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Uprosted horského masivu Diavolezza v kantonu Graubünden se k nebi zvedá 
majestátní Piz Bernina se svými psobivými skalnatými hebeny. Piz Bernina je 
nejvyšší a zárove jediný tytisícový vrchol Východních Alp. Podobn impozantní 

– i noní – pohledy na tento horský masiv si nejlépe vychutnáte z horského hotelu 
Diavolezza, kde se svtov proslulá panoramata ledovcem pokrytých velikán dají 
pozorovat pímo z rozlehlé terasy. A jaké by to teprve bylo se sklenkou šampaského 
v nejvýše položené víivce svta?

FOTO: PETR SOCHA  SNOW.CZ 3
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Miss Swiss Martina Hingisová
Rozhovor se slavnou bývalou tenistkou 

v ulicích Curychu
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Švýcarská láska

Všechno ti vydrží tak dlouho, jak dlouho to 

k tobě putuje, zpívá se v jedné písni. Proč si toto 

veskrze univerzální rčení spojuji se Švýcarskem? 

Dobře si vzpomínám na doby, kdy jsem se popr-

vé ocitl na švýcarské půdě. Všeobecná dokona-

lost kolem mě ani ne tak fascinovala, jako brzdila. 

Kapsy prázdné, rozhled omezený léty v socialis-

tické realitě. Nepatřím sem, říkal jsem si. Vše mi 

přišlo chladné, nepostižitelné, cizí… Jako když se 

chudý sedlák omylem ocitne na dýchánku aris-

tokratů.

Značka Švýcarsko ze sebe chrlí superlativy, je to 

autorita ve většině lidských oborů. Luxus a ne-

kompromisní kvalita, které v sobě sousloví swiss 

made obsahuje, jsou přeci na druhé straně barikády než obyčejnost a u lidu prostého vzbuzují obavy a podvědomý strach. Tak nějak jsem to tehdy cítil i já. 

A možná nejen já.

Ale přišla doba sbližování. Za dokonale padnoucím drahým oblekem se začala objevovat osobnost, která není chladná, naslouchá a je štědrá víc, než by se podle 

zjevu zdálo. Nejdříve mi představila své fyzické, rozuměj přírodní krásy, poté mě nechala lehce nahlédnout i do svých kulturních a lidských útrob. Prostřednictvím 

svých průvodců mě pozvala na cestu švýcarského poznávání. A byť jsem i dnes teprve na jejím začátku, leccos jsem již postřehl.

Třeba to, že Švýcaři nejsou suchaři, jak se často tvrdí. Jen jsou pevněji navázáni na svou půdu a tradice. Že jejich demokracie není infantilní hra, ale pevný základ stabi-

lity tamní společnosti – stability věcné i morální. Švýcarská společnost nemá důvod se otřásat společně s evropským okolím kvůli každé vzdálené bouři. Nepropadá 

módním vlivům a emocím. Švýcaři nespěchají, a možná proto dojeli tak daleko. Žijí v harmonii minulosti a dneška, žijí bohatě, leč nikoli spotřebně. Možná energie 

vysokých hor a čirých jezer jim dává klid a odplavuje zbrklost, která plodí panelová sídliště a socialistické revoluce… Švýcarsko je osobnost. Po všech stránkách.

Zpět k textu v prvním řádku, jenž praví, že cesta skutečných hodnot k lidským srdcím nebývá krátká. V případě mém a Švýcarska nyní dospěla až do fáze vzniku ča-

sopisu, jehož je Švýcarsko jediným a hlavním tématem. SWISSmag má za cíl sledovat jeho kulturu, přírodní krásy, minulost, současnost… Časopisu jako vstupenky 

pro ty, kteří ještě neviditelné kouzlo Švýcarska 

nepostřehli, ale zejména jako kamaráda a rádce 

pro všechny, kdo mají Švýcarsko rádi či je s ním 

pojí nějaký vztah. 

Věříme, že se vám SWISSmag bude líbit – byť 

toto první je zatím značně omezené startovací 

číslo – a že v budoucnu pomůže rozšířit již cel-

kem početnou skupinu českých švýcaromilců 

alespoň na malý dav. 

Velký dík patří mým průvodcům – na prvním 

místě Aleně Koukalové, ředitelce české poboč-

ky Switzerland Tourism. Bez ní by nebylo oné 

první cesty, ani tohoto časopisu.

Za tým autorů a vydavatele 
Petr Socha
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Text: Jana AndělováFederer v barvách okolády Lindt
Švýcarský tenista Roger Federer spojil své jméno s čokoládou Lindt a podepsal s nimi 
dlouhodobý kontrakt. Je to poprvé za 160 let historie fi rmy, kdy se značka spojila 
s celebritou. „Narodil jsem se jako Švýcar a čokoláda Lindt byla vždy mou oblíbenou,“ 
řekl tenista. Federer podle Lindtu zosobňuje hodnoty spojované se Švýcarskem, tedy 
„prémiovost, kvalitu a vášeň“. 

Švýcarský fond chce investovat 
do firem, kterým vládnou ženy

Ve Švýcarsku vznikl fond, který se rozhodl investovat do 
fi rem, v jejichž vedení sedí ženy. Jsou v podnikání úspěšnější, 
hlásá motto investiční skupiny Naissance Capital z Curychu. 
Ta chce investovat až dvě miliardy dolarů (zhruba 35 miliard 
korun). A stojí za ním zvučná jména: například Cherie Blairová, 
právnička a manželka bývalého britského premiéra Tonyho 
Blaira, expremiérka Kanady Kim Campbellová a Jenny Shipleyo-
vá, někdejší předsedkyně vlády Nového Zélandu. Zakladatelé 
fondu vycházejí ze studií ukazujících na pozitivní vztah mezi 
počtem žen ve vedení a fungování fi rem. Takové podniky 
prokazují lepší obchodní výsledky a jsou ziskovější než ostatní, 
uvádí sociologové.

Ledovce ve Švýcarsku rychle odtávají
Ledovce tají a ty švýcarské zvlášť, propočítali to vědci z technické vysoké školy v Curychu. Za 
posledních deset let odtálo ze švýcarských ledovců 12 procent ledu. Odborníci přišli s novou 
metodou a zaměřili se na 59 ledovců, které před deseti lety přesahovaly tři čtvereční kilometry. 
V roce 1999 objem ledu zhruba 1 500 švýcarských ledovců činil 74 krychlových kilometrů, 
dnes je to o dvanáct procent méně, zní verdikt švýcarských badatelů. 

Piccardovo slunení letadlo
Solární auta? Dobrá. Ale solární letoun, který poletí na elektřinu získanou ze slunečních paprsků i v noci? Není to trochu moc? Švýcarský dobrodruh Ber-
nard Piccard říká, že není, a světu letos v srpnu představil první verzi letounu, jenž má rozpětí jako Jumbo (61 m) a váží pouhých 1 500 kilogramů. Pohánět 
ho budou čtyři elektrické motory a v noci mu energii dodají baterie, do nichž se bude ukládat během denního letu přebytek elektřiny získané pomocí 
24 000 solárních článků. Letoun vypadá jako přerostlá hračka leteckých modelářů a Piccard v něm chce brzy obletět svět. Stroj nyní podstupuje ostré testy. 
Udrží se spolehlivě ve vzduchu i v noci, kdy ho budou pohánět baterie? zní nejdůležitější otázka. Piccard, jenž vstoupil do letecké historie v roce 1999, kdy 
obletěl bez zastávky svět ve speciálním balonu, věří, že ano. 
V roce 2010 chce podstoupit první noční let, později – někdy 
v roce 2012 – pak přelet Atlantiku. Když vše dobře dopadne, 
o rok později by se mohl pokusit obletět zemi. Stroj je výsled-
kem šestileté práce 50 inženýrů a dalších dvou set poradců. 
Náklady projektu dosahují 50 milionů dolarů.

