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Počasie 

 
Počasie po začiatku nového roka 2005 pripomínalo skôr 

nástup jari, len nie zimu. Na túto dobu pomerne vysoké teplo-
ty, ktoré dosahovali denne do 10 

0
 C a nočné okolo 2 až 4 

0
 C. 

Slniečko bolo svojimi 

lúčmi tiež na nás skúpe, 
pretože ho skrývala in-

verzia. No od 20. januára 
2005 sa to toto všetko 

zmenilo. Od rána začalo 

snežiť dosť intenzívne 
a všetko sa zabelelo pri-

bližne 7 cm snehovou 
prikrývkou. No v noci sa 

oteplilo a z krásnej snehovej prikrývky  sa ráno stalo vodná 
kaša, ktorá všetkým tým, ktorí sa náhlili do škôl a do práce 

prehodnotila tesnosť obuvi. Zväčša každý mal v topánke 

riadny močiar aj so žabami. Ukázalo sa však, že teplá vlna 
trvala len deň a na večer 

začalo trocha mrznúť. 
Dňa 21. januára 2005 sa 

ukázal pekný slnečný 

deň so studeným vetrom 
a na večer opäť začalo 

mrznúť, ale i snežiť. Tie-
to zmeny počasia zachy-

tili pracovníci Mestského 

hospodárstva v Trenčíne 
a včasným posypom zmesi soli a inertného materiálu boli 

mestské komunikácie schodné pre peších i automobily na 
rovine aj v kopcoch. Snehovej nádielke sa najviac potešili deti, 

lebo sa mohli konečne vyšantiť na zasnežených väčších, či 

zimné radovánky na snehu 
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menších kopčekoch. Zdá sa, že pani zima si zachovala svoje 

dekórum, pretože chladné počasie 

s nočnými teplotami – 13
0
 C 

a dennými teplotami – 4
0
 C 

v podmienkach stredného Považia 
prešlo i do mesiaca februára 2005 a to 

aj s bohatou snehovou nádielkou. 

Chladné počasie však sprevádzalo 
celú Európu, dokonca južné Taliansko 

a ostrov Mallorcu v Stredozemnom 
mori, kde veľké množstvo napada-

ného snehu spôsobilo kalamitu na 

cestných komunikáciach. Dokonca 
média informovali, že tento nečas zasiahol aj africký kon-

tinent, keď v meste Alžír napadal po 25 rokoch sneh. Na 
jednej strane veľké množstvo spadnutého snehu spôsobilo pro-

blémy pracovníkom cestných organizácií v Slovenskej repu-

blike, ktorí nestačili so 
svojim strojovým parkom 

dostatočne upraviť vozov-
ky v časovom limite jeho 

odhŕňaním či posypom 

inertným materiálom pre 
užívanie ciest, hlavne vo 

vysokohorskom prostredí, 
kde často nepomáhali ani 

reťaze. V porovnaní 

s predchádzajúcim rokom 
2004, kedy zlyhali kompetentní pracovníci Mestského hospo-

dárstva Trenčín za zimnú údržbu mestských komunikácií, 
v tomto roku snehová nádielka nikoho neprekvapila. Mesto 

Trenčín prostredníctvom tejto organizácie zabezpečovalo zim-

nú údržbu v dĺžke 115 km. V tomto roku bolo pri zimnej 

deti využili sneh na stavanie snehuliakov 

viacúčelové vozidlo „FUMO“ v práci 
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údržbe v meste Trenčín použité viacúčelové vozidlo „Fumo“, 

ktoré zvládlo bez problémov všetky situácie. Oproti predchá-

dzajúcemu roku bolo vidieť zlepšenie starostlivosti o zástavky 
mestskej hromadnej dopravy, keď sneh bol včas odprataný. 

