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PRŮVODCE PRO VEDOUCÍHO SKUPINY

ŠVÝCARSKO - ADELBODEN
2017

JEKA–CS, K Lomu 889, 252 29 Dobřichovice, Praha západ,
tel. 257 712 049, 602 398 263, 602 215 376, fax: 257 710 307, 257 710 388

Adelboden leží ve švýcarském kantonu Bern, v západní části Berner Oberland. Středisko Jeky se nachází
v krásném údolí Engstligental, ve výšce 1. 400 m n. m., pod vrcholy majestátných zasněžených horských
velikánů, jako je například 3.242 m vysoký Wildstrubel.
Adelboden sestává z několika malých dědinek - Dorf, Boden, Bonderlen a Margeli.
Pro turisty jsou tu značené mnohakilometrové trasy různých úrovní od nízko položených až po vysokohorské.
V Adelbodenu a jeho nejbližším okolí si můžete vyzkoušet různé sportovní aktivity, např. slaňování, sjíždění
řeky na raftu, jízdu na horském kole, paragliding, k dispozici jsou otevřená koupaliště, kluziště, tenisové kurty.
Pravidelně se tu konají večerní folklórní koncerty a další zajímavé místní akce.
A samozřejmě tu na vás čeká to, čím je Švýcarsko proslavené – lanovky, ozubnicové dráhy a světoznámé
výletní cíle v nádherné alpské přírodě, překrásná horská jezera i podmanivé jeskynní prostory.
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ZÁKLADNÍ ZÁSADY, KTERÉ BY MĚLI ZNÁT ÚČASTNÍCI POBYTU
Bez ohledu na počet účastníků pobytu je každá skupina ubytována v samostatném ubytovacím domě. Skupina
se nemusí podřizovat nějakému stanovenému programu nebo hotelovému řádu. Program a denní režim určuje
vedoucí podle zaměření skupiny a věku účastníků. Detailní informace o programových možnostech získává
skupina v tomto tištěném průvodci.
Před odjezdem je nutné, aby vedoucí zájezdu seznámil všechny účastníky pobytu se všemi podmínkami pro
pobyt, dopravu a stravu, nejlépe formou informační schůzky nebo písemně.
Ubytování
Bez ohledu na velikost skupiny je každá skupina ubytována v samostatném domě.
Domy pro konkrétní skupiny jsou přidělovány centrálně v bruselské kanceláři pro všechny účastnické státy,
takže pracovník Jeky CS nemůže do přidělování nijak zasáhnout. Důležitou roli hraje kapacita domu a
zejména minimální ubytovací kapacita, která je stanovena jednotlivě pro každý dům. JEKA Brusel v této
základně nemá domy pronajaté, ale pronajímá dům vždy pro každou jednotlivou skupinu zvlášť od
švýcarských pronajímatelů. Proto také za tyto domy neodpovídá, ale Vaše případné připomínky bude tlumočit
pronajímateli. O rozdělení domů je vedoucí skupiny informován asi měsíc před odjezdem skupiny do místa
pobytu.
Domy jsou bez personálu, vybavení je kvalitní, ale prosté, vše je podřízeno účelu, tj. rekreaci skupin mládeže a
zájmových skupin. Stejně jako v ostatních základnách však nečekejte komfort jako v hotelu. Domy slouží
turistům a mládeži celého světa. Pro Švýcarsko je typický tzv. „matracový systém“, což jsou dlouhá „pódia“, na
kterých jsou naskládány matrace vedle sebe. Nejsou ve všech domech, ale můžete se s tímto způsobem
setkat.
Koupelny, toalety a sprchy jsou většinou společné, minimálně 1 WC / sprcha na 10 účastníků.
K večernímu posezení a společným skupinovým aktivitám slouží jídelna.
Ubytovací domy jsou různé od nejstarších domů, které se postupně renovují, až po domy zcela moderní, nelze
hovořit o lepších či horších domech, každý má ze subjektivního hlediska svoje výhody a nevýhody.
Účastníci pobytu si podle JEKA systému sami vaří a dbají na udržování pořádku po celou dobu pobytu.
Vedoucí skupiny obdrží před odjezdem z ČR plánky domu, případně si je můžete stáhnout z webu Jeky,
viz www.jekacs.cz, a má tak možnost si předem připravit rozdělení účastníků skupiny do jednotlivých pokojů.
Stravování
JEKA zajišťuje a dodává skupině kvalitní potraviny na jedno teplé a dvě studená jídla denně, podle jídelníčku,
který obdrží vedoucí skupiny před odjezdem. Potraviny jsou dodávány pro společnou přípravu a společné
stolování, nikoliv pro spotřebu jednotlivců nebo jednotlivých rodin. Množství potravin může být upraveno tak,
aby každý měl dostatek.
Pracovníci, kteří dodávají potraviny do domu, upraví množství některých potravin (kromě porcí masa, ovoce,
sladkostí atd.) podle požadavku vedoucího skupiny tak, aby bylo jídla dostatek. Zbylé potraviny po připravení
cestovního balíčku zůstávají na místě, není dovoleno je odvážet s sebou.
O tom, jak zacházet s odpadky, vás poučí pracovníci Jeky, pokud tak neučiní automaticky, vyžádejte si
informace.
Cena pobytu zahrnuje
Ubytování, spotřebu elektrické energie, plynu a vody, dopravu autobusem z místa skupiny a zpět, dopravu
do 50 km denně, potraviny pro přípravu 3 jídel denně.
Pojištění u Cestovního garančního fondu GFG Brusel.
JEKA servis: JEKA vám zaručuje stálou službu na místě, zajištěnou dobrovolnými spolupracovníky, kteří
mluví francouzsky, anglicky nebo německy. Proto je nutné, aby vedoucí skupiny, případně alespoň jeden
účastník, ovládal jeden z uvedených jazyků.
Pracovníci jsou vám k dispozici 7 dní v týdnu, aby vám poskytli informace, služby a pomoc v případě potřeby,
podají vám informace o výletech, horských túrách, výletech s koupáním, možnostech zábavy, praktických
problémech.
S pracovníky Jeky můžete projednat nejen technické záležitosti ubytování, ale rádi a ochotně vám poradí při
plánování programu. Zástupci Jeky Brusel navštěvují skupinu většinou večer. Jsou také pověřeni zásobovat
vás pravidelně potravinami.

V ceně není:
Rekreační poplatek, pojištění zdravotních výloh a využití dalších aktivit.
Zdravotní cestovní pojištění doporučuje JEKA i pro cesty do zemí EU.
Osoby starší 6 let musí ve Švýcarsku zaplatit pobytovou taxu, výše poplatku a další úpravy poplatku mohou být
v každé obci odlišné. Poplatek se platí na místě v hotovosti.
Výše rekreačního poplatku 2017
Objekt: Hari, Alpenflora, Motondo, Ruedy Hus, Bergblick,
Trachsel, Schwyzi
Objekt: Sonnenrain
Objekt: Cantate

3,10 CHF / os. nad 16 let / noc
1,05 CHF / dítě do 16 let / noc
3,10 CHF / os. nad 16 let / noc
1,50 CHF / dítě do 16 let / noc
4 CHF / os. nad 16 let / noc
1,50 CHF / dítě do 16 let / noc

Rekreační poplatek vybere vedoucí skupiny a se jmenným seznamem předá majiteli domu.
V první části seznamu bude uveden řidič a vedoucí, ve druhé části bude soupis účastníků nad 15 let
a ve třetí části soupis účastníků do 15 let.
Místní (obecní) poplatky plaťte, prosím, nejpozději 48 hodin po příjezdu.
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PRAKTICKÉ INFORMACE
PŘED
ODJEZDEM

Seznam účastníků (jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště a číslo OP/pasu)
zašlete do kanceláře Jeky-CS nejpozději 14 dní před odjezdem.
Všechny vzniklé změny do odjezdu skupiny nahlaste nejdřív telefonem a ihned potvrďte
jakoukoliv Vám dostupnou formou (mail, fax, pošta).
Seznam si připravte také v kopiích pro kancelář Jeky Brusel v Lechtalu, pro řidiče autobusu,
pro obecní úřad v místě pobytu a také pro svou vlastní kontrolu.
Zajistěte, aby účastníci pobytu byli před odjezdem pojištěni.
Zkontrolujte, zda všichni účastníci mají platné cestovní dokumenty.

CO S SEBOU Vedoucí: doklady a dokumentaci k cestě, formuláře pojišťovny, seznamy účastníků, lékárničku
pro první pomoc,
Do ubytovacího zařízení je nutné vzít pro celou skupinu utěrky na nádobí, případně ubrusy,
papírové ubrousky, koření, sirupy a šťávy.
Pro pohodlnější práci v kuchyni si skupiny mohou přivézt rychlovarné konvice, el. šlehače atd.
Podle zaměření skupiny a uvážení vedoucího si vezměte společenské hry, hudební nástroje,
rádio, přenosný televizor apod.
V případě vlastní dopravy zajistěte povlečení pro řidiče.
Účastníci si s sebou vezmou vlastní povlečení (nebo spacák, prostěradlo a povlak na polštář),
osobní léky.
NA CESTĚ,
PŘÍJEZD

Ze vzdálenosti cca 100 km od místa pobytu vedoucí zavolá
do kanceláře Jeky a sdělí dobu pravděpodobného příjezdu.
Zároveň oznamte čtyřmístné číslo skupiny, které máte uvedeno
na voucheru.

tel/fax: +41 336 731 039
mobil: +41 786 982 654

Tato informace je důležitá zejména při zpoždění, neboť pracovníci kanceláře musí na skupinu
čekat, i když přijede pozdě v noci. V případě nečekaného delšího zdržení anebo naopak
brzkého příjezdu vždy uvědomte zástupce Jeky!
Doba příjezdu skupiny je vždy uvedena na voucheru – příjezd naplánujte po 16:00 hodině.
V MÍSTĚ
POBYTU

V kanceláři obdrží vedoucí plánek obce s vyznačením ubytovacího domu nebo pracovník Jeky
doprovodí skupinu k přidělenému domu.
Vedoucí nejdříve dům projde a zkontroluje ho. Uvede zodpovědnou osobu za kuchyň, ubytuje
skupinu a řidiče.
V místě pobytu je skupina povinna respektovat určité zásady. Za jejich dodržování je
zodpovědný vedoucí skupiny:
 účastníci jsou povinni dodržovat večerní klid od 22:00 hod.,
 skupina nevstupuje na cizí majetek, do kempů, na louky,
 skupina respektuje případné připomínky místních obyvatel,
 děti a mládež jsou pod stálým vedením svých vedoucích a bezcílně se nepotulují
kolem ubytoven,
 skupina dodržuje pořádek v okolí domu i v domě samotném
Případné škody v domě a na inventáři ohlásí a na místě je uhradí.
Před odjezdem zkontroluje pořádek v domě a předá ubytovnu a kuchyni se zbylými
potravinami zástupci Jeky.

Zodpovědnost vedoucího skupiny
Vedoucí jedná za skupinu se zástupci Jeky, s místními orgány jako jsou horská služba, obecní úřad, policie,
lékař apod.
Vedoucí dbá během pobytu na dodržování pořádku a kázně v přiděleném domě a pověří jednoho účastníka
odpovědností za provoz a hygienu v kuchyni.
Vedoucí informuje účastníky průběžně o podmínkách používání turistických tras a dbá na dodržování zákazu
vstupu do uzavřených oblastí. Sleduje počet a pohyb členů.
Má přehled o pohybu členů, určuje své zástupce při rozdělení skupiny. Odpovídá za to, že případné škody
v domě, obci apod. budou ohlášeny, na místě uhrazeny nebo jinak zlikvidovány.
Zodpovídá za pořádek v domě před odjezdem, zkontroluje a předá kuchyni a dům zástupci Jeky.
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Doprava:
Počet účastníků nesmí přesáhnout kapacitu autobusu, každá osoba, i malé děti, musí mít svoje vlastní
sedadlo. Prosíme, berte v úvahu, že řidič má k dispozici jmenný seznam a nemůže vzít na cestu osobu, která
není v seznamu.
Dále doplňujeme některé podrobnosti k textu uvedenému v katalogu.
Typ autobusu a trasu do místa pobytu a zpět určuje JEKA-CS, za dodržení trasy, bezpečnostních přestávek
a rychlosti jízdy odpovídá řidič. Předem dohodnuté odchylky z trasy (např. pro prohlídku zajímavého místa),
další nástupní místa anebo luxusnější autobus platí vedoucí skupiny zvlášť.
Každý z účastníků má nárok uložit do zavazadlového prostoru jedno zavazadlo - raději kufr než krosnu - a
druhé menší do autobusu. Každé zavazadlo označte pevnou visačkou s vizitkou.
Vedoucí skupiny spolupracuje s řidičem při určování zastávek, případně při vybírání pasů a celních
formalitách.
Skupina má nárok využít zdarma autobus na výlety do 50 km denně, mimo příjezdového a odjezdového dne.
Kilometry lze sčítat, kilometry ujeté nad celkový limit zaplatí vedoucí řidiči na místě v hotovosti.
Cena za 1 km je 27,- Kč (+ parkovné, silniční poplatky a mýtné). Všechny cesty je třeba dohodnout s řidičem
dostatečně předem.
Při pobytech delších než 6 dní musí řidič dodržet zákonem stanovený odpočinek trvající 24 hodin.
Odpočinkový den řidiče je možno zvolit kdykoliv, nejvýhodnější je den před odjezdem. Počítejte s tímto
omezením při plánování svých výletů.
Případné stížnosti či připomínky týkající se dopravy vyřizuje vedoucí skupiny v kanceláři Jeky-CS, podrobnosti
následně přímo s dopravcem v součinnosti se zástupcem Jeky-CS.
Upozornění k vlastní dopravě:
Skupina s vlastní dopravou, která má počet účastníků celkem méně než 45, musí řidiče zahrnout do počtu
vedoucích zdarma.
Cestujete-li soukromým motorovým vozidlem, nezapomeňte na technický průkaz a doklad o pojištění vozidla,
tzv. zelenou kartu.
V případě, že použijete vozidlo, kde nejste uveden jako jeho vlastník, nechte si vystavit od majitele vozidla
potvrzení. Text potvrzení musí být minimálně v anglickém jazyce, nebo v jiném světovém jazyce. Potvrzení
o užívání firemního vozu či vozu vlastněného cizí osobou musí být notářsky ověřeno. Tímto úkonem zabráníte
případné možnosti zadržení motorového vozidla policií do doby, než se prokáže, že vozidlo není odcizeno.
Některé evropské státy provádějí kontrolu již na hranicích a v případě, že nebudete schopni doložit souhlas
majitele vozidla s jeho užitím, může vám být znemožněn vjezd na území státu. (www.uamk.cz / Turistické
aktuality).
Účastníci, kteří jedou vlastním autem, musí respektovat plánovanou dobu příjezdu a odjezdu.
Dálniční známky 2017
Dálniční známka – os. auta
Poplatky za průjezd tunelů

40 CHF / do 3,5 t, prodává se pouze s platností na 1 rok
27,90 CHF - Großer St. Bernhard / jedna jízda osobním autem
42 CHF - Munt la Schera / jedna jízda osobním autem

Příjezd do domu
V kanceláři Jeky v Adelbodenu nahlásí vedoucí skupiny příjezd, a předá platný seznam účastníků.
Řidiče uveďte v seznamu pod čarou s výrazným označením „DRIVER“ nebo „BUS LENKER“. Jinak může
dojít k tomu, že JEKA započítá do platby o jednoho účastníka víc.
Děti do věku 2 let uveďte rovněž odděleně ze stejného důvodu.
Vedoucí skupiny nejdříve dům společně s majitelem projde a zkontroluje místnosti, klíče na pokojích,
množství nádobí a příborů v kuchyni, a uvede osobu zodpovědnou za kuchyni. Pak ubytuje skupinu a řidiče.
V kanceláři obdrží vedoucí plánek obce s vyznačením ubytovacího domu nebo pracovník Jeky doprovodí
skupinu k přidělenému domu. Vedoucí nejdříve dům projde a zkontroluje ho. Uvede osobu zodpovědnou za
kuchyň, ubytuje skupinu a řidiče.
Odjezd z domu
Odjezd je stanoven před 10:00 hod. dopoledne poslední den pobytu, takže posledním jídlem je snídaně
a balíček na cestu.
Pokud si naplánujete na den odjezdu ještě výlet, dohodněte včas s řidičem, kdy je nutno opustit dům, aby
řidič dodržel povinný odpočinek před cestou.
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Servis na místě:
Během vašeho pobytu jsou Vám k dispozici dobrovolní pracovníci Jeky Brusel, kteří vám pomohou
s technickými záležitostmi ubytování a podají i nejpodrobnější informace o oblasti.
Energie
JEKA šetří energii více, než jsme zvyklí – prosíme, vždy když opouštíte dům, zkontrolujte, zda jsou všechna
okna a dveře zavřené a osvětlení v pokojích, kuchyni a jídelně vypnuté.
Cestovní doklady
Pro krátkodobé cesty (do 90 dnů pobytu) stačí platný cestovní pas (v případě občanů třetích zemí
obsahující platné schengenské vízum) nebo občanský průkaz/ karta identity se strojově čitelnou zónou
(v případě občanů třetích zemí v kombinaci se švýcarským/ jiným EU-schengenským pobytovým povolením).
NEZAPOMEŇTE: Dítě musí mít rovněž svůj vlastní cestovní doklad.
Velvyslanectví České republiky ve Švýcarsku / Botschaft der Tschechischen Republik
adresa
Muristrasse 53 (vchod z Burgernzielweg) Burgernzielweg 2, Bern
(K úřadu jezdí tramvaj č. 7 směr Ostring, zastávka Burgernziel).
kontakty
+41 31 350 40 70
JUDr. Pavel Bednář - dočasný vedoucí
sekretariát -3504071, 72
zastupitelského úřadu
fax +41 31 350 40 98
úřední hodiny úřadu:
bern@embassy.mzv.cz
pondělí - pátek: 10:00 – 12:00 hod.,
o svátcích pro veřejnost zavřeno
www.mzv.cz/bern
Pomoc
v nouzi

konzulát ČR
ve Švýcarsku,
Bern

Mobilní telefon diplomatické služby:
Linka funguje pouze mimo pracovní dobu
+41 796 413 300 / diplomatická a
zastupitelského úřadu a je určena výhradně
konzulární služba
občanům ČR v nouzi či ohrožení zdraví a života.
Zastupitelský úřad ČR poskytuje 24 hodin denně v mimopracovní době, ve dnech volna i
o svátcích stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů
v nouzi (ztráta dokladů, okradení, úraz apod.).
V pracovní době velvyslanectví volejte telefony konzulárního oddělení.
Burgernzielweg 2 / vchod malou brankou vpravo / zahradní domek,
sekretariát +421 2 592 033 03
consulate_bern@embassy.mzv.cz

Mgr. Sandra Miholová, rada-vyslanec, vedoucí
konzulárního oddělení
úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí - pá: 10:00 – 12.00 hod.
Telefonické spojení:
Telefonické dotazy směřujte na dobu
během úředních hodin není možné
po - pá 8:00-10:00 a 14:00-16:00 hod.
vyřizovat telefonické dotazy.
Tel. +41 313 504 070
Ztráta dokladů
Při odcizení nebo ztrátě cestovního dokladu (může dojít k pozbytí i jiných dokladů,
např. řidičského průkazu, občanského průkazu atp.) a při odcizení či ztrátě finanční hotovosti
nahlásí občan České republiky ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu místní policii
a požádá, aby mu o tom vydala potvrzení
Požádejte o vystavení potvrzení o nahlášení události, ve kterém bude mimo policejních údajů uvedeno Vaše
plné jméno, datum narození a trvalé bydliště na území ČR.
Následně občan ČR ztrátu oznámí zastupitelskému úřadu České republiky (dále též "ZÚ ČR"). Pro území
Švýcarské konfederace a Lichtenštejnského knížectví je příslušný konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Bernu.
V případě, že občan ČR naléhavě potřebuje cestovní doklad, požádá ZÚ ČR o vystavení cestovního průkazu
(náhradního cestovního dokladu/ NCD); ten vydává ZÚ ČR v co možná nejkratší době, jakmile jsou splněny
podmínky stanovené pro jeho vydání. Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní
a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do České republiky
Pomoc v nouzi
ZÚ Bern poskytne pomoc občanu ČR, který se v době svého přechodného pobytu ocitl v nouzi v důsledku
události hodné zvláštního zřetele (odcizení nebo ztráta finančních prostředků, dokladů, náhlé úmrtí apod.).
Finanční pomoc spočívá zejména ve zprostředkování asistence z domova.
Rozsah této pomoci je omezen na krytí nákladů nutných pro zajištění návratu občana do ČR, v nezbytných
případech i na jeho stravování a ubytování. ZÚ Bern tuto pomoc převážně provozuje formou přímého
bankovního převodu finančních prostředků do ciziny, bez prostřednictví MZV ČR, např. využitím poboček
Western Union.
V případě žádosti o pomoc doporučuje ZÚ Bern kontaktovat velvyslanectví na výše uvedená telefonní
čísla, kde podá českému občanovi bližší informace, jak v takovémto případě postupovat.
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Daň z přidané hodnoty a její vrácení
Daň z přidané hodnoty, kterou platíte ze zboží zakoupeného ve Švýcarsku, činí 8 %. V obchodech můžete
požádat o tzv. Global Refund Cheque (šek na paušální náhradu) a žádat o navrácení zaplacené DPH.
Celková částka, kterou zaplatíte v obchodě, musí dosáhnout alespoň CHF 300,- (včetně DPH). Vaše trvalé
bydliště musí být mimo území Švýcarska a zboží musí být vyvezeno do 30 dnů. Tři jednoduché kroky k
získání náhrady ve Švýcarsku:
1. Krok 1: Refund Cheque
Při placení v obchodě požádejte o vystavení šeku na nezdaněný nákup (Refund Cheque).
V obchodě musí vámi zaplacená celková částka dosáhnout alespoň 400 CHF, vaše trvalé bydliště musí být
mimo území Švýcarské federace a zboží musí být vyvezeno do 30 dnů.
Pak můžete požádat o vydání Tax-free Shopping Cheques.
Krok 2: Orazítkování šeku
Při opouštění Švýcarska (nebo na posledním bodě, pokud opouštíte Evropskou Unii) ukažte celním
orgánům zakoupené zboží, doklad o zaplacení a cestovní doklad a nechte si orazítkovat váš šek
na nezdaněný nákup.
Krok 3: Vrácení DPH
Ukažte orazítkovaný šek, váš cestovní doklad a kreditní kartu v nejbližší pokladně pro výplaty náhrad
(Refund Office) a požádejte o okamžité připsání částky na určenou kreditní kartu, příp. o vyplacení
v hotovosti.
V případě některých zemí se možnosti náhrady mohou lišit.

