
ROK 2019 

Nejdůležitější světové události 
 

 1. ledna 

o Rumunsko se ujalo Předsednictví EU. 

o Belgie, Německo, Dominikánská republika, Indonésie a Jihoafrická republika se na dva 
roky staly nestálými členy Rady bezpečnosti OSN. 

o Evropskými hlavními městy kultury v roce 2019 jsou italská Matera a bulharský Plovdiv. 

o Vesmírná sonda New Horizons prolétla kolem objektu Kuiperova pásu Arrokoth. 

o Stejnopohlavní manželství v Rakousku se stává legální. 

 3. ledna – Čínská měsíční sonda Čchang-e 4 jako první v historii přistála na odvrácené 
straně Měsíce. 

 5. ledna – Konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. podepsal dekret udělující autoke-
falii Pravoslavné církvi na Ukrajině. 

 6. ledna - v Egyptě byla vysvěcena nová Katedrála Narození Páně, největší kostel na Blízkém 
východě, za účasti prezidenta Abdala Fattáha Sísího a patriarchy koptské pravoslavné 
církve Theodorose II.. 

 14. ledna – Paweł Adamowicz, primátor města Gdaňsk, zemřel na následky zranění utržených 
při útoku během charitativního koncertu. 

 22.–27. ledna – Světové dny mládeže v panamském hlavním městě Panamá. 

 25. ledna – Řecký parlament schválil dohodu o změně názvu sousední Makedonie. 

 3. února – Papež František dorazil do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech a stal se 
tak prvním papežem, který navštívil Arabský poloostrov. 

 15. února – Po neúspěšném hlasování o rozpočtu ohlásil španělský premiér Pedro Sán-
chez předčasné parlamentní volby na 28. dubna. 

 18. února – Australská vláda oficiálně prohlásila za vyhynulou krysu Melomys rubicola, která 
se vyskytovala na ostrově Bramble Cay v Torresově průlivu. Vymizela následkem opakova-
ného zaplavování ostrova stoupající hladinou oceánů, čímž představuje prvního savce, který 
vyhynul následkem současných změn klimatu. 

 22. února – Japonská vesmírná sonda Hajabusa 2 přistála na asteroidu Ryugu vzdáleném asi 
340 milionů kilometrů od Země, odebrala zde vzorky materiálu planetky, opět odstartovala a 
vydala se zpět na oběžnou dráhu kolem asteroidu. 

 28. února – Jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského premi-
éra Kim Čong-una v Hanoji skončila předčasným odchodem Donalda Trumpa z jednání. Dů-
vodem bylo, že Kim Čong-un žádá úplné zrušení všech sankcí vůči KLDR, ale zároveň si chce 
ponechat část jaderného arzenálu. 

 2. března – Z Kennedyho vesmírného střediska úspěšně odstartovala vesmírná loď Dragon 
2 společnosti SpaceX ke svému zkušebnímu letu k ISS. 

 8. března – Vesmírná loď Crew Dragon společnosti SpaceX přistála v Atlantském oceánu a 
úspěšně tak ukončila svůj zkušební nepilotovaný let k ISS. 

 10. března – Poblíž města Addis Abeba v Etiopii se zřítilo letadlo Boeing 737 MAX etiopských 
aerolinií se 157 lidmi na palubě. 

 15. března – Nejméně 50 lidí bylo zabito při útocích na dvě mešity během pátečních modli-
teb v novozélandském městě Christchurch. 

 16. března – V prvním kole prezidentských voleb na Slovensku uspěli Zuzana Čaputová s 
40,6 % hlasů a Maroš Šefčovič s 18,7 % hlasů. 

 30. března – Ve 2. kole prezidentských voleb na Slovensku zvítězila Zuzana Čaputová se zis-
kem 58,4 % hlasů při volební účasti 41,79 %. 

 10. dubna – Vědci objevili nový druh člověka, který nazvali Homo luzonensis. 
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 11. dubna - Súdánský prezident Umar al-Bašír byl po 30 letech vlády sesazen a zatčen. Ar-
máda vyhlásila v zemi výjimečný stav. 

 14. dubna – Ve Finsku proběhly parlamentní volby. 

 15. dubna – V Paříži propukl požár katedrály Notre-Dame. 

 21. dubna – Série teroristických útoků na křesťanské kostely a mezinárodní hotely na os-
trově Srí Lanka si vyžádala přes 200 obětí, dalších více než 400 osob bylo zraněno. 

 1. května – Na japonský trůn usedl nový císař Naruhito a začalo období Reiwa. 

 3. května – Na pobřeží indického svazového státu Urísa udeřil silný cyklón Fani. Z pobřežních 
oblastí bylo evakuováno 780 000 lidí. 

 4. května – V Moskvě došlo k havárii letadla Suchoj Superjet 100 na lince Aeroflot 1492, při 
níž zemřelo 41 lidí. 

 6. května – Princi Harrymu, vévodovy ze Sussexu a jeho manželce Meghan se narodil syn Ar-
chie. 

 10.–26. května – 83. Mistrovství světa v ledním hokeji v Bratislavě a Košicích. 

 17. května – Tchaj-wan jako první stát v Asii uzákonil stejnopohlavní manželství. 

 23.–26. května – Volby do Evropského parlamentu. 

 29. května – V Budapešti se na rozvodněném Dunaji po srážce potopila výletní loď Hableány, 
zahynulo 26 jihokorejských turistů a oba členové posádky. 

 15. června – Zuzana Čaputová složila prezidentskou přísahu a stala se první prezidentkou Slo-
venska. 

 21.–30. června – 2. Evropské hry 2019 v běloruském Minsku. 

 1. července – Finsko se ujalo Předsednictví EU. 

 10. července – Výbor pro světové dědictví na svém 43. zasedání v ázerbájdžánském Baku při-
dal dvacet devět památek na seznam Světového dědictví UNESCO. 

 13. července – Z kosmodromu Bajkonur odstartovala raketa Proton, která do vesmíru vynesla 
rusko-německý rentgenový teleskop Spektr-RG. 

 16. července – Německá kandidátka Ursula von der Leyenová byla zvolena do funkce před-
sedkyně Evropské komise. 

 22. července – Indická raketa GSLV Mk.3 vynesla z kosmodromu Šríharikota na oběžnou 
dráhu měsíční sondu Čandraján-2. 

 24. července – Boris Johnson vystřídal na pozici premiéra Spojeného království Theresu Ma-
yovou 

 25. září – V Pekingu bylo otevřeno nové mezinárodní letiště Ta-sing. 

 31. října – Při rozsáhlém požáru shořel více než 500 let starý Hrad Šuri, který je na se-
znamu světového dědictví UNESCO. 

 11. listopadu – V australských státech Queensland a Nový Jižní Wales byl poprvé v historii vy-
hlášen stav ohrožení kvůli rozsáhlým lesním požárům a byla nařízena evakuace obyvatel. 

 25. listopadu – Z drážďanské klenotnice Grünes Gewölbe byly ukradeny unikátní šperky, dia-
manty a drahé kameny z historické sbírky německé spolkové země Sasko. Hodnota klenotů je 
díky jejich jedinečnosti a historickému odkazu nevyčíslitelná, ale klenotnická hodnota dosahuje 
částky jedné miliardy eur. 

 26. prosince – V jižní Asii bylo pozorovatelné prstencové zatmění Slunce. 

Nejdůležitější celostátní události 

 21. ledna – V Česku a mnoha dalších státech bylo možné pozorovat úplné zatmění Měsíce. 

 28. ledna – Vláda ČR prohlásila vilu Bertramku za národní kulturní památku. 

 24. a 25. května proběhly volby do Europarlamentu. 

 13. června – V Praze a Havlíčkově Brodu začalo Mistrovství světa v softbale mužů 2019. 

 23. června – V Praze na Letné se konala největší protivládní demonstrace od roku 1989, po-
řádaná Milionem chvilek pro demokracii. 

 27. června – Prezident Miloš Zeman jmenoval Lubomíra Zaorálka novým ministrem kultury. 
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 10. září – Archeologický průzkum na místě předpokládaného pohřebiště Koncentračního tá-
bora Lety potvrdil přítomnost lidských ostatků. 

 16. listopadu – V Praze na Letné se konala další protivládní demonstrace, pořádaná Milionem 
chvilek pro demokracii. 

 10. prosince – střelba ve Fakultní nemocnici Ostrava. 

 16. prosince – zveřejněn Národní investiční plán. 

 

 

V tomto roce zemřeli tyto osobnosti 

Česko: 

 1. ledna – Pavel Švancer, architekt (* 9. června 1934) 

 5. ledna – Milan Jankovič, literární vědec (* 1. září 1929) 

 6. ledna – Gustav Francl, novinář, filmový kritik a překladatel (* 28. ledna 1920) 

 7. ledna 

o Ivan Mašek, politik a ekonom, za normalizace disident, signatář Charty 77 (* 28. čer-
vence 1948) 

o Jiří Stöhr, kameraman a režisér dokumentárních filmů (* 24. září 1939) 

 10. ledna – Karel Bican, duchovní a bývalý pražský biskup Církve československé husitské 
(* 25. dubna 1951) 

 15. ledna 

o Miloš Fikejz, fotograf, publicista a spisovatel (* 11. října 1959) 

o Antonín Winter, spisovatel (* 15. února 1934) 

 16. ledna – Jiří Vicherek, botanik (* 28. prosince 1929) 

 20. ledna – Sylva Lacinová, sochařka (* 6. března 1923) 

 21. ledna – Marie Kyselková, herečka (* 20. srpna 1935) 

 23. ledna – Antonín Winter, spisovatel (* 15. února 1934) 

 26. ledna – Luděk Munzar, herec a dabér (* 20. března 1933) 

 31. ledna – Luděk Rejchrt, evangelický farář, spisovatel a autor divadelních her a písní (* 25. 
ledna 1939) 

 1. února – Jiřina Adamcová, akademická malířka a grafička (* 6. června 1927) 

 5. února – Václav Vorlíček, režisér a scenárista (* 3. června 1933) 

 7. února – Hana Doskočilová, spisovatelka knih pro děti (* 11. července 1936) 

 9. února – Petr Oliva, herec a dabér (* 14. února 1943) 

 18. února – Stanislav Milota, kameraman, signatář Charty 77 (* 9. března 1933) 

 24. února – Miloš Vojtěchovský, lékař (* 4. února 1925) 

 26. února – Jiří Pomeje, herec a filmový producent (* 13. prosince 1964) 

 28. února – Jiří Pecha, herec (* 1. listopadu 1944) 

 7. března – Aťka Janoušková, herečka, dabérka a zpěvačka (* 16. března 1930) 

 12. března 

o Věra Bílá, zpěvačka a hudebnice (* 22. května 1954) 

o Mirek Hoffmann, country zpěvák, textař a skladatel, člen Greenhorns (* 28. března 1935) 

 14. března 

o Jan Šplíchal, fotograf (* 17. prosince 1929) 

o Stanislav Zindulka, herec (* 5. května 1932) 

 24. března – Milan Norbert Badal, římskokatolický kněz, člen řádu sv. Lazara a autor gurmán-
ské a humoristické literatury (* 15. srpna 1956) 

 25. března – Josef Hampl, malíř, sochař, grafik a tvůrce landartových projektů (* 17. 
dubna 1932) 

 26. března - Daniel Nekonečný, zpěvák (* 29. června 1966) 

 12. dubna – Zuzana Skalníková, herečka (* 20. června 1949) 

 15. dubna – Radomil Uhlíř, herec (* 10. dubna 1957) 
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 18. dubna – Jiří Traxler, folkový hudebník, zpěvák, scenárista, muzikolog, etnolog a folklorista 
(* 30. srpna 1946) 