FOTO: LINDT

FOTO: SWITZERLAND TOURISM
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Nemovitosti ve švýcarských Alpách se 
dobe prodávají navzdory krizi

Prodeje nemovitostí po celém světě v posledním roce stagnují, jinak je tomu 
ale ve švýcarských Alpách. V prestižních letoviscích jako je například Davos, 
Sv. Mořic či Klosters vzrostly ceny i o 10 procent, informoval časopis Realit. 
Klienty láká možnost celoroční rekreace, ceny tlačí nahoru i zájem ruských 
investorů. Podle švýcarských zákonů ovšem cizinci potřebují k nákupu 
nemovitosti souhlas vlády daného kantonu. Německé realitní kanceláře, 
které se prodejem těchto nemovitostí zabývají, předpokládají, že ceny 
v tomto roce budou dále stoupat. K nákupu doporučují menší rakouské, 
švýcarské či jihotyrolské vesničky, kde domek stojí od 250 do 350 tisíc eur 
a apartmán od 100 tisíc eur.

Jednosedadlové auto se během vteřiny změní ve vůz, který pobere další dva pasažéry. Zároveň má elektromotor, nízkou energetickou spotřebu a nulové 
emise. Zní to jako hudba daleké budoucnosti? Takový vůz už letos na ženevském autosalonu představila švýcarská návrhářská společnost Rinspeed. Zadní 
část karoserie automobilu iChange se po stisknutí knofl íku vztyčí o několik centimetrů vzhůru. Změnou tvaru se ušetří množství energie, kterou potřebuje 
každý vůz pro pohon. Energie pro elektromotor je čerpána z lithium-iontových baterií, jež jsou dodávány ve dvou různých konfi guracích – pro jízdu na 
krátké, nebo dlouhé vzdálenosti. Elektromotor má výkon 150 kW a dokáže auto rozjet 220kilometrovou rychlostí. Z 0 na 100 km/h zrychlí za pouhé 4,2 
sekundy. Tento výkon umožňuje šestistupňová převodovka ze Subaru Impreza WRX. 

Nafukovací automobil

Ped hádkou pilulku
Slyšeli jste už o oxytocinu, hormonu lásky a porozumění? Švýcarští vědci přišli na to, že tato látka pomáhá párům lépe komunikovat. Jak se tedy vyhnout hádce? Badatelé 
vstříkli do nosu některým ze 47 párů ve věku od 20 do 50 let oxytocin, jiným jen neškodné placebo. Pak je požádali, aby si vyříkali své obvyklé spory. U těch, kteří dostali 
oxytocin, na ostré hádky nedošlo. U párů se objevila ochota dohodnout se, naslouchat, přitakávání či smích. Lidé, kteří dostali dávku oxytocinu, měli navíc ve slinách 
menší množství kortizolu, což vypovídá o nižší hladině stresu. Do dalších pokusů se budou vědci pouštět jen opatrně: nejsou totiž známy účinky oxytocinu při dlouhodo-
bém či opakovaném užívání. Navíc se obávají, že by mohla být tato látka snadno zneužita.

Chcete si žít jako Eskymáci? Strávit noc v iglú na Engstligenalpu v Adelbo-
denu? Takové iglú se dá postavit za čtyři hodiny, pak si můžete vychutnat 
skvělou noční krmi a po dostatečně zahřívajícím drinku na dobrou noc se 
zachumlat do spacáku pod tisícovkou sněhových hvězd. A ráno po snídani 
v restauraci vyrazit na túru na sněžnicích. www.alpinschule-adelboden.ch

Vyzkoušejte si eskymácký život
Ve Švýcarsku zažívá velký hit podzemní bydlení moderního 
střihu. Hlavním prvkem těchto staveb jsou železobetonové 
klenby vytvářející strop i střechu. Dům je o padesát procent 
méně energeticky náročný, protože jeho podzemní umístě-
ní mu nadělilo do vínku ochranu proti sněhu, dešti, mrazu 
i větru. Projektováním takových domů se zabývá řada 
architektů, jedním z nich je Švýcar Peter Vetsch.

Jak bydlet modern? V jeskyni

FOTO: SWITZERLAND TOURISM

FOTO: RINSPEED.COM
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Na schzku ve švýcarském Curychu pišla okouzlující 
skvle upravená mladá dáma s krásným úsmvem a jiskr-

ným pohledem – Martina Hingisová, devtadvacetiletá bývalá švýcarská tenistka eskoslovenské-
ho pvodu. Dorazila modelka v dokonale padnoucích džínách a my jsme hned pochopili, pro jí zde 
pezdívají Miss Swiss. Rozhovor dokonalou eštinou s lehkým valašským pízvukem zaal na ulici 
Bahnhofstrasse, kam nás Martina zavedla. Práv tady odstartovala naše procházka po Curychu.

Miss Swiss 

Martino, proč začínáme zrovna na Bahnhof-
strasse?
Protože mám ráda módu a tady mne jednou 
týdně vždy něco z módních trendů osloví. 
Zaparkuji v garážích největšího obchodního 
domu Jelmolí a začne moje nákupní túra. 
Bahnhofstrasse je jedna z nejlepších nákup-
ních tříd v Evropě. Je to taková menší Cham-
ps-Élysées. Mám tady i svoji banku, kde jsem 
si vždy po výhře na turnaji vyzvedla nějaké 
peníze a šla jsem se odměnit! Naproti bance 
je obchod s hodinkami Omega, kam jsem 
zamířila nejdřív.

Jakou módu máte ráda a co v oblékání prefe-
rujete?
Po letech strávených v tričku a teniskách na 
kurtech si teď užívám šatů do společnosti, 
lodiček nebo kozaček na kramfleku. Samo-
zřejmě, pokud vyrazím na nákupy spojené 
s procházkou po městě, vezmu si pohodlné 
džíny a bundu, tak jako dnes. Doma nastuduji 
módní katalogy a pak vyrazím na oblíbenou 
trasu po obchodech. Ted prý letí červená 
a fialová. Budu muset doplnit šatník.

MartinaHingisová
Text: Mirek Jansa | Foto: Switzerland Tourism, Mirek Jansa

Kromě nakupování máte nyní bez tenisu 
určitě hodně času. Co děláte? Máte nějakého 
koníčka?
Koníčky mám, a to hned čtyři! Abych to 
upřesnila: mým koníčkem jsou koně. Mám čtyři 
a denně na nich jezdím. Jsou ustájení deset mi-
nut autem od domu a tak jsem u nich prakticky 
každý den. Teď se dokonce připravuji na závo-
dy, chci totiž začít zase závodit. Tahle láska ke 
koním u mne vznikla už v Rožnově na Valašsku, 

kde jsem vyrůstala a trávila dětství kolem řeky 
Bečvy. Tuto zálibu jsem si s sebou vzala i do Švý-
carska. Curych mne díky řece, lesům a horám 
o přírodu na Valašsku nepřipravil.