Otevírací doby, telekomunikace, měna
Pracovní doba firem, bank i prodejní doba v obchodech je v zásadě obdobná jako v ČR.
Banky Adelboden
Pondělí – pátek: 8:30 – 12:00 a 13:30 – 17:00 hod, v pátek do 18:30 hod.
V sobotu a v neděli zavřeno.
Mezi nejrozšířenější banky ve Švýcarsku patří UBS (www.ubs.ch) a Credit Suisse
(www.credit-suisse.com).
Směnárny/bankomaty Pokud zrovna potřebujete směnit peníze, budete muset použít směnáren na
vlakových stanicích (nápis „Change/Cambio“) nebo vybrat v bankomatu. Mnoho
bank má bankomaty, které přijímají cizí bankovní karty. Před odjezdem si zjistěte
u vaší domovské banky, zda jsou vaše karty platné i ve Švýcarsku.
Obchody

Platby
v obchodech

Pošty

Otevírací doba většiny obchodů se podobá středoevropským zvyklostem – v menších
městech otevírají kolem 8:00 a zavírají přibližně v 17:00, počítejte
i s přestávkou na oběd.
Ve větších městech jsou obchody otevřeny obvykle od 9:00 do 18:00/18:30 hod.,
v Curychu pak denně až do 20:00 hod..
Jeden den v týdnu (obvykle ve čtvrtek) mají všechny obchody otevřeno
do 21:00 hodin.
O víkendu je pracovní doba často zkrácená - do 16:00 hod. až 18:00 hod.
Některé obchody řídící se tradičními zvyky mají zavřeno také v pondělí dopoledne a
případně ve středu odpoledne.
Přestože není Švýcarsko členem Evropské unie a euro není jeho oficiální měnou,
švýcarští obchodníci se přizpůsobili potřebám turistů a velká část cen je uváděna
i v eurech. Není to však jejich povinnost a nemůžete po nich tuto službu vymáhat.
Když zaplatíte v EUR, drobné nazpět jsou vždy vráceny ve francích.
Pošty mají otevírací dobu od pondělí do pátku 8:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 hod.,
v sobotu bývá otevřeno pouze ve městech: 8:00 – 11:00 hod.
Pobočky pošt ve Švýcarsku naleznete i v nákupních centrech a ty otevírají i zavírají
v závislosti na místě, kde jsou provozovány.
V sobotu a neděli jsou pošty zavřeny, jen ve větších městech se některé otevírají od
8:30 do 12:00. Poštovní schránky jsou žluté.
www.poste.ch
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Elektřina

Ve Švýcarsku se v elektrické síti používá standardních 230 Voltů střídavého proudu při
frekvenci 50 Hz. Většina elektrických zásuvek je stejného typu jako známe z České
republiky a ve většině hotelů jsou navíc dostupné adaptéry.
Můžete se však setkat i s typem kosodélníkové zásuvky J, do které budou pasovat
pouze přístroje bez uzemňovacího kolíku (úzkého tvaru).
Doporučujeme proto přivézt si adaptér.

Fotografování
a filmování

Vždy respektujte zákaz fotografování, obvykle vyjádřený srozumitelným piktogramem.
Je striktně zakázáno fotografovat vojenské základny a příslušníky bezpečnostních sil.
Pokud vám někdo dá najevo, že si fotografování nepřeje, nefotografujte.

Veřejné Wi-Fi sítě nabízejí více než 1.700 hotspotů po celé zemi. Mezi největší
provozovatele patří: Swisscom, Sunrise a Monzoon.
Internetové kavárny jsou prakticky všude, počítejte s cenou 6 – 10 CHF/hod.
Mobilní Wi-Fi hotspoty je možné si zapůjčit či zakoupit se SIM kartou a umožní Vám
neomezené připojení k internetu pomocí Wi-Fi, až pro 5 zařízení najednou.
Telekomunikace Než se vydáte kamkoliv do zahraničí, zkontrolujte, jestli máte spuštěnu službu
a mobilní sítě
roamingu, a případně si ji nechte aktivovat u svého operátora.
Švýcarskou síť Swisscom, která pokrývá 99 procent Švýcarska, by si váš mobilní
telefon měl vyhledat automaticky sám.
Ve švýcarských telefonních automatech můžete použít mince a často také švýcarské
telefonní karty (Taxcard). Hodně telefonních automatů akceptuje také kreditní karty.
Telefonní karty v hodnotě 10 nebo 20 CHF můžete koupit na recepcích hotelů, na poště
nebo u stánku s tiskem
Volání ze Švýcarska do ČR:
00420 (= směrové číslo země – ČR) + účastnické číslo
Volání z ČR do Švýcarska:
Mezinárodní předvolba neboli předčíslí pro Švýcarsko
0041 (= směrové číslo země – Švýcarsko) + národní směrové číslo (bez nuly) +
účastnické číslo
Internet

Měna

Směnný kurz

Hotovost

Kreditní karty

Oficiální měnou Švýcarské federace je švýcarský frank - zkratka CHF.
Jeden frank se pak skládá ze 100 tzv. rappů (alternativa k našim haléřům).
Se švýcarskou měnou se můžete setkat v následujících formách:
Mince - rappy: 5, 10, 20, 50
Mince - franky: 1, 2, 5
Bankovky - franky: 10, 20, 50, 100, 200, 1 000 CHF
Nejlepší kurzy obvykle nabízejí švýcarské banky, ale směnárny naleznete i na letištích,
na větších železničních stanicích a ve většině hotelů. Oficiální směnárny a hotely
mohou požadovat za provedení směny poplatek.
Kurz CHF / švýcarský frank: střední kurz nákup / prodej je cca 24,26 Kč/ 1 CHF
Je vhodné mít malý obnos v hotovosti pro bezprostřední výdaje jako například
parkovací automaty, městskou dopravu, taxi ap. V poslední době se rozšiřuje trend, že
platební kartou lze platit pouze nákupy nad CHF 10.
VISA, Eurocard/Mastercard, American Express, EC-Cirrus, EC-Maestro, Diners Club.
Při platbě kartou jsou peníze mezi měnami převáděny většinou automaticky (informujte
se na svůj typ karty). Hotovost je nejlepší proměnit ještě na našem území, protože ve
Švýcarsku může chvíli trvat, než zjistíte, kde je možnost směny české koruny.

8

Pojištění AIR–GLACIERS
Za normálních okolností kryje většina pojistek běžnou turistiku, ovšem nikoli aktivity provozované v oblasti
alpinismu. Pro skupiny, jež plánují túry nad úrovní horských chat a chtějí podniknout túry po ledovci,
doporučujeme pojištění Air–Glaciers.
Pojištěni Air-Glaciers
Cena pojištění
Cca 15 CHF za osobu na 7 dní
Hlášení pojistných událostí
Tel. 1415
(všeobecně):
Air-Glaciers CH-1950 Heliport
Zahrnuje region Oberland West –
www.air-glaciers.ch
CH-3822 Lauterbrunnen
vč. Adelboden
agl@air-glaciers.ch
Informace tel.: +41 33 856 05 60

Bezpečnost, zdraví, pojištění
Kriminalita ve Švýcarsku patří mezi nejnižší ze všech průmyslových zemí světa. Přesto se vždy vyplácí si
na rušných místech hlídat peněženky a zavazadla.
Bez obav se můžete stravovat v restauracích – podávaná jídla i nápoje jsou hygienicky nezávadné, stejně
jako voda z kohoutků.
Důrazně doporučujeme uzavřít osobní cestovní pojištění, které se vztahuje na úraz pojištěnce, nemoc,
ztrátu nebo poškození zavazadel, osobních věcí a na storno poplatky.

Pitná voda
Pitná voda ve Švýcarsku se nachází skoro na každém kroku. 80 % pitné vody pochází z přírodních zdrojů,
například z podzemních vod a ledovce, zbytek poté pochází z jezer. Přísná politika a regulace vedla
a stále vede k pozitivnímu vývoji a výsledkem je to, že můžete také přímo pít vodu z některých jezer!
Městské kašny a fontány nabízejí pitnou vodu (pokud na nich není varování, že se nejedná o pitnou vodu)
a není tak nutné na vaše výlety kupovat balenou pitnou vodu. Horská jezírka jsou v tomto ohledu také
velice bezpečná!

Ztráty a nálezy
Pokud při svém pobytu ve Švýcarsku něco ztratíte, kontaktujte místní kancelář ztrát a nálezů. V případě,
že někdo nalezne ztracený předmět, tak je pravděpodobné, že ho předá k úschově právě v místní
kanceláři ztrát a nálezů. Tyto kanceláře jsou běžně zřizovány a spravovány místními autoritami.
Jako doplněk mají dopravní společnosti vlastní kanceláře ztrát a nálezů.
Detailní informace o těchto kancelářích naleznete na webu: www.easyfind.com.

Finanční prostředky
Dovoz a vývoz hotovosti je bez omezení.
Osobní spotřeba
Jako spotřebitel si na dovolenou uvnitř Evropské unie můžete vzít a z dovolené bezcelně přivézt jakékoli zboží
v libovolném množství pro osobní spotřebu. Jedinou výjimkou z tohoto volného režimu je zboží, které podléhá
spotřební dani - jako např. tabákové výrobky, alkoholické nápoje nebo pohonné hmoty.
Bez dodatečných poplatků je možné v rámci zemí Evropské unie převážet limitované množství tohoto zboží
pro účely osobní spotřeby. Množstevní limity na alkohol a tabák mají rozlišit mezi soukromým a obchodním
dovozem.
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Dovoz a vývoz
Do Švýcarska si bez zdanění a bez nutnosti proclení můžete dovézt v přiměřeném množství následující
předměty:
Osobní potřeby
Oblečení, spodní prádlo, toaletní potřeby, sportovní náčiní, fotoaparáty,
filmové kamery, přenosné počítače, hudební nástroje, apod.
Téměř všechny předměty obecného použití.
Potraviny
jídlo a nealkoholické nápoje potřebné na cestu.
Hodnota zboží
Cestující smí dovážet bezcelně zboží včetně parfémů do 300 CH.
Tabák
Cigarety 200 kusů nebo doutníky 50 kusů nebo nebo 250g tabáku nebo
Limit osobní spotřeby na osobu
jiných výrobků tohoto druhu v množství do 250g
Alkohol
Viz dále
Limit osobní spotřeby na osobu
Dále mohou být dovezeny dárky, suvenýry nebo předměty pro osobní potřebu do maximální hodnoty 100
CHF (50 CHF pro osoby mladší 17 let), šperky, a sportovní vybavení pro osobní potřebu, jako např. kolo,
surfové prkno, kempingové vybavení, tenisové rakety, lyže atd.
Zakázaný dovoz
vojenské zbraně, munice, výbušniny, drogy, absint, detektory radarů,
slonovina a želvovina.
Celní ustanovení pro cestující do Švýcarska
Podle nových ustanovení musí cestující, kteří hodlají dovézt do Švýcarska zboží, do budoucnosti na celnici
zodpovědět dva zásadní dotazy:
Překračuje celková hodnota zboží mezní hodnotu 300 CHF? Byly překročeny stanovené množstevní limity
zboží? Pokud bude v obou případech odpověď znít „ ne“, není třeba platit žádné poplatky, v opačném případě
bude třeba uhradit DPH a/nebo příslušné celní poplatky.
www.ezv.admin.ch/reiseverkehr, www.reise-und-waren.admin.ch
Mezní hodnota u DPH
Ze správně-ekonomických důvodů stanoví právo u DPH mezní hodnotu 300 CHF na osobu a den na zboží,
která cestující dovážejí pro svoji osobní spotřebu nebo jako dar. Směrodatná je přitom hodnota veškerého
dováženého zboží. Nově jsou do mezní hodnoty zahrnovány i alkoholické nápoje a tabákové výrobky.
Pokud je částka 300,- CHF překročena, je nutné uhradit DPH z celkové hodnoty veškerého zboží.
Množstevní limity u zboží podléhajícímu clu
Na zboží, které cestující dovezou do Švýcarska pro vlastní spotřebu nebo jako dar, se v zásadě celní poplatky
nevztahují. Pouze v případě tzv. citlivého zboží je z agrárních nebo zdravotně-politických důvodů od určitého
množství i nadále třeba uhradit celní poplatky.
Nově platí od 1. července 2014 následující množstevní limity:
Maso a masné výrobky,
Bezcelní objemy na osobu a den
1 kg
s výjimkou divočiny
Celní poplatek za překročení stanoveného
17 CHF - každý kg
limitu
Máslo a smetana
Bezcelní objemy na osobu a den
1 litr/kg
Celní poplatek za překročení stanoveného
16 CHF - každý
limitu
kg/litr
Alkoholické nápoje
Bezcelní objemy na osobu a den
1 litr
obsah alkoholu nad 18%,
Celní poplatek za překročení stanoveného
15 CHF - každý litr
pouze osoby starší 17 let
limitu
Alkoholické nápoje
Bezcelní objemy na osobu a den
5 litrů
obsah alkoholu do 18%,
Celní poplatek za překročení stanoveného
2 CHF - každý litr
pouze osoby starší 17 let
limitu
Tabákové výrobky,
Cigarety/doutníky:
250 ks
týká se pouze osob starších 17
nebo jiné tabákové výrobky
celkem 250 g
let
nebo přiměřený výběr těchto výrobků
Celní poplatek za překročení Cigarety/doutníky: 0,25 CHF/ks
stanoveného limitu
jiné tabákové výrobky 0,10 CHF/gram
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Státní svátky
Svátky ve Švýcarsku se dělí na:
- státní svátky (slaví se po celé zemi)
- kantonální svátky (regionální)
- církevní svátky
Státní svátky jsou pro celé Švýcarsko společné, ačkoliv se oslava samotná může lišit podle regionu.
1. leden
2. leden

Nový rok
Berchtoldstag

6. leden
19. březen

Epifanie
Den Svatého Josefa

14. duben

Velký pátek před
Velikonocemi
Velikonoční pondělí
Svátek práce

17. duben
1. květen
8. květen
25. května
5. června
15. června

29. června
1. srpen
15. srpen

17. září
1. listopad

8. prosinec
25. prosinec
26. prosinec

Celé Švýcarsko
Kantony: AG (částečně), BE, FR, GL, JU, LU, NE,
OW, SH, SO, TG, VD, ZG, ZH
GR (partly), SZ, TI, UR, LU
Katolické kantony – GR (částečně),
LU (částečně), NW, SO (částečně), SZ, TI, UR, VS
Celé Švýcarsko mimo kantony TI a VS

Celé Švýcarsko mimo kanton VS
Kantony: BL, BS, FR (částečně), JU, LU (částečně),
SH, SO (částečně), TG, TI, ZH
Den osvobození
Celé Švýcarsko
Nanebevstoupení Páně
Celé Švýcarsko
Svatodušní pondělí
Celé Švýcarsko mimo kanton VS
Slavnost Těla a Krve Páně Katolické kantony – AG (částečně), AI, FR (částečně),
(Boží tělo)
GR (částečně), JU, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS,
ZG
Svatý Petr a Pavel
GR (částečně), TI
Státní svátek Švýcarska
Celé Švýcarsko
Nanebevzetí Panny Marie Katolické kantony – AG (částečně), AI, FR (částečně),
GR (částečně), JU, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS,
ZG
Švýcarský federální půst
Celé Švýcarsko mimo kanton GE
Svátek Všech svatých
Katolické kantony – AG (částečně), AI, FR (částečně),
GL, GR (částečně), JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TI,
UR, VS, ZG
Neposkvrněné početí
Katolické kantony – AG (částečně), AI, FR (částečně),
GR (částečně), LU, NW, OW, SO (částečně), SZ, TI,
UR, VS, ZG
Vánoce
Celé Švýcarsko
Den Svatého Štěpána
Celé Švýcarsko mimo kantony GE, JU, VD, VS, NE

*Přehled švýcarských kantonů: Basilej, Bern, Centrální Švýcarsko, Curych, Fribourg, Graubünden,
Mittelland, Neuchâtel, Ticino, Valais, Východní Švýcarsko, Ženeva, Lichtenštejnsko.
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INFORMAČNÍ MINIMUM
Země
Švýcarsko je vnitrozemský stát v jihozápadní části střední Evropy. Leží západně od centrální části velkého
oblouku Alp.
Ve Švýcarsku žije 7,6 miliónů obyvatel (2009) o průměrném věku 41 let. Předpokládaná délka života mužů je
81 let, žen 84 let. Rodiny mají 1 až 2 děti. Z pracovní síly cca 4 milionů obyvatel osob pracují 4 %
v zemědělství, 23 % v průmyslu a 73 % ve službách. Oficiální nezaměstnanost činí 3 % (2008).
Lidé v této federativní republice tvořené 20 kantony a 6 polokantony mluví čtyřmi jazyky, ale i přes jazykovou a
geografickou diferenciaci si švýcarský národ zachovává obrovský smysl pro jednotu.
Země sice neoplývá nerostným bohatstvím, nemá ani přístup k moři, ani příznivé podmínky pro zemědělství
díky převážně hornatému prostředí na dvou třetinách země. Přesto se obyvatelé dokázali ve světě prosadit a
přes sedm milionů obyvatel se těší vysokému životnímu standardu. Pokud tedy o Švýcarsku zaslechnete
zmínku, určitě si představíte hlavně lahodnou mléčnou čokoládu, precizní švýcarské hodinky, smetanové sýry,
překrásnou přírodu nebo bezpečná švýcarská bankovní konta.
Současné Švýcarsko má velké zisky zejména z cestovního ruchu. S tím souvisí velká dopravní síť: 64 800 km
silnic, 73 tunelů, 3 600 km železnic. Turisté z ciziny ročně zemi přinesou kolem 11 miliard CHF. V horských
oblastech žije z cestovního ruchu každá třetí osoba. Podle příjmů z cestovního ruchu patří Švýcarsko mezi
prvních 15 zemí na světě.
Švýcarsko – země jazyků
Kromě českého názvu Švýcarsko můžete také této zemi říkat jedním ze čtyř oficiálních názvů – Schweiz,
Suisse, Svizzera nebo Svizra. Je to hlavně díky třem oficiálním jazykům, které jsou v zemi podporovány:
němčina, francouzština a italština.
Jméno Švýcarsko v latinské podobě – Helvetia – se odvozuje od keltského kmene Helvétů, který tu žil ve
2. století př. n. l.
Velká část obyvatel nicméně mluví dialektem vycházejícím z němčiny – Schwyzerdütsch.
Neoficiálním jazykem je rétorománština, kterou mluví pouze malá část švýcarské populace.
Podnebí a počasí
Jelikož se ve Švýcarsku střetává podnebí kontinentální, oceánské i středomořské, je počasí velmi proměnlivé a
do značné míry také závislé na nadmořské výšce. Počasí se rychle střídá díky velkým výškovým rozdílům.
Setkáte se tu s polárním vzduchem, atlantickými větry, mrazivém kontinentálním podnebím i se středomořským
teplem. Teplý vítr od jihu umožňuje překvapivý výskyt subtropické vegetace (palmy v městských parcích jižního
Švýcarska)
Na jaře nastávají často problémy s povodněmi – směrem od hor fouká suchý a teplý vítr fén a způsobuje
prudké tání sněhu, tedy i povodně. Léto zde bývá povětšinou mírné.
Srážky se zde pohybují od 1 000 mm / rok v nižších polohách po 4 000 mm / rok na horách.
Klima Jury a Mittellandu určuje Atlantik, na jihu převládá středomořské mírnější a slunnější podnebí.
Okraje Alp jsou často velmi srážkové, jen v údolí Wallis a Engadin prší málo a je hodně slunečno. Podnebí
v údolí Rhôny mezi městy Martigny a Brig je nejsušší v celém Švýcarsku. V údolích jste často okolními horami
chráněni před deštěm i silným větrem.
V horách se počasí mění velmi rychle. Slunná obloha se může během chvilky zatáhnout a spustí se prudký
déšť. Sledujte proto před každou horskou túrou předpověď počasí. Do hor nezapomeňte vzít i pevnou horskou
kotníkovou obuv a bundu odolnou větru a vodě, případně sluneční brýle a opalovací krém.
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Historický a politický vývoj
Jméno Švýcarsko, v latinské podobě Helvetia, se odvozuje od keltského kmene Helvétů, který tu žil
ve 2. století př. n. l. Východní část území osídlily keltské kmeny Rétů, z nichž pocházejí dnešní Rétorománi
(zvaní též Ladiové).
Rozvoj od antiky do 12. století
Postupu Helvétů do jižní Galie zabránil roku 58. př. n. l. Julius Caesar a z jejich území vytvořil římskou provincii
Helvetie: východní provincie Raetia vznikla asi o 40 let později.
V období rozkvětu antického Říma měli v alpských průsmycích Římané umístěny své vojenské tábory.
Po rozpadu říše římské pohltily obě území germánské kmeny Allemanů (na západě), Burgunďanů (na severu)
a Langobardů (na jihu), které pak zase přemohli Frankové (496). Území Allemanů a Burgunďanů oddělovala
řeka Sarine, která i dnes tvoří pomyslnou hranici mezi německy a francouzsky mluvící částí země.
V roce 843 bylo území připojeno k Východofrancké říši (přibližně území dnešního Německa), později ke Svaté
říši římské. Vznikla velká opatství, která se později stala středisky vzdělání a kultury.
Feudální rozdrobenost trvala i po připojení k římskoněmecké říši roku 1033.
Ze šlechtických rodů byli nejvýznamnější Habsburkové ze severního kraje Aargau. Roku 1273 Habsburkové
získali římskoněmeckou korunu a hodlali své rodové panství obnovit.
Vznik Švýcarska
Švýcarsko v původní podobě volného soustátí „Eidgenossenschaft“, tj. „spříseženectvo“, existuje více než 700
let – přesně od 1. srpna 1291. Tehdy tři tzv. lesní kantony (Schwyz, Unterwalden a Uri) spojily své síly proti
Habsburkům. Tyto kantony vytvořily po bitvě u Morgartenu (1315), v níž na hlavu porazili vojska vévody
Leopolda Rakouského, tzv. Věčný spolek, jímž se zavazovaly ke vzájemné vojenské pomoci v případě
intervence. Den vzniku spolku je označován jako státní svátek.
Legenda o Vilému Tellovi
Toto období také patří Wilhelmu Tellovi, národnímu hrdinovi. Podle pověsti, zaznamenané písemně
o několik generací později, měl Tell žít na přelomu 13. a 14. století, tedy v době švýcarského boje za
svobodu a nezávislost na mocichtivých Habsburcích. Podle legendy to byl právě Tell, který vítěznou
vzpouru zažehl. Habsburská rozpínavost narazila na odpor v kantonech Uri, Schwyz a Unterwalden,
které byly pyšné na to, že podléhají přímo římskoněmeckému císaři.
Proč jablko sestřeloval? Vilém Tell se podle pověsti vzepřel absurdnímu nařízení habsburského fojta
Gesslera (či Grisslera), hlavně jeho požadavku, aby kolemjdoucí Švýcaři uctivě zdravili pouhý jeho
klobouk napíchnutý na tyči. Vládce za to chtěl Tella uvrhnout do vězení - pokud ovšem zbojník netrefí
šípem jablko na hlavě svého syna. Když ostrostřelec zdánlivě nesplnitelný úkol zvládl, správce odmítl
svoje slovo dodržet a nařídil Tella odvézt v poutech na svůj hrad. Zasáhl však osud - loď se zajatcem se
na Čtyřkantonském jezeře dostala do bouře a hrdinovi se podařilo uprchnout. Další jeho šíp už byl určen
pro tyranského Gesslera. Právě tento odvážný čin měl pak stát u zrodu protihabsburské revolty.
Vilém Tell inspiroval umělce. Nesmrtelnost zajistila Vilému Tellovi i mistrovská díla světového umění:
jeho jméno proslavil svým dramatem německý klasik Friedrich Schiller, italský skladatel Gioachino
Rossini mu věnoval svoji slavnou operu, příběh neohroženého ostrostřelce se dočkal i řady filmových
zpracování.
V 14. století se Spříseženstvo rozrostlo na osm kantonů o Luzern (1332), Zürich (1351), Glarus a Zug (1352) a
Bern (1353). Jako název celé oblasti zvolili *Schwyz. V roce 1481 přistoupily ke Spříseženstvu kantony
Fribourg a Solothurn a na začátku 16. století přibyl ještě Basel, Schaffhausen a Appenzell.
Ve 14. století se Spříseženstvo rychle rozšiřovalo a postupně vytvořilo s osmi městy Spolek. Podařilo se jim
několikrát odrazit útoky Habsburků a roku 1415 je dokonce vytlačit i z jejich kolébky Aargau, kterou prohlásili za
Untertanenland – Zemi poddaných.
V té době se také prvně objevuje německý název země, odvozený od kantonu Schwyz.
Náboženské boje a vznik nezávislosti
V roce 1481 přetrhalo deset kantonů veškeré závazky k říši, Habsburkové nad nimi ztratili moc.
Císař Maxmilián I. s nimi raději uzavřel roku 1499 mír, což prakticky znamenalo švýcarskou nezávislost.
Právně byla suverenita potvrzena teprve po skončení třicetileté války a později Vestfálským mírem v roce 1648
byla uznána nezávislost Švýcarska jako suverénního státu.
Zároveň docházelo ale k neshodám uvnitř sdružení. Některé kantony byly čistě zemědělské, jiné profitovaly
z řemesel ve větších městech. Propast mezi nimi vzrostla zvláště s rozvojem bankovnictví v 16. století.