 20. dubna 

o Luděk Bukač, hokejista a trenér (* 4. srpna 1935) 

o Věra Kotasová, malířka, grafička, pedagožka a překladatelka (* 28. března 1939) 

 22. dubna – František Xaver Thuri, hudební skladatel, čembalista, varhaník, hobojista, hudební 
vědec a pedagog (* 29. dubna 1939) 

 24. dubna – Jaroslav Kepka, herec (* 14. srpna 1935) 

 29. dubna – Josef Šural, fotbalový reprezentant (* 30. května 1990) 

 1. května – Vladimír Poštulka, textař (* 29. dubna 1943) 

 5. května – Jan Nedvěd, básník, programátor a signatář Charty 77 (* 1. března 1939) 

 7. května 

o Václav Postránecký, herec, dabér a pedagog (* 8. září 1943) 

o Adam Svoboda, hokejista (* 26. ledna 1978) 

 11. května – Hana Čápová, grafička, ilustrátorka, kreslířka poštovních známek, malířka a tvůr-
kyně exlibris (* 24. dubna 1956) 

 13. května – Petr Skarlant, básník, spisovatel, dramatik a překladatel (* 22. února 1939) 

 21. května – Bohumil Staša, motocyklový závodník (* 29. dubna 1944) 

 24. května – Jaroslav Erik Frič, básník, hudebník a nakladatel (* 14. srpna 1949) 

 25. května – Karel Masopust, hokejista (* 4. října 1942) 

 29. května – Jiří Stránský, spisovatel, scenárista, dramatik, překladatel, básník 
(* 12. srpna 1931) 

 7. června – Bohumil Svatoš, horolezec (24. srpna 1929) 

 15. června – Zdeněk Kučera, teolog, duchovní Církve československé husitské, filozof, etik, 
profesor a děkan (* 30. března 1930) 

 19. června – Stanislav Bruder, herec (* 4. září 1933) 

 22. června – Zdeněk Remsa, skokan na lyžích (* 29. prosince 1928) 

 5. července – Josef Koutecký, lékař, chirurg a zakladatel dětské onkologie v Československu 
(* 31. srpna 1930) 

 9. července – Jana Kopecká, herečka a tanečnice (* 16. května 1939) 

 20. července – Ivo Pejčoch, vojenský historik (* 18. března 1962) 

 22. července – Karel Juliš, vysokoškolský pedagog, odborník na mechaniku, politik a ministr 
(* 10. listopadu 1929) 

 23. července 

o Jan Hrbatý, hokejista (* 20. ledna 1942) 

o Pavel Kučera, advokát, soudce a místopředseda Nejvyššího soudu (* 11. února 1940) 

o Jan Řeřicha, herec a divadelní režisér (* 18. ledna 1947) 

 25. července – Václav Kotek, kulisák, herec a manažer Divadla Járy Cimrmana (* 3. 
února 1953) 

 29. července – Zdeněk Srstka, vzpěrač a zápasník, olympionik, herec, kaskadér a moderátor 
(* 26. září 1935) 

 4. srpna – Jan Pfeiffer, lékař a profesor neurologie (* 17. dubna 1928) 

 8. srpna – Jindřich Kovařík, malíř, ilustrátor, grafik a typograf (* 12. června 1928) 

 14. srpna – Vojmír Srdečný, student odvlečený během nacistických represí proti studentům 
(* 6. října 1919) 

 17. srpna 

o Petr Čejka, zpěvák (* 12. srpna 1964) 

o František Derfler, herec, divadelní organizátor a divadelní pedagog (* 12. února 1942) 

 19. srpna – Zorka Kohoutová, zpěvačka a herečka (* 16. dubna 1931) 

 20. srpna – Rudolf Kramář, kardiochirurg (* 30. září 1930) 

 22. srpna – Vlastimil Šmída, horolezec (* 21. listopadu 1933) 

 14. září – Josef Kozák, konstruktér leteckých přístrojů, pedagog a odborník na technickou di-
agnostiku (* 29. května 1933) 
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 26. září – Jindřich Vobořil, hudebník, skladatel, textař, zpěvák a baskytarista (* 25. čer-
vence 1947) 

 27. září – Jan Schmidt, režisér, scenárista a herec (* 3. ledna 1934) 

 1. října – Karel Gott, zpěvák, malíř a herec (* 14. července 1939) 

 6. října – Vlasta Chramostová, herečka (* 17. listopadu 1926) 

 24. října – Karel Malich, sochař, malíř a grafik (* 18. října 1924) 

 28. října 

o Jana Drbohlavová, herečka (* 22. listopadu 1940) 

o Jitka Šuranská, zpěvačka a houslistka (* 2. srpna 1978) 

 29. října – Eva Dušková, politická vězeňkyně komunistického režimu (* 11. listopadu 1931) 

 10. listopadu – Jiří Černý, spisovatel (* 4. dubna 1940) 

 16. listopadu – Vojtěch Jasný, scenárista, filmový režisér a fotograf (* 30. listopadu 1925) 

 30. listopadu – Petr Málek, sportovní střelec a olympionik (* 26. listopadu 1961) 

  1942) 

 25. prosince – Taťana Fischerová, herečka, spisovatelka, moderátorka, politička (* 6. 
června 1947) 

 26. prosince 

o Stanislava Lekešová, televizní hlasatelka, moderátorka a konferenciérka 
(* 29. května 1956) 

o Alois Martan, malíř a restaurátor (* 15. září 1926) 

 27. prosince – Josef Plocek, katolický laický aktivista a politický vězeň komunistického režimu 
(* 8. března 1925) 

 31. prosince – Miroslav Berek, lední hokejista a trenér (* 10. dubna 1938) 

 

Svět 

 7. ledna 

o Moše Arens, izraelský vědec, politik a velvyslanec (* 27. prosince 1925) 

o Andrés Sorel, španělský spisovatel (* 1937) 

 8. ledna – Giorgio Zur, německý katolický duchovní, arcibiskup a bývalý apoštolský nuncius 
(* 15. února 1930) 

 10. ledna – Ross Lowell, americký vynálezce, fotograf, kameraman, lighting designer, spisova-
tel a podnikatel (* 10. července 1926) 

 11. ledna 

o Michael Atiyah, britský matematik (* 22. dubna 1929) 

o Jiří Brady, kanadský podnikatel českého původu, pamětník holokaustu (* 9. února 1928) 

o Walter Chandoha, americký fotograf (* 30. listopadu 1920) 

 16. ledna – Mirjam Presslerová, německá spisovatelka a překladatelka (* 18. června 1940) 

 21. ledna - Henri d'Orléans, pretendent francouzského trůnu (* 14. června 1933) 

 24. ledna – Fernando Sebastián Aguilar, španělský římskokatolický kněz, emeritní arcibiskup 
pamplonsko-tudelský a kardinál (* 14. prosince 1929) 

 8. února – Georg Gerster, švýcarský novinář a průkopník letecké fotografie 

 1. února – Imrich Kružliak, představitel slovenského poválečného exilu, politik, redaktor, publi-
cista, spisovatel, historik, překladatel (* 8. prosince 1914) 

 6. února 

o Manfred Eigen, německý fyzikální chemik, nositel Nobelovy ceny za chemii (* 9. 
května 1927) 

o Anton Kret, slovenský spisovatel, dramaturg (* 1. dubna 1930) 

o Rosamunde Pilcherová, britská spisovatelka (* 22. září 1924) 

 7. února 

o Jan Olszewski, polský politik, právník a bývalý premiér Polska (* 20. srpna 1930) 

 8. února – Georg Gerster, švýcarský novinář a průkopník letecké fotografie (* 30. dubna 1928) 
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 13. února 

o Miroslav Kusý, slovenský a československý politolog, filosof, publicista, pedagog, politik a 
signatář Charty 77 (* 1. prosince 1931) 

o Lee Radziwillová, americká módní ikona a mladší sestra první dámy USA Jacqueline Ken-
nedyové (* 3. března 1933) 

 17. února – George Mendosa, americký námořník líbající dívku z legendární fotografie Den ví-
tězství na Times Square Alfreda Eisenstaedta (* 19. února 1923) 

 27. února – Doug Sandom, britský bubeník a původní bubeník britské rockové kapely The 
Who (* 26. února 1930) 

 1. března - Žores Ivanovič Alfjorov, ruský fyzik, nositel Nobelovy ceny (* 15. března 1930) 

 14. března 

o Godfried Danneels, belgický římskokatolický kněz, bývalý primas Belgie a kardinál (* 4. 
června 1933) 

o Ralph Metzner, americký psycholog a spisovatel (* 18. května 1936) 

o Charlie Whiting, britský manažer a ředitel závodů Formule 1 (* 12. srpna 1952) 

 20. března 

o Milan Píka, slovenský a český brigádní generál, příslušník RAF (* 28. července 1922) 

o Joseph Victor Adamec, americký římskokatolický kněz slovenského původu a emeritní bis-
kup Altoona–Johnstown (* 13. srpna 1935) 

 23. března – Rafi Ejtan, agent Šin bet, který se podílel na únosu Adolfa Eichmanna a šéf tajné 
služby Lakam (* 23. listopadu 1926) 

 27. března – Valerij Bykovskij, sovětský kosmonaut (* 2. srpna 1934) 

 28. března – Peter Gecko, slovenský a československý politik (* 4. července 1943) 

 1. dubna – Vonda N. McIntyre, americká spisovatelka, autorka mnoha sci-fi knih (* 28. 
srpna 1948) 

 5. dubna – Sydney Brenner, jihoafrický biolog, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství 
(* 13. ledna 1927) 

 6. dubna – David J. Thouless, americko-britský fyzik, nositel Nobelovy ceny (* 21. září 1934) 

 7. dubna – Seymour Cassel, americký herec (* 22. ledna 1935) 

 13. dubna - Paul Greengard, americký neurobiolog, nositel Nobelovy ceny za fyziologii nebo 
lékařství (* 11. prosince 1925) 

 17. dubna 

o Alan García, prezident Peru v letech 1985–1990 a 2006–2011 (* 23. května 1949) 

o Thamara Kinská, francouzsko-gruzínská vědkyně, původem gruzínská princezna a man-
želka hraběte Radslava Kinského (* 29. července 1935 

 18. dubna - Lyra McKeeová, severoirská investigativní novinářka, která byla zastřelena při ne-

pokojích v Londonderry (* 31. března 1990) 

 20. dubna 

o Peter Colotka, slovenský a československý komunistický politik a dlouholetý předseda 
vlády Slovenské socialistické republiky (* 10. ledna 1925) 

o Galina Kmit, sovětská a ruská fotografka a fotožurnalistka (* 16. prosince 1931) 

 23. dubna 

o Jan Lucemburský, lucemburský velkovévoda (* 5. ledna 1921) 

 24. dubna – Jean-Pierre Marielle, francouzský herec (* 12. dubna 1932) 

 6. května – Jack Cohen, anglický biolog (* 19. září 1933) 

 7. května - Jean Vanier, kanadský katolický teolog, humanitář a zakladatel komunit L'Ar-
che (* 10. října 1928) 

 11. května – Gianni De Michelis, italský politik (* 26. listopadu 1940) 

 13. května – Doris Dayová, americká zpěvačka, herečka a bojovnice za práva zvířat (* 3. 
dubna 1922) 

 14. května – Tim Conway, americký komik, herec a zpěvák (* 15. prosince 1933) 
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 16. května 

o I. M. Pei, americký architekt (26. dubna 1917) 

o Bob Hawke, australský politik a premiér (* 9. prosince 1929) 

 20. května – Niki Lauda, rakouský pilot Formule 1 (* 22. února 1949) 

