
        SIBÍR 
  

Sibír je obrovská krajina. Je taká veľká, že si to  
my Európania ani nevieme predstaviť.  

Veď naše Slovensko by sa na územie Sibíri vmestilo 
265 – krát. Sibír je taká veľká ako Kanada a India 

spolu. Pritom na Sibíri žije iba 42 miliónov obyvateľov.  
 
 

       
              
Zlatá horúčka 
 
Ako kruhy na vode sa po Jakutsku a ďaleko za jeho hranicami rozletela v r. 1923 správa, že na 
hornom toku rieky Aldan sa našlo zlato. Hrnuli sa sem ľudia zo všetkých strán. Vypukla zlatá 
horúčka. Majiteľom a prevádzkarom bol štát. Zo začiatku však nemal dostatok síl a prostriedkov, 
aby zabránil úniku zlata do súkromných vreciek. V r. 1924 napočítali v Aldane 1500 ľudí, o rok 
neskôr 13500. Tí ľudia museli jesť. Tajga uživí lovca, ale nie armádu ľudí sústredenú na jednom 
mieste. Ceny potravín rástli do závratnej výšky. Drahšia ako samotná zlato bola soľ. Vidina zlata 
a rýchleho zbohatnutia prilákala množstvo kupcov, priekupníkov a špekulantov. Ťahali sa na 
koňoch tajgou, výhodne speňažili dovezený tovar a s načierno záskaným zlatom sa vracali 
naspäť. Pre svoju vlastnú potrebu si na návrat ponechali často tak málo potravín, že cestou 
zomreli hladom.   
 
 
 

Rekordy, z ktorých behá po chrbte mráz. 
 
Na našej planéte sú miesta, kde by nám 
nestačilo ani to najteplejšie oblečenie. 
Zatiaľ najnižšiu teplotu namerali na 
polárnej stanici Vostok na Antarktíde v r. 
1983. Teplomer klesol na rekordných - 
89°C.  
 
V r. 1936 namerali v Ojmiakone - 71,2°C. 
Neveľká, v kotline ležiaca sibírska 
dedinka sa tak stala svetoznámou. Veď 
je najchladnejším miestom na severnej 
pologuli. 
 
V Jakutsku na Sibíri môže teplota 
 v zime klesnúť až na - 69°C a v lete sa 
môže vyšplhať na 39°C. Ide o najvyšší 
teplotný rozdiel na svete.  
  

 



                        Sibírsky človek 
 
„Stále však nerozumiem pojmu sibírska 
povaha - čo všetko tým mienite?“ 
„Je to produkt krajiny, ktorá si nemohla 
vyberať prisťahovalcov, iba ich prijímať 
a formovať. Na Sibíri sa málokto usadil 
z vlastnej vôle, vždy ho sem niečo dohnalo. 
Niektorého túžba po vojenskom 
dobrodružstve, žolde a bohatstve, iného 
potreba znova inde, ďalšieho zasa 
deportácia, vyhnanstvo. Najprv Sibír 
pohltila kozákov z oddielov, ktoré ju 
dobýjali, a to boli zvláštni ľudia. Potom sem 
vláda posielala politických väzňov 
a kriminálne živly. Zložité a nesúrodné 
spoločenstvá ľudí tak zakladali nově osady, 
obhospodarovali pôdu, budovali cesty.“ 
Mnoho ľudí utekalo, pretože okrem 
nedohľadnej divočiny ich nik nestrážil. Iba 
málo z nich sa však dostalo tam, kam mali 
namierené. Väčšinou sa zastavili a usadili na 
polovičnej ceste, niekedy ich zastavila zrada.                                          
 

 
 
Tak sa utvárala sibírska povaha: „málo 
zhovorčivý, uzavretý človek, veľmi opatrný 
a dôverujúci iba tým ľuďom, ktorých dobre 
poznal, a ktorých si už vyskúšal...“ Príroda 
ich naučila odvahe, trpezlivosti a statočnosti, 
kryštalizovala sa tu česť, dobrota a ochota 
nezištne pomáhať v núdzi blížnemu. Vždy 
ma prekvapujú také črty sibírskeho 
charakteru, ako je úcta k starobe, hlboký 
vzťah k hrobom predkov, úcta a láska 
k vlastnej krajine.  
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Otázky k porozumeniu textu: 
 
1. Koľko obyvateľov žije na 

Sibíri? 
 
2. Aké je najchladnejšie 

miesto na severnej 
pologuli? 

 
3. Kde bol nameraný najvyšší 

teplotný rozdiel na svete? 
 

4. Pri ktorej rieke vypukla  na 
Sibíri v 20 - tych rokoch 
zlatá horúčka? 

 
5. Ktorá komodita bola 

drahšia ako zlato? 
 

6. Aký osud často stihol 
obyvateľov vracajúcich 
sa späť domov po nájdení 
zlata a prečo? 

 
7. Z akých dôvodo sa ľudia 

sťahovali na Sibír? 
 

8. Koho posielala vláda na 
Sibír? 

 
9. Ako by si mohli 

charakterizovať sibírsku 
povahu ľudí? 

 
10. K čomu majú obyvatelia  

veľkú úctu? 
 



 
 