13

Dalším jablkem sváru se stalo náboženství - V 30. letech 16. století probíhá náboženská reformace. Lutherovo
učení a humanistické ideje Erasma Rotterdamského, žijícího v Basileji, našly ve Švýcarsku obzvlášť horlivé
zastánce. Dalšími, kteří hojně bojovali o reformaci, byli Ulrich Zwingli a Jean Calvin. Během náboženských bojů
v 16. a 17. století zůstalo Švýcarsko po celou dobu neutrální, ale přesto panovaly vnitřní nepokoje a boje mezi
kantony byly vcelku kruté. Katolictví si ponechávají pouze tři zakládající kantony Věčného spolku a Zug,
Solothurn a Fribourg.
V 16. století byli do oblasti Lucernu povoláni jezuité. Celé 16. a 17. století bylo vyplněno válkami, které měly
vesměs náboženský podtext. V roce 1712 získali nadvládu protestanti a Švýcarsko se od té doby stalo
útočištěm mnoha evangelických uprchlíků z ciziny, zažilo ale i vlnu nucené emigrace katolíků.
Razantní změnu přinesla okupace země Napoleonem.
Rok 1798 znamenal konec Spříseženstva, Francouzi zřídili „Helvétskou republiku“. Bonaparte dal republice
novou ústavu, která přidala ještě šest nových kantonů. Republika trvala jen 15 let, do r. 1813.
Po pádu Napoleona se Švýcarsko rozrostlo o Ženevu, Neuchatel a Wallis.
Po Napoleonově porážce, na níž se v samém závěru podíleli i Švýcaři, zaručily vítězné mocnosti Švýcarsku
„věčnou“ neutralitu. Hlavním důvodem bylo zdánlivé velkorysé gesto – zachovat strategické alpské průsmyky
mimo velmocenskou hru.
19. století pak bylo protknuto vlnou patricionismu a myšlenkou paneuropismu, idejemi volnosti, rovnosti,
lidskosti a bratrství mezi národy.
Vznik neutrálního Švýcarska
Od roku 1848 obrodu země dovršila nová ústava, podle níž se Švýcarsko stalo jednotným státem na
federálních principech, vznikl spolkový stát se sídlem moci v Bernu.
Konec 19. století byl ve znamení rozkvětu průmyslu i obchodu.
Díky své neutralitě stala později země sídlem mnoha institucí, např. r. 1863 byl založen v Ženevě Mezinárodní
červený kříž, r. 1919 byla ustanovena Společnost národů v Ženevě. (Švýcaři do ní vstoupili až o rok později a
roku 1938 opět ze Společnosti vystoupili), Liga národů apod.
Oficiálně si Švýcarsko zachovalo neutralitu i během 1. a 2. světové války.
I po skončení války se Švýcarsko zdržuje účasti v nadnárodních organizacích, s výjimkou těch kulturních a
humanitárních. Přestože zde dosud sídlí mnoho mezinárodních organizací, Švýcarsko do většiny z nich odmítlo
vstoupit z důvodu možného ohrožení jejich neutrality (donedávna včetně OSN).

Jazyk
Zhruba 65% ze 7,2 milionu obyvatel hovoří švýcarskou variantou němčiny. Jejich němčina je ovšem tak
svérázná, že jí Němci nerozumějí, a dokonce i ve švýcarské televizi bývá opatřena překladovými titulky.
Ve Švýcarsku se mluví hned čtyřmi jazyky – v severních kantonech je hojně používána němčina (65 %) ve
spoustě různých dialektů, na západě dominuje francouzština (cca 17 %), v nejjižnější části Švýcarska,
v kantonu Ticino, uslyšíte nejčastěji italštinu, kterou hovoří cca 10% Švýcarů. Na východě hovoří stále ještě
starou latinou - rétorománsky, jako rovněž i někteří starší obyvatelé,
Náboženství
Náboženské rozvrstvení téměř kopíruje to jazykové – německy mluvící jsou většinou protestanté (luteráni a
kalvinisté), ve francouzských a italských oblastech převažují římští katolíci.
Téměř 20 % obyvatel tvoří cizinci. V žádné jiné demokratické zemi není azylové řízení složitější a udělování
občanství tak komplikované. V kalvínské Ženevě se na ně čeká minimálně 15 let. Spolkový prezident je primus
unter pares – vždy na rok je jím jeden ze sedmi spolkových zemí.
A jak se k sobě dnes mají kdysi tak rozhádaní věřící? Katolíků stále o něco víc 48%:44%. Zbylých 8% tvoří jiná
vyznání (hlavně islám) a osoby bez vyznání.
Švýcarská povaha
Srdeční, zdvořilí a příjemní
O Švýcarech se říká, že jsou usměvaví, srdeční a zdvořilí. V obchodech jsou prodavači i obsluha příjemní, bez
problémů se s nimi domluvíte, všechno je naleštěné a bez poskvrnky, a už pouhé odhození obalu od žvýkačky
je místními odsuzováno jako vážný přečin.
Sami Švýcaři o sobě tvrdí, jak jsou vážní, bohatí, čestní, spokojení, optimističtí, spravedliví a velkorysí.

14

Uzavřenost vůči světu
Lidé sem rádi jezdí, protože jsou skvěle obslouženi, vlaky nemívají téměř žádné zpoždění (už dvou minutové
opoždění je bráno jako vážný problém) a všechno je zde přehledné.
Národní hrdost
Místní rodáci jsou velmi hrdí na svou zemi, ale neschovávají si ji pro sebe – rádi a často vystavují její poklady
na odiv všem turistům. Jejich typické pochutiny budete moci ochutnat nejen v dražších restauracích, a pokud
zavítáte do švýcarské rodiny, určitě vás rádi pohostí místními gastronomickými specialitami.
Důraz na tradice a historii
Zatímco ve většině zemí už tradiční zvyky a obyčeje dávno zanikly nebo jsou udržovány jen kvůli turistům, ve
Švýcarsku jimi stále žijí a účastní se jich mladí i staří. O silném poutu k minulosti a tradicím svědčí i množství
muzeí – v zemi jich je na sedm set. Většina z nich dokumentuje kulturu a dějiny jednotlivých regionů i vesnic.
Přesnost a kvalita
Preciznost a vysoká produktivita Švýcarů se projevuje i v opečovávání všeho již dosaženého a v zájmu o svou
budoucnost. Nejsou příliš liberální a dlouho zvažují, než se odhodlají něco změnit, ale pak to stojí za to.
Kvalita švýcarských výrobků je v podstatě základem jejich úspěšné obchodní politiky.
Jsou sice národem spořivým, ale na kvalitě nešetří.
Politické uspořádání
Švýcarsko, Švýcarský spolkový stát, tvoří jeho 26 autonomních členských států, kantonů. Poněkud zastaralé,
ovšem v rámci vnitrozemské politiky stále užívané označení je také stav (německy der Stand). Další dřívější
označení, die Stätte – místa, má dnes již jen čistě historický význam.
Šest kantonů – Obwalden, Nidwalden, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt a
Basel-Land – bylo v minulosti označováno jako "polokantony" ("polostavy"), což je historicky podmíněno a
dnes už nemá vliv na kantonální autonomii (již zaniklé rozdíly formálně odstraněny ze Spolkové ústavy v její
revizi 1999).
I poté se však polokantony odlišují: v počtu reprezentantů kantonů volených jejími občany do Rady států
(Rady stavů - Ständerat) Spolkového parlamentu (malá komora), kde má každý kanton 2 křesla (a
„polokantony“, „polostavy“ jedno) v těch lidových hlasováních, která vyžadují stavovou většinu (Ständemehr),
dodatečně k prosté většině obyvatel spolku.
Každý z těchto celků (kantonů) má vlastní parlament, zákony, vládu, rozpočet i ústavu, hlavní město, podobně
jako je tomu ve spolkových zemích Německa nebo státech USA.
Historie kantonů
Před napoleonskými válkami bylo švýcarské spříseženectví (Eidgenossenschaft) volným spolkem 13 států,
jež byly označovány termínem Orte nebo Stätten – místa. K tomu přistupovala řada spojeneckých území
(Zugewandte Orte) a podřízených teritorií. Tento systém byl po obsazení Švýcarska napoleonskými vojsky
rozbit, v roce 1798 byla z jejich moci vytvořena Helvétská republika jako unitární stát. Její administrativní celky
se podle francouzského vzoru nazývaly kantony.
Ještě v období Helvétské republiky však převážily federalistické tendence, přičemž jednotlivé kantony přijaly
republikánské ústavy a emancipovala se některá bývalá závislá teritoria, termín kanton se však vžil. Některé
takto ustanovené kantony však nepřežily dlouho a byly začleněny do jiných.
Po pádu napoleonského režimu kanton Bern požadoval obnovu svých práv a odmítal uznat nové kantony
Aargau a Vaud vzniklé na územích, jež mu dříve podléhaly, avšak pod mezinárodním tlakem byl donucen
zříct se svých nároků výměnou za území bazilejského biskupství.
Podle Spolkové smlouvy z roku 1815 bylo Švýcarsko pouze volným spolkem států. Kantony byly nositeli stání
suverenity, měly právo vystoupit ze spolku, měly vlastní vojska, vybíraly cla, razily mince, mohly uzavírat
mezinárodní smlouvy. Teprve spolková ústava z roku 1848 vytvořila ze Švýcarska federální stát, kde kantony
ztratily výše zmíněné pravomoci.
Teritoriální vymezení kantonů dodnes zůstává v podobě, jakou získalo po napoleonských válkách. Výjimkou
je rozdělení kantonu Basilej na dva polokantony v roce 1833, krátkodobé rozdělení kantonu Schwyz ve stejné
době, zánik polokantonů v Glarusu v roce 1836. Jedinými změnami v průběhu 20. století je vytvoření kantonu
Jura v roce 1979 odtržením od kantonu Bern a poté přechod bernského okresu Laufen do kantonu BaselLandschaft v roce 1994.
Zákonodárnou moc zastává Spolkové shromáždění (Národní rada a Rada kantonů). Spolková vláda (moc
výkonná) je vedena Spolkovou radou, ze které se na jeden rok volí spolkový prezident.
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Vláda hlasem lidu
Všechny významnější otázky se řeší referendem, ovšem Švýcarsko zdaleka není symbolem pro ideální
demokracii – do roku 1971 bylo upíráno volební právo ženám a tento postoj přetrval ve dvou polokantonech
až do roku 1989.
Švýcarsko je členem Rady Evropy, OSN, EFTA, OECD a WTO a součástí schengenského prostoru.
Jednání o vstupu do EU občané v referendu odmítli a tak, kromě Lichtenštejnska, je to jediná země mimo EU
v prostoru střední Evropy.
Švýcarská vlajka
Vlajka Švýcarska má podobu červeného čtvercového listu s bílým rovnoramenným křížem ve
středu. Švýcarská vlajka je jednou ze dvou čtvercových vlajek států – tou druhou je vlajka
Vatikánu.
Formálně je stanovena pouze podoba kříže, již od roku 1889: znakem Federace je kolmý bílý kříž
v červeném poli, jehož ramena mají délku o jednu šestinu delší jež je jejich šířka. Rozměr kříže
na vlajce nebo na štítu není formálně stanoven, v současnosti se reálně užívá poměr 2:3 nebo 7:10 vůči
rozměru vlajky. Rovněž přesný odstín červené barvy není určen.
Švýcarská národní vlajka byla inspirována podobou vlajky Kantonu Schwyz.
Švýcarské lodě užívají námořní vlajku s tradičními rozměry 2:3.
Státní znak Švýcarska vznikl roku 1848 a naposledy byl ustanoven v roce 1889.
Vychází ze státní pečeti, která byla stanovena v návrhu ústavy z dne 16. května 1814.
Znak tvoří červený zaoblený štít se stříbrným řeckým křížem, jehož ramena jsou o šestinu
delší, než je jejich šířka. Tento typ štítu používá v současné době také Kosovo.
Červený kříž
Symbol červeného kříže, užívaný Mezinárodním výborem Červeného kříže, je odvozen od švýcarské vlajky.
Červený kříž v bílém poli byl prohlášen za mezinárodní ochranný symbol v roce 1864 Ženevskou úmluvou
o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli. Tato podoba byla přijata jako pocta
zakladateli MVČK Švýcaru Henry Dunantovi.
Červený kříž vznikl na popud ženevského rodáka Henriho Dunanta. Ten se během obchodní cesty dostal
24. 6. 1859 k bitvě u Solferina, kde po jediném dni leželo na válečném poli 40 000 raněných. Tento otřesný
zážitek ho vyburcoval k usilování o založení organizace na pomoc obětem války. V roce 1863 vznikl
Mezinárodní výbor červeného kříže. Symbolem se stala švýcarská vlajka v obrácených barvách.
Švýcarský kanton Bern má cca 1 001 290 obyvatel (11 % francouzsky mluvících a 86 %
německy mluvících). Nachází se na západě středního Švýcarska a Bern je jeho hlavní
město. Je druhý největší z 26 kantonů.

Geografie a příroda Švýcarska
Přes sedmdesát procent Švýcarska má horský až velehorský charakter. Na severozápadu lemuje zemi
vápencové pohoří Jura, které je zvrásněno hlubokými údolími řek, a velká jezera tektonického původu,
Neuchatelské a Bielské.
Střed země vyplňuje mírně kopcovitá Švýcarská plošina, kde žije většina populace.
Z této plošiny se na jihu zvedají Vnější vápencové Alpy, Glarnské Alpy a velehorské krystalické Bernské Alpy
s mnoha ledovci (Aletschský ledovec je nejdelší v Evropě).
Přestože nejvyšší švýcarskou horou je Monte Rosa (Dufourspitze) dosahující 4.634 m n. m., tou nejproslulejší
je nebezpečný a špatně dostupný Matterhorn (4.478 m n. m.).
Čára věčného sněhu leží ve výšce 2 500 – 3 000 m n. m., ta se ale postupně kvůli oteplování posunuje výše.
Většina pohoří je obklopena úžasnými členitými jezery – např. Maggiore a Luganské na jihu a Curyšské a
Thunské na severu.
- Od severu na jih měří Švýcarsko 250 km, což je asi 3 hodiny jízdy autem nebo 4 hodiny vlakem. Ze západu
na východ je to 350 km, cestou se úřední jazyk se může změnit až 4x.
- Nejnižší bod je Ascona (196 m n. m.), kde rostou palmy a panuje zde středomořské klima. Nejvyšší bod je
Dufourspitze masivu Monte Rosa, které má klima arktické. Obě tato místa jsou od sebe vzdušnou čarou
vzdálena pouhých 70 km.
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Švýcarské Alpy
Švýcarské Alpy jsou pomyslným horským systémem skládajícím se z jednotlivých pohoří ležících ve
Švýcarsku, která jsou součástí Alp. Na tomto území leží nejvíce vrcholů vyšších 4000 metrů. V nejvyšších
částech Švýcarských Alp je také nejvyšší koncentrace ledovců v kontinentální Evropě.
Švýcarské Alpy se podílejí na celkově hornatém povrchu Švýcarska 60 % plochy. Zbytek připadá Švýcarské
plošině (Schweizer Mittelland) a pohoří Jura při severní hranici s Francií. Vzhledem k malé rozloze Švýcarska
(41 293 km², tedy asi jako Slovensko) patří zemi jen 13 % z celkové rozlohy Alp.
Na území Švýcarska tak najdeme především pohoří spadající pod Západní Alpy (celkem asi 40 % rozlohy Alp).
Pouze malá část na východě a jihu území patří Východním Alpám.
Podle geologického složení dělíme Západní Alpy (ty tvoří většinu masivů na území Švýcarska) do tří skupin.
Mezi Vnitřní krystalické Alpy patří především mohutné Walliské Alpy, dále Lepontinské Alpy (Tessinské Alpy),
skupina Adula Alpen a další. Jak je již patrné z názvu, jsou tvořeny především krystalickými břidlicemi, žulou,
rulou, ale také vápenci a slepenci.
Druhou významnou skupinou Alp jsou Vnější krystalické Alpy. Ty jsou zde zastoupeny především Bernskými
Alpami, Freiburskými Alpami, Urnenskými Alpami a Glarnskými Alpami.
Poslední skupinou vyskytující se na švýcarském území jsou Vnější vápencové Alpy. Zastoupení zde mají
Appenzelské Alpy a pohoří Jura na severu země. Zde je pak dominantním prvkem vápenec.
Vodní toky a vodní plochy
Švýcarskem probíhá hlavní evropské rozvodí. Švýcarsko je také nazýváno „vodním zámkem Evropy“ – nachází
se tu 6% evropských zásob sladké vody.
Řeky
Všechny švýcarské řeky mají tzv. alpínský režim (největší průtok v létě, nejnižší v zimě), jsou využívány
především energeticky. Díky napájení z tajících ledovců mají značnou vodnost a spád.
Řeka Rhein (Rýn) protéká Bodamským jezerem a vodu z 68% švýcarského území stahuje do Severního
moře. Je největší švýcarskou řekou, která vzniká soutokem dvou pramenných řek - Předního Rýna a Zadního
Rýna. Nejvýznamnějším švýcarským přítokem Rýna je řeka Aara, pramenící pod nejvyšším vrcholem
Bernských Alp.
Řeka Rhône, pramenící v blízkosti silničního sedla Furkapass, teče Ženevským jezerem a voda z 28 % území
tak teče do Středozemního moře.
Řeka Inn a voda ze 4 % území vtéká do Dunaje a ten dále do Černého moře. Pramení v blízkosti sedla Maloja
v kantonu Grubünden a odvádí toky z nejvýchodnější části státu.
Jižní oblasti Švýcarských Alp jsou odvodňovány největším přítokem Pádu - řekou Ticino.
Jezera
Švýcarsko je zemí neobyčejně bohatou na přírodní jezera. Oficiální údaje hovoří o více jak 2 000 jezerních
plochách, které dohromady zabírají celkem 5% rozlohy státu.
Většina jezer je ledovcového původu, mnohá ležá vysoko v horách a mají jen malou rozlohu.
Největším jezerem Alp je Ženevské jezero s rozlohou 581 km² a s maximální hloubkou 310 m. Následuje
Bodamské jezero, Lac de Neuchâtel, Lago Maggiore, Vierwaldstätter See, Zürichsee, Thunské jezero a další.
Vodopády
Nepřehlédnutelným krajinným prvkem Švýcarských Alp jsou četné a mohutné vodopády.
Největší koncentraci padajících vod najdeme na území Bernských Alp.
Mezi největší vodopády patří kaskádový Riechenbachfall spadající celkem v sedmi stupních. Reichenbašské
vodopády (Reichenbachfall) je soubor několika vodopádů na říčce Reichenbach v Bernské vysočině, u
přítoku řeky Aary, cca 2 km jižně od města Meiringen a 25 km východně od obce Interlaken. Náleží k obci
Schattenhalb v kantonu Bern. Jejich spád dosahuje až 250m. S 90m jsou vrchní reichenbašské vodopády
jedním z největších kataraktů v Alpách. V určitých částech roku ovládá průtok vodopádů hydroelektrárenská
společnost.
Rýnské vodopády/Rheinfall jsou největší vodopády v Evropě. Nacházejí se na horním toku Rýnu mezi
obcemi Neuhausen am Rheinfall a Laufen-Uhwiesen, nedaleko města Schaffhausen v severní části
Švýcarska, mezi kantony Schaffhausen a Curych.
Jsou 150 m široké a 23 m vysoké. V zimních měsících je průměrný průtok vody jen 250 m³/s, zatímco v létě
se zvyšuje až na 700 m³/s.
I poměrně vysoko v horách narazíte na grandiózní stavitelská díla, například přehrady Grande Dixence a
Mauvoisin ve Walliských Alpách nebo přehradní jezero Emosson v blízkosti Mont Blancu v masivu Chablais.
Největší alpský ledovec je Aletschgletscher, dlouhý 25 km.
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Hospodářství, přírodní rizika a ekonomika
Švýcarsko nemá významnější zdroje nerostných surovin; výjimkou je sůl těžená v povodí Rýna a Rhôny a
dřevo (stavby, výroba nábytku a hraček, buničina, papír a palivo). Přes 50 % energie pochází z vodních zdrojů
(Švýcarsko má 40 přehrad); dalších 37 % dodávají jaderné elektrárny.
HDP na osobu v paritě kupní síly je 41 tis. USD (2008), na čemž se podílí zemědělství 1,5 %, průmysl 34 % a
služby 64,5 %.
Hlavní průmyslová odvětví jsou strojírenství (motory a šicí stroje), potravinářství (výroba sýrů a čokolády),
farmacie a chemie (výroba barviv) a textilní průmysl. Tradiční je výroba hodinek, nožů a přesných nástrojů.
Klíčový je turistický průmysl, bankovnictví a pojišťovnictví.
Orná půda tvoří pouhých 10 % území; v zemědělství pracuje 4 % obyvatel. Převládají malé rodinné farmy.
Pěstuje se pšenice, žito, oves, ječmen, len, konopí, tabák, cukrová řepa, zelenina, jablka, hrušky a vinná réva.
Na pastvinách (asi 40 % území) se chovají krávy, ovce a kozy, dále prasata a drůbež. Módní jsou bioprodukty.
Přírodním rizikem jsou laviny a zemní sesuvy: problémem životního prostředí imise, kyselé deště, znečištění
toků nadměrným používáním pesticidů a hnojiv a ztráta biodiverzity.
Tunely
Protože alpské průsmyky bývaly v zimě nesjízdné, začaly se pod nimi prorážet tunely. Nejfrekventovanější je
silniční tunel sv. Gottharda (vybudován r. 1980, délka 16,9 km) spojující Luzern a Lugano. Má průměr 7,6 m x
4,35 m a v každém směru jen jeden jízdní pruh, s maximální kapacitou 1800 vozidel za hodinu.
Souběžně s ním vede únikový tunel, o průměru 2,7 x 2,4 m, který je každých 274 metrů spojen s hlavním
tunelem. Je zde 6 stanic na odvětrávání výfukových plynů. Oba tunely jsou zakřivené, neboť se vyhýbají tvrdé
skále. Stejnojmenný železniční tunel byl postaven v 19. století a měří 15 km.
Švýcarské železniční tunely Simplon I. (r. 1906, délka 19 km) a Simplon II. (r. 1922, délka 19,8 km), oba
spojující švýcarský Brig s italským Milánem, patří k nejdelším na světě. Třetí nejdelší je v roce 2007 dokončený
nový Lötschberský tunel (délka 34,5 km) z Bernu do Brigu, vybudovaný 400 metrů pod starým Lötschberským
tunelem z roku 191, o délce 14,6 km. V současné době se razí železniční Gotthardský úpatní tunel (Basis
tunel) z Curychu do Lugana, který má měřit 57 km. Zahájení provozu se předpokládá v roce 2015.
Lodní doprava
Švýcarská jezera brázdí přes dvacet pravidelných linek a nespočet výletních lodí; jízdní řády získáte v turistické
informační kanceláři. Na Ženevském, Curyšském a Brienzském jezeře plují historické kolesové parníky.
Vyhlídkové plavby po Bodamském jezeře v letní sezóně zahrnují i nabídku doprovodných programů a výletů
do Německa. Pro plavbu platí slevová karta Bodensee Erlebniskarte (resp. její varianty Seebärenkarte a
Sparfuchskarte). Lodní výlety nabízí i Thunské jezero.
Železnice
Švýcarské vlaky představují ideál veřejné dopravy, jsou nejpřesnější a patří k nejčistším na světě. První
dvoukilometrová trať byla postavena roku 1844 v Basileji a od té doby se trať rozrostla až na zhruba 3 000 km,
které spravují Švýcarské spolkové dráhy.
Švýcarské železnice (4888 km, z toho třetina je úzkokolejných a přes 90 % tratí je elektrifikovaných) mají jednu
z nejhustších železničních sítí na světě a přepraví 50 % nákladní a 15 % osobní dopravy. Vlaky jsou rychlé,
vagóny moderní, jízdní řád se dodržuje a spoje jsou perfektně koordinované, na hlavních tazích jezdí každou
hodinu či půlhodinu. Jízdenku lze zakoupit v automatech.
Nejvýše položená železniční stanice v Evropě se nachází ve výšce 3.454 m n. m. v sedle mezi štíty Mönch a
Jungfrau. Železnice spojuje tuto stanici s vrcholem Kleine Scheidegg (2.061 m n. m.) už od roku 1912.
Vlak projíždí tunelem vybudovaným v hoře Eiger, uvnitř hory se zatočí a vynoří se v sedle Jungfraujoch.
Nejdelší horskou dráhou je zubačka z Montreux do Rochers de Naye - měří 10,4 km.
Autoverladung jsou tunely, kde jsou auta přepravována na vlakové plošině. Švýcaři si tak chrání životní
prostředí před škodlivými výfukovými výpary.
Nejstarší zubačka vede z Vitznau na Rigi a byla postavena v roce 1871. Rigi je také jedna z prvních hor, které
byly zpřístupněny. V roce 1875 zpřístupnili Švýcaři horu z druhé strany dráhou Arth-Rigi-Bahn z Goldau.
Nejpříkřejší zubačka na světě Pilatusbahn vede na horu Pilatus a je v provozu od roku 1889. Její sklon je
místy až 48%.
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Pláže a koupání ve Švýcarsku
Koupání nabízejí aquaparky, termální lázně a kryté bazény. Otužilci se mohou koupat v jezerech i říčkách,
například v Lago Lugano, Lago Maggiore, Caumasee, v Ticino v Ponte Brollo u Locarna, či v řece Maggia
v obci Maggia. Voda v jezerech a řekách je prakticky pitná.
Vyhledávané jsou zejména Aquapark Le Bouveret u Ženevského jezera (kde jsou rovněž termální lázně
Lindner Alpine Thermal spa, Saillon Thermal spa, Brigerbad Thermal spa s bazénem i v jeskyni, Burgerbad
Thermal spa, Salina Maris Thermal spa a další), Saentis park v Abtwillu, zcela nový komplex Aqua Basilea
2
(14 000 m , wellness, solné lázně) v Basileji, multifunkční park Westside u Bernu nebo Alpamare
v Rapperswillu u Curyšského jezera.
Ochrana přírody
Na území Švýcarska najdeme sice jen jediné území se statutem národního parku, zato více jak 500 poměrně
plošně málo rozlehlých oblastí chráněných jako přírodní rezervace (celkem 2% z celkové rozlohy státu).
Na této skutečnosti se podepsala především vysoká hustota osídlení - 153 obyvatel na km².
V období hlavních turistických sezón, tedy v zimě a v létě, dosahuje hodnoty až 2 000 lidí na km².
Švýcarský národní park
Nachází se ve východním Švýcarsku na území kantonu Graubünden nad údolím
(Schweizer Nationalpark)
Dolního Innu. Vznikl v r. 1914 a je tak nejstarším NP v Evropě, s rozlohou
169 km² a 80 km značených stezek. Typické pro park jsou modřínové lesy a na
Švýcarsko nezvyklé množství zvěře (rys, svišť a kamzík). V létech 1920 - 1924
byl v parku vysazen kozorožec. O dvacet let později také vzácný orlosup
bradatý. Švýcarský národní park navazuje na hranicích s Itálií na velké chráněné
území Národního parku Stelvio.
Správa národního parku sídlí v městečku Zernez, vstupní bráně do oblasti, její
činnost je omezena stejně jako vstup do parku od června do konce října.
Aletschský prales
Aletschský prales leží v Bernských Alpách v blízkosti největšího alpského
(Aletschwald)
ledovce Grosse Aletschgletscher. Na tomto menším území 306 ha rostou
výjimečné exempláře modřínů a limb, stáří některých je až 1 000 let.
Pro zcela jedinečnou hodnotu bylo toto území zařazeno na listinu kulturního a
přírodního dědictví UNESCO.
Lauterbrunnerské údolí
Nachází se v Bernských Alpách a zasahuje do pohoří ze severu. Toto 18 km
(Lauterbrunner Tal)
dlouhé ledovcové údolí, sevřené vápencovými stěnami s výškou až 500 metrů,
z nichž spadají stuhy obrovských vodopádů, patří nepochybně mezi jedno
z nejhezčích v celých Alpách.
Grimsel
Tato přírodní rezervace leží v blízkosti toku řeky Aary a zahrnuje na plošně
poměrně rozlehlém území, 10 000 ha, reprezentativní vzorek alpské
vysokohorské přírody. Množství ledovcových jezer, firnová pole a vysoké štíty.
Derborence
Území je dalším chráněným celkem Bernských Alp. Jedná se o nejvýše
položenou krasovou oblast Alp v blízkosti masivu Diablerets.
Toto chráněné území leží v Glarnských a částečně i v Schwyzerských Alpách a
Höloch-Strudellöcher
může se pochlubit nejrozsáhlejším jeskynním systémem v Evropě. Jeho rozloha
je 9 240 ha. Chráněna je zde i vzácná jeskynní fauna.
Maloja-Strudellöcher
Území se nachází v kantonu Graubünden a zahrnuje v sobě soustavu obřích
skalních hrnců, hlubokých až 11 metrů s průměrem 22 metrů, vymletých vířivou
vodou z ledovců.
Vallé de Joux et haut
Je to největší chráněné území (22 000 ha), které se rozkládá v pohoří Jura na
Jura Vaudouisis
severozápadě země a chrání okolí řeky Joux. Najdeme zde bohaté ukázky
klasické krasové krajiny v blízkosti nejvyššího vrcholu pohoří Mont Tendre.
Hojně zastoupena je tu především vápenomilná flora a mnoho vzácných zvířat.
Monte San Giorgio
Zahrnuje ochranu svahů této hory nalézající se v blízkosti Luganského jezera,
s bohatým výskytem středomořského rostlinstva.
Matterhorn
Oblast hory Matterhorn ve Walliských Alpách jedním z posledních vyhlášených
přírodních celků.
Původní horská vegetace byla poškozena díky odlesnění a dlouhodobému spásání v minulosti, ale přesto patří
švýcarská flora k nejrůznorodějším v Evropě. Odlesňování a nové sázení stromů přesto nebylo tak intenzivní
jako například v našich zemích, a proto byly zachovány velké plochy listnatých lesů. V jižních údolích pak
dokonce můžete spatřit cypřiše a fíkovníky.
Mezi typickou švýcarskou horskou zvířenu můžeme počítat kamzíky, kozorožce a sviště. V poslední době se
začínají znovu objevovat i medvědi.
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Fauna a flóra
Výskyt vegetačních stupňů je závislý především na nadmořské výšce a profilu terénu. S narůstající výškou se
zkracuje vegetační období v průměru o 12 dní na 100 m.
Důležitým vegetačním faktorem je také orientace v terénu vzhledem k slunečnímu záření. Tyto hodnoty mohou
dosáhnout až extrémních teplotních rozdílů. Např. v okolí průsmyku Bernina byly naměřeny rozdíly mezi svahy
vystavenými slunečnímu záření a místy v jeho stínu až 54°C.
Flóra
Při dělení vegetačních stupňů ve Švýcarských Alpách začneme na spodní hranici, která zasahuje především
údolí a střední pahorkovitou část krajiny do výše 1 300 m (kulturní stupeň). Vyznačuje se především listnatými
a smíšenými lesy, charakter terénu je silně poznamenán lidskou činností, především zemědělstvím a
hospodářstvím.
výška 1 600 - 2 000 m n. m.