Kdy jste vlastně s matkou opustili Rožnov 
a odjeli do Švýcarska?
Ve Švýcarsku jsem od svých osmi let. Začínala 
jsem tady chodit do školy, učila se němčinu 
od základů, tedy vlastně normální němčinu 

Curych je jedno z nejzajímavějších a nejhezčích švýcarských měst. 
Staré město leží na obou stranách řeky Limmat, která vytéká z jezera.
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půl hodiny jsem na nejbližší sjezdovce a můžu 
lyžovat. Lyže miluji a patří pro mne neodmys-
litelně k Curychu. V létě, protože bydlím na 
druhé straně jezera, jezdím do města člunem, 
který jsem si pořídila. Při zpáteční cestě si 
udělám i třeba hodinovou projížďku po 
jezeře. Uznejte, že nakoupit, sednout na člun 
a jet domů je prostě krásné. Jezero je navíc tak 
čisté, že se v něm dá bez problémů koupat. 
Já sama jsem se letos koupala asi desetkrát. 
Voda měla až 24 stupňů! Říká se dokonce, že 
se z jezera dá i napít, protože v Curychu je na 
1200 pramenů s pitnou vodou.

A další město, kam se ráda vracíte?
Mám ráda třeba New York, kam občas zaletím. 
Ráda chodím na muzikály, líbí se mi newy-
orské velké ulice a všechno další, co patří 
k typickému velkoměstu. Toho se ale nabažím 
za čtrnáct dní a už se zase těším na svůj klid 
tady v Curychu. Doma je doma a domov je 
tam, kde máte svoji rodinu.  

a švýcarskou němčinu najednou. Teď mám 
čtyři mateřské jazyky. Musím připočítat češtinu 
s valašským přízvukem, kterou se s matkou po-
řád bavíme. Musím říct, že jako osmiletá jsem 
se naučila „ švýcarštinu“ za půl roku.

Když jste zmínila svoji matku, jak funguje váš 
vztah po tolika společně strávených letech. 
Doprovázela vás na trénink i na turnaje…
Náš vztah je výborný. Jsem trochu rozmaz-
lený jedináček, dohled a pomoc matky mi 
vyhovuje. I když jsem si před pěti lety pořídila 

vlastní dům, místo jsem vybrala tak, abychom 
to k sobě měly hodně blízko. Mám to k mámě 
domů deset minut. Jezdíme spolu na koních 
na vyjížďky do lesa a u toho si dokážeme poví-
dat hodiny i jako kamarádky. Ne jenom jako 
máma s dcerou.

Kdo je vám kromě matky nejbližší?
Momentálně je mi asi nejbližší můj součas-
ný přítel Andreas, který žije a pracuje jako 
právník tady v Curychu. Jsme spolu přes půl 
roku a díky němu poznávám Curych trochu 
jinak. Vodí mne mezi své přátele, chodíme do 
restaurací, které jsem před tím neznala.

Máte nějaké oblíbené kavárny nebo restau-
race, kde se vždy ráda zastavíte? Co byste 
doporučila českému turistovi, který se ocitne 
v Curychu?
Hned vás do jedné kavárny zavedu! Je to 
kavárna MANTA na Bahnofstrasse, kterou 
vlastní můj kamarád a spoluhráč z tenisu 
Lorenzo Manta. S ním jsem dokonce vyhrála 
mix ve Wimbledonu. Zavolám mu, že jdu 
na kávu, popovídáme si a já pak pokračuji 

v nákupech. Je to taková moje oblíbená 
občerstvovací stanice. Večer si občas zajdeme 
do lounge baru KAUFLEUTE anebo na skle-
ničku do baru hotelu ZUM STORCHEN, kde 
při poslední návštěvě Curychu bydlel Václav 
Havel. Je tu krásný výhled na řeku Limmat. 
Restaurací mám oblíbených více, ale jedna je 
tady hned za rohem. Jmenuje se Zeughaus-
keller, kam rádi s matkou zajdeme ochutnat 
typickou švýcarskou kuchyni! Vodím sem 
všechny návštěvy ze zahraničí a všem tady 
hodně chutná!

A tak to i bylo. Přesvědčili jsme se, že Martina 
s matkou Melanií si opravdu tuhle restauraci a je-
jich kuchyni užívají. Paní Melanie si dala klobásu 
s bramborovým salátem a Martina zvěřinový guláš 
s bramborem a červeným zelím!! Životospráva vzala 
za své!!!

Kdy jste byla naposledy v Česku? Co myslíte, 
je tady v Curychu něco českého? A naopak: co 
vám tady ve Švýcarsku chybí?
Naposledy jsem byla v Praze před dvěma lety, 
když jsem ještě chodila s tenistou Radkem 
Štěpánkem. To jsem byla v Praze velmi často. 
Radek mne prováděl po pražských památkách, 
ve kterých jsem měla trochu mezery. Mám 
také ráda sklo od Mosera, které se v Curychu 
samozřejmě koupit dá, ale v Praze ho pořídíte 
daleko levněji. Budu se muset vydat do Prahy 
na nákupy!

Jste v Curychu spokojená? Jak se vám žije ve 
městě, které je často řazeno na první místo 
mezi městy s nejvyšší kvalitou života?
Žije se mi tu skvěle! Je to pravda se vším všudy. 
Je tu totiž vše, co k životu můžu potřebovat. Za 

Rozhovor s Martinou Hingisovou byl natočen pro pořad „ Hvězdy 
na cestách“. Tento sedmnáctidílný seriál o evropských metropolích 
budete moci sledovat od 22. února 2010 na TV Barrandov.

Kdo je Martina Hingisová

Martina Hingisová je devětadvacetiletá bývalá 
švýcarská profesionální tenistka československého 
původu, která byla čtyři roky nejlepší hráčkou 
světa. Ve své kariéře vyhrála pět singlových grand-
slamových titulů: v roce 1997 ve Wimbledonu 
(kde už v roce 1994 vyhrála dívčí turnaj) a US 
Open, v letech 1997, 1998 a 1999 se stala vítězkou 
Australian Open.

Z Česka odešla, když jí bylo osm let. Hlavním 
důvodem byly problémy s tenisovým svazem. 
I když měla Martina dobré výsledky, svaz ji nechtěl 
pouštět na turnaje do zahraničí. Její matka se s tím 
nechtěla smířit: „Jediné, co mě v životě zajímalo, 
byl úspěch mé dcery,“ říká. Když se později sezná-
mila se sympatickým Švýcarem, vzala si ho a obě 
vycestovaly do Švýcarska, kde Martina začala hrát 
„světový tenis“.

Martina Hingisová si život v Curychu velmi pochvaluje. V létě jezdí do města na nákupy člunem.
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Na přelomu srpna a září 1911 přices-
tovali do Lugana spisovatelé Franz 
Kafka a Max Brod. Přijeli z Lucernu. 

Z Lugana pokračovali do Milána. Na této cestě 
se vydávali střídavě za Čechy nebo za Poláky, 
neboť – jak zjistili – Němce nikde nemají 
v oblibě. 

S pobytem obou přátel v Luganu jsou 
spojeny nerealizované literární výzvy. Cestovní 
deníky spisovatelů se měly stát výchozím ma-
teriálem pro společný román, k jehož napsání 
ovšem nikdy nedošlo. Ze švýcarské cesty podle 
Broda také pochází idea levného bedekru. 