 21. května – Rosław Szaybo, polský malíř, fotograf a designér obalů alb 

 24. května – Murray Gell-Mann, americký fyzik a nositel Nobelovy ceny 1969 (* 15. září 1929) 

 31. května 

o Silvia Petöová, slovenská herečka (* 2. září 1968) 

o Roky Erickson, americký zpěvák, skladatel, hráč na harmoniku a kytarista (* 15. čer-
vence 1947) 

 5. června – Elio Sgreccia, italský římskokatolický kněz, specialista v oblasti bioetiky a kardinál 
(* 6. června 1928) 

 10. června – Peter Whitehead, britský filmový režisér (* 8. ledna 1937) 

 17. června – Muhammad Mursí, bývalý prezident Egypta (* 20. srpna 1951) 

 21. června – Dimitris Christofias, kyperský politik a bývalý prezident Kypru (* 29. srpna 1946) 

 26. června – Igor Gallo, slovenský spisovatel, básník, publicista a prozaik (* 1. října 1936) 

 3. července – Jacek Baluch, polský literární historik, překladatel z češtiny do polštiny a profesor 
(* 17. března 1940) 

 9. července – Fernando de la Rúa, argentinský politik, právnik, pedagog a prezident 
(* 15. září 1937) 

 13. července – Paolo Sardi, italský kněz, bývalý vícekomoří Apoštolské Komory a kardinál (* 1. 
září 1934) 

 21. července – José Manuel Estepa Llaurens, španělský římskokatolický kněz, kardinál (* 1. 
ledna 1926) 

 22. července 

o Christopher C. Kraft Jr., americký letecký inženýr a manažer NASA (* 28. února 1924) 

o Li Pcheng, čínský politik a premiér Čínské lidové republiky (* 20. října 1928) 

 25. července 

o Georg Hohenberg, rakouský diplomat a vnuk arcivévody Františka Ferdinanda 
d'Este (* 25. dubna 1929) 

o Kaíd Sibsí, prezident Tuniska (* 29. listopadu 1926) 

o Jorma Kinnunen, finský atlet a olympionik (* 15. prosince 1941) 

 27. července – John Robert Schrieffer, americký fyzik, Nobelova cena za fyziku 1972 (* 31. 
května 1931) 

 3. srpna – Nikolaj Semjonovič Kardašov, sovětský astrofyzik, doktor fyzikálních a matematic-
kých věd (* 25. června 1932) 

 5. srpna 

o Maciej Kuczyński, polský spisovatel, reportér, inženýr, architekt, speleolog, polárník, horo-
lezec a cestovatel (* 15. dubna 1929) 

o Toni Morrisonová, americká spisovatelka, nositelka Nobelovy ceny za literaturu (* 18. 
února 1931) 

 7. srpna – Kary Mullis, americký chemik, Nobelova cena za chemii 1993 (* 28. prosince 1944) 

 10. srpna – Jeffrey Epstein, americký finanční poradce, filantrop do vědy a registrovaný sexu-
ální delikvent (* 20. ledna 1953) 

 11. srpna – Sergio Obeso Rivera, mexický římskokatolický kněz a arcibiskup (* 31. října 1931) 

 21. srpna – Dina Jordánská, jordánská královna (* 15. prosince 1929) 

 26. srpna – Pal Benko, maďarský šachový velmistr (* 15. července 1928) 

 27. srpna - Dawda Jawara, první premiér prezident Gambie (* 16. května 1924) 

 4. září – Roger Etchegaray, francouzský římskokatolický kněz, vysoký úředník římské kurie a 
kardinál (* 25. září 1922) 

 6. září – Robert Mugabe, zimbabwský politik a prezident (* 21. února 1924) 

 11. září - Bacharuddin Jusuf Habibie, politik a prezident Indonésie (* 25. června 1936) 

 15. září – Ric Ocasek, americký zpěvák, skladatel a hudební producent (* 23. března 1944) 
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 19. září 

o Zín Abidín bin Alí, prezident Tuniska (* 3. září 1936) 

o Mikuláš Lobkowicz, český filosof a politolog, rektor univerzit v Mnichově a v Eichstättu (* 9. 
července 1931) 

o Kurt Taussig, československý stíhací pilot v RAF (* 28. srpna 1923) 

 26. září 

o Jacques Chirac, francouzský prezident (* 29. listopadu 1932) 

o William Joseph Levada, americký římskokatolický kněz, bývalý prefekt Kongregace pro 
nauku víry, kardinál (* 15. června 1936) 

o Gennadij Manakov, sovětský vojenský letec a kosmonaut (* 1. června 1950) 

 8. října - Serafim Fernandes de Araújo, brazilský římskokatolický kněz, arcibiskup Belo Hori-
zonte a kardinál (* 13. srpna 1924) 

 12. října – Hevrin Chalafová, kurdsko-syrskou politička a generální tajemnice strany Budoucí 
Sýrie (* 15. listopadu 1984) 

 13. října – Charles Jencks, americký krajinný architekt, sochař, designér, teoretik. kritik archi-
tektury a představitel architektonické postmoderny (* 21. června 1939) 

 25. října – Mário Sabino, japonská odbornice, vysokoškolská učitelka, úřednice a vysoká ko-
misařka OSN pro uprchlíky (* 16. září 1927) 

 26. října – Abú Bakr al-Bagdádí, vůdce irácké odnože al-Káidy (* 1971) 

 27. října – Vladimir Bukovskij, ruský politický aktivista, neurofyziolog a spisovatel (* 30. pro-
since 1942) 

 9. listopadu – Jozef Tuchyňa, slovenský generál, ministr vnitra Slovenska a bývalý náčelník 
generálního štábu (* 11. listopadu 1941) 

 20. listopadu – Jake Burton Carpenter, americký snowboardista, spoluvynálezce snowbo-
ardu (* 29. dubna 1954) 

 4. prosince – Ján Eugen Kočiš, slovenský řeckokatolický biskup, který působil v České repub-
lice (* 25. června 1926) 

 17. prosince – Karin Balzerová, německá sprinterka, olympijská vítězka (* 5. června 1938) 

 

Výročí událostí 
 
 16. ledna – na Václavském náměstí se v Praze na protest proti potlačování svobod po okupaci 

Československa vojsky Varšavské smlouvy upálil student Jan Palach (50 let) 
 21. ledna – Irsko vyhlásilo nezávislost (100 let) 
 28. ledna – Byla založena brněnská Masarykova univerzita (100 let) 

 6. února – Založen Československý červený kříž (100 let) 

 25. února 

o Na tajné schůzi Národního shromáždění byla uzákoněna koruna českosloven-
ská jako měna Československé republiky (100 let) 

o Na Václavském náměstí se upálil student SPŠ železniční v Šumperku Jan Zajíc (50 let) 

 6. března – Ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendělejev publikoval Periodický zákon, známý 
dnes ve formě Periodické tabulky (150 let) 

 4. dubna – V Jihlavě se upálil delegát vysočanského sjezdu strany a reformní komunista Ev-
žen Plocek (50 let) 

 16. dubna – Další rozšíření Brna o 23 okolních obcí, čímž vzniklo tzv. Velké Brno (100 let) 

 25. dubna – Založen Bauhaus, škola pro výtvarné umění, architekturu a umělecké řemeslo 
(100 let) 

 15. května – Vyšlo první číslo komiksového časopisu Čtyřlístek (50 let) 

 19. června – Hrubý Jeseník byl vyhlášen chráněnou krajinnou oblastí Jeseníky (50 let) 

 28. června – Podepsána Versailleská mírová smlouva (100 let) 

 21. července – astronaut Neil Armstrong vstoupil jako první člověk na povrch Měsíce (50 let) 

 28. července – Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (100 let)  
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Periodick%C3%A1_tabulka
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihlava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyso%C4%8Dansk%C3%BD_sjezd_KS%C4%8C
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ev%C5%BEen_Plocek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ev%C5%BEen_Plocek
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A9_Brno
https://cs.wikipedia.org/wiki/25._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bauhaus_(v%C3%BDtvarn%C3%A1_%C5%A1kola)
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cty%C5%99l%C3%ADstek_(%C4%8Dasopis)
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrub%C3%BD_Jesen%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_Jesen%C3%ADky
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Versaillesk%C3%A1_smlouva
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bs%C3%ADc
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_unie_pro_%C4%8Distou_a_u%C5%BEitou_chemii
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 30. července – První pražská defenestrace: Pražský lid vedený knězem Janem Želiv-
ským podnikl útok na Novoměstskou radnici, přítomné konšely sházel z oken a ubil (600 let) 

 17. srpna – v Brně zahájen provoz první koňské tramvajové linky v českých zemích (150 let) 

 6. září – zahájena stavba zámku Chambord (500 let) 

 podzim – Založena Zoologická zahrada Liberec – nejstarší ZOO v Česku (100 let) 

 10. listopadu – Americká televizní síť NET odvysílala první díl dětského pásma Sesame 
Street (50 let) 

 17. listopadu – Suezský průplav otevřen pro dopravu (150 let) 

 21. prosince – Založen Svaz dobrovolného hasičstva, zastřešující organizace dobrovolných 
hasičských spolků (100 let) 

 Založen smíchovský pivovar Staropramen (150 let) 

 Založení fotbalových klubů SK Sigma Olomouc, SK Zlín a SK Slavoj Vítkovice (100 let) 

 

Výročí narození 
 
  1. ledna – J. D. Salinger, americký spisovatel (100 let) 
 6. ledna – Miroslav Moravec, dabér a herec (80 let) 
 8. února – John Ruskin, anglický spisovatel, básník, vědec a umělecký kritik (200 let) 
 14. února – Miroslav Zikmund, cestovatel a spisovatel (100 let) 

 3. března – Eva Jiřičná, architektka a designerka (80 let) 

 6. března – Cyrano z Bergeracu, francouzský spisovatel, autor satirických utopických cesto-
pisů, proslulý díky dramatu Edmonda Rostanda (400 let) 

 16. března – Petr Weigl, filmový, televizní a divadelní režisér a dramaturg (80 let) 

 17. března – Nat King Cole, americký jazzový pianista, hudební skladatel a zpěvák (100 let) 

 30. března – Jiří Hrzán, herec, zpěvák a bavič (80 let) 

 13. dubna – Kateřina Medicejská, francouzská královna, manželka krále Jindřicha II. (500 let) 

 1. května – Judy Collins, americká hudebnice (80 let) 

 24. května – královna Viktorie, britská královna a indická císařovna (200 let) 

 25. května – Ian McKellen, britský herec (80 let) 

 30. května – Gelasius Dobner, český katolický kněz-piarista německého původu, osvícenský 
historik, zakladatel moderního kritického českého dějepisectví (300 let) 

 10. června – Gustave Courbet, francouzský malíř (200 let) 

 12. června – Cosimo I. Medicejský, vévoda a od roku 1569 první velkovévoda toskánský, pod-
porovatel věd a umění (500 let) 

 21. června – Dušan Klein, režisér (80 let) 

 30. června – Naďa Urbánková, zpěvačka (80 let) 

 14. července 

o Lino Ventura, francouzsko-italský filmový herec a sportovec (100 let) 

o Karel Gott, zpěvák (80 let) 

 26. července – Luboš Perek, astronom (100 let) 

 27. července – Gabriela Vránová, herečka a divadelní pedagožka (80 let) 

 30. července – Alois Švehlík, herec a divadelní pedagog (80 let) 

 7. srpna – Bronislav Poloczek, herec polské národnosti (80 let) 

 9. srpna – Eva Pilarová, zpěvačka a herečka (80 let) 

 11. srpna – Josef Laufer, zpěvák, herec, scenárista, režisér (80 let) 

 13. srpna – Jiří Orten, český básník (100 let) 