Výška 2 000 - 2 500 m n. m.
Výška 2 500 - 2 900 m n. m.
hranice sněžné čáry,
zpravidla kolem
3 000 m n. m.

Subalpínský vegetační stupeň. Ten charakterizují především smrkové,
borovicové či modřínové lesy, které s přibývající výškou vystupují v
zakrslejší formě.
Alpínský vegetační stupeň – je zastoupen klečí, rododendrony, mechy a
lišejníky
Prostředí ovládá pásmo horských holí.
Zde se nachází pásmo nivální neboli sněžné. Vegetace bývá skromně
zastoupena na nezaledněných a skalnatých svazích mechy, lišejníky a
bylinami s krátkou dobou vegetačního výskytu.

Fauna
Horská fauna Švýcarských Alp je vzhledem ke kulturnosti krajiny k drsným velehorským podmínkám ve
vysokých polohách velmi malá. Vyhubením velkých šelem (medvěda, vlka, rysa) došlo k výraznému narušení
přirozené rovnováhy, což v důsledku znamenalo přemnožení srnčí a jelení zvěře, ale i kamzíků. V nížinách se
chovají krávy, které jsou velkou součástí Švýcarského hospodářství. Na vyšších, méně dostupných svazích se
pasou stáda ovcí.
Typickým představitelem hor je všudypřítomný svišť horský. Hojně rozšířeni jsou kozorožci, kterých je zde
na 12 000 kusů. Ze zástupců ptačí říše se v několika lokalitách můžeme setkat s orlem skalním.

Lanovky
Švýcarské hory jsou protkány lanovkami všech typů a velikostí, přičemž lanovky pozemní, visuté kabinkové a
sedačkové jsou v zimě doplněny stovkami lyžařských vleků.
Švýcarské lanovky drží několik rekordů.
Originální Funitel je velkokapacitní kabinková lanovka DMC (Double Mono Cable), která má díky zdvojeném
dopravnímu lanu o rozchodu až 3,20 m podstatně vyšší stabilitu, a to i při vyšších rychlostech větru.
„Královnou lanovek“ je Rotair ve švýcarském Engelbergu ve vrcholovém úseku na Titlis. Aerodynamický tvar
jí umožňuje jízdu i za větru a díky rotaci o 360° během jízdy nabízí panoramatický rozhled.
Největší kabiny visuté lanovky jsou dvouposchoďové kabiny lyžařské lanovky v Samnaunu, s kapacitou
až 180 cestujících
Nejdelší sedačková lanovka na ledovci je v Zermattu; v délce 2580 metrů ji podpírá 18 stožárů, z nichž 12 je
zabudováno do ledovce Theodul, takže musí odolat pohybu ledovce, sunoucího se do údolí o 30 až 350 cm
ročně. Stožáry jsou umístěny na hydraulických zdvihácích, umožňujících pohyb po směru i do stran a jejich
otočné vrcholy zamezují kroucení lan. Kontrolní systémy zabezpečují správné napětí kabelů podle pohybu
ledovce. Lanovka je šestisedačková, přepravní kapacita je 2400 osob/hod.,
Z dolní stanice – 2.939 m n. m. vyjede na italský hřeben Matterhornu do výšky 3.365 m n.m. za 8,5 min.
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Švýcarská kultura
Kultura Švýcarska je značně ovlivněna jeho sousedy, ale během let se vyvinula jejich vlastní kulturní tradice
výrazně oblastně diferencovaná. Přestože není Švýcarsko považováno za jedno z hlavních center evropské
kultury, je turisty často vyhledáváno pro svou originální architekturu a typické lidové tradice.
Dodnes je Švýcarsko velmi přitažlivé díky své proklamované neutralitě, která ztělesňuje pro mnoho lidí hlavní
důvod, proč tam emigrovat (např. mnoho umělců z celého světa zde již dříve požádalo o azyl).
V minulosti ovšem také nemálo obyvatel odcházelo ze země pryč za ekonomicky lepšími zítřky. Tento odliv
s příchodem všeprostupující modernizace ustal a jiné země ke Švýcarsku spíše vzhlížejí jako k příkladu skvěle
fungující ekonomiky.
Ve třicátých a čtyřicátých letech zde působili lidé jako Thomas Mann, Ingazio Silone, Stefan George či Herman
Hesse, ale i současné politicko-hospodářské klima přispívá k rozkvětu umění – přitahuje především netradičně
smýšlející osobnosti.
Média

Lidové umění

Alphorn

Architektura

Vizuální umění

Jazyková diferenciace ve Švýcarsku značně znesnadňuje vydávání a vysílání veškerých
médií. Noviny zde většinou vycházejí v rámci jednotlivých kantonů, tudíž není
s jazykovými mutacemi takový problém, ale celostátní televize musejí být vysílány
odděleně – německy, francouzsky a italsky.
Švýcarské lidové umění je udržováno stále ve všeobecném povědomí a to ne jen díky
muzeím, ale především díky jeho zařazení do běžného života. Stále tu můžete potkat
zručné řemeslníky – řezbáře (např. dřevěné konve na mléko, lžíce, vycházkové hole) i
hospodyňky vyšívající tradiční vzory na klobouky či šály.
Švýcaři rádi tančí, ale především milují zpěv – Švýcarsko je kolébkou jódlování. Dříve
sloužilo jódlování především pro komunikaci na delší vzdálenosti mezi kopci, dnes se
vedou mezi mistry tohoto umění líté boje o nejoriginálnější a nejhlasitější jódlování.
Všude v Alpách je oblíbený hudební nástroj alphorn (alpenhorn), považovaný za
dechový instrument blížící se naprosté dokonalosti. Hrané melodie se liší dle regionů,
ale jedno mají společné – prý nejlépe znějí hrané pod širým nebem.
Už v době kamenné se troubilo na zvířecí rohy, ve středověku na kovový roh.
Alphorn je ze dřeva a připomíná zvuk pozounu. Jeho délka se pohybuje okolo 3 m,
nemá žádnou pohyblivou součást, nelze proto tedy zahrát více tónů. V koncertní síni roh
nedocílí dlouhý přirozený dozvuk, potřebuje alpské údolí, aby přirozený zvuk rohu
zazněl tak, jak má. Při lidových slavnostech hrají alpské rohy s harmonikou a houslemi.
Existuje i festival sólových alpských rohů.
Továrna na rohy Alphornau Stocker má sídlo v Luzernu a vyrábí je ze tří částí, aby se
daly lépe transportovat. Výroba jednoho rohu trvá zhruba 1 den. Dříve se vyráběly ze
stromů ohnutých pod tíhou sněhu. Dnes se rozpůlí jedlové nebo smrkové dřevo, vydlabe
se, aby stěny byly všude asi 8 mm tenké, a slepí se.
Alpský roh má cenu kolem 25 000 švýcarských franků.
Švýcarsko má v oblasti architektury dlouhou a bohatou historii - v Basileji, Sionu
a Ženevě můžete vidět katedrály románského stylu z 12. století, v Schaffhausenu
a Curychu najdete významné stavby gotického i barokního stylu, v kantonu Ticino zase
italskou renesanční architekturou.
Na stavbách ve Švýcarsku se podílely i takové osobnosti jako Antonio da Ponte,
Domenico Fontana, Carlo Maderno či Francesco Borromini. Rodiny Giliardy a Oldelli
z Ticina se dokonce rozhodly švýcarskou architekturu vyvážet za hranice – mnoho
staveb v Moskvě a Petrohradě z období Petra Velikého pochází právě z jejich kreslícího
prkna.
Za nejznámějšího švýcarského malíře by se dal zřejmě označit akvarelista Samuel
Hieronymus Grimm z 18. století, ale nejvýznamnějším Švýcarska bylo avantgardní
dadaistické hnutí, které vzniklo mezi lety 1916 až 1923. Jednalo se v podstatě o revoltu
skupiny umělců z několika různých zemí proti válečným hrůzám, kterých se část z nich
přímo zúčastnila.
Hnutí Dada mělo vyjádřit zmatek a strach z války, a jelikož nehledalo žádná konkrétní
východiska, sklouzli dadaisté až téměř k nihilismu. U všech děl je typická plánovaná
nerozumnost, odmítání obvyklý standardů umění a propagace anarchismu a svobody
tvorby. Dadaismus se neměl soustřeďovat na jakoukoli estetiku – měl ji ignorovat a
vyjadřovat její přesný opak.
Přes malý počet významných umělců (můžeme jmenovat ještě např. Alberta Giacometti,
Jean Tinguely nebo Paul Klee) se Švýcarsko pyšní velmi bohatými sbírkami umění
ve svých muzeích. Kromě těch v Ženevě, Curychu či Basileji stojí za návštěvu i muzea
v Martigny, Winterthuru či Schaffhausenu.
V městečku Vevey žil a je pohřben Charles Chaplin.
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Literatura

Hudba

Věda

Asi nejznámějším švýcarským literátem a filozofem, který se narodil na začátku 18. stol.,
je Jean Jacque Rousseau. Tato osvícenecká osobnost svými díly Rozprava o původu a
základech nerovnosti mezi lidmi a O společenské smlouvě položila základy liberalismu
i socialismu a významně ovlivnila francouzské revoluční hnutí. Jeho průkopnické
beletristické dílo Julie aneb Nová Heloisa o problémech milostného vztahu chudého
učitele a dívky ze vznešené rodiny se stalo nejlépe prodávanou fikcí v 18. století a bylo
velmi významné pro vývoj romantismu.
Ve 20. stol. byly za hranicemi Švýcarska proslulé hry Friedricha Dürrenmatta a Maxe
Frische.
Ze Švýcarska pochází i mnoho známých sposivatelů, například Gottfried Keller, Konrád
Ferninand Meyer, Hermana Hesse či Carl Spitteler.
Hermann Hesse - malíř, romanopisec a básník získal za svá nejvýznamnější díla jako
Siddhártha, Narcis a Golmund nebo Hra se skleněnými perlami Nobelovu cenu za
literaturu v roce 1946. Carl Friedrich Georg Spitteler ji obdržel už v roce 1919.
Přestože ve Švýcarsku vzniklo jódlování a některé specifické druhy hudby i tance, není
tato země považována za příliš muzikální. Známějšími se až ve dvacátém století stali
Arthur Honegger, Frank Martin či Othmar Schoeck.
V Lucernu si získal tradici výroční festival mezinárodní hudby, v Montreux můžete vždy
v červenci navštívit jazzový festival.
Ve Švýcarsku se narodilo několik pro vědu velmi významných osobností, ale díky tomu,
že emigrovali nebo hodně cestovali, málokdo si vzpomene na zemi jejich původu.
Například Theophrastus Bombastus von Hohenheim známý též jako Paracelsus.
Alchymista, astrolog a lékař, zakladatel moderní chemie, se narodil ve Švýcarsku na
přelomu 15. a 16. století.
Fyzik a matematik švýcarského původu, Leonhard Paul Euler, který se zabýval
diferenciálním počtem a teorií grafů, ale většinu života strávil v Rusku a Německu.
Ne všichni však ze Švýcarska odcházeli – například držitel Nobelovy ceny za fyziku,
původně německý občan, Albert Einstein se naopak ve svých 16 letech do Švýcarska
přestěhoval (v roce 1895) a v roce 1901 získal švýcarské občanství.

Na seznamu UNESCO má Švýcarsko zapsáno 6 památek:
Staré město v Bernu (1983)
Klášterní areál St. Gallen (1983)
Benediktinský klášter St. Johann v Müstair (1983)
Hrady Castel Grande, Castello di Montebello a Castello di Sasso Corbaro v Bellinzoně (2000)
Aletšský ledovec (2001) – 87 km², 25 km dlouhý, pohybuje se rychlostí 10 až 200 m za rok;
Aletšský les – jehličnatý - rarita ve výšce 2000 m n. m.
Monte San Giorgio (2003)
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SLOVNÍČEK
U jídla
Amours de la bouteille
Assiette valaisanne
(une)
Ballon (un)

Carnotzet (un)
Dôle (une)
Fendant (un)
Genepi (le)

Marc (le)
Raclette (une)

William (une)
/la poire William

Poslední kapka z (vinného) džbánu. Ten, komu je nabídnuta, bude mít štěstí
Typické, velmi rozšířené jídlo studené kuchyně: sušené maso, plátek špeku a
starého sýra, okurka, žitný chléb a máslo, k tomu pár skleniček bílého vína
Fendant.
Baňatá sklenka na víno o obsahu asi 1 dl.
Objednáváte-li si víno, pak žádejte “un ballon de fendant (nebo dôle)” nebo “un,
deux, trois, … déci(s) de…”
Typická, útulně zařízená místnost nebo sklípek v domě nebo v hotelu, kde můžete
s přáteli konzumovat vlastní jídla nebo vína.
Název nejrozšířenějšího druhu místního červeného vína. Je poněkud těžší než
Fendant. Další dobrý druh místního červeného vína je Pinot Noir.
Nejtypičtější místní bílé víno. Často se pije k pokrmům jako je raclette a assiette
valaisanne. Další bílá vína jsou Johannes(berg) a Malvoisie.
Alkoholický nápoj (eau-de-vie), který se destiluje ze stejnojmenné alpské rostliny,
která roste ve vysoké nadmořské výšce.
Rostlina (nikoli nápoj!) je ostatně v celém Švýcarsku chráněna.
Rovněž alkoholický nápoj, destilovaný z vinné sedliny. Často se pije jako digestiv
nebo ke kávě.
Sýrová specialita, jež se řadí k nejpopulárnějším jídlům. Koule sýra se rozkrojí
napůl a nahřívá se nad dřevěným uhlím, dokud se sýr nezačne roztékat.
Roztavená vrstva sýra se nožem přenese na talíř. Sousta se jedí co nejrychleji, co
nejteplejší, poté co si je posypeme kořením. Okurky, cibule, brambory vařené ve
slupce (specialitou jsou tzv. “virgules”) a Fendant vlastní chuť sýra ještě
podtrhují.
Alkoholický nápoj (“eau-de-vie”, nebo “liqueur”), připravovaný z hrušek stejného
jména. Významné, ale také drahé jsou značky Morand a Le Bon Père.