V monografii věnované Franzi Kafkovi Brod 
napsal: „Dostali jsme nápad, že napíšeme ces-
tovního průvodce nového typu. Měl se jmeno-
vat ‚Lacino‘. Tedy třeba: ‚Lacino Švýcarskem‘, 
‚Lacino v Paříži‘ a tak dále.“

Málokdo to ví, ale pražští spisovatelé nmeckého pvodu Franz 
Kafka a Max Brod spolu objevovali Švýcarsko. Dokonce mli v úmys-
lu o své cest sepsat prvodce: Lacino Švýcarskem. Jedním z jejich 
zastávek bylo i msto Lugano v italsky hovoící provincii Ticino.

Lugano
Text: Jiří Kamen | Foto: Switzerland Tourism, Jiří Kamen

Jak Kafka a May změnili

Spisovatelé šli ve svých plánech ještě dál, 
Kafka si totiž vzal do hlavy, že na tom zbohat-
nou, a zbaví se tak „odporné práce v úřadu“. 
„Franz byl neúnavný a s dětinskou radostí 
do nejjemnějších podrobností vypracovával 
principy nového průvodce. Já jsem pak se vší 
vážností o naší reformě cestovních průvodců 
korespondoval s nakladateli. Jednání ztrosko-
tala na tom, že jsme nechtěli vzácné tajemství 
prozradit bez obrovské zálohy.“

Max Brod dále uvádí: „Na takové hranici 
mezi vážností a žertem balancoval Franz ob-
zvlášť rád a s velkou virtuozitou. Často člověk 
nevěděl, zda něco myslí vážně, nebo v žertu; 
asi to nevěděl vždycky ani on sám a oddával se 
prostě tvůrčí fantazii velkého vypravěče pohá-
dek. Tak hrál i se mnou hru o novém bedekru 
jménem ‚Lacino‘, jehož plakáty jsme už viděli 

na všech zdech pařížského metra vedle Byrrhu 
a jiných nejznámějších aperitivů.“

Po Kafkovi ani stopy, tady 
uctívají Maye
Loni na podzim jsem se na své cestě po Kaf-
kových stopách ve Švýcarsku ubytoval v hotelu 
Bellevue au Lac na břehu Luganského jezera. 
Hotel Bellevue stojí na místě Kafkova hotelu 
Belvedere. Ale nic tam Kafku nepřipomínalo, 
ani personál neposkytuje žádné kafkovské 
informace. 

V hotelu Belvedere, nyní Bellevue, se kdysi 
ubytoval i jiný proslulý literát: Karel May. Ten 

Franz Kafka
Karel May

Autor je redaktorem Českého rozhlasu 3 – stanice Vltava a tvůrcem knihy o Švýcarsku „Malá země s velkými příběhy”. 
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místní zaujal mnohem více. V hotelu Bellevue 
loni dokonce uspořádali seminář o Mayově 
pobytu ve Švýcarsku. May choval Švýcarsko 
ve velké oblibě. Psal oslavné básně na místní 
jezera a hory. Jeho poetické nadšení pro Gott-
hard nebo Vierwaldstättské jezero však žádné 
literární klenoty nestvořilo. May by asi udělal 
lépe, kdyby do alpské země situoval nějaké 
dobrodružství Old Shatterhanda. Určitě by to 
bylo zábavnější. 

Místní průvodce, který mě v Luganu a na 
plavbě do Gandrie, pitoreskní vesničky na 
břehu Luganského jezera, doprovázel, Karla 
Maye vůbec neznal. O Kafkovi slyšel. Průvodce 
byl členem spolku pro obnovení pěstování oliv 
na březích Luganského jezera. Luganské olivy 
byly prý kdysi vyhlášené. Výprava ve stopách 
Franze Kafky se občas měnila v důkladné 
seznamování se se všemi nově vysazenými 
olivovníky v Luganu a okolí. V Gandrii se 
v olivovém háji vyhřívaly ještěrky. 

Itálie versus Švýcarsko
Nejen kafkologové litují, že Kafka s Brodem 
bedekr Lacino nenapsali. 

Co podniknout v Luganu

Přezdívají mu „Perla na jezeře“ nebo také „švýcarské 
Monte Carlo“. Malebné městečko ležící na břehu 
Luganského jezera si totiž oblíbili celebrity a úspěšní 
sportovci. Už před nimi to ovšem byl například 
slavný spisovatel Herman Hesse, který tu strávil 43 
let svého života a na jehož stopy tu budete narážet 
na každém kroku.

Lugano s 56 tisíci obyvateli patří mezi jednu 
z nejoblíbenějších turistických destinací ve 
Švýcarsku. Říkají mu „slunečná část Švýcarska“. 
Jde totiž o kanton s příjemným klimatem, kam 
se lidé z Curychu jezdí ohřát, kde rostou palmy, 
banánovníky a olivovníky. Mimochodem, místní 
olej má v zemi tak dobré renomé, že se prodá ještě 
předtím, než ho stočí do lahví. Ticino se pyšní 2 300 
slunečnými hodinami ročně. Obyvatelé Curychu se 
pro srovnání dočkají jen 1 700 hodin.

Velkou atrakcí je samotné jezero. Na výlet 
můžete vyrazit na lodi, pronajmout si lodní taxi 
nebo půjčit loď. Nejvíce turistů míří do Gandrie, 
půvabného městečka, jehož svahy jsou pokryty 
domky až k břehům jezera. Dostanete se sem buď 
lodí, nebo pěšky po stezce vedoucí podél olivových 
hájů. Do skály byla vytesána už v roce 1936.

Okolí Lugana spojuje 300 kilometrů cyklistic-
kých tras, které město přibližují k horám. Vyzkoušej-
te například desetikilometrovou túru mezi vrcholy 
Monte Lema, kam vás vyveze lanovka, a Monte 
Tamaro u slavného kostela Maria Botty. Z hřebene 
budete mít Ticino jako na dlani. Dole v údolí vítr 
čeří hladinu Luganského jezera, z druhé strany 
vykukuje další vodní plocha – Lago Maggiore. 
Kdesi vpředu se z mraků klube majestátní Monte 
Rosa, jejíž součástí je i Dufourspitze, nejvyšší vrchol 
Švýcarska.

Samotné Lugano vás očaruje svou historickou 
atmosférou. Projděte se po nábřeží jezera s palma-
mi a cypřiši, dejte si kávu na Piazza della Riforma, 
zastavte se před katedrálou San Lorenzo a nechte 
se konejšit klidnou atmosférou městečka.

Dodejme ještě, že na rozdíl od Kafky se 
Brod k pobytu ve Švýcarsku vrací v deníkových 
záznamech z krátkého pobytu u jezera Lago 
Maggiore na italském území. Italské hotely, 
číšníci, jídlo v restauracích dopadají v jeho 
očích lépe než švýcarské služby: „Ale tady voní 
promenáda jezerem jako v Rivě. V Luganu 
páchla i s jezerem po prášku na šváby.“ 

Kafka například jídlo v luganském hotelu 
Belvedere kriticky hodnotí nikoliv se zpoždě-
ním několika dnů jako Brod, ale v deníkovém 
záznamu z neděle třetího září.

Dnes už prášek na šváby v Luganu cítit není, 
zato před poměrně živým dopravním ruchem, 
ve kterém dominuje „italský způsob“ řízení 
auta, včetně častého a razantního troubení, se 
uniká obtížně. 