K spokojnosti sa nepodarilo zabezpečiť čistenie chodníkov od 
snehu vlastníkmi a správcami domov. Na druhej strane je 

paradoxom, že veľa snehu spôsobilo radosť deťom, ktoré sa 

takto mohli precvičiť svoju fantáziu pri stavaní snehuliakov.  
Vlastné poznámky 

 
Prvým marcom 2005 sme vstúpili do prvého jarného 

mesiaca. Poveternostné podmienky tomu vôbec nenasved-

čovali, pretože o 6,
00

 hodine ráno bola nameraná teplota                  
– 14,9 

0
 C a snehu viac ako dvadsať centimetrov. Takže zima 

pokračovala vo svojej intenzite veľmi studenými nocami, keď 
teplota sa pohybovala medzi – 9 

0
 C až – 10 

0
 C. Denné teploty 

zas dosahovali hodnoty okolo 0 
0
 C.  Prvá dekáda mesiaca 

bola celá v znamení zimy, charakterizovaná mrazivými chlad-
nými nocami a častým snežením. Práve toto sneženie robilo 

vrásky na čele správcom ciest, pretože museli neustále 
sledovať ich prejazdnosť. Oteplenie nastalo až po 14. marci 

2005, kedy slniečko z jasnej modrej oblohy šľahalo svoje 

ohnivé papršleky na našu zem a doslova sa zahrýzlo do snehu, 
ktorého bolo v Trenčíne do výšky až 40 cm. Na sviatok sv. 

Jozefa priniesol opäť trošku schladenie, čo prakticky uvítali 
všetci tí, ktorých veľmi rýchlo topiaci sa sneh vytápal, lebo sa 

rieky, riečky a potoky dostali do svojich korýt. V Trenčíne sa 

však, v súvislosti s topiacim sa snehom, nebola nezazname-
naná žiadna mimoriadna udalosť. K problému rýchlo topia-

ceho sa snehu treba dodať, že vodohospodári sa pripravili na 
možnosť veľkých vôd, pretože snehu oproti predchádzajúcim 

rokom napadlo až dvakrát viac, postupne z veľkých vodných 

priehrad Oravská priehrada, Liptovská mara a ďalších vy-
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púšťali vodu na minimálnu únosnosť ešte počas chladného 

počasia.  

Vlastné poznámky 
 

Prvý letný mesiac mesiac júl  nevybočil z bežného svojho 
priebehu, hlavne v jeho začiatku, keď sa prejavil chladným 

počasím spojených s dažďami. Až jeho posledná dekáda sa 

prejavila rastom denných a nočných teplôt, ktoré prešli i do 
druhého letného mesiaca augusta. Denné teploty vystupovali 

až do 36 
0
 C. Nevídané teplé počasie občanov doslova vyhnalo 

k vodným plochám, 

aby sa takto ochladili. 

Pred trenčianskou 
plavárňou od rána 

čakalo veľa ľudí, kto-
rí si chceli užiť sl-

niečka a vody. Po tro-

pických dňoch sa leto 
zlomilo do svojej hor-

šej podoby. Silná búr-
ka a výdatný dážď 

dňa 3. augusta 2005 spôsobili v Trenčíne dopravné problémy. 

Čerpadlá v podjazdoch na Sihoť a Noviny nestíhali odčerpá-
vať prívaly dažďovej vody a utvorili sa tam jazerá, čím sa stali 

neprejazdnými. Polícia musela hodiny odkláňať dopravu z 
nepriechodných miest. Pracovníci Mestského hospodárstva a 

správy lesov v Trenčíne pracovali na ich uvoľnení. Privolaný 

elektromontér dozeral, aby čerpadlá záťaž vydržali a následne 
na miesta prišiel aj 3.500 litrový fekálny voz, ktorý zo zapla-

vených podjazdov vodu odvážal. Vozidlo vyťahovalo vodu na 
Sihoti do polnoci a na Novinách až do štvrtej ráno. Vydržali 

naopak podchody pre peších. Najmä z podchodu pod Hasič-

skou ulicou musela byť tento rok odčerpávaná voda, ale v 
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stredu boli podchody v poriadku. Dopravu v hustom daždi 