Na cestách/zvyky a obyčeje
Avalanche (une)
Lavina. Není třeba se jí obávat v plném létě, jedině snad ve velkých výškách a po
velkém sněžení. Hovoří se o sněhových a bahnitých lavinách. Někdy jsou
vyvolávány uměle, aby se předešlo nebezpečným situacím.
Barrage
Přehrada. Voda se používá při výrobě elektrické energie. Elektrárnám se říká
“usines”: hovoří se tak o “usine de Ferpècle, Arolla, Mottec, Vissoie,…“
Bourgeoisie
Velmi specifický politický pojem, který zahrnuje všechny osoby z rodin, jež
pocházejí odpradávna z konkrétní obce. Velká část těchto lidí již v takové obci
nežije, většinou žije v zahraničí. Všichni však mají zvláštní práva a povinnosti
(např. účast na údržbě vinic a na sklizni vína). Ovšem pouze ti, kdo v obci
skutečně žijí, mají právo účastnit se voleb, které se konají jednou za čtyři
roky.“Starousedlíci” mají celou hierarchii, zahrnující funkce jako je “président”,
“vice-président” a “conseillers”. Rada spravuje obecní majetek, jehož může být
hodně (kostel, škola, pastviny, vinice, horské svahy). Vztahy mezi často bohatými
starousedlíky a chudou obcí představovaly často potíže. Proto se řada
starousedlíků rozhodla pro fúzi s obcí, takže obecní rada a starosta (président
communal) řídí starousedlíky (bourgeoisie). Na jiných místech zůstala organizace
starousedlíků samostatná, což je případ Anniviers.
V průběhu měsíce ledna se starousedlíci scházejí ke společným oslavám
(přijímání nových členů) a aby provedli kontrolu svých aktivit. Tyto oslavy jsou
označovány jako “les rogations”.
Chalet (un)
Název bytu pro jednu rodinu v horách. Často obývá jedna rodina jedno patro, jako
je tomu ve výškových budovách v Evolène/Haudères. V údolí Rhôny se vyskytují
spíše “vily”, kamenné domy obývané jednou rodinou.
Etat
Označení pro kanton, nikoli pro švýcarskou konfederaci.
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Fifres et tambours

Inalpe (un)

Indigène

Loto (le)

Mi–été (la)

Président
Tir (le)

Usine (une)

Typický orchestr s píšťalkami (fifre je dřevěná píšťalka vydávající ostré vysoké
tóny) a bubínky. Skupiny jsou oblečeny ve vlastních krojích a vystupují při
slavnostech a folklórních průvodech.
Po několikatýdenním pobytu na „mayens“, loukách poblíž vesnice, se stádo
přesunuje koncem června na alpské pastviny. Při shánění jednotlivých menších
stád vznikají spontánní „combats de reines“ či zápasy krav.
Přesun stád je příležitostí k pořádání slavnosti. Dříve šla se zvířaty celá vesnice
s farářem v čele, nyní je to často uměle organizovaná turistická záležitost.
Označení autochtonních obyvatel (místní) v protikladu k lidem, kteří jsou v kraji
cizí. „Tarif indigène” je výhodná sazba ve veřejné dopravě, určená právě pro lidi
z určitého kraje.
Velmi populární sázková hra, organizovaná jako zdroj financí pro spolky a farnosti.
Hry se účastní celá vesnice. Každý hráč dostane kartu s čísly,
z měšce se vytahují čísla a vyvolávají se. Hráč, který uslyší číslo, uvedené na jeho
kartě, smí toto číslo zakrýt. Ten, kdo má svou kartu zaplněnou nejdříve, vyhrává.
Typický výraz, který se používá při kontrole vítězovy karty je “le carton est bon!”.
Výkřiky v sále: “Coup de sac! Grand coup de sac! Quine!”
Dříve sváteční den – den volna pro pastevce z alpských pastvin. Datum se na
různých pastvinách lišilo (15. srpna, 24. srpna nebo i začátek září), a to podle
světce, jemuž byla zasvěcena blízká kaple, od které v daný den vycházelo
procesí, kde se sloužila mše.
V současné době je la mi–été velkolepý folklórní svátek s průvodem, fifres et
tambours, soubory v místních krojích, vyzdobenými vozy. Svátek je zakončen
velkou tancovačkou. Koná se většinou v polovině srpna nebo o předcházejícím
víkendu. Známé jsou oslavy v Evolène a Saas – Grundu.
Předseda spolku, klubu. Slovem „président” bývá označován starosta, hovoří se o
“président communal” a o “président bourgeoisial”.
Střelecký výcvik, většinou povinný (Tir obligatoire), oznamovaný na velkých
plakátech (avis de Tir). Každý Švýcar zůstává po absolvování vlastní vojenské
služby (l’école des recrues) velmi dlouho zapojen do činnosti armády, mimo jiné i
pravidelnou účastí na střeleckém výcviku. Místo nebo zařízení, kde se výcvik
koná, je označováno jako tir nebo „stand de tir”.
viz barrage

Na procházce nebo na výletě
Abris
Protiatomový kryt pod mnoha veřejnými budovami a chatami.
V případě katastrofy zde najde obyvatelstvo útočiště.
Alpage
Alpská pastvina, položená výše než “mayens”, většinou až nad hranicí lesního
porostu (= ± 2 200 m). Stádo se na nich zdržuje zhruba od konce června do
poloviny září.
Arolla (un)
Limba, druh borovice, snadno rozeznatelná podle uspořádání větví, jež připomíná
mnohoramenný svícen. Má drsný vzhled, jehlice vyrůstají v chomáčích po dvou
až pěti jehlicích, kůra je šupinatá. Tento strom je stále vzácnější. Najdete jej ještě
ve Val d’Arolla, jemuž dal jméno.
Bouquetin (un)
Alpský kozorožec, sudokopytník s dutými rohy. Žije ve vysokohorských polohách,
ve skupinkách. Tato zvířata lze nejlépe pozorovat v podvečer, kdy chodí pít
z horských potůčků.
Cabane nebo Hütte
Horské chaty, které jsou většinou cílem dvoudenních výletů.
Přenocování je nutné rezervovat a poté potvrdit správci („gardien“).
Menším chatám se říká většinou “refuges” a nemají správce.
C.A.S. (le)
Švýcarský klub alpinistů, rozdělený na jednotlivé sekce, které většinou vlastní tu či
Club Alpin Suisse
onu horskou chatu.
Chamois (un)
Kamzík. Vyskytuje až ve výškách kolem 3000 m n. m.
Chute de pierres (une)
Značka, která znamená varování před pádem kamení na cestu.
Tato signalizace je výsledkem mnohaleté zkušenosti a pozorování.
Nebezpečí hrozí v období tání, prudkých dešťů a za bouřky.
Cordée
Lano, které se používá k vázání při túrách vedoucích přes sněhové a ledové
plochy.
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Course (une)
Crampons
Crevasse
Föhn (le)
Gardien (un)
Gardien (un)
Glacier (un)

Mayen (un)

Mazot (un)

Piolet

Typické označení horské túry, a to i takové, kterou nevede horský průvodce,
většinou vycházející z horské chaty.
Sněžnice nebo mačky, které se připevňují k botám.
Trhlina v ledovci (nikdy do ní nevstupujte bez doprovodu povolané osoby).
Teplý, suchý jižní vítr, který na jaře způsobuje tání sněhu, takže stáda krav se
mohou přesunout na alpské pastviny.
Správce na většině horských chat, u kterého je třeba se vždy ohlásit.
Ledovec, masa věčného sněhu, přeměněného v led. Pomalu se sune dolů po
svahu hory. Dole pak pomalu taje a stává se pramenem říčky. Často jsou v nich
hluboké trhliny (crevasses). Cesta přes ledovec je vždy nebezpečná. Pokud cesta
vede do chaty, je značená tyčemi nebo navršenými kameny
(des bonhommes). Séracs jsou ostré ledové hroty, trčící vzhůru, vzniklé
v důsledku náhlého sesuvu spodních vrstev ledovce.
Pastvina v okolí vesnice. Stádo se na ní pase v předjaří, kdy čeká, až na alpských
pastvinách roztaje sníh, a poté ještě v září, po „désalpe“.
Horská bouda na pastvině mayen (patro = byt, přízemí = stáj), se nazývá rovněž
mayen.
Dřevěná stodola, postavená na kůlech. Na kůlech jsou umístěny ploché kameny
jako houby, které brání krysám nebo myším, aby se dostaly k zásobám.
V případě, že mazot nemá dveře, otevírá se střecha, aby bylo možné uložit seno.
Na svah a na střechu se položí dlouhé prkno. Seno se sváže do velké plachty, aby
bylo možné jej přepravovat. Obdobná stodola, ovšem s mlatem, se nazývá
“raccard”.
Cepín s kovovým hrotem a krumpáčem. Ideální velikost cepínu je délka těla
cca 2 – 10 cm.

Švýcarská kuchyně
Švýcarská kuchyně je překvapivě rozmanitá, v pohraničí ovlivněná kuchyní francouzskou a italskou.
V horských údolích, kdysi v zimě odříznutých od světa, se z generace na generaci tradují rodinné recepty,
založené na surovinách, které si místní sami vypěstovali a obstarali. Základem jednoduchých pokrmů byly
brambory, kravské a ovčí sýry, mléko, smetana, vejce, ryby, cibule, česnek, pórek, mrkev, celer, majoránka a
petržel, z ovoce jablka, švestky, třešně a višně.
Oblíbeným kořením je jalovec, rozmarýn, celerové semeno, dále rajčatová pasta a hořčice. Z pečiva vedou
briošky.
V každém kantonu se gastronomické umění vyvíjelo odděleně a dodnes lze pozorovat odlišnosti ve
stravovacích návycích mezi jednotlivými regiony.
Jejich světově nejproslulejším sýrem je Emmentall, ovšem labužníci si určitě ještě vzpomenou například na
polotuhý appenzellský sýr nebo na Gruyere (slanější s ořechovou příchutí). Do většiny sýrů je při přípravě
přidávána i celá řada bylinek rostoucích na alpských svazích.
Zajímavosti nejen ze švýcarské kuchyně:
- Julius Michael Johannes Maggi, který vynalezl koření Maggi z bílkovin burských oříšků, kukuřice a pšenice,
se narodil roku 1846 ve Švýcarsku.
- první továrna na výrobu čokolády byla založena v roce 1819 u Vevey.
- Müsli má původ ve Švýcarsku. Tato zdravá pochoutka vznikla pod rukama švýcarského lékaře Birchera
Bennera, když se pokoušel podpořit zdravou výživu. Skládá se z ovesných vloček, mléka, jogurtu, lískových a
vlašských oříšků, nastrouhaného jablka a sezónního ovoce.
- mezi švýcarské vynálezy patří instantní káva Nescafé, stolička na dojení, sýry v krabičkách, obrazovka na
bázi tekoucích krystalů, která ruší závislost na připojení k síti nebo suchý zip, který poprvé vyzkoušeli američtí
kosmonauti.
Spropitné
Poplatek za služby je obvykle započten do účtu v restauraci i hotelu, stejně jako do jízdného taxislužby.
Mimořádné spropitné není očekáváno, ale je vítáno.
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TURISTIKA VE ŠVÝCARSKU, HORŠTÍ PRŮVODCI
Švýcarsko je rájem vysokohorské turistiky pro nejnáročnější, který ale nabízí i odpočinkové rekreační pobyty
ve zdravém prostředí s nejčistším vzduchem.
Jsou tu vhodné podmínky pro letní sporty, např. rybaření, jízdu na horském kole, jízdu na koních, paintball,
canyoning, paragliding, i koupaliště pro odpočinek po túrách, v zimě je pestrá nabídka pro lyžování a dalších
zimních sportů. Vše s pečlivým servisem všech poskytovaných služeb.
Široký výběr lanovek a kabinkových lanovek vám všem umožní dostat se do výšek, kde určitě oceníte
působivou scenérii a ta nejkrásnější vysokohorské výhledy.
Švýcarsko nabízí turistům ke zdolání nejen množství alpských vrcholů, ale také využití 60 000 km turistických
tras, od těch nejjednodušších výletních až po vysokohorské a horolezecké trasy. Všechny jsou velmi dobře
značeny a provedou vás po nich žluté informační cedulky, ze kterých můžete vyčíst informaci o cíli a době, za
kterou k němu rychlejší chůzí můžete dojít.
Pro cyklisty je zde vytyčeno 9 národních cyklistických tras s celkovou délkou 3300 km.
Pokud se v horách nevyhnete nepříznivému počasí, můžete využít některou ze 156 vysokohorských chat
Švýcarského vysokohorského klubu.
Nepodceňujte své síly
Nepřeceňujte však horlivost Švýcarů příliš – vysokohorské stezky rozhodně nejsou vybetonované a s nějakou
rychlou a jednoduchou procházkou nemůžete počítat.
Méně zkušení turisté si však mohou zaplatit horského průvodce, k dispozici je jich cca 1200, vždy je ale vhodné
se s někým zkušeným předem poradit. Zvlášť treking na ledovcovém terénu může být někdy nebezpečný.
Ráj horolezců
Švýcarsko je velkým lákadlem pro horolezce z celého světa, ale ne všichni dokáží správně odhadnout své
schopnosti. Zvlášť svahy Matterhornu (zdolány 1865) nebo vražedná severní stěna Eigeru (zdolána 1938)
mohou být velmi zrádné. Téměř všechny čtyřtisícovky můžete nalézt v kantonu Wallis, kde zároveň fungují
desítky horolezeckých škol (pořádají pravidelné kurzy i pro začátečníky).
Slézání vodopádů
Stále oblíbenější se stává i slézání vodopádů v Bernských Alpách, Graubündenu nebo i Wallisu. Mnoho
Švýcarů označuje tyto horolezce za blázny, ale na zamrzlých vodopádech se to horolezci s mačkami a cepíny
jen hemží.
Horské chaty
Nocleh v horské chatě (cabane) je jedinečný zážitek a pro řadu skupin je to doslova a do písmene vrchol jejich
prázdninového pobytu.
Přenocování v horské chatě stojí minimálně 16,00 CHF pro osobu do 16 let, pro osoby od 16 let je cena vyšší.
Neplánujte si výlet do horské chaty o víkendu. Členové C.A.S. (Švýcarského klubu alpinistů) mají přednost a
chaty jsou často přeplněné. Včas si vyžádejte pomoc a radu od Jeky.
Místa v chatě si zarezervujte minimálně týden dopředu!
Pozor: od poloviny července do poloviny srpna přijímají některé chaty pouze 20 účastníků jedné skupiny.
Pokud chcete využít výhodného tarifu pro skupiny mladých lidí, pak zajistěte, aby měl každý při sobě svůj
průkaz. Často stačí i jen seznam účastníků (kde je uvedeno jméno a datum narození).
Vybavení horských chat
Nádobí a deky jsou v chatě k dispozici.
Stravování
Jídlo/potraviny si raději vezměte s sebou ze své ubytovny, provozovatel chaty vám jídlo
uvaří za příplatek 2,00 až 5,00 CHF.
Neplánujte nic složitého, vezměte si s sebou jednoduchá jídla, která jsou rychle hotová
nebo polotovary (např. již upečená kuřecí stehna). Pokud možno jídla, která nevyžadují při
vaření mnoho vody, může to být rýže nebo raviolli, ale ne špagety!!! Má-li vaše skupina
více než 20 členů, budete muset jíst na etapy. V žádném případě nelze jíst na pokojích.
Je stále větší množství chat, kde se stává zvykem (téměř povinností) dát si místní večeři.
V takovém případě počítejte s dalším výdajem ve výši zhruba 11,00 CHF za špagety a až
20,00 CHF za jiné jídlo.
Švýcarské horské chaty jsou skutečně chaty pro alpinisty, nikoli pro turisty. Provozovatelé chat požadují
příchod nejpozději okolo 17 hodiny. Respektujte především noční i denní klid ostatních přítomných alpinistů.
Chraňte přírodu a pomozte provozovatelům chat, aby ve svém okolí nemuseli zakládat odpadové jámy.
Každý si své odpadky bere s sebou zpět do údolí. Ti, kdo se chtějí vypravit do nejvyšších poloh: ve
speciálních obchodech si lze půjčit cepíny (piolets) a mačky (crampons) za zhruba 3,00 až 12,00 CHF /den.
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Horští průvodci
V území nad horskými chatami je doporučeno skupinám chodit buď s velmi zkušeným doprovodem a/nebo
podle pokynů provozovatele chaty, který může nejlépe posoudit povětrnostní podmínky, stav sněhu a ledu.
Doporučení pro výlety do hor
Všechna střediska Jeky se nacházejí v horských regionech, proto i velká část aktivit skupiny v průběhu
pobytu je věnovaná pěším túrám a lezení. Specifické podmínky a nebezpečí v horských regionech, pro
mnohé dost neznámý terén, vyžadují zvýšenou ostražitost a to o to víc, že jste odkázáni víceméně sami na
sebe. Proto byste měli pamatovat na následující doporučení Mezinárodní horolezecké asociace.
Před plánováním výletu si zjistěte, jestli fyzické schopnosti všech účastníků, hlavně dětí, odpovídají
požadavkům, které na ně budou kladeny. Ověřte si, jestli někdo netrpí strachem z výšek nebo jestli nejsou
mezi vámi účastníci s malou výdrží apod.
Plánování je velmi důležité. Využijte vhodné mapy nebo průvodce. Nejen vzdálenost, ale i výškové
převýšení je důležité!
Oblečení a vybavení by mělo být odpovídající zátěži, ale musí být správné. Ujistěte se, že všichni účastníci
mají turistické boty s hluboko profilovanými podrážkami, teplý svetr, lehkou pláštěnku, čepici a rukavice.
Počasí v horách se může velmi rychle a nebezpečně změnit.
Zjistěte si předpověď počasí předtím, než se vydáte na cestu.
Nikdy nechoďte potmě. Čas západu slunce by měl být též zahrnutý ve vašem plánování.
Brzký start, včasný návrat a ujištění o tom, že návrat je možný, ať se stane cokoliv, jsou rozhodujícím klíčem
k bezpečnému výstupu
Nikdy se nevydávejte na cestu sami. I při skupinovém výstupu je společnost zkušeného horolezce přínosem
Rychlost postupu by měla být regulovaná stupněm zdatnosti všech vašich členů, hlavně těch nejslabších.
Příliš velká rychlost vede k rychlé vyčerpanosti. Držte se hranice rozumných možností a nikdy netlačte
skupinu za tuto hranici.
Neodbočujte z označené cesty. Jakmile ji ztratíte, měli byste se vrátit.
Pro zvýšení přístupnosti jsou některé trasy vybavené bezpečnostními řetězy, žebříky nebo stupačkami,
které jsou vystavené různým vlivům počasí v průběhu celého roku, a proto je používejte s velkou opatrností.
Vyhněte se odpočinku na volných skalách a kamenech
Navenek nevinně vypadající povrch nebo skála mohou být kluzké. Zvlášť nebezpečné v tomto ohledu jsou
travnaté svahy!
Jestliže přecházíte velmi nebezpečná místa, je dobré, když dospělí jistí děti lany.
Dělejte krátké přestávky v pravidelných intervalech podle okolností každou půlhodinu. Dejte si lehkou
svačinu.
Dávejte pozor na padající skály a na to, abyste nezpůsobili padání kamenů. Pod vámi mohou být další lidé.
Pamatujte při plánování trasy a doby návratu na to, že cesta zpět je často obtížnější a trvá déle než výstup
Vydejte se na cestu zpět včas. Změna počasí, náhlá mlha nebo neočekávané těžkosti v terénu mohou úplně
zkomplikovat vaši cestu.
Při bouřce se nezdržujte u volně stojících stromů, skalnatých vrcholů nebo na hřebenech a blízko železných
konstrukcí.
Buďte stále ostražití. V případě nehody se snažte upoutat pozornost jiných turistů nebo lidí v horských
chatách. Použijte na to všechny možné prostředky, signalizujte, pískejte, křičte- viz dále Alpský nouzový
signál.
Pokud to bezpečnost vyžaduje, doveďte skupinu do údolí, ale nikdy se nepokoušejte nést dolů zraněnou
osobu. Mohli byste ohrozit její život a životy lidí, kteří ji ponesou. Pokuste se zraněnou osobu uložit co
nejpohodlněji na místě úrazu a nechejte ji tam s jedním nebo lépe dvěma účastníky, kteří na ni dají pozor a
počkají na kompetentní pomoc od horské záchranné služby.
Nehody, které vyžadují pomoc, mohou být oznámené v kterékoliv horské chatě nebo na nejbližší
policejní stanici.
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ALPSKÝ NOUZOVÝ SIGNÁL
Doufáme, že to nebude zapotřebí, ale přece jen uvádíme základní parametry:
V horách (zejména v Alpách) je v případě nouze používán tzv. ALPSKÝ NOUZOVÝ SIGNÁL.
1.

Jedná se o zvukový nebo světelný signál (písknutí nebo bliknutí) vyslaný šestkrát za minutu.

2.

Následuje pauza o délce 1 minuty – posloucháme, jestli někdo neodpovídá.

3.

Pokud takový signál zachytíme, odpovědí je signál vyslaný třikrát za minutu.

4.

Pak opět následuje jednu minutu pauza – snažíme se zjistit, odkud signál přichází a případně
s postiženým navázat kontakt.

Poznámka

Z tohoto důvodu je nutné, aby postižená osoba vysílala nouzový signál až do příchodu
zachránců. Značně to zjednoduší a urychlí její nalezení.
Dostanete-li se do míst, kde se nedovoláte telefonem, tak jednou z mála možností, jak na
sebe upozornit v případě nehody bude pískání na píšťalku.
Píšťalka nemusí být použita pouze k vysílání nouzového signálu, ale může značně usnadnit i
komunikaci ve skupině, např. při spouštění zachránce se zraněnou osobou v členitém terénu
nebo za špatných povětrnostních podmínek.
Je vhodné, aby píšťalka byla z plastu – kovová v zimě přimrzá ke rtům.
ideální s „LED“ světlem – malá, skladná, lehká, vydrží dlouho svítit a prakticky není potřeba
náhradní žárovka. Použití, kromě standardního, i Alpský nouzový signál – možno signalizovat
i na velkou vzdálenost. V případě dlouhodobější akce doporučujeme náhradní baterie.
Jednou z výhod současné moderní doby je bezesporu mobilní telefon, který je v případě
úrazu nejrychlejším způsobem zavolání pomoci.
Záchrana helikoptérou je velmi nákladnou záležitostí, a proto se na každou akci raději
pojistěte i pro tyto případy.
Ve chvíli, kdy helikoptéra přistává, zůstaňte při zemi a chraňte si oči před poletujícími
kamínky. Snažte připoutat i vaše osobní věci (oblečení, batoh apod.).
K helikoptéře přistupujte jen zpředu, aby vás pilot viděl a neohrozil vaši bezpečnost.
S osádkou helikoptéry se můžete domlouvat pomocí platných mezinárodních signálů.
Morseovka: …_ _ _ …
SOS
obě zvednuté paže
Nepotřebuji pomoc
zvednutá pouze jedna paže
Potřebuji pomoc
odpálení červené světlice

Píšťalka

Baterkačelovka
Záchrana
helikoptérou

Mezinárodní
signály

Horská
služba

Bergrettungsdienst 1414 / nebo také 112
www.alpinerettung.ch/alarmierung

Doporučujeme, aby vedoucí skupiny zjistil předem aktuální informace o průchodnosti zvolené
trasy v Informačním centru nebo kanceláři Jeky a nahlásil zde odchod skupiny.
Nezapomeňte na dodržování bezpečnosti na trase.
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ADELBODEN
Adelboden
Adelboden je obec ve švýcarském kantonu Bern, v Bernské vysočině/Berner Oberland.
Adelboden sestává z několika malých dědinek - Dorf, Boden, Bonderlen a Margeli.
Centrum obce Adelboden se nachází v nadmořské výšce 1350 m n. m, nejvýše položené
místo je Grosstrubel ve výšce 3.242 m n. m., nejnižší bod leží v nadmořské výšce
1045 m n. m. v údolí Engstligen. Okolní oblasti dominuje vegetace alpinské tundry, zalesněné
svahy a alpské louky. Nedaleko se nacházejí vodopády Engstlingen.
Minerální
voda
Adelboden

Hory a ledovce Berner Oberland, v jejichž srdci leží Adelboden, jsou jedním z největších
zdrojů speciální minerální vody s velkým zastoupením minerálů a příjemnou svěží chutí.
Díky vysokému obsahu vápníku je voda Adelboden doporučována lékaři pro léčení
osteoporózy, díky hořčíku a síranům pomáhá tělu tišit žízeň a dodává tělu potřebné živiny.