 15. srpna – Napoleon Bonaparte, francouzský vojevůdce a císař (250 let) 

 29. srpna – Jiří Šust, český hudební skladatel, autor filmové hudby, dvorní skladatel Jiřího 
Menzela (100 let) 

 8. září – Meda Mládková, sběratelka umění, zakladatelka Nadace Jana a Medy Mládkových a 
Musea Kampa (100 let) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/30._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A1_defenestrace_(1419)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%BDelivsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%BDelivsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Novom%C4%9Bstsk%C3%A1_radnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/17._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tramvajov%C3%A1_doprava
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zoologick%C3%A1_zahrada_Liberec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zoologick%C3%A1_zahrada
https://cs.wikipedia.org/wiki/10._listopad
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Televizn%C3%AD_s%C3%AD%C5%A5&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sezame,_otev%C5%99i_se
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sezame,_otev%C5%99i_se
https://cs.wikipedia.org/wiki/17._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Suezsk%C3%BD_pr%C5%AFplav
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Staropramen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal
https://cs.wikipedia.org/wiki/SK_Sigma_Olomouc
https://cs.wikipedia.org/wiki/FC_Fastav_Zl%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/MFK_V%C3%ADtkovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/J._D._Salinger
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Moravec
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Ruskin
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Zikmund
https://cs.wikipedia.org/wiki/3._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eva_Ji%C5%99i%C4%8Dn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cyrano_de_Bergerac
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Weigl
https://cs.wikipedia.org/wiki/17._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nat_King_Cole
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hrz%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/3._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kate%C5%99ina_Medicejsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Judy_Collins
https://cs.wikipedia.org/wiki/24._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Viktorie_(britsk%C3%A1_kr%C3%A1lovna)
https://cs.wikipedia.org/wiki/25._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ian_McKellen
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gelasius_Dobner
https://cs.wikipedia.org/wiki/10._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gustave_Courbet
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cosimo_I._Medicejsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1an_Klein
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Na%C4%8Fa_Urb%C3%A1nkov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lino_Ventura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Gott
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lubo%C5%A1_Perek
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Vr%C3%A1nov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_%C5%A0vehl%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bronislav_Poloczek
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eva_Pilarov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/11._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Laufer_(herec)
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Orten
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
https://cs.wikipedia.org/wiki/29._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_%C5%A0ust
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Meda_Ml%C3%A1dkov%C3%A1
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 11. září – Ota Šik, český ekonom a politik Pražského jara, tvůrce hospodářských reforem, poz-
ději často označovaných jako třetí cesta (100 let) 

 18. září – Léon Foucault, francouzský fyzik (200 let) 

 29. září – Vladimír Vašíček, český malíř, jeden z průkopníků i klasiků českého moderního ma-
lířství po druhé světové válce (100 let) 

 2. října – Mahátma Gándhí, indický politik a filozof (150 let) 

 27. října – John Cleese, britský herec, komik, spisovatel a filmový producent (80 let) 

 28. října – Evžen Hadamczik, fotbalový trenér (80 let) 

 1. listopadu – Radovan Lukavský, český herec, divadelní pedagog a recitátor (100 let) 

 3. listopadu – Květa Legátová, česká spisovatelka novel, pohádek i rozhlasových her, autorka 
cyklu povídek Želary (100 let) 

 14. listopadu – Leopold Mozart, rakouský hudební skladatel, houslista a hudební pedagog, 
otec Wolfganga Amadea Mozarta (300 let) 

 26. listopadu – Tina Turner, americká rocková zpěvačka a herečka (80 let) 

 14. prosince – Josef Abrhám, herec (80 let) 

 16. prosince – Jaroslav Vozáb, český herec a překladatel, člen Divadla Járy Cimrmana (100 
let) 

 17. prosince – Tomáš Špidlík, český katolický teolog, kněz, jezuita, kardinál, autor duchovní 
literatury (100 let) 

 31. prosince – Henri Matisse, francouzský malíř (150 let) 

 

Výročí úmrtí 

 
 6. ledna – Theodore Roosevelt, 26. prezident Spojených států amerických (100 let) 
 19. ledna – Jan Palach, student, který se upálil na protest proti okupaci Československa (50 

let) 
 16. února – Miloslav Šimek, humorista, komik (15 let) 

 25. února – Jan Zajíc, student, který se veřejně upálil v den 21. výročí komunistického puče (50 
let) 

 26. února – Karl Jaspers, německý filosof a lékař, specializující se na psychiatrii, jeden z nej-
důležitějších představitelů existencialismu (50 let) 

 9. dubna – Evžen Plocek, dělník, který se upálil na protest proti okupaci Československa (50 
let) 

 2. května – Leonardo da Vinci, umělec a učenec (500 let) 

 4. května – Milan Rastislav Štefánik, slovenský politik, generál francouzské armády a astronom 
(100 let) 

 28. července – Jan Evangelista Purkyně, fyziolog (150 let) 

 9. srpna 

o Ruggero Leoncavallo, italský operní skladatel, přední představitel verismu (100 let) 

o Sharon Tate, americká herečka a modelka (50 let) 

 19. srpna – James Watt, skotský mechanik a fyzik, vynálezce moderního parního stroje (200 
let) 

 7. října – Otakar Kubín, český malíř, sochař a grafik (50 let) 

 21. října – Jack Kerouac, americký spisovatel (50 let) 

 17. listopadu – Václav Krška, český scenárista, režisér a spisovatel (50 let) 

 30. listopadu – Michael Wolgemut, německý malíř a grafik (500 let) 

 3. prosince – Auguste Renoir, francouzský impresionistický malíř (100 let) 

 7. prosince – Zuzana Navarová, česká písničkářka (15 let) 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/11._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ota_%C5%A0ik
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Foucault
https://cs.wikipedia.org/wiki/29._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Va%C5%A1%C3%AD%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mah%C3%A1tma_G%C3%A1ndh%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Cleese
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ev%C5%BEen_Hadamczik
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radovan_Lukavsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/3._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bta_Leg%C3%A1tov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leopold_Mozart
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tina_Turner
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Abrh%C3%A1m
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Voz%C3%A1b
https://cs.wikipedia.org/wiki/17._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_%C5%A0pidl%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Theodore_Roosevelt
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Palach
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miloslav_%C5%A0imek
https://cs.wikipedia.org/wiki/25._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Zaj%C3%ADc
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Anor_1948
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Jaspers
https://cs.wikipedia.org/wiki/Existencialismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ev%C5%BEen_Plocek
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Evangelista_Purkyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ruggero_Leoncavallo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sharon_Tate
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/James_Watt
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Otakar_Kub%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jack_Kerouac
https://cs.wikipedia.org/wiki/17._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Kr%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_Wolgemut
https://cs.wikipedia.org/wiki/3._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Auguste_Renoir
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zuzana_Navarov%C3%A1
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Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu  

 

OBEC SVIJANY 

Konečné výsledky voleb 

Název strany 

% 2019   Počet hlasů 2019 

% 2014    Počet hlasů 2014 
  

STAN+TOP 

32,10 %   26 hlasů 

13,04 %   6 hlasů 
 

ANO 

19,75 %   16 hlasů 

13,04 %   6 hlasů 
 

SPD 

13,58 %   11 hlasů 

 

Piráti 

12,35 %   10 hlasů 

8,70 %    4 hlasů 
 

ODS 

11,11 %   9 hlasů 

8,70 %    4 hlasů 
 

"EU TROLL" 

2,47 %    2 hlasů 

 

Soukromníci+NEZ 

2,47 %    2 hlasů 

 

ČSSD 

1,23 %    1 hlasů 

4,35 %    2 hlasů    

 

KSČM 

1,23 %    1 hlasů 

2,17 %    1 hlasů 
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Rozumní+ND 

1,23 %    1 hlasů 

 

ČS 

1,23 %    1 hlasů 

 

Hlas 

1,23 %    1 hlasů 

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA 

Konečné výsledky voleb 

Název strany 

% 2019   Poslanci 2019 

% 2014   Poslanci 2014 

Počet hlasů 2019 

Počet hlasů 2014 

 

ANO 

21,18 %   6 

16,13 %   4 

502 343 hlasů 

244 501 hlasů 

ODS 

14,54 %   4 

7,67 %    2 

344 885 hlasů 

116 389 hlasů 

Piráti 

13,95 %   3 

4,78 %    0 

330 844 hlasů 

72 514 hlasů 

STAN+TOP 

11,65 %   3 

15,95 %   4 

276 220 hlasů 

241 747 hlasů 
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SPD 

9,14 %    2 

216 718 hlasů 

KDU-ČSL 

7,24 %    2 

9,95 %    3 

171 723 hlasů 

150 792 hlasů 

KSČM 

6,94 %    1 

10,98 %   3 

164 624 hlasů 

166 478 hlasů 

ČSSD 

3,95 %    0 

14,17 %   4 

93 664 hlasů 

214 800 hlasů 

Hlas     

2,38 %    0  

56 449 hlasů 

"EU TROLL" 

1,56 %    0 

37 046 hlasů 

Vědci 

0,82 %    0 

19 492 hlasů 

Rozumní+ND 

0,78 %    0 

18 715 hlasů 

Svobodní+RČ 

0,65 %    0 

15 492 hlasů 

DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. 

0,60 %    0 

14 339 hlasů 

ESO 

0,53 %    0 

12 587 hlasů 
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Naše obec 

Hospodaření obce 
 

 

 

Příjmy: 
 

Schválený rozpočet 4 788 643 Kč 

Upravený rozpočet 6 925 291 Kč 

Skutečnost  7 946 204 Kč 

Stav plnění  114,7% 

 

 

 

 

Rozdíl 

 

Schválený rozpočet -7 270 609 Kč 

Upravený rozpočet -12 270 609 Kč 

Skutečnost -4 291 801 Kč 

 

 

 

Výdaje 
 

Schválený rozpočet  12 059 252 Kč 

Upravený rozpočet  19 195 900 Kč 

Skutečnost   12 238 005 Kč 

Stav plnění   63,8% 
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Nejvyšší příjmy dle skutečnosti 
 

Kód Název Skutečnost 

1211 Daň z přidané hodnoty 1 962 523 Kč 

1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 199 270 Kč 

1511 Daň z nemovitých věcí 883 749 Kč 

1121 Daň z příjmů právnických osob 872 394 Kč 

3121 Přijaté dary na pořízení dlouh. majetku 620 000 Kč 

 

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti 

   

   

   

Kód Název Skutečnost 

2212 Silnice 4 775 327 Kč 

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 903 001 Kč 

6112 Zastupitelstva obcí 597 109 Kč 

6171 Činnost místní správy 553 878 Kč 

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 329 327 Kč 
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Firmy v obci 
 

Pivovar Svijany 2019 

Rekordní výstav  

Novodobá historie pivovaru se datuje od poslední změny vlastnického uspořádání v 

roce 1998, kdy se novým vlastníkem upadajícího pivovaru s výstavem 37 tisíc hektolitrů 

stala ryze česká společnost Pivovar Svijany, s. r. o., (po roce 2005 Pivovar Svijany, a. s.). 

Pivovar Svijany je součástí skupiny LIF, za níž stojí otec a syn Kučerovi. Od té doby pivovar 

zněkolikanásobil výstav až na rekordních 709 896 hl v roce 2019 a stal se jednou z nejoblí-

benějších značek tradičního českého piva. Prošel obrovskou proměnou, zvýšil výstav více 

než patnáctkrát až na loňských 709 896 tisíc hektolitrů a vypracoval se do pozice jednoho 

z největších pivovarů v českých rukou a největšího českého výrobce zachovávajícího tra-

diční způsob kvašení piva. Dvacáté narozeniny oslavil pivovar velkorysou oslavou za pří-

tomnosti osmi set lidí z řad zaměstnanců pivovaru a hostů v květnu na Zámku Svijany.     