Nad Kafkovými a Brodovými deníky 
z Lugana si může jejich čtenář klást otázku, 
jestli i tak letmá návštěva, několikadenní 
pobyt, může o navštíveném místě vypovídat 
něco podstatného. Zda není spíše svědectvím 
o autorech deníku. Nebo jestli právě na tom 
místě nedochází k podivuhodnému souznění 
spisovatelova talentu a krajiny. 

Centru Lugana vévodí Piazza della Riforma, kde se 
koná řada zajímavých akcí. Napravo městská radnice.

Lugano se připravuje na Vánoce. Na obrázku vánoční hra 
s procesím, které kráčí přes staré město.

Jednou z největších atrakcí ve městě je jezero. Nejvíce turistů, kteří si pronajmou loď, míří do Gandrie, 
půvabného městečka, jehož domky se svažují až k břehům jezera. 13
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Tajemství a nedostupnost – tak lze popsat dílo švýcarského architekta Petera Zumthora. Ten je 
legendou mezi souasnou svtovou špikou architektonické scény.

Text: Jiří Junek

zaměstnává všechny smysly

Práci šestašedesátiletého Petera Zumtho-
ra přezdívají architektura ticha. Budovy 
mistrovsky prosazují svou přítomnost 

tím, že zaměstnávají všechny lidské smysly. 
Znovu a znovu ukazují, že smělost konceptu 
a skromnost v přístupu se vzájemně nevylu-
čují. Jeho až sochařská citlivost k materiálu, 
od cedrových šindelů k pískovanému sklu, 
oslavuje jedinečné kvality ve službě trvanlivé 
architektuře.

Zumthor ve svých knihách píše o svém 
fenomenologickém uvažování v procesu navr-
hování staveb. Budova je vždy určena jen pro 
jediné místo a na rozdíl od většiny světových 
architektonických superstar mu nejde o ohro-
mující efekt vlastního stylu, spíše se nechá mís-
tem inspirovat, jde mu o přirozené doplnění 
pramenící z okolí. Směřuje k integraci svých 
staveb s tím, co je obklopuje, nechává mizet 
rozdíly mezi přítomností a minulostí, mezi 
novým a starým.

Příkladem budiž jeho vlastní dům s ate-
liérem. Podle něj má mít dům rád své sousedy, 
vyprávět příběh o tom, jak je rád právě tam, 
kde stojí. Nedaleko původního prkny oblo-
ženého ateliéru z roku 1986 si postavil nový 
dům pro svoji rodinu a své spolupracovníky. 
Je to kvádrovitá betonová hmota uspořádaná 
kolem soukromého dvorku, řazení vnitřních 
prostorů pozvolna nabývá na veřejnosti nebo 
jim přibývá na soukromí. Život a práce se 
odehrávají v symbióze kolem javorové zahrady 
a navenek se pojí s vesnickou strukturou.

architektura

Na stavbě kaple Brudera Klause v německém Wachendorfu se podíleli 
velkou měrou vlastními silami právě zadavatelé a jejich přátelé.

Autor je architekt, spolupracovník několika časopisů o architektuře  
a spoluautor publikace 100 staveb Středočeského kraje, www.ajj.cz
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Kaple se svou jeskynní podobou blíží 
místům, v nichž podle historických pramenů 
žili katoličtí mniši, v modlitbách toužící po co 
nejbližším vztahu s Bohem. Zumthorovo pát-
rání v kořenech architektury tak v kapli získalo 
archetypální rozměr a stala se v přeneseném 
smyslu objektem hledání společné historické 
paměti lidstva.

Dílo Petera Zumthora nás může přivést 
k otázce, proč švýcarská současná architektura, 
která má ve světě svoji významnou pozici, oplý-
vá jistou přísností, důstojností a čistotou forem.

Podle Petera Zumthora jsou Švýcaři spíše 
pragmatičtí a nepřeceňují se. Podobné to 
je v celé oblasti zahrnující jižní Německo, 
Švýcarsko a Rakousko. Intelektuální tradicí je 
jít za podstatou věcí. Jít k esenci věci a nesle-
dovat módní vlny se Zumthor podle svých slov 
naučil od Heideggera. 

Malou alpskou vesnici ve středním Švýcar-
sku bere jako místo inspirace i jako útočiště. 
Lépe se tam koncentruje, jeho spolupracov-
níky, kteří přijíždějí z různých koutů světa, 
nerozptyluje ruch velkoměsta a mohou se 
společně lépe věnovat své práci. Všichni samo-
zřejmě mají rádi svoji práci a hory.  

Nejslavnjší stavba
Zumthorovou nejznámější realizací jsou ter-
mální lázně ve Valsu. Zastupitelstvo malé obce 
oslovilo jeho kancelář s úmyslem zrekonstruo-
vat hotel ze šedesátých let, který byl postaven 
velmi levně. Hlavním zadáním bylo zachování 
stávajících pracovních míst a zároveň vytvoření 
něčeho jedinečného. Nová podoba měla 
přivést nové zákazníky a přitom zapadnout do 
svého okolí. V roce 1991 Zumthor předvedl 
na zasedání vesnice kamenný model naplněný 
vodou.

Stavbu otevřeli po pěti letech a od té doby 
byla návštěvnost kolem čtyřiceti tisíc lidí 
ročně. Mnoho lidí se sem rádo vrací a kou-
pel v místních termálních lázních je pro ně 
rituálem.

Objekt lázní je charakteristický svou 
konstrukcí obloženou z tenkých desek ruly 
pocházející z místního lomu. Kámen je použit 
i v interiéru a svým chladem vytváří výrazný 
kontrast s teplým vodním živlem. Spolu se 
střešními světlíky jde o příklad jednoduchého 
detailu tvořícího vzdušný prostor. 

Kámen kontrastuje také s bronzovým 
zábradlím a voda a světlo dodávají prostoru na 
spirituálnímu významu duševní i fyzické očisty. 
Horizontální linie kamenných desek přechá-
zejí do horizontálních ploch vody s nepatr-
nou samozřejmostí. Úzké štěrbinové světlíky 
vytvářejí dramatickou linku světla zdůrazňující 
tekutý prvek. Všechny detaily, až do poslední 
bronzové informační tabulky, posilují důleži-
tost lázní v celé škále úrovní. 

Kdo je Peter Zumthor

Narodil se roku 1943 v Basileji. U svého otce se vyučil 
truhlářem. V šedesátých letech byl po studiu na 
uměleckoprůmyslové škole v rodném městě přijat 
na Pratt Institute v New Yorku. Od roku 1967 začal 
pracovat v Ústavu pro ochranu památek kantonu 
Graubünden. Prací památkáře si od základů osvojil 
cit pro konstrukci, materiál a ušlechtilost detailu 
a uplatňoval ho i v přístupu ke své další práci. Od 
roku 1979 provozuje vlastní ateliér v malé vesničce 
Haldensteinu nedaleko Churu. Dosud zde působí 
s malým týmem asi patnácti spolupracovníků.

Od roku 1996 při architektonické praxi současně 
vyučuje na Akademii architektury Universitá della 
Svizzera Italiana v Mendrisiu. Byl i hostujícím profe-
sorem na několika prestižních univerzitách v Evropě 
a USA. Obdržel řadu významných cen, nejvýznam-
nější z nich – Pritzkerovu cenu –, obdobu známé 
Nobelovy ceny, převzal letos v Riu de Janeiru.