Informační
centrum
Adelboden

Kontakty

Otvírací doba

Adelboden Tourismus, Dorfstrasse 23, Adelboden
tel.: 0041.33.673.80.80
www.adelboden.ch, www.engstligenalp.ch, info@adelboden.ch
Po - pá
8:30 - 12:00 a 13:30 - 18:00 hod.
Sobota
8:00 - 12:00 a 13:30 - 17:00 hod.
Neděle
zavřeno

Obecní úřad

Obecní úřad Adelboden
Obecní úřad Frutigen

Interaktivní mapa
Adelbodenu
Plán Adelbodenu

www.adelboden.ch/de/gps-tracks

Kalendář akcí

Parkoviště Adelboden
adresa
Ceny za parkování

www.3715.ch
www.frutigen.ch/xml_1/internet/de/intro.cfm

www.adelboden.ch/cgibin/xcms/customers/12/files/Adelboden_Ortsplan_2017_UKL_web.pdf
www.adelboden.ch/de/eventkalender

Parkoviště v centru obce se nachází souběžně s ulicí Dorfstrasse, cca 200 m
od dolní stanice lanovky Adelboden Dorf – Silleren.
Parkhaus Zentrum, Zelgstrasse 2, 3715 Adelboden
www.3715.ch/inhalte/Unterlagen_bis_2016/Parktarife_per_001.12.2014.pdf

Sportovní centrum Adelboden
Freizeit- und Sportarena
V novém objektu Freizeit- und Sportarena v Adelbodenu je sportovcům
celoročně k dispozici kluziště, curlingová hala, bowling, lezecká stěna
a boulder, restaurace.
Ceny a otvírací doby: www.arena-adelboden.ch
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Turistika v okolí Adelbodenu
V létě je v Adelbodenu otevřeno 7 lanovek, koupaliště, tenisové kurty, pro turisty/cykloturisty vyznačeno
na 200 km tras.
Přímo v okolí Adelbodenu můžete podniknout mnoho zajímavých výletů, které můžete zkombinovat
s návštěvou místních řezbářů, navštívit nádherná horská jezera, např. Blausee či, Oeschinensee s letní
sáňkařskou dráhou obklopené mohutnými horskými masívy.
Zajímavým cílem jsou jeskyně St. Beatus, zámek Thun, města Interlaken a Bern, mezinárodní skautské
středisko v Kanderstegu, kterému se připisuje vznik skautingu…
Díky Wanderpassu (viz výše) můžete využít slev na lanovky, výlety doplnit koupáním, návštěvou horských
chat s možností ochutnávky sýra či fondue apod. a dalšími aktivitami.
V okolí Adelbodenu se nachází řada velehor: Lohner - 3.049 m n. m., Steghorn - 3.146 m n. m., Wildstrubel 3.243 m n. m., Fitzer - 2.458 m n. m., Tschenten - 2.025 m n. m., Gsür - 2.708 m n. m.
Návštěva skautského střediska, chaty „Our Chalet“, návštěva řezbáře, výlet do rokliny Choleren, procházka
vesničkou Adelboden / případně později koupání.
Výlet roklinou Choleren - návštěva řezbářů a zpět do vesnice.
Procházka ke stanici lanovky Engstligenalp, lanovkou nahoru a pěšky zpět.
Lanovkou do Sillerenbühlu, alpskou pěšinou plnou květů do Hahnenmoosu, lanovkou do Geils, místním
autobusem zpět do Adelbodenu.
Lanovkou na Schwandfälspitz, piknik, potom pěšky k řezbářům.
Pěšky do výrobny sýrů, odtud pěšky na Elsigenalp, lanovkou a zpět autobusem.

Spissenweg
AdelbodenFrutigen

Horská stezka na trase Adelboden – Frutigen s nádhernými výhledy, přechodem přes 22 m
dlouhý most Otterenbachbrücke, a vrcholem u bývalého břidlicového lomu Ratelsspitz. Zde
můžete navštívit výstavu s originálními důlními vozíky a autentickými nástroji, které dokládají
staletou tradici dobývání břidlice. V tomto lomu se až do roku 1954 získával materiál pro
tabule na psaní.

Další trasy

V oddíle Lanovky s provozem v letním období jsou další odkazy na značené trasy a túry.
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Adelboden: kultura, folklor, muzea
Podrobné informace o aktuálních probíhajících akcích dostanete buď na obecním úřadu v Adelbodenu, nebo
v turistickém centru, rovněž tak na webu: www.adelboden.ch/de/eventkalender.
Švýcarské
Zábavný večer, na kterém se podílí každá zúčastněná skupina!
večery
Možné pouze v případě, že se skupina skutečně aktivně podílí na programu, tzn., že
předvede nějakou píseň, scénku apod. pro pobavení publika.
kontakt
Bližší informace poskytne pracovník Jeky v Adelbodenu
vstupné
36 CHF / dospělí
31 CHF / mladší 15 let
Cena
Zahrnuje jídlo, lanovku a hudbu. Nápoje nejsou v ceně.
obsahuje
Vezměte prosím na vědomí, že alkohol je k dispozici pouze v noci, a že
tam budou skupiny různých věkových kategorií.
Řezbářské
Řezbářská dílna p Roberta Trummera a jeho syna, kteří vyřezávají umělecké předměty
výrobky ze dřeva – různé suvenýry i dřevěné odznaky pro skauty.
Ateliér
kontakt
+41 336734306, Blattiweg 11, Adelboden / Lenk,
Trummer
www.trummerwoodcarving.com
otevřeno
po - so
cesta
Z centra Adelbodenu cca 1,5 hod. pěšky – nelze použít autobus.
Lze zkombinovat s výletem do rokliny Chorelen.
Výrobna sýrů
Horská farma, kde se vyrábí sýr, se nachází na trase Bonderlen – Bunderalp, cca 2 hod.
od Adelbodenu. Měli byste zde být do cca 10:30 hod, prohlídka trvá cca 1 hod.
Objednat
Prostřednictvím pracovníka Jeky
otevřeno
Exkurze jsou možné do konce srpna
vstupné 2017
21 CHF dospělí / 13 CHF děti – lanovka a prohlídka sýrárny
35 CHF dospělí / 23 CHF děti – lanovka, prohlídka sýrárny a oběd
Foklórní
Muzeum je umístěno v anglikánském kostele naproti kinu Rex. Zde je připravena výstava
muzeum
folklórních předmětů dokumentující vesnický život v údolí Engstligen: sportovní oblečení,
Adelboden,
minerály a mnoho informací o zvycích a tradicích Adelbodenu.
v údolí
otevřeno
každou středu, 14:00 – 17:00 hod., případně po předchozí objednávce
Engstligental
vstupné
4 CHF/dosp., 2 CHF/děti, nebo 100 CHF/skupina
www.adelboden.ch
Místní večerní
Na náměstí v Adelbodenu se konají pravidelné hudební večery, kde se představí různé
koncerty
hudební skupiny, sbory i zdejší typické hudební nástroje, vč. loveckých rohů.
Skautské
Návštěva prvního ze čtyř světových skautských center, určených jako místo setkání
středisko
různých kultur, jazyků a tradice skautů z celého světa, by měla být zajímavým cílem pro
„Our Chalet“,
skauty a turistické skupiny.
Adelboden
Objekt byl postaven v roce 1932 prvním světovým centrem WAGGGS, World Association
of Girl Guides and Girl Scouts – Světovou asociací skautek na okraji obce Adelboden, ve
výšce 1350 m n. m. Konají se tu různé mezinárodní akce a semináře, nabízí zde také
ubytování pro skupiny, rodiny s dětmi apod.
Návštěvníci jsou vítaní (od začátku června do konce října), ale doporučujeme rezervovat
si prohlídku s doprovodem personálu dopředu.
Obchod se suvenýry, pohledy, odznaky a tričky může být otevřen na požádání.
prohlídka
v době 10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00 hod.
objednávka
prostřednictvím Jeky nebo e-mailem
vstupné
5 CHF/os
kontakt
www.ourchalet.ch/en/home, info@ourchalet.ch, tel. +41 33 673 1226
Další akce v Adelbodenu: http://booking.adelboden.ch/adelbodenfrutigenevents/de/event/list
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SLEVOVÉ KARTY:
Gästekarte – Wanderpass – Regionalpass Berner Oberland
Karta návštěvníka: „Gästekarte Adelboden – Frutigen“
Adelboden nabízí všem hostům kartu návštěvníka, díky které můžete využít slevy na lanovky, na vstupném
do sportovního centra Sportarena v Adelbodenu nebo do Sportzentrum ve Frutigen, slevy na procházky
s průvodcem, apod.,
zdarma můžete např. využít vstup na kluziště, na koupaliště Gruebi, vstup do místního muzea, na koncerty,
na různé atrakce, dětské programy, návštěvu soutěsky Chorelenschlucht apod.
Přehled slev
www.adelboden.ch/de/w/vorteile-gaestekarte
Výběr slev:
lanovka Engstligenalp
25% z ceny jedné jízdy
lanovky
lanovky TschentenAlp a Elsigen-Metsch
20% z ceny jedné jízdy
Adelboden
lanovka Niesenbahn Mülenen
lanovka Silleren-Hahnenmoos
15% z ceny jedné jízdy
Karta Wanderspass = 2 destinace - 10 lanovek – 1 karta
Karta Wanderpass znamená výhodnější použití lanovek a místních autobusů v oblasti Adelboden, Frutigen
a Kandersteg.
Kartu si můžete zakoupit na 1 až 14 dní v turistickém centru v Adelbodenu nebo u stanice lanovek.
Karta na 1 den
Platí pro využití lanovek: TschentenAlp, Elsigenalp, Engstligenalp,
Silleren-Hahnenmoos a Höchst během běžné provozní doby
(viz níže oddíl Lanovky s provozem v letním období)
Platí pro místní autobus Adelboden v době od 3.6. – 22.10.2017.
Karta
Platí pro využití lanovek: TschentenAlp, Elsigenalp, Engstligenalp, Sillerenna 2 – 14 dní
Hahnenmoos, Höchst, Oeschinensee, Allmenalp a Sunnbüel během běžné provozní
doby (viz níže oddíl Lanovky s provozem v letním období).
Platí pro místní autobus na trase Adelboden-Frutigen-Kandersteg v době
od 13. 5. – 22. 10. 2017:
Busy
První odjezd z Adelbodenu 8:50, z Frutigen do Kanderstegu v 9:26 hod.,
poslední odjezd z Kanderstegu 15:57, z Frutigen do Adelbodenu 16:31 hod.
Místní bus v Kanderstegu jezdí v době 10:06 – 17:16 hod.
Cena karty
Dospělí
Děti
Senioři od 64/65 let,
rodiny, skupiny
1 den
41 CHF
22 CHF
33 CHF
2 dny
73 CHF
41 CHF
58 CHF
3 dny
99 CHF
57 CHF
78 CHF
6 dní
162 CHF
92 CHF
129 CHF
Více
www.adelboden.ch/de/s/wanderpass
o Wanderpasu
leták s mapkou, lanovkami, turistickými trasami, parkovišti:
http://www.adelboden.ch/cgibin/xcms/customers/12/files/rz_AT_Wanderkarte_Sommer2017_web.pdf

Regionalpass Berner Oberland
Mimo místní slevové karty existuje ještě systém výhod pro celý region, tzv. Regional-Pass Berner Oberland.
Kartu můžete výhodně využít pro železniční, autobusovou a lodní dopravu a pro lanovky.
Karta se prodává na 4, 6, 8, nebo 10 dní.
Vše o kartě
www.regionalpass-berneroberland.ch/de/pass-and-infos/der-pass
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LANOVKY S PROVOZEM V LETNÍM OBDOBÍ
V létě můžete v Adelbodenu využít 7 lanovek.
Při plánování turistických tras a využití lanovek zvažte, zda bude pro vás výhodnější zakoupit si kartu
Wanderspass (viz výše) anebo pro lanovky v okolí Adelbodenu využijete zakoupení denní karty
„Silleren-Hahnenmoos“ nebo si zakoupíte jízdenky jen n určitý úsek lanovky.

Denní karta /Tageskarte
„Silleren-Hahnenmoos“
*Sleva = speciální cena

dospělí
děti
dosp. se slevou* děti se slevou*
35 CHF
20 CHF
30 CHF
16 CHF
pro rodiny, pro ženy od 64 a muže od 65 let, skupiny od 10 osob,
nebo pro držitele karty Gästekarte Adelboden

Lanovky Adelboden a okolí
Dorfbahn Adelboden - Oey
Gondola z centra Adelbodenu „Dorf“ do části – Oey.
Odtud můžete pokračovat dalšími lanovkami k dalším vrcholům:
od Bergläger například přes Geils k Hahnenmoos, nebo ke stanici
lanovky na Sillerenbühl. Ze Sillerenbühl přes Aebi do Adelbodenu, nebo
na Geils či Hahnemmoos.
Údaje o lanovce
Trasa lanovky
Otvírací doba
Cena 2017

Dolní stanice lanovky Adelboden leží ve výšce 1.268 m, horní stanice 1.355 m,
převýšení 87 m, délka lanovky 439 m, doba jízdy 2 min.
Mapa dole na stránce: www.bergbahnen.org/seilbahn/443/de/daten.php
V době 3. 6. - 15. 10. 2017
Po- so 9.00 - 17.00 hod.
Neděle 8.00 - 17.00 hod.
využití denní karty /Tageskarte „Silleren-Hahnenmoos“ – viz výše

Oey – Bergläger – Sillerenbühl
Gondola z Oey, kde se nachází i parkoviště pro bus – ke stanici Bergläger
ve výšce 1.491 m a odtud k vrcholu Sillerenbühl 1.974 m, výchozímu
místu pěších túr. Na výběr máte jak z těžších vrcholových tras, tak
i z kratších pohodlnějších túr nebo okruhů.
Údaje o lanovce
Trasa lanovek
Otvírací doba
Ceny a
variace lanovek
na trase

Dolní stanice leží ve výšce 1.496 m, horní stanice 1.979 m,
převýšení 483 m, délka lanovky 1.295 m., doba jízdy 5 min.
Mapa dole na stránce: www.bergbahnen.org/seilbahn/443/de/daten.php
V době 3. 6. - 15. 10. 2017
Po- so 9.00 - 17.00 hod. Neděle 8.00 - 17.00 hod.
Lanovky a ceny 2017
dospělí
děti
dosp. se
děti se
slevou*
slevou*
Oey – Sillerenbühl, jedna jízda
25,10 CHF 14,60 CHF 22,20 CHF
12 CHF
Oey – Sillerenbühl, tam i zpět
Využití karty Tageskarte „Silleren-Hahnenmoos“:
Oey – Bergläger, jedna jízda
15,30 CHF
9,20 CHF
14,30 CHF
7,40 CHF
Oey – Bergläger, tam i zpět
26,70 CHF 15,60 CHF 22,50 CHF 12,90 CHF
Bergläger – Sillerenbühl,
9,80 CHF
5,80 CHF
7,90 CHF
4,80 CHF
jedna jízda
Bergläger – Sillerenbühl,
17,10 CHF 10,10 CHF 14,10 CHF
8,40 CHF
tam i zpět
Dorf – Sillerenbühl, jedna jízda
28 CHF
16,50 CHF 23,10 CHF 13,40 CHF
Dorf – Sillerenbühl, tam i zpět
Využití karty Tageskarte „Silleren-Hahnenmoos“:
Dorf – Bergläger, jedna jízda
19,40 CHF 11,30 CHF 16,10 CHF
9,50 CHF
Dorf – Bergläger, tam i zpět
33,60 CHF 19,50 CHF 27,80 CHF 16,40 CHF
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Geils – Hahnenmoos
Od horní stanice lanovky Sillerenbühl 1.974 m přejdete za cca 45 – 60 min.
po žluté nebo modré pohodlné trase ke stanici lanovky Geils. Od vrcholu
Hahnenmoos jsou značené vrcholové trasy k Regenboldshorn (cca 50 min.),
zpět k Sillerenbühl (cca 1,5 hod.), okruh přes Metsch (cca 2 hod),
k Simmenfälle (cca 2,5 hod.) apod.
Údaje o lanovce
Trasa lanovky
Otvírací doba
Ceny 2017

Dolní stanice lanovky 1.715 m, horní stanice 1.955 m,
převýšení 240 m, délka lanovky 1.450 m, doba jízdy 7 min.
dole na stránce: www.bergbahnen.org/seilbahn/3469/de/daten.php
V době 24. 6. - 15. 10. 2017
Pondělí - neděle
9:00 – 16:50 hod.
Lanovka
dospělí
děti
dosp. se
děti se
slevou*
slevou*
Geils - Hahnenmoos,
9,80 CHF
5,80 CHF
7,90 CHF
4,80 CHF
jedna jízda
Geils – Hahnenmoos, tam i zpět 17,10 CHF 10,10 CHF 14,10 CHF
8,40 CHF

Sesselbahn Bergläger - Höchsthorn
4 sedačková lanovka, vybudovaná v roce 2015, vás vyveze do výše
1.903 m. Odtud můžete pokračovat vrcholovou trasou přes
Chuenisbärli a sestoupit do Oey, nebo zpět ke stanici lanovky
Bergläger kratší trasou přes vodopád Bütschfall, nebo delším okruhem
přes Geils…
Údaje o lanovce
Trasa lanovky
Otvírací doba
Ceny

Poznámka

Dolní stanice lanovky 1.486 m, horní stanice 1.883 m,
převýšení 397 m, délka lanovky 1.124 m, doba jízdy 4 min.
Mapa dole na stránce: www.bergbahnen.org/seilbahn/3505/de/daten.php
V době 24. 6. - 15. 10. 2017
Sobota 9:20 -16:45 hod. Neděle 8:20 – 16:45 hod.
Lanovka
dospělí
děti
dosp. se
děti se
slevou*
slevou*
Bergläger – Höchst, jedna jízda
9,80 CHF
5,80 CHF
7,90 CHF
4,80 CHF
Bergläger – Höchst, tam i zpět
17,10 CHF 10,10 CHF 14,10 CHF
8,40 CHF
Od vrcholové stanice vede značená trasa:
Panoramawanderweg Höchst - Hahnenmoos - Sillerenbühl.
www.wanderungen.ch/de/wandern-total/aktuell/4er-sesselbahn-berglaeger-hoechstund-panoramawanderweg-hoechst-sillerenbuehl.html

Adelboden - TschentenAlp
Gondoly vám usnadní přístup na vrcholové túry, např. kratší okruh
ke Schwandfeldspitz (2.025 m), nebo delší túru přes
Schwandfeldspitz k Furggeli (Gsürweg) – cca 2 hod., nebo trasou
k Hörnliweg (zde se ve výšce 1.500 m nachází alpská zahrada
Alpengarten Höreli kde je na 700 druhů květin a bylin) a dále zpět do Adelbodenu.
Údaje o lanovce
Dolní stanice lanovky 1.369 m, horní stanice 1.942 m, převýšení 573 m,
délka lanovky 1.257 m, doba jízdy 7 min., jezdí každých 20 min.
kontakt
www.tschentenalp.ch
Trasa lanovky
Dole na stránce: www.bergbahnen.org/seilbahn/438/de/daten.php
Dolní stanice lanovky se nachází v centru Adelbodenu, naproti Tourist Center.
Otvírací doba
V době 10. 6. - 15. 10. 2017
Sobota 9:20 -16:45 hod. Neděle 9:00 – 17:00 hod.
Jezdí každých 20 min, v době 12:00 -13:00 a od 17 hod. každých 30 min.
Ceny
Lanovka
dospělí
děti
dosp. se
děti se
slevou*
slevou*
*se slevami - info Adelboden- TschentenAlp
16,50 CHF
10 CHF
13CHF
8,50 CHF
viz výše
jedna jízda
Adelboden- TschentenAlp,
24 CHF
14,50 CHF
19 CHF
11 CHF
tam i zpět
Poznámka
Od 15:30 hod. je možné zakoupení tzv LastMinute Ticket za 5 CHF/os.
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Unter dem Birg – Engstligenalp 2
Autobus z Adelbodenu vás vyveze na parkoviště u stanice lanovky Unter
dem Birg. Lanovkou se dostanete k náhorní plošině Engstligenalp ležící
ve výšce 1.964 m. Odtud můžete zvolit okruh okolo Engstligenalp, nebo
za cca 15 mit od horní stanice dojít k jedněm z nejkrásnějších vodopádů
ve Švýcarsku, jejichž mohutné vody padají až do hloubky 600m, nebo navštívit malou
vodní elektrárnu, která vyrábí proud pro cca 500 domácností…
údaje o lanovce

Dolní stanice lanovky 1.407 m, horní stanice 1.971 m, převýšení 564 m,
délka lanovky 1.215 m, doba jízdy 7 min., jezdí každých 20 min.

kontakt
trasa lanovky
otvírací doba
Ceny 2017

http://www.engstligenalp.ch/de/s/betriebszeiten
dole na stránce: www.bergbahnen.org/seilbahn/432/de/daten.php
10. 6. - 22. 10. 2017
8:30 – poslední výjezd 16:50 hod. poslední sjezd 17:10 hod
Lanovka
dospělí
děti
mládež
senoiři
Unter dem Birg – Engstligenalp
22 CHF
9 CHF
16 CHF
16 CHF
jedna jízda
Unter dem Birg – Engstligenalp,
32 CHF
12 CHF
24 CHF
24 CHF
tam i zpět
slevy - skupiny
jedna jízda
11 CHF
4,50 CHF
min. 10 osob
tam i zpět
16 CHF
6 CHF
Sleva s Gästekarte
25% z běžné ceny jízdného
Popis tras + mapy www.engstligenalp.ch/de/s/rundwanderweg
Prohlídka sýrárny kontakt
Engstligenalp, +41 (0)33 673 32 70, info@engstligenalp.ch
Objednávka nutná den předem do 14:00 hod., min. počet 10 osob
Ceny
Jen prohlídka sýrárny: 8 CHF /os,
Prohlídka sýrárny + lanovka tam i zpět: 59 CHF dosp., 39 CHF /děti

Elsigbach – Elsigenalp
Z Adelbodenu přejet do údolí Engtligental a dále přes osadu Achseten k dolní
stanici lanovky. Nedaleko horní stanice lanovky se nachází horské jezero
Brandsee (1.800 m), kde se můžete vykoupat, nebo jezero Elsigsee, které ale
začátkem srpna má méně vody.
Údaje o lanovce
kontakt
trasa lanovky
otvírací doba
Ceny 2017

