimilací turkických kočovných 

pastevců  s místními tunguzskými a paleoasijskými kmeny. 

Metropolí republiky Sacha, jejíž rozloha se rovná velikosti 

Kazachstánu  a Turkmenistánu dohromady, je starobylé 

město Jakutsk.  



Está a 5000km de Moscú y 

a 450,62km del Círculo 

Ártico. 

5000k

m 



V únoru teploty překonávají i - 64°C. 



V zimních dnech jsou normální – 40°C. 



Když je minus pětačtyřicet, přestanou chodit do školy děti z první a 

druhé třídy. Pod 48 stupňů už nechodí ani deváťáci a pod minus 50 se 

školy zavírají. 



Jakutsk se nachází na řece Leně, která v zimě úplně zamrzá a lodě, musí 

počkat na příchod jara. 



Lodě uvězněné v ledu. 



 

 

Ze zamrzlé Leny stává silnice… 



Krutý mráz a k tomu mlha… 



Řidiči si to užívají… 



Děti by si rády hrály venku jako v jiném městě, ale když jsou teploty kolem - 55 ° C, 

musí domů po deseti minutách, protože mráz by jim poškodil plíce. 



Mrzne 

obočí, řasy 

a velmi 

těžce se 

dýchá… 



I přes drsné podmínky  

zde žije uvedených  

300 000 lidí 



Za takových teplot je nutné speciální oblečení… 



Nejlepší je vyráběno přímo v Jakutsku. 



Ani psi to 

nemají 

lehké… 

Žena vstupující do katedrály budí 

dojem, jako by přicházela                  

z mrazáku. 





Je libo mraženého 

Lenina? 

Mrzne jen to praští… 



Stromy mohou mít i tyto 

tvary… 



Prodej masa na ulici - lednice není třeba. 

V mrazáku při -17, je tepleji než venku. 





Mamut  je po diamantech druhá obchodní značka Jakutska. Hlava jokarijského mamuta, nalezeného v Jakutsku, byla 

hlavním exponátem výstavy EXPO 2005  v Japonsku, kterou navštívilo více než 15 000 000 lidí.  Tato hlava cestuje po 

výstavách po světě. V přestávkách mezi „turné“ se vrací do Muzea Mamuta v Jakustku, které je jediné muzeum na světě 

tohoto druhu a s touto specializací. Kly a kosti z mamuta jsou zde tradičním materiálem pro výrobu suvenýrů. 

V předminulém století byly  každoroční „mamutí trhy“, které probíhaly v Jakutsku od roku 1838 velmi populární 

předrevolučním Rusku. Jakutské kly tehdy nazývali „ sibiřskou slonovinou“  



Je zde mnoho těžebních společností. Těží se zlato a diamanty. Vytěží se tu  20% světových diamantů. 



Boty čekající na léto… 









Kamiony představují nejdůležitější dopravní 

prostředek. 



Porucha vozu může být pro 

řidiče smrtelně nebezpečná. 



Když se podcení tloušťka ledu… 



Průměrná roční teplota je -10 ° C 
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