Svijanské pivo připravuje již téměř 200 zaměstnanců v čele s ředitelem pivovaru Ro-

manem Havlíkem a sládkem Petrem Menšíkem. K jeho úspěchu přispívá to, že si pivovar 

nadále zakládá na tradičním výrobním postupu - tzv. dvourmutovém způsobu vaření, kva-

šení v otevřených kádích a dlouhodobém zrání piva v ležáckých sklepích. Pro výrobu bo-

hatého sortimentu sedmnácti piv používá většinou humnový slad z malých českých a mo-

ravských nezávislých sladoven, vodu z vlastních studní a žatecký poloraný červeňák z vlast-

ních chmelnic. S výjimkou nealkoholického piva jsou všechna svijanská piva nepastero-

vaná.  

Sedmnáct různých piv   

Výrobní program pivovaru obohatil nabídku piv a nealkoholických produktů o další 

novinky. Uvedli jsme nové ochucené nealkoholické pivo Svijanský Vozka černý rybíz a 

limetka a také citrusovou limonádu s názvem Svjianela. Aby toho nebylo málo, tak jsme 

připravili ve speciálních patentních lahvích silné pivo svijanská 20 % se skutečně vysokým 

obsahem alkoholu 9,5 % obj. Pro rok 2020 jsme přidali také sváteční pivo s názvem sváteční 

ležák, který je výrobně obohacen rozkvašenou mladinou a delším zráním v kegeh. Stále 

oblíbenější se stává nefiltrovaná varianta nejoblíbenějšího svijanského piva Svijanský Máz 

11 %. Vedle něj tvoří základ nabídky Svijanská Desítka 10 %, Svijanský Rytíř 12 %, prémi-

ový ležák "450", řezaný nefiltrovaný Svijanský fanda, novinka roku 2016  kroužkovaný 

ležák Zámecký Máz  a nealkoholický Svijanský Vozka. Významným segmentem jsou spe-

ciály, jako světlý Svijanský Kníže a tmavá Svijanská Kněžna 13 %, silný Svijanský Baron 15 

% a nefiltrovaný Kvasničák 13 %, kterých je pivovar vůbec největším producentem pro 

český trh. Sortiment dále rozšiřuje pšeničné pivo Weizen 12 % a již téměř tradiční světlé 

silné pivo DUX 12 %, které pivovar vaří jen jednou do roka u příležitosti zářijových Dnů 

českého piva.     
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Na export putuje stále více piva 

Zatímco dříve pivovar skoro veškerou svou produkci prodával na českém trhu, letos 

plánuje zvýšení exportu až na 10 procent svého výstavu. Dosud je jeho hlavním exportním 

trhem Slovensko, kam směřuje téměř 90 % celkového vývozního objemu. S novým nepas-

terovaným plechovkovým pivem však pivovar míří na nejvyspělejší evropské a světové 

trhy. Již stabilně dodáváme do německého lidlu a samozřejmě na Slovensko. Výjimkou ex-

portního trhu ve všech jeho obalech již není ani Rusko, Maďarsko, Srbsko, nebo třeba Bul-

harsko. 

Světové ocenění 

Mimořádného úspěchu dosáhl na letošní světové degustační soutěži 

World Beer Awards prémiový svijanský ležák „450“, který byl vyhlášen za vůbec nejlepší 

světový světlý ležák českého typu (World's Best Lager Czech-style Pale). Současně si stejně 

jako loni odnesl i titul absolutního národního vítěze v této kategorii.  

Dvě stříbrné ceny v letošním ročníku soutěže získaly Svijanská Kněžna 13 % (kategorie 

Tmavý ležák) a Svijanský Baron 15 % (kategorie Silných piv). Ve skupině plzeňských ležáků 

uspěly Svijanský Rytíř 12 % a Svijanský Kníže 13 % - oba si z ní odnesly bronzovou plaketu.   

PIVOVAR SVIJANY V ROCE 1998 a 2019 

Rok  1998 2019 

Výstav 42 000 hl 709 896 hl  

Počet zaměstnanců 50 až 200 

Plocha pivovaru  20 ha 
64 ha (včetně Zámku Svi-

jany) 

Počet vyráběných piv 4 17 

Kapacita spilky 3330 hl 19 700 hl 

Kapacita ležení 8620 hl 68 270 hl 

Spotřeba chmele 4,5 t 180 t 

Spotřeba sladu 620 t 11 000 t 

Kapacita stáčecích linek lahve 10 000 lah/hod 25 000 lah/hod 

Kapacita stáčecích linek sudy 15 KEG/hod 240 KEG/hod 

Kapacita stáčecích linek ple-

chovky 
- 15 000 plech/hod 

Typy obalů 3 9 
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Poslední novinky  

2019 – Svijanský Vozka černý rybíz a limetka 

2019 – Svijanela Citrus 

2019 – Svijanská 20 % - speciální výroční pivo 

Představili jsme 2 nealkoholické produkty a jedno skutečně silné pivo. 

 

 

Mlýn Perner 2019 

 
V roce 2019 jsme vyrobili cca 110 tis tun mouk ze pšenice, dále přibližně 3000 tun ostatních 

mouk – převážně žita, ječmene, pohanky a rýže. 
 

Naši občané: 
 

Sňatek uzavřeli:   

V roce 2019 nikdo sňatek neuzavřel 

       

V tomto roce se narodili: 
Petr Toman          13. 6. 2019 
Vlastimil Horák     9. 7. 2019 
  

  

Úmrtí:  

Jaroslava Horalová 21. 2. 2019 

Pavlína Laurynová 16. 3. 2019 

Marie Rumlová 10. 5. 2019 

Jiří  Svoboda   8. 12. 2019 

Olga Felknerová 16. 12. 2019 
  

 

Do první třídy nastupuje: 

Hynek Jedlička 

Mateo Marius Kaudl 

Denis Pikal 

Vojtěch Sichrovský 
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Přistěhovali se: 

Martin Král 

Radek Vomáčka 

Roman Horváth 

Zuzana Horváthová 

Kateřina Krejčí 

Milena Böhmová  

Stanislava Mouchová 

Martin Moucha 

Jan Šibík 

Pavla Natálie Kuchtová 

Stela Bulířová 

Eliška Kysučanová 

Slavomír Bulíř 

Petr Bělík 

Kamila Hejlíková 

Zdeněk Boros 

Jan Zolák 

Karolína Zoláková 

Teodor Vysoký 

Sebastian  Vysoký 

Ilona Šibíková    
 

         

Odstěhování:  

Iveta Střihavková 

Jana Flossmanová 

Martin Král 

Růžena Krausová    

Robert Kraus  
  

. 

Hlášeno k 31. 12. 2019 trvale osob celkem:  323   

Mužů:  167   

Žen:  156   

z toho dětí do 15: celkem - 60 – chlapců 34 a dívek 26 

z toho nad 75:  celkem – 17 - mužů 8 a  žen 9 

průměrný věk:  39,53     
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Život v obci 
  

 Leden –  Uzavřely se smlouvy s občany na pronájem pozemků na zahradničení a garáže kolem 

bytovek. Od konce prosince 2018 je v platnosti Změna č. 1 Územního plánu obce. Proběhla 

Výroční valná hromada SDH. Do obce nám přibyl nový občánek – Dominik Berky. 

  

Únor – Obdrželi jsme stavební povolení na projekt 

Revitalizace Příšovky. Jsou upraveny obecní webové 

stránky a občané mají možnost využít SMS služby na 

nejdůležitější zprávy z obce do svých mobilních te-

lefonů. Pro občany byl uspořádán zájezd – Návštěva 

v Senátu Parlamentu ČR, kde se nám celou dobu vě-

noval pan senátor Michael Canov.  Konal se již druhý 

Maškarní karneval pro nejmenší ve společenské 

místnosti OÚ. Zemřela paní Jaroslava Horalová.  

 

Březen – V knihovně se pořádala v pořadí čtvrtá netradiční oslava MDŽ. Naši obec opět na-

vštívil pan Petr Horálek se svou cestopisnou a astronomickou přednáškou. Konalo se Společen-

ské posezení pro seniory. Proběhla Výroční valná 

hromada SK. Šikulové jeli na výlet do výtvarné 

dílny bižuterie Arconbijoux v Jablonci nad Nisou. 

Na Kabeláčově zahradě proběhlo již tradiční Vítání 

jara, sázení stromu – „Pohádkovníku“ a lampio-

nový průvod dětí na Noc s Andersenem do naší kni-

hovny. Naše www stránky se umístily v krajském 

kole soutěže Zlatý erb na třetím místě v kategorii 

nejlepší stránka obce. Proběhl třetí ročník Hasič-

ského bálu. Zemřela paní Pavlína Laurynová. 

 

Duben – Začala rekonstrukce silnice II/610 a tím velké dopravní omezení pro celou obec. Opět 

se naše obec zapojila do akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko. U rodinných domků za Zámkem 

se rozběhla realizace dokončení finálního povrchu komunikací. Dokončila se i nová komuni-

kace od Zelené cesty k autobusovým za-

stávkám na nájezdu na dálniční most. Za-

počala se upravovat nová přístupová cesta 

na hřbitov pro pěší. Byly postaveny první 

trámy na stavbu pergoly u velkého hřiště 

na uskladnění lavic a dalšího potřebného 

materiálu pro provoz hřiště. Na hřišti byla 

uvláčena navezená hlína a hřiště je nově 

oseto. Proběhlo vyčištění staré dešťové ka-

nalizace od Pekařství Koutných po rameno 

staré Příšovky. Šikulové zvítězili v soutěži 

„Věnuj mobil a pojeď do ZOO“, podařilo 

se sebrat 134 mobilních telefonů. Akce Pá-

lení čarodějnic byla opět velmi úspěšná 

s velikou návštěvou místních i přespolních.  

 

Květen – Práce na rekonstrukci silnice II/610 byly v plném proudu. Začala stavba kruhového 

objezdu, opěrných zdí u autobusových zastávek a dešťové kanalizace. Na rozcestí u Jáníčka se 
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vybudovala šachta, která byla osazená o automatickou tlakovou stanici pro zvýšení tlaku vody 

pro domy v horní části Svijan.  Zahájila se rekonstrukce Vojenského hřbitova. Pro občany se 

zavedla nová služba - možnost vyvážení septiků do čističky Pivovaru.  U pamětní desky jsme 

se poklonili našim padlým v první i druhé světové válce. Proběhlo slavnostní otevření nové 

cesty na hřbitov. Konal se 4. ročník Noci s literaturou, kde nám četla paní Miluška Bittnerová. 

V kulturní místnosti nás pobavil Diva-

delní soubor TJ Sokol Přepeře hrou 

Podskalák. SK Svijany pořádal pro 

všechny zájemce víkendový turistický 

výlet do Orlických hor na chatu Slu-

nečná. Uspořádal se 21. ročník hasič-

ské soutěže „Svijanská 13“, od 17:00 

hodin zahrála kapela Veselí pozůstalí. 

Konaly se volby do Evropského parla-

mentu. Účast voličů byla 32,92 %, což 

je více než celorepublikový průměr. 

Přišlo hlasovat 81 voličů z 246 občanů 

s právem hlasovat.  