Místo kostela muzeum
Dalším důležitým projektem je 
Muzeum umění Kolumby v Kolíně 
na Rýnem. Dokončeno bylo před 
dvěma lety a stojí na místě původního 
románského kostela svatého Kolumby 
z Iony zničeného po bombových nále-
tech za druhé světové války. Po niči-
vém útoku zůstaly jen obvodové zdi 
a vápencová Panna Marie, pro kterou 
v padesátých letech navrhl německý 
architekt Gottfried Böhm kapli.

V tomto případě investor, kolínská 
katolická arcidiecéze, přišel se zadá-
ním: vytvořit muzeum, které nemá 
komerční účel a nekonají se v něm 
vernisáže. Zároveň požadoval zacho-
vání veškerých stávajících vykopávek 
a stavebních památek kostela svatého 
Kolumby. To byly důležité body, kte-
ré vedly Zumthora k přijetí zakázky. 

Přípravné práce na projektu trvaly 
skoro šest let a obsahovaly i několik 
modelů částí stavby ve skutečné 
velikosti. Koncept zapracoval ruiny 
přímo do obvodových zdí a novostav-
ba tak místy doslova vyrostla z reliéfů 
románských kamenných kvádrů a kle-
neb. Rozmanitý charakter expozic 
vedl architekta k navržení několika 

galerijních prostorů s různým druhem osvět-
lení. V místech, kde se prezentují vykopávky, 
nechal architekt dovnitř muzea pronikat 
přirozené denní světlo. Prosvítá mezerami 
mezi cihelným pláštěm a tvoří tak v interiéru 
neopakovatelné obrazce. Jinak je fasáda celist-
vá s minimem oken, charakter exponátů totiž 
vyžaduje spíše tlumené světlo. Opět se zde 
opakuje meditativní, místy až sakrální motiv.

Týpí jako polní kostel
Neméně zajímavou nedávno dokončenou 
prací je polní kostel Brudera Klause pro ně-
meckého farmáře a jeho ženu ve Wachendor-
fu. Jde o drobnou stavbu, na které se podíleli 
velkou měrou vlastními silami právě zadavate-
lé a jejich přátelé. Jednoduchost stavby sahá 
po esenci architektury až k jejím kořenům 
a počátkům lidského stavění.

112 mladých štíhlých kmenů z nedalekého 
lesa sestavených do tvaru podobného indián-
skému týpí utvořilo vnitřní tvar kaple a kolem 
jejich povrchu byl ve čtyřiadvaceti vrstvách 
vylit beton do tvaru vertikálního hranolu. 

Každý den byla vybetonována jedna vrstva. 
Po vyhotovení pláště nechal architekt uvnitř 
založit oheň, který dělníci udržovali po dobu 
tří týdnů, až stromy shořely a jejich otisky zbar-
vily celý interiér do uhelně černé barvy. Jediné 
světlo přichází vynechaným světlíkem ve 
stropě a vytváří na vrásčitém vnitřním povrchu 
kresby. Podlaha je odlita na místě z taveného 
olova a jediným artefaktem je reliéfní figura 
sochaře Hanse Josephsona.

Termální lázně ve švýcarském Valsu vznikly rekonstrukcí hotelu ze šedesátých let.
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Jezdit tady vlakem na lyže vám pipadá jako ta nejpirozenjší 
vc na svt. A navíc po kolejích nejvýše položené železnice 
v Evrop, která koní až v nadmoské výšce   metr. Stavt 
ji zaali už v sedmdesátých letech devatenáctého století, a to 
ve stínu tí majestátních švýcarských hor – Eigeru, Mönchu 
a Jungfrau.

Mašinka už stojí na nádraží v Grin-
delwaldu. Do vlaku nastupují spor-
tovci s lyžemi na ramenou, rodiče 

s kočárky i Japonci ověšení fotoaparáty. O výlet 
na Kleine Scheidegg v nadmořské výšce 2061 
metrů, kde začíná lyžařův ráj, a dále pak do 
sedla Jungfrau, kterému se přezdívá Top of 
Europe, je velký zájem. Každý den – v zimě, 
v létě – sem vyrážejí stovky lidí (jsou dny, kdy 
jich do sedla Jungfrau vyjede na čtyři tisíce), 
aby se svezli vlakem, který supí ve skalní stěně 
Mönchu (česky Mnich) a Eigeru, a pak se 
nechali výtahem vyvézt na terasu Sphinx, kde se 
dá dotknout příkrých stěn švýcarských velehor. 

Pokud se ale hory nezahalí do bílé záclony 
a vy nezjistíte, že tu není vidět na krok.

Vlak se šplhá nahoru, nechává za sebou 
grindelwaldské nádraží a všechny ty krásné ho-
tely a penziony. Už za chvíli jsou vidět příkré 
stěny Eigeru, osmnáct set metrů vysoké skály 
věčného ledu a sněhu. Má na svědomí mnoho 

Top of
Vlakem až do oblak

Text: Jana Andělová | Foto: Switzerland Tourism, www.jungfraubahn.ch

lidských životů, bláznivých horolezců, kteří se 
ji pokoušejí zdolat už od roku 1935.

A jsme tu – v půli našeho putování – na 
nádraží Kleine Scheidegg v nadmořské výšce 
2061 metrů. Tady přesedáme do červeného 
vlaku, který je až na pár míst plný. Turisté, ně-
kolik nadšených skialpinistů, rodiny s dětmi.

Nahoru na Jungfraujoch je to devět kilo-
metrů (přesněji 9 336 metrů) a vlak tu během 
hodiny překonává 1 393metrové převýšení. 
Z toho sedm kilometrů ve skalních útrobách 
Eigeru a Mnicha. 

Tam vlak zajíždí za stanicí Eigergletscher. 
V Eigerwandu na pět minut zastavuje, aby si 
cestující mohli vychutnat fascinující výhled 
z velikých oken. Tunel pak pokračuje směrem 
na západ k Jungfrau. Podruhé vlak zastavuje 
za okny zastávky Eismeer – dole pod námi 
teče Aletschský ledovec, jedna z nejdelších 
mas ledu na světě, dnes měří něco málo přes 
dvacet kilometrů.

Šestnáctiletá stavba
Ale to je jiný příběh. Já tady chci vyprávět o sníl-
cích, kteří chtěli postavit železnici až na vrchol 
majestátních švýcarských kopců Eiger a Jungfrau. 
Švýcarský stavitel a finančník Adolf Guyer-Zeller 
přišel s nápadem navázat na nově otevřenou trať 
vedoucí do sedla Kleine Scheidegg a protáhnout ji 
až na vrchol Jungfrau.

Stavět se začalo v roce 1896 a Guyer-Zeller 
počítal se sedmi roky a deseti miliony švýcarských 
franků. Vlak měl končit 65 metrů pod samotným 
vrcholem Jungfrau. Skončilo to trochu jinak. 
Vlak zastavuje už v sedle Jungfrau, stavba trvala 
dlouhých 16 let a byla o polovinu dražší, než se 
předpokládalo.