Poznámka

Turistické trasy

Dolní stanice lanovky 1.334 m, horní stanice 1.804 m, převýšení 470 m,
délka lanovky 1.489 m, doba jízdy 7 min., jezdí každých 15 min.
http://www.elsigen-metsch.ch/de/s/betriebszeitenpreise
www.elsigen-metsch.ch/de/s/home
Dole na stránce: www.bergbahnen.org/seilbahn/504/de/daten.php
V době 3. 6. – 22. 10. 2017 Červenec + srpen
8.30 - 17.00 hod.
Poslední výjezd 16:45 hod. Poslední sjezd 17:00 hod.
Lanovka
dospělí
děti
dosp. se
děti se
slevou*
slevou*
Elsigbach – Elsigenalp, nahoru
14 CHF
8 CHF
11 CHF
6 CHF
Elsigbach – Elsigenalp,dolů
10 CHF
5 CHF
8 CHF
4 CHF
Elsigbach – Elsigenalp,obě jízdy
18
10
15
8,50
Na úseku silnice Achsete, kostel – dolní stanice lanovky lze jet autem na parkoviště,
ale pro skupinu je třeba využít shuttle bus.
Jizdní řád: www.elsigen-metsch.ch/de/s/anreisesommer
Trasy z Elsigenalp: www.elsigen-metsch.ch/de/s/wanderroutenelsigenalp
Trasy Metsch/ Höchst http://www.elsigen-metsch.ch/de/s/wanderroutenmetschhoechst
Trasy z Allmenalp: www.elsigen-metsch.ch/de/s/wanderroutenallmenalp
www.elsigen-metsch.ch/de/s/wanderparadies
http://www.elsigen-metsch.ch/de/s/wanderroutenelsigenalp
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Lanovky Adelboden - Lenk
Spojení Adelboden – Lenk zajišťují lanovky Stand-Xpress I & II.
Využitím lanovek z Adelbodenu Geils – Hahnemmoos nebo Bergläger –
Sillerenbühl a pěší túrou okolo jezera okolo Speichersee Brenggen se
dostanete ke stanici nové lanovky Metschstand.
10 místná gondola vás přemístí k Metsch a druhá gondola k parkovišti
Rothenbach Rothenbach nedaleko vesnice Lenk.
údaje o lanovkách Stand-Xpress I.
Dolní stanice lanovky 1.469 m, horní stanice 2.096 m, převýšení 627 m,
délka lanovky 2.151 m, doba jízdy 6 min.
Stand-Xpress II.
Dolní stanice lanovky 1.073 m, horní stanice 1.469 m, převýšení 396 m,
délka lanovky 886 m, doba jízdy 2,5 min.
kontakt
www.lenk-bergbahnen.ch/de/lenk-sommer/bahnen-sommer/index.aspx
www.adelboden-lenk.ch
Trasa lanovky
Dole na stránce: www.bergbahnen.org/seilbahn/3491/de/daten.php
otvírací doba
V době 3. 6. – 13. 8. 2017
Čtvrtek - neděle
9:00 - 17.00 hod.
Poslední výjezd Lenk – Metschstand 16:30 hod.,
poslední sjezd Metschstand – Lenk 17:00 hod.
Ceny 2017
www.lenk-bergbahnen.ch/de/lenk-sommer/tarifesommer/index.aspx
Leták s mapkou
Leták s mapkou a turistickými trasami a zajímavostmi:
a turistickými
http://www.lenk-bergbahnen.ch/cgitrasami
bin/ckfinder/files/Faltprospekt_Sommer_DE_2170095_GzD.pdf
Trasy a mapky
http://www.infosnow.ch/~apgmontagne/?lang=de&pid=59&tab=map-su

Lanovky Kandersteg a okolí
Kandersteg - Oeschinensee
8 místná gondola upravená pro pohodlné nastupování starších osob
i rodin s dětmi. Od horní stanice lanovky pokračujete pohodlnou trasou
asi 1,5 hod. k Oeschinensee, zpět můžete jít po jiné trase až do
Kanderstegu.
Jezero Oeschinensee je zapsané na seznamu Světového dědictví UNESCO.
údaje o lanovce

Dolní stanice lanovky 1.203 m, horní stanice 1.689 m, převýšení 486 m,
délka lanovky 1.287 m

kontakt
Trasa lanovky
otvírací doba

www.oeschinensee.ch
Dole na stránce: www.bergbahnen.org/seilbahn/2996/de/daten.php
V době 17. 6. – 10. 9. 2017 8:00 – 17:50 hod.
Poslední výjezd 17:50 hod. Poslední sjezd 18:00 hod.
Ceny 2017
Lanovka
dospělí
děti
Skupiny od 10 osob
Dospělí
děti
Kandersteg - Oeschinensee
18 CHF
9 CHF
14,40 CHF
7,20 CHF
jedna jízda
Kandersteg - Oeschinensee
26 CHF
13 CHF
20,80 CHF
10,40 CHF
tam i zpět
Sleva pro skupiny Skupiny od 10 osob: na 10 platících osob jedna osoba zdarma
Trasy a mapky
https://www.oeschinensee.ch/wandern-oeschinensee/
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Kandersteg - Sunnbüel
Od horní stanice lanovky a od horské restaurace se můžete vydat
k jezeru Daubensee (2.207 m) nebo k průsmyku Gemmi – Gemmipass
(2.322 m).

údaje o lanovce

Dolní stanice lanovky 1.211 m, horní stanice 1.944 m, převýšení 733 m,
délka lanovky 2.430 m, jezdí každých 30 min.

kontakt
trasa lanovky
otvírací doba

www.sunnbuel.ch/luftseilbahn
Dole na stránce: www.bergbahnen.org/seilbahn/632/de/daten.php
V době 3. 7. – 18. 8. 2017
8:00 – 18:00 hod.
Poslední výjezd 17:30 hod. Poslední sjezd 18:00 hod.
Lanovka
dospělí
děti
Skupiny od 10 osob
Dospělí
děti
Kandersteg - Sunnbüel
26 CHF
13 CHF
20,70 CHF
10,40CHF
jedna jízda
Kandersteg - Sunnbüel
36 CHF
18 CHF
28,80 CHF
14,40 CHF
tam i zpět
www.sunnbuel.ch/sommer/wandern

Ceny 2017

Trasy a mapky

Kandersteg - Allmenalp
Od horní stanice vedou značené turistické trasy do údolí Ueschinental
nebo až do Adelbodenu. Je tu vytyčena i oblíbená ferrata. V horské
restauraci Allmen-Beizli můžete ochutnat zdejší ovčí sýr a různé
speciality.
údaje o lanovce

Dolní stanice lanovky 1.190 m, horní stanice 1.744 m, převýšení 554 m,
délka lanovky 1.113 m, jezdí každých 30 min.

kontakt
trasa lanovky
otvírací doba

www.allmenalp.ch
Dole na stránce: www.bergbahnen.org/seilbahn/631/de/daten.php
V době 17. 6. – 20. 8. 2017 8:00 – 18:00 hod.
Poslední výjezd 17:30 hod. Poslední sjezd 18:00 hod.
Lanovka
dospělí
děti
Skupiny
Skupiny
od 10 osob
od 20 osob
Kandersteg - Allmenalp
11 CHF
5 CHF
9 CHF
1 osoba
jedna jízda
zdarma
Kandersteg - Allmenalp
17 CHF
8 CHF
14 CHF
tam i zpět
12 CHF/noc
www.allmenalp.ch/aktivitaeten/wandern
http://www.allmenalp.ch/aktivitaeten/klettersteig/

Ceny 2017

parkovné
trasy a mapky
ferrata
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Kandersteg a jezero Blausee
Populární vysokohorská vesnička ve výšce 1200 m n. m. leží na úpatí majestátního pohoří Blumlisalp.
Protože leží na železniční trati Lötschberg Baan do Wallisu, je velmi lehko přístupná. Je domovem
mezinárodního skautského centra, které navštěvují skauti z celého světa, což jí dodává skutečně mezinárodní
charakter.
Blausee - Modré jezero, obklopené vysokými horami a nedotčenou přírodou přírodního parku leží na cestě
údolím do Kanderstegu. Bylo vytvořeno před více než 15 tisíci lety a díky tomu, že je stále napájeno
podzemními prameny, je jeho voda křišťálově čistá. Je to ideální místo pro odpočinek nebo piknik, ale musí
se zde zaplatit poplatek za přístup.
kontakt
www.kandersteg.ch
km
Adelboden - Kandersteg (Oeschinensee Rodelbahn): 28 km
Ceny 2017
Pro skupinu 10 – 29 osob
6,00 CHF / os
Pro skupinu 30 – 49 osob
5,50 CHF / os
Pro skupinu více než 50 osob
4,50 CHF / os

Jezero Oeschinen a bobová dráha/Rodelbahn
Jezero se nachází blízko Kanderstegu, a proto je ideální zkombinovat návštěvu jezera s výletem do
Kanderstegu. K bobové dráze vede dvousedačková lanovka. Potom můžete pokračovat 30 minutovou
procházkou dolů k nádhernému jezeru Oeschinen.
kontakt
www.oeschinensee.ch
otevřeno
denně
9:30 – 17:15 hod.
Ceny - Rodelbahn 2017 1 jízda
dospělí 5 CHF / děti 4 CHF
5 jízd
dospělí 20 CHF / děti 15 CHF
10 jízd
dospělí 35 CHF / děti 25 CHF
poznámka
Na 10 platících 1 osoba zdarma
Ceny - lanovka
Viz výše

Další odkazy
Vše o lanovkách
Mobilní aplikace

www.bergbahnen.org/seilbahn/631/de/daten.php
turistika, brožury, city guide atd.: http://mojesvycarsko.com/
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SPORTOVNÍ AKTIVITY
Pronájem kol

V okolí Adelbodenu je mnoho značených turistických stezek, například Panorama tour,
sjezdy z vrcholů Sillerenbühl (1978 m), Geils (1707 m), Hahnenmoos (1956 m) nebo
Tschenten (1940 m) do Adelboden.
Objednání
Kola, včetně helmy, se půjčují prostřednictvím zástupce Jeky Brusel.
kol
Menší množství kol je k dispozici kdykoliv, větší množství je nutné objednat
včas předem.
Cena pro skupiny min. 10 os.
půl dne
8:00 - 12:00 nebo
25 CHF / os
2017
13:30 – 18:00 hod.
celý den
8:00 – 18:00 hod
35 CHF / os

Bowling

6 kuželkových drah je k dispozici v nové hale Sport Arena, Adelboden
Cena
1 dráha
40 CHF/hod
Půjčení bot
2,50 CHF/os
doba
Po-so: 10 -23 hod.
Ne 10-18 hod.

Tenis

V Adelbodenu je několik tenisových kurtů s antukou nebo umělým povrchem.
Cena
Pronájem 1 kurtu
18 CHF/kurt

Canyoning,
společnost

Velkolepé sestupy soutěskami v Grimsel Paas, brodění a skákání do vodních nádrží,
slaňování přes vodopády - celodenní aktivita pro skupiny s osobami starší 14 let. Místní
profesionální organizace poskytuje bezpečnostní vybavení a kvalifikované instruktory.
Cena 2017
115 CHF/os
včetně vybavení a instruktora
délka aktivity
Cca 4 hod.
poznámka
V ceně je pronájem neoprénu a helmy.
V ceně není doprava na místo konání, cca 2 hod. jízdy z Adelbodenu.

Alpine School

Canyoning,
společnost
Interlaken
Outdoor

Za doprovodu kvalifikovaného instruktora si můžete vyzkoušet svou odvahu v tomto
sportu a zvolit si z několika stupnů obtížnosti trasy. Pro skupiny od 14, případně 16 let.
cena
Canyoning Interlaken - základní
95 CHF / os
Canyoning Grimsel – středně náročné
130 CHF / os
Canyoning Chli Schleire – pro pokročilé
170 CHF / os / od 16 let
délka aktivity
Cca 2 – 4 hod.
poznámka
V ceně je pronájem neoprénu a helmy.
V ceně není doprava na místo konání.

Slaňování
společnost

Aktivita se koná poblíž rokliny Chorelenkloof, vzdálené cca 1 hod. pěšky od Adelbodenu
objednání
prostřednictvím zástupce Jeky
Cena 2017
49 CH / os
délka aktivity
2,5 – 3,5 hod., v závislosti na počtu členů skupiny,
začátek v 9:00 nebo 13:00 hod.
poznámka
Včetně materiálu a instrukční schůzky.

Alpine School

Lezecká stěna
společnost

Alpine School

Umělá lezecká stěna v Adelbodenu nabízí 4 stupně obtížnosti, možné pro skupiny od 15
do 50 osob.
objednání
Prostřednictvím zástupce Jeky
Cena 2017
pro skupiny od 15 osob
25 CHF/os
Doba konání
Pondělí + čtvrtek, vždy v době 18:00 – 22:00 hod.
poznámka
Každý účastník může zlézt stěnu 4 x.
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Lezecká věž
lanovka
Sillerenbühl

Lezecká věž u horní stanice lanovky Sillerenbühl: je to dobrodružství, adrenalin
a rozmanitost. Toto lanové centrum je jedinečné v regionu BernerOberland.
Na výběr tu máte dvě věže, tři úrovně a 64 míst, kde může lézt až 90 osob.
Jištěný výstup na vrchol, kde se rozkládá nádherná panoramatická terasa (dostupná díky
lanovce i těm, kteří nejsou horolezci).
objednání
Prostřednictvím zástupce Jeky
Cena 2017
42 CHF/os
Lezecká věž + použití lanovky.
18 CHF/os
Pouze lezecká věž/2 hod.
poznámka
Pro děti 4 – 8 let jsou připraven speciální parkur s 12 prvky.
http://www.adelboden.ch/de/s/kletterturm

Bruslení

Adelboden má krytý zimní stadion, který bývá otevřen i v létě, obvykle jedenkrát týdně –
informace vám podá zástupce Jeky.
objednání
Prostřednictvím zástupce Jeky - zvýhodněná cena
Cena
6 CHF/os
Půjčení bruslí
Brusle se půjčují za poplatek 6 CHF/os v místním sportovním
obchodě Schuhhaus Brunner.
Doba konání
Pondělí + čtvrtek, vždy v době 18:00 – 22:00 hod.
Poznámka
Ice disco se koná vždy v úterý v době 20:00 – 22:00 hod.
Tato aktivita se koná bez dozoru majitele stadionu.

Rafting
společnost
Swissraft
Activity

Pro zájemce je možnost raftingu na řece Lütschine na úpatí Eigeru, kanton Berner
Oberland nebo na řece Rhône, poblíž Sionu v kantonu Valais.
Místní profesionální organizace poskytuje bezpečnostní vybavení a kvalifikované
průvodce.
kontakt
www.swissraft-activity.ch
Cena 2017
Lütschine Senior
95 CHF/os. (pro osoby starší 14 let)
Lütschine Junior
80 CHF/os. (pro osoby starší 12 let)

Adventure park,
lanové centrum
Interlaken

Lanové centrum nabízí například přechod lanového mostu, skoky na laně z mostu
Rehärtibrug, slaňování a další prvky pro vyzkoušení vaší odvahy a zručnosti.
Cena pro skup.
Adventure Park Light programm (využití 6 prvků): 35 CHF/os,
min. 10 osob
zahrnuje materiál a začáteční instruktáž.
Pro osoby starší 10 let.
kombinace
Junior rafting: od 12 let
95 CHF/os
Lanové centrum
Senior rafting: od 14 let
110 CHF/os
+ rafty
Plavba na řece
Trasa z Thun do Bernu
80 CHF/os – od 8 let
Aare
Délka aktivity cca 5 hod., min. 8 osob

Segway

S průvodcem se můžete projet na Segway. Aktivita trvá 30 minut až 2 hodiny
Cena 2017
25 CHF/os

Spaní
na slámě

objednání
19 CHF/os

Prostřednictvím zástupce Jeky
Přenocování na farmě, druhý den ráno se
snídaní
29 CHF/os
Přenocování na slámě, večer na výběr sýr
nebo čokoládové fondue, ráno se snídaní
17 CHF/os pro skupiny do 10 os.
Ochutnávka sýru nebo čokoládového fondue,
bez přespání
14 CHF/os – pro skupiny 10 – 20 osob
12 CHF/os – pro skupiny od 20 osob
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Přechod
roklinou
Chorelen

Roklina patří k nejpůsobivějším divům přírody v kantonu Berner Oberland. Roklina
s vodopády, vodními mlýny a hladkými skalami je přístupná po schůdcích s mostky.
Tento fantastický výlet zahrnuje přechody přes vodu, sestup dolů přírodními vodními
skluzavkami a přechod přes vodopády. Možné uskutečnit za každého počasí.
poznámka
Doporučujeme vzít si s sebou nepromokavé oblečení

Horští
průvodci

Na obtížnější horské túry si můžete zajistit služby zkušeného horského vůdce.
Průvodce v horách doprovází skupinu 10 - 15 lidí.
Před odchodem do hor vždy trasu projednejte se skupinou.
Délka túry se odvíjí od obtížnosti trasy, počasí, zkušeností členů skupiny!
cena
550 CHF/celý den/pro skupinu max. 15 osob
V ceně není vstupné na lanovku!

Horské chaty

Strávit noc v horské chatě je jedinečný zážitek pro mnoho skupin, vrcholem jejich pobytu.
Z horské chaty můžete snadno vyšplhat vyšší vrchol a můžete si vychutnat nádhernou
přírodu ve vysoké nadmořské výšce.
Bližší informace o cenách a otvírací době vám podá zástupce Jeky.

Horské hry
Engstiligenalp

V Engstiligenalp jsou pro vás připraveny různé zábavné úkoly: dojení plastové krávy,
hod kladivem, házení míčků na kravské zvony, podkovy apod.
Vedoucí skupiny obdrží na začátku pokyny a odpovídá za provedení her.
cena
24 CHF / dosp., 16 CHF /děti do 16 let
Délka trvání
Cca 2 hodiny
poznámka
V ceně je použití lanovky tam i zpět do Engstiligenalp
Domluvte s pracovníky Jeky!

Horská zábava

Akce probíhá na horských farmách během celého dne.
cena
Lanovka + horské hry
Lanovka + horské hry + ochutnávka sýra
Dodatečná strava (kuřecí nugety +
hranolky nebo špagety)
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23 CHF/dospělí
15 CHFděti do 16 let
28 CHF/dospělí
20 CHF/děti do 16 let
14 CHF/dospělí
10 CHF/děti do 16 let

KOUPALIŠTĚ
Koupaliště
PanoramaSchwimmbad Gruebi,
Adelboden
kontakt
otevřeno
vstupné
poznámka

Sportovní centrum
Frutigen
kontakt
otevřeno

příjezd
vstupné 2017
poznámka

25 m dlouhý venkovní bazén v Adelbodenu má výborný panoramatický výhled
na Löhner a na hory Wildstrubel a je vyhřívaný díky dálkovému vytápění Adelheiz
na 24 °C. K dispozici je zde volejbalové hřiště a stolní tenis, pro děti dětský bazén
a hřiště, příjemná restaurace.
Risetensträssli, 3715 Adelboden
www.adelboden.ch, info@adelboden.ch, Tel. +41 (0)33 673 15 20
Mimo hlavní sezónu
Denně, 9:00 – 18:00 hod.
V době 15. 7. – 15. 8. 2017
Denně, 9:00 – 19:00 hod.
Zdarma pro JEKA skupiny
Každé pondělí od 18.00 do 20.30 je zde organizována „JEKA Pool Party“.
Vstupné 14 CHF na osobu zahrnuje také večeři, hudbu a množství her.

Velký areál s plaveckou halou a venkovním koupalištěm, restaurací, s bohatou
nabídkou wellnes, minigolfem a několika hřišti.
Sportweg 1, Frutigen
www.sportzentrum-frutigen.ch, tel. +41 33 672 50 50
Venkovní koupaliště
Po, 10:00 – 19:00 hod.
25. 5. – 3. 9. 2017, denně
Út – pá:
9:00 – 21:00 hod.
Víkendy + svátky: 10:00 – 18:00 hod.
Z Adelbodenu směr Spiez a Thun, cca 15 km do obce Frutigen, dále podle
ukazatelů.
Venkovní koupaliště: 5,50 CHF/dosp., 3,50 CH/dítě, rodiny s 2 dospělými: 17 CHF
Pro skupiny zdarma 1 vstupenka na 10 platících osob
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ATRAKTIVNÍ CÍLE - VÝLETY AUTOBUSEM
Mimo výlety, které si naplánujete v okolí Adelbodenu, doporučujeme navštívit světoznámá švýcarská střediska,
zajímavá města a další atraktivity regionu, například výlet na „střechu Evropy“ Jungfrau Joch, kam se
dostanete romantickou cestou horským vláčkem. Zvolíte-li nástup v Lauterbrunne, můžete si také prohlédnout
obdivuhodný trojstupňový vodopád Trummelbach v jeskyni, do které vtékají vody ze tří velehor.
Navštivte překrásná jezera Thun a Brienz, město Interlaken a nádherné vodopády Trummelbach.
Můžete zkusit jeden ze slavných výjezdů horskou železnicí Rothornbahn v Brienzu, vyvézt se lanovkou
na Schilthorn s jeho otáčivou panoramatickou restaurací (výborně vyobrazenou ve filmu „James Bond - Ve
službách Jejího Veličenstva“)…
Město a jezero Brienz a horská železnice Brienz Rothorn Bahn (BRB)
Na jezeře Brienz leží vesničky Bonigen a Brienz. V obci Brienz začíná jediná švýcarská ozubnicová trať
v každodenním provozu již od roku 1892. Vlak s parní lokomotivou Rothornbahn vás po dráze s proslaveným
velkým stoupáním vyveze až na malebný Rothorn ležící ve výšce 2 351 m, kde se nachází restaurace.
Odtud můžete pokračovat po značených horských trasách k Planalp, zpět do Brienz, k průsmyku Brünigpass
atd. Výlet můžete doplnit i plavbou po jezeře, viz dále.
Rothornbahn
Jedna jízda
Tam i zpět
Ceny 2017
Brienz - Rothorn
57 CHF
88 CHF
Brienz - Planalp
37 CHF
57 CHF
Slevy pro skupiny
Od 10 platících osob je jedna osoba zdarma.
poznámka
Pro skupiny od 10 osob je rezervace min. 2 dny předem nutná!
Tel. +41 33 952 22 22, info@brb.ch
Jízdní řád
http://brienz-rothorn-bahn.ch/fahrplan-preise/#1489570541049-1d29edfe-8a18
kontakt
www.brienz-rothorn-bahn.ch

Interlaken a plavba po jezeře Brienz
Interlaken, malebné městečko a atraktivními obchůdky a živými pouličními trhy leží mezi jezery Thun a Brienz,
v srdci hor Berner Oberland. Z Interlakenu můžete jet na výlet lodí do Spizu nebo z Interlakenu Východ (Ost)
do Brienzu.
Ceny lodní dopravy
Skupinová cena
Jedna jízda
Tam i zpět
2017
Interlaken Ost - Brienz:
25,60 CHF/ dosp.
43,20 CHF /dosp.
12,80 CHF/ děti
21,60 CHF/ děti
Thun - Spiez:
17,60 CHF/ dosp.
29,60 CHF/dospělí
8,80 CHF/ děti
14,80 CHF/ děti
Thun - Interlaken West
36 CHF/ dosp.
18 CHF/ děti
kontakt
www.interlaken.ch/en/cruises-lake-thun-and-lake-brienz.html
www.interlaken.ch
http://www.interlaken.ch/de/erleben-sie-interlaken/interlaken-ferienorte/ferien-inbrienz-axalp-schwanden-hofstetten-oberried-brienzwiler/erlebnisse-inbrienz/schifffahrt-thunersee-brienzersee.html
km
Adelboden – Interlaken: 47 km

Interlaken a Chocolate show
Každý den v 17 hod. můžete vidět výrobu různých čokoládových produktů v Grand Café
Restaurant Schuh.
vstupné
16 CHF /os
2017
8 CHF můžete v podobě poukázky dostat zpět při nákupu v obchodě
kontakt
www.schuh-interlaken.ch, Tel. +41 33 888 80 50
poznámka
Pro skupiny od 12 osob můžete sjednat i jinou dobu.
km
Adelboden – Interlaken: 47 km
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Jezero Brienz a skanzen Ballenberg
Skanzen/ Freilichtmuseum v Ballenbergu se nachází u vesnice Hofstetten, cca 22 km
severovýchodně od Interlakenu. Cílem vybudování Ballenbergu bylo shromáždit tradiční
venkovské stavby ze všech částí Švýcarska, a ukázat na jejich typickém zařízení jak se
dříve žilo apracovalo.
Na plochu cca 66 hektarů bylo tedy z různých míst Švýcarska přemístěno skoro 100
originálních domů, starých i několik staletí, jejich původní zahrady a pole, a také na
250 místních domácích zvířat. Některé z domů jsou i vícepatrové. Usedlosti byly na
původních místech rozmontovány a ve skanzenu znovu sestaveny.
Probíhají zde představení tradičních ručních prací, např. práce u pily, pletení košíků,
výroba uzenin a sýrů, pečení bernského chleba atd.
Otevřeno
v době 13. 4. – 31. 10. 2017: denně, 10-17 hod.
Vstupné pro skupiny
22 CHF /dosp., 11 CHF / děti 6 – 16 let
Pokladna pro skupiny
Po – pá, 8:00 -12:00 a 14:00 -17:00 hod.
Platba
Hotovost a kreditní karty
Poznámka
Prohlídka je možná buď s průvodcem, nebo bez průvodce
(s mapou obdrženou u vstupu).
kontakt
www.ballenberg.ch/
Km
Adelboden - Ballenberg: 75 km