 

 

Červen – Finální povrch komunikací a chodníků u rodinných domků za zámkem byl dokončen 

v termínu včetně nové zastávky autobusu „Svijany horní rozcestí.“ Byla oslava Dětského dne 

spojená s pasováním prvňáčků. Proběhl již také tradiční výlet pro děti a seniory tentokrát do 

Nového Města nad Metují a Nocování pod širákem pro děti. Navštívila nás hodnotitelská ko-

mise soutěže Vesnice roku 2019. Oslavili jsme 100 let knihovny Svijany, Turnovské divadelní 

studio A. Marek nám zahrálo divadelní představení na motivy hry A. P. Čechova – Tři sestry, 

k tanci a poslechu zahrál Panoptik Sumer Band. Děti měly již 16. ročník hasičské soutěže „Svi-

janský Soptík“. K 3. výročí otevření Zámku Svijany se konaly Zámecké slavnosti. Narodil se 

Petr Toman.  

 

Červenec - Kruhový objezd byl dokončen a je průjezdný. Zastupitelstvo schválilo smlouvu na 

projekt „Vybudování chodníku k zámku – Svijany.“ Skončily práce na stavbě dřevěné pergoly 

u velkého hřiště. Byly vyměněné úřední 

desky u budovy OÚ a parčíku před čp. 57, 

včetně plakátovací plochy. Získali jsme 

dotaci na opravu interiéru budovy školy. 

Narodil se Vlastimil Horák. 

Srpen - V soutěži Vesnice roku 2019 

jsme získali ocenění Skokan roku s od-

měnou ve výši 200 000,- Kč a Diplom za 

moderní knihovnické služby s odměnou 

20 000,- Kč.  Dokončila se rekonstrukce 

Vojenského hřbitova. Konal se 9. ročník 

Svijanského pivobraní. Na tradičním 

Sportovním odpoledni jsme zároveň osla-

vili úspěch v soutěži Vesnice roku.  

 

Září - Vyměnila se krytina střechy na budově márnice na hřbitově. Proběhly opravy prasklin 

na cyklostezce a silnici podél dálnice. Rozběhla se opět činnost kroužku Šikulové a cvičení pro 
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ženy. Hasiči zorganizovali pro své členy autobusový výlet. Stará garda zvítězila v hasičské sou-

těži Pelešany Cap. Šikulové odjeli na zasloužený výlet za vítězství v soutěžích Recyklohraní na 

exkurzi do Recyklolinky ve Stráži pod Ralskem a do ZOO Praha. Zámek Svijany pořádal Sva-

továclavské slavnosti. 

 

 

 

Říjen - Naši senioři jeli na muzikál Noc na Karlštejně 

v podání J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou do KD Pěnčín. 

SK Svijany pořádal další turistický výlet. Konal se druhý 

ročník Svijanské drakiády. V obci finišovalo dokončení 

naši části rekonstrukce II/610. Upravil se prostor atria na 

pozemku u bývalé prodejny Jednoty na umístění kontej-

nerů na tříděný odpad. Dne 3. 10. 2019 obdržela naše kni-

hovna v Zrcadlové kapli Klementina „Zvláštní ocenění a 

diplom Knihovna roku 2019.“ Přednášela paní Pavla Bičí-

ková o své cestě do Albánie. Děti měly poslední hasičský 

trénink s opékáním buřtů a hodnocením jejich krásných 

úspěchů ve všech soutěžích v průběhu sportovního ob-

dobí. 

 

 

 

 

Listopad - Po předběžném provozu přešla část rekonstruované komunikace II/610 od mostu 

přes Jizeru až po kruhový objezd. Kompletně se od základů vybudovala původní autobusová 

zastávka a přibyla nově zbudovaná autobusová zastávka v opačném směru. Členové komitétu 

zdarma vyčistili Vojenský hřbitov od přerostlé vegetace a na jaře bude hřbitov nově osázen. 

Zavedly se šedé pytle na tříděný odpad – na ko-

vové obaly. Na sběrná místa byly umístěné šedé 

popelnice na sběr potravinářských olejů. Pro-

běhlo výběrové řízení na rozšíření splaškové ka-

nalizace u „Kovárny“. Naše opona byla odvezená 

do restaurátorského ateliéru, kde projde kom-

pletní opravou. V Zámecké kapli jsme přivítali 

naše nové občánky. Konalo se Setkání seniorů a 

nových občanů Svijan. Rozsvítili jsme vánoční 

stromek s novými ozdobami a světly s krásným 

vystoupením dětí a společně stráveným večerem.  

 

Prosinec -  Začala stavba nové a modernizované trafostanice u bývalé prodejny Jednoty. Zahá-

jily se práce na rozšíření splaškové kanalizace v prostoru u Kovárny.  Vánoční pracování a 

návštěva Mikuláše, andílka a čertů byly posledními akcemi v původních prostorách bývalé 

školy. S velkou pomocí ochotných občanů a přátel se vystěhoval inventář budovy školy, a tak 

se připravila na velkou rekonstrukci interiéru. SK uspořádal pro všechny zájemce Adventní 

výlet do skanzenu Zubrnice a na Vánoční trh v Pirně. Proběhla cestovatelská beseda s manželi 

Márovými. Uskutečnil se turistický Vánoční výlet SK pro všechny turisty v Novopackých ho-

rách. Zemřel pan Jiří Svoboda a paní Olga Felknerová. 
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Veřejná výstavba 
 

Březen   

- proběhla výstavba Komunikace a chodníku k autobusovým zastávkám „Na nájezdu“  

Duben  

-  začala rekonstrukce silnice II/610 

- vybudovala se pěší stezka na hřbitov 

Květen 

- postavila se pergola u velkého hřiště 

Červen 

- vybudovala se tlaková stanice na zvýšení tlaku vody na křižovatce U Jáníčka 

- byl dokončen finální povrch komunikací a chodníků u rodinných domků za zámkem 

- vybudovala se nová autobusová zastávka „Svijany horní rozcestí“ jako součást komu-

nikací a chodníků u rodinných domků za zámkem 

Červenec 

- zrealizován kruhový objezd na II/610 

- výměna úředních desek u OÚ, v parčíku u č. p. 57, včetně plakátovací plochy 

Srpen 

- ukončena rekonstrukce vojenského hřbitova 

Září  

- proběhly opravy prasklin na cyklostezce a na silnici podél dálnice 

- vyměněná krytina na střeše márnice 

Říjen 

- upravil se prostor atria u bývalé prodejny pro umístění kontejnerů na tříděný odpad 

Listopad  

- do předběžného provozu přešla část zrekonstruované silnice II/610 od mostu přes Ji-

zeru až po kruhový objezd včetně autobusových zastávek v obou směrech 

Prosinec 

- zahájena výstavba poslední části gravitační kanalizace od Pivovaru k č. p. 104 Auto-

servisu Pikal 

- zahájena výstavba nové trafostanice u bývalé Jednoty 
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Knihovna 

Statistika knihovny za rok 2019 

Počet návštěvníků: 502 

 Uživatelé knihovny  

 Registrovaní čtenáři celkem :  49 

 Z toho jen čtenáři do 15-ti let :  12 

  

 Počet výpůjček CELKEM :   697 

  - z toho prolongací :   156 

 Počet výpůjček knih :   689 

 Počet výpůjček periodik :   8  

  

 Výpůjčky knih podle tématiky  

 Beletrie půjčená dospělým : 579 

 Naučná literatura dospělým :  29 

 Beletrie půjčená dětem :  69  

 Naučná literatura dětem :  19 

 

 

Nejlepší čtenáři naší knihovny za rok 2019         
  

    

Dospělí   

1. Milena Chleborádová 99 knih a časopisů 

2. Věra Koutná 61 knih 

3. Dana Eyblová 51 knih 

Děti    

1. Vojtěch Vančura 17 knih 

2. Leontýnka Hejduková 11 knih 

3. Petr Hejduk ml. 9 knih 

 

 

Více zde: http://svijany.knihovna.cz/novinky/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://svijany.knihovna.cz/novinky/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fsvijany.knihovna.cz%2Fnovinky%2F
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Myslivci  
 

Zpráva o činnosti 

Mysliveckého spolku Jizera Svijany 2019 
 

Vážení myslivci, hosté a přátelé myslivosti! 

Rok 2019 byl rokem velkého sucha a jarních mrazů, které poničily téměř všechny potravinové 

zdroje pro zvěř, jako jsou žaludy či bukvice. Sucho mělo vliv na rozšíření kůrovce, což způso-

bilo velký pohyb lidí v honitbě, kteří ho likvidovali. Zvěř tak neměla potřebný klid i vlivem 

neukázněného chování lidí se psy, kteří s nimi chodili na procházky na volno a to ve dne i večer. 

Tento zvýšený tlak udělal i ze zvěře srnčí zvěř noční, podobně jako z černé zvěře, která svoji 

aktivitu přesunula ještě hlouběji do noci a její lov bez použití moderní techniky se stal téměř 

nemožný. K tomuto ale také přispěly i velké výměry pěstované řepky. 

Africký mor prasat se na území naší republiky podařilo zlikvidovat, ale jeho nebezpečí stále 

hrozí ze strany Polska, kde se nekontrolovaně šíří směrem na západ a jih. Bohužel jedinou 

možnou ochranou proti jeho šíření je intenzivní lov černé zvěře a to zejména té mladé. 

Naše honitba se nezměnila a má výměru 1707ha s uznanou bažantnicí o výměře 87ha. 

Normované stavy jsou následující: 

Srnec I………………………………15ks 

Srnec II………………………………..9ks 

Srnec III………………………………13ks 

Srna………………………………..…37ks 

Srnče………………………………….26ks 

Bažant kohout……………..………….42ks 

Bažant slepice……………………….170ks 

Zajíc polní……………………………140ks 

 

K 1. lednu 2019 jsme měli 19 členů a na loňské VČS jsme za členy přijali 2 naše adepty. Ra-

dimu Dudovi k 31.12.2019 členství zaniklo pro nesplnění podmínek stanov. Na podzim nás 

opustil náš dlouholetý člen pan Oldřich Fiala. K 1.1.2020 máme tedy opět 19 členů. Naše člen-

ská základna stárne a velmi rádi bychom přijali několik nových adeptů, zejména mladých, pro 

které by myslivost byla posláním a pokračovali by v naší činnosti. 

Velmi dobře jsme spolupracovali s honebním společenstvem, zemědělskými podniky a obcemi 

na jejichž katastrálním území hospodaříme. 

Naše činnost byla zaměřena na ochranu přírody, zlepšování životního prostředí zvěře, vypustili 

jsme 145 koroptví a 33 zajíců. Tuto zvěř nelovíme, ale snažíme se o její udržení v přírodě i 

za cenu vysokých nákladů. S ohledem na sucho jsme vybudovali další napajedla na celém 

území honitby. 

Ve spolupráci s OMS jsme opět uspořádali okrskové schůzky představitelů honiteb spadajících 

pod OMS Liberec a MěÚ Turnov. Tuto akci zajišťoval Josef Žďárský. 

Spolupracujeme s MěÚ Turnov, odborem životního prostředí, KÚ Liberec, Krajskou vet. sprá-

vou a okolními spolky. Na Mú Turnov odešel do důchodu Ing. Jan Čihák, se kterým se velmi 

dobře spolupracovalo. Na jeho místo nastoupil Bc. Tomáš Vedral, který se již zúčastnil naší 

první okrskové schůzky a věříme, že budeme i s ním dobře spolupracovat. 

Na tradiční myslivecký ples, pořádný OMS Liberec, jsme přispěli zvěřinovými cenami a 1 ks 

černé jsme dodali do myslivecké kuchyně. Dalšími cenami přispěli Pavel Prokorát, Josef Žďár-

ský a Jan Šnajdr. Ples se vydařil a jako obvykle výtěžek bude použit na práci s dětmi, činnost 

OMS a bude poskytnuta dotace spolkům, které přispěly na tombolu. Zvěřinu uskladněnou 

v mrazírnách v Příšovicích dopravil do Liberce Pavel Prokorát. 
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Náš myslivecký spolek má zastoupení v orgánem OMS. Pavel Prokorát a Josef Žďárský jsou 

členy myslivecké rady. Pavel Prokorát je předsedou kynologické komise, Josef Žďárský před-

sedou OMS, Radek Šámal je členem myslivecké komise společně s Josefem Žďárským a zá-

stupcem našich členů v okresním mysliveckém sněmu. 