Guyer-Zeller žil jenom stavbou. První úsek – po 
dnešní stanici Eigergletscher - byl hotov během 
dvou let. Dělníci práci nepřerušovali ani v zimě, 
kdy do sedla Kleine Scheidegg nejezdil vlak. Vyba-
vili se velkými zásobami, jen mouky bylo dvanáct 
tun a vína patnáct hektolitrů (to znamenalo litr 
na osobu a den), u stanice Eigergletscher vyrostl 
ohromný tábor, kam byly navezeny a zakopány do 
věčného ledu obrovské zásoby pro tři sta lidí.

Rok 1899 byl tragický. V únoru přišlo při 
výbuchu ve skladišti dynamitu o život šest dělníků. 
V dubnu pak zemřel na zápal plic a celkové vyčer-
pání i sám autor projektu, Adolf Guyer-Zeller. 

Stavba se prodražovala, zastávka Eigerwand byla 
otevřena až v roce 1903, o dva roky později násle-
doval Eismeer. Za oknem v severní stěně Eigeru, 
kterým bylo později zachráněno několik horolez-
ců, byla otevřena restaurace. 

První vlak s turisty ale nejvýše položené místo 
v Evropě „dobyl“ až 1. srpna 1912. A od té doby 
jich sem jezdí zástupy. 

Europe 

Červenožlutý vlak  už spěchá do nádraží Kleine Scheidegg, 
tam si lyžaři nazují lyže a vyrážejí na sjezdovky. Turisté pokračují na „Top of Europe“.

Stavba železnice začala v roce 1896 a trvala dlouhých 16 let
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Top of Europe
Konečná. Vystupovat. Je to malé nádraží, ale 
leží 3454 metrů nad mořem.

V království věčného sněhu a ledu můžete 
pohodlně strávit celý den. Projít se po ledovci, 
dopřát si exkluzivní oběd… My hoříme 
zvědavostí: Bude ze sedla pěkný výhled? Nebo 
se hory schovají do bílého závoje, jako se stalo 
tolika lidem před námi? 

Na vyhlídkovou terasu observatoře Sphinx 
se dá vyjet výtahem. Přímo na dosah je ledový 
krunýř pokrývající horu Mönch, opačné straně 
vévodí masiv Jungfrau. Ale my nevidíme nic. 
Jen špičku svého nosu. Je to ale krásný pocit: 
dotkli jsme se oblak.

Prý to ale stojí za to: dole v údolí nádraží 
Kleine Scheidegg, údolí Lauterbrunnen, vr-
chol kopce Schilthorn s restaurací Piz Gloria, 
kterou proslavila bondovka ve službách jejího 
veličenstva. Ve filmu zde startuje slavný lyžař-
ský závod. Stejně jako ve skutečnosti. 

Nezbývá než se vydat dál – do skalních 
útrob hory. Děti musíte vzít do ledové jeskyně. 
Její labyrint a zvířata vytesaná do ledu uchvátí 
i vás. Jen pozor, abyste cestou na ledu neu-
klouzli.

Dále je tu několik obchodů, restaurací 
s dobrou kuchyní, malý promítací sál, kde 
opakovaně běží projekce dokumentu o sedle 
Jungfrau, ve foyeru jsou k vidění historické 
artefakty a fotografie z dob výstavby a počátků 
turistického ruchu. 

Dá se odtud vyrazit na krátkou túru anebo 
se nechat svézt psím spřežením. Mějte ovšem 
na paměti, že několik psů sem před sedmde-
sáti lety prodal Roland Amundsen k přepravě 
potravin a šlechtící stanice tohoto plemene je 
tu dodnes.

Lyžaský ráj
Cesta do zastávky Kleine Scheidegg trvá 35 
minut. Tady si lze zase nasadit lyže: z hře-
bene Männlichenu stékají proudy převážně 
červených sjezdovek po obou úbočích do 
Grindelwaldu a Wengenu.

Lyžařská oblast Jungfrau nabízí celkem 213 
kilometrů sjezdových tratí. Lyžuje se zde ve 
třech areálech: Grindelwald-First, Kleine Sche-
idegg-Männlichen-Wengen a Schilthorn-Lau-
terbrunnen. Všude na lyžaře čekají sjezdovky 
od modrých až po černé. 

Koho hladce urolbované tratě omrzí, může 
si vyrazit na 100 kilometrů upravovaných cest 
pro zimní pěší turistiku nebo nordic walking. 
Nudit se tu nebudou ani milovníci freeridingu.

Zní to náramně? Jungfrau region je totiž 
ideálním místem, kde se seznámit se Švýcar-
skem.

Nejkrásnjší zimní panoramatické trasy

 Zermatt – Svatý Mořic/Davos, www.glacierexpress.ch
 Chur – Svatý Mořic – Tirano, www.rhb.ch 
 (Curych–) Lucern – Interlaken – Montreux (–Ženeva), www.goldenpass.ch 

 Martigny – Chamonix (F), www.tmrsa.ch 
 Lucern – Rapperswil – St. Gallen – Romanshorn, www.voralpen-express.ch 

 Bern – Brig – Domodossola – Locarno, www.centovalli.ch 
 Interlaken – Grindelwald/Wengen – Jungfraujoch, Interlaken – Mürren – Schilthorn, 

www.jungfraubahn.ch, www.schilthorn.ch
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Se Swiss Passem si vychutnáte během 4, 8, 15 
a 22 po sobě jdoucích dnech nebo během 
jednoho měsíce neomezené cestování v síti 
systému Swiss Travel System. Vyberte si vaši 
osobní trasu z 20 000 kilometrů železniční, 
autobusové a lodní dopravy. Zahrnuty jsou 
kromě panoramatických tras i tramvaje a 
autobusy ve 38 městech a 50procentní sleva na 
většinu horských drah a lanovek. K tomu navíc 
volný vstup do 450 muzeí a další slevy u našich 
partnerů.
 

Se Swiss Flexi Passem si v průběhu jednoho 
měsíce můžete zvolit 3, 4, 5 nebo 6 vámi vy-
braných dnů, kdy budete jezdit volně po celé 
síti Swiss Travel System. Se stejnými výhodami 
jako u Swiss Passu. Mezi prvním a posledním 
dnem platnosti obdržíte navíc 50procentní 
slevu na vaše další cesty vlakem, autobusem, 
lodí a na většinu horských železnic a lanovek.

Úsporná formulka dělá Swiss Pass a Swiss Flexi 
Pass ještě atraktivnější: od dvou společně ces-
tujících osob je poskytována sleva 15 procent 
pro každou další osobu.
 

Mladí až do věku 26 let obdrží Swiss Youth 
Pass se slevou 25 procent z normální ceny 
Swiss Passu. Výhody jsou stejné jako u Swiss 
Passu.
 
Swiss Transfer Ticket
Swiss Transfer Ticket umožňuje cestu od 
švýcarské hranice nebo letiště do místa vašeho 
pobytu a zpět. Tato jízdenka je ideální pro 
vaše krátké cesty nebo zimní dovolenou.
 

Swiss Card nabízí stejné služby jako Swiss 
Transfer Ticket. Mezi prvním a posledním 
dnem platnosti obdržíte 50procentní slevu 
na další cesty vlakem, autobusem, lodí a na 
většině horských železnic a lanovek. Swiss 
Card doporučujeme pro dovolenou v jednom 
místě.
 
Swiss Travel 
System-Familienkarte
Rodinná jízdenka je další službou a bude na 
vaše přání zdarma vystavena.