Niesenbahn - nejstrmější lanová dráha na světě
Působivá jízda nejstrmější železniční lanovkou na světě na vrchol
Niesen. V první části je stoupání 66%, v druhé 69 %.
Cesta lanovkou trvá v první části 14 minut, v druhé 12 minut.
Z údolní stanice (693 m) jede vlak do přestupní tanice Schwandegg
(1.669 m) a odtud dál do vrcholové stanice Niesen Kulm (2.336 m).
Niesenbahn vám poskytne nádherný panoramatický výhled na
jezero Thun a údolí Adelboden a Lenk.
Lanovka jede i několika tunely.
kontakt
www.niesen.ch
otevřeno
Během letní sezóny jezdí Niesenbahn denně v intervalech 0,5 hod. Při příjezdu
velkého počtu návštěvníků jezdí vlak každých 15 minut bez ohledu na daný jízdní
řád.
Ceny 2017
Jedna jízda
Mülenen–Niesen Kulm
37 CHF
Mülenen–Schwandegg
23 CHF
Schwandegg–Niesen Kulm
21 CHF
Jízda tam i zpět
Mülenen–Niesen Kulm–Mülenen
57 CHF
Mülenen–Schwandegg–Mülenen
36 CHF
Schwandegg–Niesen Kulm–Schwandegg
33 CHF
Jízda tam i zpět od
Mülenen–Niesen Kulm–Mülenen
28,50 CHF
15:30 hod.
poznámka
Pro skupinu od 10 platících osob je poskytována sleva ve výši 20 %, a navíc každá
10. osoba je zdarma!
Za celou skupinu musí platit jedna osoba, která od účastníků vybere jízdné a platí
u pokladny za všechny osoby najednou.
Výlet můžete doplnit návštěvou měst Thun nebo Spiez.
km
Adelboden – Mülenen: 23 km / cca 45 min.
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Horská železnice Jungfraujoch - „Top of Europe“ (3454 m n. m.)
Nad horami Berner Oberland, se majestátně vypíná sněhem pokrytá hora Jungfrau s lesknoucím se vrcholem.
Spolu s neméně slavnými sousedními vrcholy Eiger a Mönch vytvářejí jeden z nejpůsobivějších výhledů
na světě.
Oblast Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn byla v roce 2001 zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
Jungfraujoch je sedlo mezi horami Mönch a Jungfrau v Bernských Alpách na rozmezí mezi kantony Bern
a Valais.
Jungfraujoch je nejnižší místo horského hřebene mezi horami Mönch (4.107 m n. m.) a Jungfrau
(4.158 m n. m.) ležící ve výši 3.471 m n. m. V tomto místě také začíná splaz největšího alpského ledovce
Aletschgletscher.
Pravděpodobně nejdražší horský výstup, i když působivý, vyžaduje si poměrně dost času, doporučujeme
vydat se na cestu brzy ráno. Vzhledem k vysoké nadmořské výšce tento výlet nedoporučujeme osobám, které
mají problém s krevním tlakem.
Ozubnicová železnice Jungfraubahn, pionýrská stavba horských železnic, byla otevřena v roce 1912 a
převážela turisty ze stanice Kleinen Scheidegg na Jungfraujoch, k nejvýše položené železniční stanici
v Evropě, do světa skal, ledu a sněhu.
Nově položených 9 km dráhy prochází 7 km dlouhým tunelem pod horami Eiger a Mönch. V mezistanicích
Eigerwand a Eismeer zastavuje vlak na 5 minut a přes okna můžete obdivovat fascinující horský svět.
Železnice Jungfraubahn překonává výšku 1 400 m. Jedna jízda trvá 50 minut.
příjezd
Vlakem „Berner Oberland-Bahn“ z nádraží Interlaken-Ost do Lauterbrunnen nebo
Grindelwald. Přestup na vlak Wengernalpbahn a dojet do Kleine Scheidegg.
Odtud železnicí Jungfraubahn přímo do železniční stanice Jungfraujoch – Top of Europe.
Příjezd z Interlaken cca 2 hod.
kontakt
www.jungfrau.ch/de/, info(at)jungfrau.ch
Ceny 2017
Pro skupiny, ze stanice nádraží Lauterbrunnen
151,80 CHF / dospělý
75,90 CHF/dítě 6-15 let
Pro skupiny od 10 osob je rezervace předem nutná!
poznámka
km

Průměrná teplota: - 7,9°C
Adelboden – Lauterbrunnen: 57 km

Vodopády Trummelbach u Lauterbrunnen
Tyto fascinující ledovcové vodopády se ukrývají hluboko v horách blízko Lauterbrunnen, kde každou minutu
proteče až 20 000 litrů vody stékajících z hor Mönch, Eiger a Jungfrau, které jsou z poloviny pokryté ledem
a sněhem. Rovněž tento region je zapsán do světového přírodního dědictví UNESCO.
Podzemní lanová dráha vás vyveze do tunelů, galerií a na mosty, díky kterým jsou vodopády přístupné.
Jsou to jediné vodopády tohoto druhu přístupné návštěvníkům. Uvnitř se nachází 8 vodopádů, venku tři.
Je potřebné teplé oblečení a vhodné boty, počítejte s nízkou teplotou uvnitř a mokrými cestami.
kontakt
otevřeno
Ceny 2017

www.truemmelbachfaelle.ch
Tel: 0041 33 855 32 32, Fax: 0041 33 855 32 33
V období červenec - srpen
Pro jednotlivce

km

Adelboden – Lauterbrunnen: 57 km
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8:30 – 18:00 hod.
11 CHF/dospělý
4 CHF/dítě do 16 let

Jeskyně St. Beatus
Impozantní jeskyně se nacházejí na břehu jezera Thun, poblíž Interlaken a rozhodně stojí za návštěvu.
Působivé jsou zejména zrcadlové jeskyně, kde se krápníky odrážejí v křišťálově čistém jezeru "Koh-i-noor".
Stáří krápníků se odhaduje až na 40 000 let. Nacházejí se tu i překrásné podzemní vodopády.
Je to ideální kombinace s výletem k jezeru Thun anebo s návštěvou Interlakenu.
kontakt
otevřeno

Ceny 2017
foto/video
objednání
poznámka
km

www.beatushoehlen.ch
Tel +41 (0)33 841 16 43, Fax +41 (0)33 841 10 64, info@beatushoehlen.ch
Jeskyně
Prohlídky každých 30 minut, délka prohlídky 75 min.,
denně, 9:45 – 17:00 hod.
Muzeum
Interaktivní muzeum bylo otevřené v roce 2013 a využívá
denně 11:30 – 17:30 hod
moderní prezentační techniky k seznámení se s dějinami,
systémem jeskyní a dalšími zajímavostmi.
Pro skupinu 10 – 50 osob
16 CHF/dospělý
9 CHF/dítě
Nově je povoleno fotografování a filmování, ale bez stativu.
Skupinu od 10 osob je třeba předem objednat: +4133 841 16 43, info@beatushoehlen.ch.
Skupina může být přiřazena k jiným návštěvníkům, ale max počet osob přijedné prohlídce
je 50. Prohlídka je komentována v němčině a angličtině.
Adelboden – Thun: 45 km

Lanovka Schilthorn (2970 m n. m.)
Schilthorn se nachází nad horním koncem údolí Lauterbrunnen a horní částí
Kiental.
Působivá síť lanovek vedoucí přes tři horské stanice na vrch Schilthornu byla
proslavená ve filmu James Bond - „Ve službách Jejího Veličenstva“.
Lanovka vede ze Stechelbergu (několik km od Lauterbrunnenu), přes vesničku
Mürren na vrchol, kde najdete otáčivou restauraci s terasou a opravdu
výjimečným panoramatickým výhledem na „střechu Švýcarska“.
kontakt
www.schilthorn.ch
Ceny 2017
Skupinové ceny, min. 10 osob
84,20 CHF/dospělý
ze stanice Stechelberg, tam i zpět
42,20 CHF/dítě
poznámka
Každá 10. osoba zdarma.

Hlavní město Bern
Bern je hlavní město Švýcarska a kantonu Bern. Centrální historické město má asi 130 000 obyvatel, ale
v celém Bernu žije asi 350 000 obyvatel. Bern byl založen roku 1191 na skalním výběžku nad prudkou řekou
Aare v podhůří Bernských Alp.
V nejstarším městě Švýcarska objevíte zachovalou architekturu téměř středověkého charakteru, můžete
strávit nádherné chvíle při objevování kamenných uliček a památek jako je Granary (Kornhaus), kde si čtyři
minuty před každou hodinou můžete prohlédnout slavný mechanický orloj loutkových medvědů.
Mezi význačné památky patří pozdně gotická katedrála Münster s trojlodní basilikou vyčnívající nad střechy
starého města. Nejstarší církevní stavbou ve městě je Francouzský kostel. V Růžové zahradě můžete využít
vyhrazeného prostoru pro pikniky a zároveň si vychutnat i nádherný pohled na město. Upoutají vás jistě i
četné fontány a prameny připomínající i různé historické události.
Ve čtvrtek a v sobotu ráno se konají ve městě trhy.
kontakt
km

www.bern.com/en/
Adelboden – Bern: 67 km
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Ženevské jezero (Lac Léman): Lausanne a Montreux
Lausanne
Geografická poloha města ani nemůže být krásnější. Hlavní olympijské město, rozložené terasovitě na třech
vrcholcích okolo Ženevského jezera, je obklopeno svahy vinic a poskytuje ničím neomezený výhled na Alpy.
Město se dělí na rušnější, výše položené staré město a moderní nové město na březích Ženevského jezera,
které postupně vytlačilo rybářskou osadu Lausanne-Ouchy. Nachází se tu jedna z nejkrásnějších
švýcarských katedrál, vyhlídku můžete doplnit výstupem na věž.
Pamětihodnosti: St-François (františkánský klášter), Cathédrale Notre–Dame, château Ste-Marie, Place de la
Palud (staré centrum) atd.
Výhodnější pro skupinu je, když vás autobus vyveze nahoru a najde místo na vystoupení, a potom čeká na
parkovišti na nábřeží. Místo k vystoupení se tu ale hledá těžko, případně doporučujeme vystoupit u nádraží,
které leží zhruba v polovině kopce.
Od paláce s pomníkem mecenáše kantonu a katedrály panny Marie na vrcholu kopce je krásný rozhled na
město. Cestou dolů starou částí města si můžete prohlédnout kostel sv. Františka na malém náměstíčku.
Kousek nad ním je malý městský orloj v průčelí lékárny a krásně zdobená kašna.
Další informace
www.lausanne-tourisme.ch
Montreux
Město je už od poloviny 18. století oblíbeným lázeňským střediskem. Hosty z celého světa sem lákají
okouzlující výhledy na jezero a hory, historické centrum města i velmi mírné a příjemné podnebí.
Do výše položeného starého města vás vyveze veřejný výtah.
Z Montreux vede velmi příjemná vycházková trasa
plná květin a stromů do impozatního zámku Château
de Chillon, jehož majitelé odtud kdysi kontrolovali
obchod, a to jak po souši, tak po vodě.
Další informace

Otevřeno

9.00 až 18.00. hod
prohlídka trvá 1 hodinu.

Cena 2015,
pro skupiny od 20 osob:

dospělí 9,50 CHF,
děti 6-16 let 5 CHF
www.chillon.ch

kontakt
www.montreux.ch, www.montreux-vevey.com

návrh výletu podél Ženevského jezera
Výlet začnete u nejznámějšího švýcarského zámku Chillon. Není známo, kdy započala jeho stavba, ale do
současné podoby byl dostavěn v polovině XII. stol., kdy patřil hrabatům Savojským. Současnou podobu
získal zámek z XVIII. stol. za vlády Tomáše I. Savojského a jeho synů, zejména Petra II.
Stavba se skládá celkem z 25 budov. Jeho výjimečnost spočívá v tom, že ze strany hor vypadá jako pevnost
a ze strany jezera jako knížecí zámek. Při prohlídce uvidíte pověstné vězení, význačné sály s freskami, je
zde sbírka historického nábytku a předměty užitého umění z olova a staré zbraně. Má strategickou polohu na
cestě do Itálie přes průsmyk St. Bernarda.
Zámek proslavila i Byronova poema Chillonský vězeň. V minulosti zámek hostil významné osoby, například
J. J. Rousseaua, Sheleyho, Viktor Huga a Alexandra Dumase.
Podél břehu jezera se poté vydejte do Montreux, po krásně upravené pobřežní promenádě plné květin,
s nádhernými rozhledy na jezero a hory a s možností odpočinku na lavičkách.
Jsou zde také žebříkové vstupy do jezera, pokud je počasí vhodné ke koupání.
Z Montreux můžete pokračovat do Vevey, kde na vás může čekat autobus. Nedaleko Vevey je rozsáhlé
rodinné sídlo Charlese Chaplina.
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STRAVA A UBYTOVÁNÍ
Kuchyně
Potraviny

Ubytování

Doporučujeme, abyste ustanovili jednu osobu odpovědnou za provoz kuchyně a ke kontrole
účelného spotřebování dodaných potravin.
Po příjezdu si zkontrolujte dodané potraviny podle předem zaslaného jídelníčku.
Doporučujeme, abyste tzv. základ (tj. chléb, Rama, džem, čaj, káva, cukr, mléko, cornflaky)
vyložili na obslužný stůl v jídelně, ze kterého si každý odebere jen to, co spotřebuje.
Šetřete energie - před odchodem z domu vypínejte světla, zkontrolujte uzavření oken.
Dům udržujte v čistotě, závady hlaste majiteli.
Dveře domu zamykejte.
V domě se přezouvejte, boty nechávejte ve vstupní hale či chodbě.
Podlahu ve vstupních částech domu a v kuchyni denně čistěte.
V celém domě je přísný zákaz kouření.

Rozvoz potravin – přídavky, přebytky
Dodávka
potravin

V den rozvozu, tj. 3. a 6. den připravte pro dovozce místo pro nové potraviny
v chladničkách, mrazničkách a na odkládacích pultech v kuchyni.
Po každé dodávce potraviny zkontrolujte. První sloupec v jídelníčku vyznačuje dny
zahrnuté do příslušného rozvozu potravin.

Koření

Jeka dodává jen sůl a pepř. Další koření a byliny si musíte dovézt sami nebo nkoupit v místě.

Nápoje

Jeka dodává kakao, instantní kávu a čaj, voda je z kohoutku.

Přídavky
potravin

V případě, že potřebujete pro skupinu navíc některé ze základních potravin, zanechte
v kuchyni zprávu pro pracovníky Jeky, kteří dovážejí potraviny: jméno ubytovacího
objektu, požadované suroviny a jaké množství.

Zbylé
potraviny

Nespotřebované potraviny si neodvážejte domů. Informujte Jeka pracovníky přebytcích.
Zbylé potraviny naskládejte na konci pobytu do přepravky a nechejte v kuchyni, nebo předejte
zástupci Jeky při předání domu.

Výměna
skupiny

V poslední den vašeho pobytu jsou rozváženy potraviny pro následující skupinu.
Žádáme vás, abyste tyto potraviny pro novou skupinu nepoužívali!

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Ve Švýcarsku se klade velký důraz na separaci odpadů. Prosíme, buďte důslední a kontrolujte třídění odpadů
podle pokynů majitele objektu nebo zástupce Jeky.
případné tekuté Zbytky polévek, omáček apod.
Vylévejte do WC.
zbytky potravin Prosíme vás o ekonomickou spotřebu potravin, aby pokud možno žádné zbytky nezůstaly!
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ÚDRŽBA UBYTOVNY
JEKA přikládá velkou důležitost tomu, aby skupiny, které odjíždějí, zanechaly dům naprosto čistý. Každá nová
skupina ráda vstupuje do domu dobře udržovaného a příjemného. Zvláštní pozornost věnujte čistotě zařízení a
vybavení kuchyně.
Škody, které byste eventuálně mohli způsobit buď na nábytku, nebo vybavení kuchyně, je nutno ohlásit
zástupci Jeky nebo majiteli domu před odjezdem (aby mohly být škody včas napraveny a další skupině byl
předán opět funkční dům). Případné odškodnění by mělo být stanoveno na základě dohody.
Případné výdaje za opravy nebo vyčištění, které vznikly proto, že nebyla respektována uvedená pravidla,
budou vyřízeny buď přímo na místě, nebo účtovány skupině po ukončení pobytu.
Každý vedoucí je osobně zodpovědný za dodržování uvedených pravidel.
Závěrečný úklid ubytovny před odjezdem
Všechny
Posbírat smetí do odpadkových sáčků a odnést do odpovídajících kontejnerů.
prostory
Vyčistit podlahy a otřít odpadkové koše.
Pokoje

Vyčistit nábytek, zejména stoly a skříně.
Ověřit stav lůžek. Je-li to možné, opravit osobně případné škody. Dbejte, aby všechny
matrace byly v ochranném povlaku.
Srovnat polštáře a deky.
Pokud jste sami přemístili lůžka, skříně nebo stoly pro osobní pohodlí skupiny, je třeba je dát
na jejich původní místo. To platí především pro skupiny, které jsou ubytovány v několika
ubytovnách a přenášejí kuchyňské nebo jiné věci z jedné ubytovny do druhé.

WC, sprchy

Důkladně vyčistit toalety, baterie, sprchové vaničky, umyvadla, vyprázdnit a umýt koše.

Kuchyň

Sporáky a trouby důkladně vyčistit, včetně spodních záchytných van pod hořáky a dvířek
trouby.
Před odjezdem vyprázdnit a vyčistit ledničku.
Případné zbytky masa a mražené zeleniny ponechte v mrazáku.
Vyčistit přístroje a uvést do stavu funkčnosti.
Umýt kuchyňskou baterii a nádobí.

Žádáme vás, abyste během pobytu nepřesouvali postele, skříně stoly jak v pokojích, tak ve venkovním
prostoru.
Nekuřte v ložnici!
Když odcházíte z domu, zavřete všechna okna a zhasněte světla.
Nezatloukejte do zdí hřebíky a háčky, ani nepoužívejte agresivní lepicí pásky (např.hnědá balicí páska).
Teplo a světlo v ubytovně
V JEKA ubytovnách ložnice slouží pouze na spaní, proto se zde netopí. Večery zpravidla skupina tráví
v jídelně, kde je tepleji. Nenechávejte nekontrolovaně otevřená okna nebo dveře do ubytovny.
Dospělí účastníci pobytů si často stěžují na slabé světlo v ložnicích.
Připomínáme, že ubytovny mají sloužit převážně mládeži a dětem, u kterých se předpokládá, že večery tráví
v rámci společného programu v jídelně. Světlo v ložnicích slouží pouze k přípravě na spaní. Pokud si chcete
před spaním číst, doporučujeme vzít si s sebou lampičku.

Nebezpečí ohně
Přestože JEKA sama zajišťuje nezbytná opatření, považujeme za svoji povinnost upozornit na to, že ubytovny
jsou plné hořlavého materiálu.
Proto vás žádáme, abyste dávali pozor zvláště v kuchyni a dbali na zákaz kouření v celém JEKA domě!
Ihned po příchodu do ubytovny si ověřte způsob použití hasicích přístrojů a zajistěte, aby všichni věděli, kudy
budovu evakuovat v případě požáru.
Dodávka plynu
Při příchodu do domu najdete v kuchyni nebo v blízkosti kuchyně dvě plynové lahve. Jedna láhev je už
připojená, druhá je náhradní.
Prosíme, vždy informujte zástupce Jeky o tom, že jste přepojili přívod plynu na náhradní láhev. Tak bude
možné ihned zajistit výměnu plynové bomby buď pro použití pro vaši skupinu, nebo pro následující skupinu.
49

KONTAKTY
JEKA-CS

telefon

+420 257 712 049

mobil

+420 602 215 376

e-mail

info@jekacs.cz

Pokud máte jakýkoliv problém, který se nepodaří vyřešit na místě, volejte nebo
pošlete SMS do kanceláře Jeky-CS do ČR, vyřešíme vaši záležitost telefonicky.
JEKA - Bureau
Adelboden,
Švýcarsko

adresa

Chalet Baergose, Bodenstrasse 57
Adelboden, CH-3715 Switzerland

kontakt

+41 336 731 039

pevná linka

+41 786 982 654

mobil

Turistické informační kanceláře
Informační
kontakty
centrum
Adelboden
Otvírací doba

Taxi
Adelboden

tel.: 0041.33.673.80.80
www.adelboden.ch, www.engstligenalp.ch, info@adelboden.ch
Po - pá
8:30 - 12:00 a od 14:00 do 18:00 hod.
Sobota / neděle
neděle 8:30 do 12:00 a od 14:00 do 17:30

Bergmann Adelboden

+41 33 673 28 48

wildstrubel-Taxi

Landstrasse 124 B, Adelboden
info@taxi-bergmann.ch
Sibylle Dänzer Ausserschwandstrasse

Thun

Allenbach Karl

Goldiwilstrasse 14C, 3600 Thun

+41 79 310 31 33

Frutigen

Kander-Reisen

Ringstrasse 18, 3714 Frutigen

+41 79 656 55 63
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+41 79 696 11 59

LÉKAŘSKÁ POMOC, KRIZOVÁ TEL. ČÍSLA
Nemocnice / Bezirksspital Frutigen, Adelbodenstrasse 27
Kontakt

+41 336 722 626

Všeobecný lékař / Allgemaine Arzt
Dr. Bleisch Walter
Adresa
Dr. Reto Konig

Zubař / Zahnarzt
Dr. Bergant M.
Dr. Steiner M.

Lékárna / Apotheke
Beat Inniger

Kontakt
Adresa
Kontakt

Dorfstr. 40, 3715 Adelboden
+41 33 673 13 48
Dorfstr. 6, 3715 Adelboden
+41 33.673.26.26

Adresa
Kontakt
Adresa
Kontakt

Ob. Bahnhofstr. 17, Frutigen
+41 33.671.10.81
Dorfstr. 2, Frutigen
+41 33.672.37.37

Adresa
Kontakt
Otevřeno

Dorfstrasse 16, Adelboden
+41 33 673 13 75
Po – Pá
8:00 – 12:00 + 13:45 – 18:30 hod.
sobota
8:00 – 12:00 + 13:45 – 17:00 hod.

Švýcarská lékařská komora provozuje své webové stránky, na kterých je možné najít odborného lékaře
v blízkosti místa vašeho pobytu, který mluví česky (nebo jiným, pro vás srozumitelným, jazykem a který má
pro vás aktuální specializaci.
Stránky jsou k dispozici v němčině, francouzštině, italštině a angličtině.
Web adresy
www.doctorfmh.html

Krizová telefonní čísla

Záchranka / ambulance

144

Policie

117

Hasiči

118

Horská služba/ Bergrettungsdienst

1414 nebo 112
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