Pavel Prokorát a Josef Žďárský jsou rozhodčími z výkonu loveckých psů. Josef Žďárský a Ra-

dek Šámal jsou lektory a zkušebními komisaři pro zkoušky z myslivosti a zkoušky myslivec-

kých hospodářů. 

Ve spolku dbáme na dodržování mysliveckých zvyků, tradic a etiky, zejména na společných 

lovech. 

Tradičně přetrvávají problémy s motorkáři a neukázněnými majiteli psů. Všichni porušují pra-

vidla pro pohyb v přírodě a bohužel jsou téměř nepostižitelní. 

Vlci, kteří byli v minulosti hrozbou, jsou již bohužel realitou a je jen otázkou času, kdy dojde 

ke zdecimování stavů srnčí zvěře a drobné zvěře. Vlci se nekontrolovatelně šíří a jsou zřejmě 

i nelegálně vypouštěni. Jsou i hrozbou pro chovatele ovcí a paseného dobytka. 

V loňském roce jsme měli i nález přejeté vydry na trati ve Svijanech. Vydra byla v souladu 

s předpisy předána agentuře ochrany přírody a krajiny. 

Zvyšují se i ztráty na zvěři vlivem automobilové dopravy u srnčí zvěře a zajíců. Samostatnou 

kapitolou jsou predátoři ať s možností lovit nebo celoročně chránění. Všichni mají velký vliv 

na stavy drobné zvěře, zejména zajíců, koroptví a bažantů. 

 

Plán práce na rok 2019 byl splněn následovně: 

1. Kulturně výchovná činnost: 

Naši členové se zúčastňovali akcí pořádaných pro členy a zástupce MS Okresním mysliveckým 

spolkem a orgány státní správy. Bohužel, myslivecké konference se zúčastňují jen naši před-

stavitelé, ostatní členové nikoliv, a je to škoda. Vždyť se jedná o myslivecké vzdělávání. 

Na jaře a na podzim byli členové proškolení o předpisech týkajících se myslivosti, ochrany 

přírody, zbraní, veterinární problematiky a mysliveckých zvyků a tradic. 

V loňském roce jsme se nepodíleli na konání mysliveckého tábora pro děti, pořádaného MS 

Hlubočice Pěnčín. 

Téměř všichni členové se zúčastnili chovatelské přehlídky v Liberci a svodu psů. 

 

2. Myslivecká činnost: 

I přes to, že na podzim veterinární správa umožnila přeléčení spárkaté zvěře, léčení jsme ne-

prováděli s ohledem na podmínky, které byly pro léčení stanoveny. 

Většinu ulovené zvěře jsme prodali do výkupu nebo přímým odběratelům a zajistili tak dobré 

zhodnocení zvěřiny. Získané peníze byly použity na odchov zajíců, koroptví, bažantů a nákup 

krmiva. Část ulovené zvěře byla použita na dary a jako příděl členům. 

Vzhledem k úmrtí majitele lovecké kanceláře se nepodařilo zajistit poplatkový lov srnců.  

Krmivo zajišťovali členové z vlastních zdrojů (seno, letnina) a cizích zdrojů (jádro, dužnaté). 

Tato krmiva jsme získali nákupem nebo jako dary od místních zemědělců. Oves jsme museli 

pro malý výnos v místě, nakoupit v Polsku. Poděkování patří farmě Ing. Radko Rysa, Agro 

Rubín a.s. a Agroplast Kobyly.  

Při rozvážení a získávání krmiva bylo odpracováno 36 hodin. Vybudovali jsme 2 lovecké žeb-

říky a 1 kazatelnu, byly připraveny koroptví boudy a zásypy v místech vypouštění a opraveny 

srnčí krmelce poškozené padlými stromy a černou zvěří. Při opravách a budování mysliveckých 

zařízení bylo odpracováno 75 hodin. 

Díky dobré spolupráci zejména s Ing. Rysem v době senosečí se při použití nových pachových 

odpuzovačů podařilo výrazně snížit ztráty na srnčatech a máme potvrzený pouze jeden případ 

posekání srnčete.  
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Obdělali jsme všechna stávající políčka a oseli na ně směs kukuřice, slunečnice a ovsa s ječme-

nem. Políčka však díky dlouhotrvajícímu suchu nevzešla a musela být později přeseta. Rostly 

jedině topinambury, které však měly nižší výnos. Práci na políčkách zajistili Pavel Prokorát a 

Josef Jisl za pomoci Jiřího Drobného a bylo při tom odpracováno 24 hodin. 

Odchovali jsme a vypustili 145 koroptví, 33 zajíců a 1470 bažantích kuřat. Část bažantů jsme 

odchovávali pod adoptivními matkami. Při péči o bažanty, koroptve a zajíce bylo odpracováno 

49 hodin.  

Na odchovech se podíleli Pavel Prokorát, Zdeněk Prokorát, Miroslav Lauryn a Josef Žďárský. 

Základní péči v začátcích odchovu zajišťovali Pavel Prokorát a Josef Žďárský, následně pak 

v odchovně o volných dnech a svátcích členové spolku. 

V průběhu roku jsme uspořádali společnou čekanou na černou zvěř a lišky, naháňky na černou 

zvěř a lišky a hony na bažanty. Na těchto akcích vždy byla zajištěna poslední leč a v jejich 

průběhu odpovídající občerstvení. Do budoucna však bude třeba, aby se na zajištění občerstvení 

podíleli všichni členové a ne členové 3. 

 

3. Střelectví:  

Nadále trvá ze strany členů nezájem o účast na střeleckých závodech, a tak jsme se zúčastnili 

pouze závodu o Cenu Příhrazských skal pořádaných MS ve Žďáru. 

Uspořádali jsme tradiční trojutkání s okolními MS na střelnici MS Výrovka na Žehrově. Zde 

byla proti očekávání účast velmi dobrá. Za umožnění toho závodu musíme poděkovat členům 

MS Výrovka. 

 

4. Kynologie: 

Pavel Prokorát absolvoval se svým drsnosrstým ohařem další všestranné zkoušky za účelem 

možnosti zúčastnit se kvalifikační soutěže na memoriál Richarda Knolla. Tyto zkoušky se mu 

povedly a vyhrál. Bohužel všestranných zkoušek bylo mnoho, a tak na něj zůstalo pouze místo 

náhradníka.  

Josef Žďárský absolvoval se svojí fenou lesní zkoušky ve II. Ceně, Mirek Lauryn s jezevčíkem 

norování a barvářské zkoušky, Pavel Prokorát se svojí velšterierkou norování, Radek Šámal byl 

úspěšný na podzimních zkouškách. Všem blahopřejeme a přejeme další úspěšné zkoušky a spo-

kojenost se svými svěřenci. 

Umělou noru jsme provozovali od května do června v rámci přípravy psů na zkoušky z noro-

vání a dále dle dohody podle požadavku vůdců.  Provoz zajišťovali Pavel Prokorát a Josef 

Žďárský. V případě potřeby pomáhal Radek Šámal. 

Jako každoročně jsme uspořádali jarní zkoušky vloh. Na jejich zajištění se podíleli naši členové. 

Při práci na kynologických akcích a provozu nory bylo odpracováno 24 hodin. 

 

5. Organizace: 

Připravili jsme výroční členskou schůzi, která se konala 9. března 2019 a pozvali na ní zástupce 

OMS Liberec, okolních MS, honebního společenstva, zemědělských organizací a obcí. 

Všechna předepsaná hlášení pro státní správu byla včas zpracována a odeslána. Výsledky hos-

podaření byly zaslány na rejstříkový soud, rovněž tak stanovy. Zavedli jsme do praxe ochranu 

osobních údajů našich členů. 

Spolupráce se státní správou myslivosti v Turnově byla velmi dobrá.  

Honební společenstvo bylo o výsledcích naší činnosti informováno na výroční členské schůzi. 

Všichni členové výboru a OMS řádně plnili své povinnosti v daných orgánech. 

Naši členové plnili ve většině případů své povinnosti velmi dobře a přispěli tak k dobrým vý-

sledkům našeho MS. 
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Náš myslivecký spolek hospodaří na katastrálním území 4 obcí, které nás podle svých možností 

podporují. Zemědělskou plochu obhospodařují 2 velké zemědělské společnosti a několik rodin-

ných farem. Se všemi velmi dobře vycházíme a musíme zdůraznit zlepšení přístupu ve vztahu 

k přírodě a zlepšování životního prostředí zřizováním biopásů, které jsou významným přínosem 

zejména pro drobnou zvěř. Zemědělci nám podle možnosti poskytují krmivo či zapůjčují me-

chanizaci na obdělání políček, za což jim patří náš velký dík. 

Dále nás podporovali BRD Kovo, pekařství Koutných, zahradnictví Jana Ardelta, mlýn Perner, 

pivovar Svijany a další. 

 Velké poděkování patří našim honcům Janu Ardeltovi , Jiřímu Hauftovi a dalším, bez jejichž 

pomoci si naše společné lovy již neumíme ani představit. 

Nesmím zapomenout ani na psovody a na práci jejich psů, kteří významnou měrou přispěli 

k dobrým výsledkům našich společných lovů a naháněk. Kromě našich členů musím jmenovat 

zejména Jirku Bradáče, Martina Škodu, Petra Heráka a další. 

Na závěr mi dovolte, abych ještě jednou poděkoval Vám všem, kteří jste se na naší činnosti 

podíleli, obcím a podnikům, jež nás podporují, a našim rodinným příslušníků, kteří nejen že nás 

podporují, ale mnohdy se do naší činnosti zapojují. 

Přeji Vám mnoho zdraví, pěkné myslivecké zážitky v letošním roce. 

        Myslivosti zdar! 

Josef Jisl 

Předseda MS 

Ve Svijanech dne 14.března 2020 

 

 

SDH 

 
Rok 2019 byl již 141. rokem od založení spolku v roce 1878. Spolek má 54 členů. 

 Leden 

12. ledna proběhla v hospodě Svijanka výroční Valná hromada, kde se zhodnotil rok 2018 a kde byli 

oceněni vedoucí mladých hasičů Petra Adamová a Jana Bukvicová. Mladí hasiči obdrželi specifické 

kalendáře tvořené fotografiemi ze soutěží. Dárek obdrželi jubilanti Miluše Lelková, Hanka Kratochví-

lová, Anna Furindová, Martin Uhlíř, Jana Bukvicová a Vlasta Žďárská. Oceněni byli i nejstarší Vladimír 

Adam, Stanislav Stanislav, Milada Adamová a Milada Stanislavová. 

 

Únor 

 8. února proběhlo v Autoškole Novotný školení řidičů zásahového vozidla. Proškoleni byli Miroslav 

Lelek, Petr Lelek, Josef  Žďárský, Jiří Linka, Stanislav Sichrovský, Jiří Hrabar a Honza Furinda.  

14. února byla v hospodě Svijanka Valná hromada okrsku Pěnčín. Účast Svijany, Pěnčín, Příšovice, 

Svijanský Újezd, Soběslavice, Havlovice, Čtveřín, Lažany. 

 

Březen 

9. března 3. ročník „Hasičského bálu“. 

11. března školení zásahové jednotky, účast 9 členů. 

19. března zahájena příprava mladých hasičů na „Jeřmanický víceboj“. 

