
Ojmjakon 
Nejstudenější místo na zemi 

 

 

Le village le plus froid de la terre 

 





 Když ráno vstanete, co řeknete na to, že venku je nejnižší teplota  -71 ºC 
To by se vám mohlo stát, kdybyste žili v Ojmjakonu ve střední Sibiři 

To se stalo v r. 1926 

Le matin, à votre lever, que diriez-vous en constatant que la température extérieure est de -
71°C. 

C’est ce qui arriverait si vous viviez à Oymyakon. Il faut spécifier que cette température extrême 
fut atteinte une seule fois en 1926. 

 



Památník dokládající nejnižší změřenou teplotu na obydleném místě v r. 1926  





-56 ° C 

Guvernér vydává zájemcům z řad turistů potvrzení o dosažení 
nejchladnějšího bodu na zemi 





Město leží na severovýchodě Ruska, na Sibiři, v nadmořské výši 
750 m. Zima zde trvá devět měsíců. Horské hřbety, které obklopují 

širší okolí osídleného místa zde zadržují studený vzduch. 



26. ledna 1926  tu bylo naměřeno -71,2 ºC.  
Na začátku léta se teplota v Ojmjakonu zvedne až ke 32 ºC nad nulou ¨, ale  

v polovině července opět začíná zima. 





Žije zde asi 2200 obyvatel, 
daleko od vymožeností, která 

poskytují města. 
Školáci musí do třídy pouze 

tehdy, neklesne-li teplota pod  
-52 ºC ! 

Sa population de 2200 habitants.  vit 
loin des commodités que procurent les 

grandes villes. 
Les écoliers vont en classe seulement si 
la température ne baisse pas sous les  

moins -52¯c. 











Ojmjakon zůstává pod sněhovou pokrývkou 9 měsíců v roce. 
  



Třicet sekund po tom, kdy je ryba vytažena z vody, je ztvrdlá na kámen. 



Přírodní lednička 



 



Další specialitou tohoto místa je, že zde nemůžete koupit mléko v tekuté formě, jen 
zmrazené do "kvádru". 





Slovo „Ojmjakon“ znamená "vodu, která nikdy nezamrzá."  

Vláda rozhodla vybudovat osadu na tomto místě pro přítomnost termálních pramenů. 
Kromě toho, Ojmjakon leží v údolí obklopeném vysokými horami, které větry zastaví, 
takže lidé lépe snášejí nízké teploty. V krátkém létě se teplota zvyšuje až na +35 °C. 









Na počátku dvacátého století byla oblast určena k "odchovu" stád sobů. 
Později, během sovětského režimu, se město velmi rozvinulo. Rozvoj  byl založen na 
bohatých zásobách zlata, stříbra, platiny a dalších drahých kovů, které se nacházejí  
v okolních horách. Nicméně, dnes většina populace žije těsně nad hranicí chudoby. 



Dnes město žije z místních zdrojů 
(zemědělství, myslivost, rybaření, 

turistika ...). Je to místo pro 
dobrodruhy a místo dobrodruhů. 

Takhle vypadá člověk, když je 2 hodiny 
venku při teplotě  –52 ° C. 

De nos jours, la ville survit grâce à ses 
ressources locales telles que l’élevage, 

la chasse ,la pêche  ancestrale et le 
tourisme. C’est la destination  de 

prédilection des aventuriers et des 
excentriques. 















Do Ojmjakonu se dostaneme po dálnici Kolyma, která byla postavena 
politickými vězni za Stalina. Tisíce lidí zemřelo a jsou "pohřbeni" pod 

asfaltem. Proto se dálnice Kolyma označuje jako dálnice koster. 



Vozidla přijíždějící na Ojmjakon 
jsou vybavena dvojitým zasklením. 
Motory běží nepřetržitě, bez paliva 

ihned zamrznou. 





Zvířata jsou přizpůsobena podmínkám mrazivého místa. Koně jsou velmi 
robustní, s krátkýma nohama a hustou srstí. Jsou to polodivoká zvířata, 
ale vzácně mohou být osedlána. Jejich maso velmi oceňují místní lidé, 

kteří jedí málo zeleniny. 

Tyto koně používaly mnohé polární expedice. 









Lidé k různým účelům používají krávy. 







Konec 