komplikovali i dopravné nehody. Koľko presne padlo v stredu 

poobede z neba vody, sa nedalo zistiť. Trenčianska 
automatická meteorologická stanica, do ktorej zhruba pred 

troma týždňami udrel blesk, nebola ešte v prevádzke. 
Stredajšie búrky boli horšie tým, že sa nimi začalo dlhšie 

obdobie chladnejšieho a premenlivého počasia s častými 

zrážkami. Dá sa povedať, že toto leto bolo výnimočne pre-
menlivé. Väčšinou býva počasie ustálenejšie v auguste. 

Trenčianske noviny 08.08.2005  
Pomocná evidencia 401/1/05 

 

 Dňa 3. októbra 2005 si pre nás pripravila príroda nevšedné 
predstavenie – zatmenie Slnka. Na území Slovenska bolo len 

čiastočné. Zatmenie Slnka nastalo o 10,
10

 hod. až do 50 % 
bolo zastreté tieňom Zeme a úkaz sa skončil o 12,

30
 hod.  

Trenčianske noviny 03.10.2005  

Pomocná evidencia 492/2/05 
 

Dňa 18. novembra 2005 po dlhom pôste viac ako jeden 
mesiac sme sa dočkali zrážok v podobe snehových vločiek. 

Tie poletovali však  len propagačne a hneď sa topili. Priaznivé 

počasie umožnilo pripraviť záhradky na prezimovanie obratím 
ovocia a  ich skopaním. 

Vlastné poznámky 
 

Týždeň pred vianočnými sviatkami napadlo asi 5 cm snehu, 

aj trochu prituhlo, čím vznikol predpoklad, že tohoročné via-
nočné sviatky budú priam idylické, teda také aké majú byť. 

Následne však prišlo oteplenie,  dážď a skoro všetok sneh 
zmizol. Dokonca aj ľudia, keď išli z polnočnej boli pokropení 

kvapkami dažďa. Na Božie narodenie, teda 25. decembra 2005 

opäť prituhlo, ale len na sucho. Až 26. decembra 2005 opäť 
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zasnežilo, ktoré pokračovalo veľmi intenzívnym snežením dňa 

28. decembra 2005, čo narobilo nemálo problémov v cestnej 

doprave, lebo trocha aj fúkal vietor a sneh vytváral záveje. 
Cestári mali plné ruky práce. Tlaková níž priniesla husté 

sneženie poľadovicu a následný dopravný chaos nielen na 
Slovensku, ale aj v celej západnej Európe, počnúc od Anglic-

ka, viacerých regiónov Francúzska, cez severné Taliansko, 

všetky kantóny Švajčiarska a Rakúska. Tieto mali za následok 
desiatky dopravných nehôd, pri ktorých našťastie vznikli 

zväčša len materiálne škody. No to najhoršie prišlo aj na 
Slovensko 30.decembra 2005, keď husté sneženie na celom 

západnom 

a strednom Slo-
vensku spôsobi-

lo doslova kala-
mitu na komu-

nikáciach, že-

lezničnej a le-
teckej doprave. 

Nedisciplinova-
nosť vodičov 

motorových vo-

zidiel, hlavne 
kamiónov 

spôsobilo na diaľnici D-1 v úseku Bratislava – Trnava hro-
madnú haváriu okolo 70 vozidiel, pri ktorej vyhasli štyri ľud-

ské životy a niekoľko desiatok ľahko a ťažko zranených ľudí. 

Táto časť diaľnice bola spojazdnená až na Silvestra dopo-
ludnia. Rýchliky vypravované z Bratislavy mali až päť hodi-

nové meškanie. Už od ranných až do večerných hodín Letisko 
M. R. Štefánika v Bratislave pre husté sneženie neprijímalo 

lietadlá, ale ani z neho žiadne neodletelo.  

 