 

Duben 

6. dubna mladí hasiči na Jeřmanickém víceboji 2 hlídky. Matouš Kratochvíl, Dominik Hušek, Lukáš 

Podzemský, Honzík Hurta, Viktorka Lelková, Nikola Kašťáková, Natálka Hurtová, Dominika Kašťá-

ková. 

20. dubna soutěž na Žehrově „Velikonoční pohár“. Účast 2 družstva zásahové jednotky Jiří Hrabar, 

Josef Valtr, Dominik Kratochvíl, Miroslav Lelek, Petr Stanislav Martin Uhlíř a Petr Bělík  9. místo.  A 

staré gardy Josef Žďárský, Jiří Linka, Pepa Bukvic, Roman Nesrsta, Standa Sichrovský, Míla Vaňouček 

a Petr Lelek 13.místo. 
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Květen 

11. května 21. ročník „Svijanské 13“ otevřená soutěž v požárním útoku a štafetě.  

Účast: Družstvo žen Olina Kašťáková, Eliška Bělíková, Kateřina Bukvicová, Terezka Bukvicová, 

Radka Adamová a Petra Adamová.Obsadilo 3. místo. 

Družstvo mužů Jiří Hrabar, Miroslav Lelek, Petr Stanislav, Dominik Kratochvíl, Martin Uhlíř, Josef 

Valtr a Zděnek Horáček. Obsadilo 3. místo. 

Družstvo staré gardy Pepa Bukvic, Roman Nesrsta, Milan Macoun,Josef Žďárský,  Míla Vaňouček, 

Standa Sichrovský a Petr Lelek. Obsadilo 2. místo 

Po skončení soutěže volná zábava, hráli „Veselí pozůstalí“. 

25. května okrsková soutěž, jako oslava 130. výročí založení sboru ve Svijanském Újezdě. Účast dvou 

družstev. Družstvo mužů Jiří Hrabar, Pepa Valtr, Petr Hejduk, Miroslav Lelek, Zdeněk Horáček, Petr 

Bělík a Dominik Kratochvíl. Obsadilo 4. místo.Družstvo staré gardy Josef Žďárský, Petr Lelek, Míla 

Vaňouček, Standa Sichrovský, Roman Nesrsta, Milan Macoun a Pepa Bukvic obsadilo 2. místo. 

 

Červen 

1. června soutěž mladých hasičů ve Březině. Po štafetě druhé místo , požární útok nedokončen. Nekla-

sifikováno. 

8. června ve Svijanech 15. ročník „Svijanského Soptíka“ , soutěže mladých hasičů v  požárním útoku  a 

ve štafetě. Celkem účast 26 družstev. Naše družstvo obsadilo 7. místo. 

15. června soutěž mladých hasičů na Žehrově. Naši obsadili 8. místo. 

23. června soutěž mladých hasičů v Sezemicích. Naši obsadili 2.místo. 

V celém červnu nás reprezentovali Dominik Hušek, Matouš Kratochvíl, Viktorka Lelková, Lukáš Pod-

zemský, Dominika a Nikola Kašťákovy, Honzík a Anetka Hurtovi. 

 

Červenec 

13. července účast ve stánku na prodeji piva při 30. ročníku „Slavností svijanského piva“ ve Svijanském 

Újezdě.  

 

Srpen 

17. srpna organizování 8. ročníku „Svijanského pivobraní“ na hřišti pod Vojenským hřbitovem.Úspěšná 

akce, účast 1 700 lidí. 

31. srpna soutěž mladých hasičů v Doubravě. Družstvo obsadilo 8. místo. 

 

Září 

7. září v Pelešanech soutěž starých gard „Pelešany cap“ Družstvo Vladimír Adam, Miluše Lelková, Ro-

man Nesrsta, Petr Lelek, Jiří Pecina, Milan Macoun a Jiří Linka obsadilo 1. místo. 

Současně ve stejný den soutěž mladých hasičů v Ploukonicích „Ploukonický dráček“  

Naše družstvo Matouš Kratochvíl, Viktorka Lelková, Dominik Hušek, Lukáš Podzemský, Nikolka 

Kašťáková, Honzík a Anetka Hurtovi obsadilo 6. místo a celkově v celoročním seriálu „Dětský super-

pohár“ obsadilo rovněž 6. místo. 

29. září byl hasičský výlet autobusem pro členy a rodinné příslušníky. Cílem byla úpravna vody v Reč-

kově, hrad Houska, rozhledna Vrátenská hora a historický parostrojní pivovar v Lobči na Kokořínsku. 

 

Listopad 

16. listopadu stěhování hasičských trofejí a pohárů z budovy bývalé školy. Celkem bylo přestěhováno 

na 200 pohárů dokládajících sportovní činnost našeho sboru. Byly zde i medaile z padesátých let minu-

lého století. 

 

Prosinec  

14. prosince účast na velké brigádě vyklízení bývalé školy před kompletní rekonstrukcí interiéru. 

Ing. Petr Lelek, starosta SDH Svijany 
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SK z.s. 

 
 Zpráva o činnosti Sportovního klubu Svijany z.s. 

 

První akcí letošního roku bylo spolupořádání Maškarního karnevalu pro nejmenší spolu s Obcí 

Svijany. Další je pálení čarodějnic - proběhlo na trávníkovém hřišti a bylo úspěšné. Účast, dětí, 

rodičů a občanů Svijan a okolí byla hojná, dětí bylo opět více nežli loni. Pro děti byly připraveny 

soutěže a ceny, pro všechny bohaté občerstvení. 

Na jarní turistický výlet jsme jeli na chatu Slunečná v Orlických horách, celkem se turistických 

výletů účastnilo 34 malých i velkých turistů. 

Dětský den se konal na trávníkovém hřišti za vojenským hřbitovem, pro děti jsme pozvali Hozu 

Popletu a měl veliký úspěch. Po vyhlášení tomboly se uskutečnilo pasování prvňáčků.  

Výlet za vysvědčení byl spojen s výletem se seniory – jeli jsme do Nového Města nad Metují, 

měli jsme skvělého průvodce, který nás provedl po historickém městě, zahradách zámku a moc 

se to líbilo. Pak následovalo tradiční nocování pro děti, které perfektně připravila paní Hana 

Kratochvílová. 

Stánek na Slavnostech svijanského piva ve Svijanském Újezdě jsme opět obsadili a zisk z pro-

deje piva byl dán do pokladny.  

Svijanské Pivobraní proběhlo v srpnu na trávníkovém hřišti.  Jeho příprava a samotná akce byla 

tentokrát na nás. Vše se povedlo a Pivobraní dopadlo finančně velmi dobře - finančně bylo 

nejúspěšnější za všechny ročníky. Účast hostů byla velká, kapely výborné, pivo teklo proudem 

a počasí se také vydařilo. Celý výtěžek byl dle naší dohody z hodnocení akce dán do obecní 

pokladny a bude použit na úpravu a vylepšení technického zázemí a hřiště.  

Sportovní odpoledne proběhlo na trávníkovém hřišti. Téma bylo - doba dřevěná. Celou akci 

jsme si velmi užili. Dětem i rodičům se soutěže líbily a ceny byly na závěr také rozdány. 

Výlet se na podzim uskutečnil opět na Slunečná. Počasí tentokrát úplně nepřálo, ale sobotní 

výlet za památkami do Rokytnice v Orlických horách a nedělní turistický výlet byly přesto 

krásné. Účast byla hojná, celkem 32 lidí. 

Mikulášské pracovní odpoledne bylo pro děti opět připraveno. Vyráběly se ozdoby na strome-

ček, dárky k vánocům. Přišel i Mikuláš a s ním i anděl a 2 čerti.  

Adventní výlet byl do Skanzenu v Zubrnici a do Německa do Pirny. Jeli jsme autobusem  

a odezva byla úžasná. Autobus do posledního místa plný nadšených výletníků.  

I letos bylo rozsvěcení vánočního stromu. Velmi vydařená akce. Děti zazpívaly koledy, dospělí 

si dali svařák. Velké díky paní Kratochvílové za nacvičení dětí koled.  

Vánoční výlet byl vlakem do Staré Paky a pěšky packými horami na Kumburk a odtud do Že-

leznice, odkud jsme jeli vlakem zase domů. Zúčastnilo se 22 turistů. Večerní posezení už je 

tradice. 

V pondělí máme cvičení pilates – po dobu rekonstrukce budovy bývalé školy cvičíme v kni-

hovně. Zumba je po dobu rekonstrukce budovy přerušena. 
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Počasí 
 

Stručné zhodnocení vývoje počasí 

První měsíc v tomto roce bohatší na srážky. 28. 1. napadlo 20cm sněhu. První polovina února byla taky 

bohatší na srážky. 23. 2. zaznamenán vysoký tlak vzduchu a to s hodnotou 1045,28 hPa. Březen teplotně 

nadprůměrný bez významnějších meteorologických jevů. I následující měsíc duben vyšel teplotně nadprů-

měrný a pokryl pouze 98% srážkového průměru pro toto období. 

Květen byl zase bohatý na srážky, které nakonec pokryly 161% dlouhodobého průměru pro toto období. 

Celkem bylo 22 srážkových dnů. Teplotně květen byl výrazně podprůměrný. Co květen teplotně zanedbal, 

červen bez velkých problémů dohnal. Teplotně vyšel červen o 4°C vyšší, jak je dlouhodobý průměr. Srážek 

spadlo obvyklé množství pro toto období. První den v červenci hned byla zaznamenána bouřka s úhrnem 

13,2mm. Do konce tohoto měsíce bylo pozorováno ještě dalších 5 bouřek. I tak srážkově červenec vyšel 

podprůměrný. Srpen tohoto roku nijak výrazně nevybočoval z meteorologického standartu pro toto období. 

V závěru měsíce zaznamenány 3 bouřky a duha. Září vyšlo teplotně i srážkově v normálu. Za povšimnutí 

stojí pouze 9. 9. tři bouřky při přechodu fronty. Teplotně i srážkově nadprůměrný vyšel říjen. Padlo hned 

několik teplotních rekordů v maximální denních teplotách.  Nejteplejší za celé dosavadní měření, tak by se 

dal shrnout měsíc listopad. Teplotně vyšel o 3,4°C teplejší, než je dlouhodobý průměr pro toto období. Byl 

i mírně bohatší na srážky. Poslední měsíc tohoto roku začal silnou námrazou a objevil se první  sníh s deš-

těm. 7. 12. zaznamenána slabá ledovka, kterou posléze zmírnily sněhové krupky. Ve většině dnů byly za-

znamenány srážky, proto celkově prosinec vyšel srážkově nadprůměrný. 

 

Meteorologické rekordy v roce 2019 v ČR 

(v tabulce jsou zobrazeny ty nejzajímavější rekordy) 

Průměrná roční teplota 10,96°C (= 1,6°C od průměru) 

Průměrná maximální teplota 16,1°C 

Průměrná minimální teplota 6,4°C 

Maximální naměřená teplota 34,2 °C (01 červenec 15:02) 

Minimální naměřená teplota -9,4 °C (22 leden 7:28) 

Počet letních dnů 75 

Počet tropických dnů 26 

Počet mrazových dnů 77 

Počet ledových dnů 11 

Množství srážek 722,6mm (= 80,0mm od průměru) srážky pokryly 116,3% ročního Ø 

Sníh celkem 59cm 

Souvislá sněhová pokrývka 33 dnů 

Maximální náraz větru 14,8 m/s (20 prosinec 14:59) 

Nejvyšší průměrná rychlost (průměr 10 minut) 7,6 m/s (20 prosinec 14:16) 

Maximální tlak vzduchu 1045,28 hPa (23 únor 10:40) 

Minimální tlak vzduchu 988,56 hPa (13 prosinec 13:31) 
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