Švýcarsku

Další informace

 
www.MojeSvycarsko.com

Kolik to stojí
SWISS PASS

CHF | EUR CHF | EUR CHF | EUR
2. třída 1 dospělý Saver Pass Swiss Youth Pass
4denní 260 | 161 221 | 137 195 | 121
8denní 376 | 233 320 | 199 282 | 175
15denní 455 | 281 387 | 239 342 | 211
22denní 525 | 325 446 | 277 394 | 244
1 měsíc 578 | 357 491 | 304 434 | 268
1. třída 1 dospělý Saver Pass Swiss Youth Pass
4denní 390 | 241 332 | 205 293 | 181
8denní 564 | 349 479 | 297 423 | 262
15denní 683 | 422 581 | 359 513 | 317
22denní 788 | 487 670 | 414 591 | 366
1 měsíc 867 | 536 737 | 456 651 | 402

-

-

SWISS FLEXI PASS
CHF | EUR CHF | EUR

2. třída 1 dospělý Saver Pass
3 dny v průběhu 1 měsíce 249 | 154 212 | 131
4 dny v průběhu 1 měsíce 302 | 187 257 | 159
5 dnů v průběhu 1 měsíce 349 | 216 297 | 184
6 dnů v průběhu 1 měsíce 397 | 246 337 | 210
1. třída 1 dospělý Saver Pass
3 dny v průběhu 1 měsíce 374 | 231 318 | 197
4 dny v průběhu 1 měsíce 453 | 280 385 | 238
5 dnů v průběhu 1 měsíce 524 | 324 445 | 276
6 dnů v průběhu 1 měsíce 596 | 368 507 | 313

 
SWISS CARD

CHF | EUR
2. třída 182 | 113
1. třída 255 | 158

SWISS TRANSFER TICKET
CHF | EUR

2. třída 127 | 79
1. třída 192 | 119

SWISS HALF FARE CARD
CHF | EUR

1 měsíc 99 | 62

Kdo chce ve Švýcarsku prožít jedinečný zážitek, 
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LYŽAŘSKÁ DOVOLENÁ SNŮ 
V HOTELU SUNSTAR V DAVOSU 
– NEJVÝŠE POLOŽENÉM MĚSTĚ V EVROPĚ

Hotely nabízejí skvělé zázemí, prostředí přátelské k rodinám a vynikající servis. Hotel Sunstar Davos 3* připravil pro 
letošní zimu atraktivní balíčky ve spolupráci se dvěma českými cestovními kancelářemi – CK SKIPAS a CK FISCHER.

Balíček CK SKIPAS obsahuje:
  doprava autobusem
  5 nocí ve dvoulůžkovém pokoji
  polopenze: 4chodové menu včetně nápojů (1 x nealko 
nápoj, pivo nebo sklenka vína)

  snídaně formou buff et včetně příjezdového dne
  skipas na 5 dnů
  zdarma shuttle z hotelu k lanovkám a zpět
  termíny: 17.–22. 1., 31. 1.–5. 2., 21.–26. 3.
  bližší informace a rezervace na www.skipas.cz

Balíček CK FISCHER obsahuje:
  7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji
  polopenze: 4chodové menu včetně nápojů (1 x nealko nápoj, pivo nebo sklenka vína)
  snídaně formou buff et
  skipas 6 dnů
  zdarma shuttle z hotelu k lanovkám a zpět
  volný vstup do wellness areálu v Parkhotelu Sunstar 4* 
  vlastní dopravou
  termíny: 2. 1.–23. 1., 20. 2.–27. 3.
  bližší informace a rezervace na www.fi scher.cz



Pemýšlíte, kam vyrazit na lyžaskou dovolenou? Pak vte, že 
švýcarský kanton Graubünden s vysokými horami a hluboký-
mi údolími je tou správnou volbou. Najdete tu jedny z nej-
lepších lyžaských stedisek ve Švýcarsku – mondénní Svatý 
Moic, Davos pyšnící se ekonomickým fórem, rodinný Scuol 
a sportovní Samnaun, který je propojen s rakouským Ischglem. 

O švýcarském kantonu Graubünden se 
vypráví vtip: když prý bude na lanovce 
sedět šest místních lidí pocházejících 

z různých údolí, nebudou si rozumět. Kanton 
totiž sousedí s Itálií a Rakouskem a hranice tří 
států se promítá i do řeči. Střídá se zde něm-
čina (náležitě okořeněná místním dialektem) 
s rétorománštinou a italštinou.

Něco podobného se stalo i s místní kuchyní. 
Je to mix tří států: pizza, noky, restované 
brambory… najdete vypsané na tabulích 
zdejších restaurací. Byla by škoda neochut-
nat. Stejně jako promarnit šanci seznámit se 
s jeho malebnými vesničkami i mondénními 
středisky.

Graubünden sice nabízí nejbližší švýcarské 
lyžování, nemusí ale být jen tipem pro lyžaře. 
Půvabná městečka jako Zernez, Sta. Maria Val 
Müstair či Vulpera okouzlí nejednoho roman-
tika. Vyjet si můžete i na průsmyk Ofenpass do 
nadmořské výšky 2 149 metrů, ten je průjezd-
ný i v zimních měsících.

Vynechat v některém ze slunečných dnů 
slavný Ledovcový Express či Berninu Express 
stoupající vysoko do hor by byla neomluvitel-
ná chyba.

Graubünden navíc nabízí zajímavé terény 
pro běžkaře (například ve Scuolu či Val 
Müstairu), trasy pro zimní pěší turisty i milov-
níky sněžnic.

Graubünden

Graubünden sice nabízí nejbližší švýcarské lyžování, nemusí ale být jen 
tipem pro lyžaře. Půvabná městečka jako Zernez, Sta. Maria Val Müstair 
či Vulpera okouzlí nejednoho romantika.

nejbližší švýcarské lyžování

Text: Jana Andělová | Foto: Switzerland Tourism

Davos není jen pro celebrity, příjemnou dovolenou tu stráví i rodiny s dětmi.
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Davos: 
za ekonomikou a sportovním lyžováním

Nejméně jednou do roka se v českých zprávách objeví zmínka 
o Davosu. To když se tu obvykle v lednu koná Světové ekono-
mické fórum, které každý rok přitáhne na 300 finančníků, 
politiků, vědců i zástupců nevládních organizací.

Davos je ovšem také výborné lyžování na 307 kilometrech 
sjezdovek, které si oblíbily nejen celebrity. Dům si tu napří-
klad koupila Tina Turnerová, ráda sem jezdí i Angelina Jolie-
ová, švédský král Karel Gustav či britský princ Charles, který 
rád vyrazí do střediska Parsenn. Na své si zde přijdou i milov-
níci dobrého lyžování, ať už je stav jejich konta jakýkoliv.

Lyžuje se tu na sedmi kopcích a v pěti centrech, ta jsou 
vzájemně propojená vlakem. Pischa, Jakobshorn, Rinerhorn, 
Parsenn, Madrisa. Každé z těchto středisek má něco do sebe. 

Nejstarší a zároveň největší je Parsenn. Nahoru lyžaře 
vyváží dva červené vláčky, které nabízejí úchvatný pohled 
na Davos dole v údolí. Na ně navazuje obří kabina, která 
turisty vyklopí na vrcholu Weissfluhgipfel, což je nejvyšší bod 
Davosu. 

Dolů se jede dvěma černými sjezdovkami, na které jako 
stužky na obrovské mašli navazují další červené sjezdovky. 
Snad nejdelší z nich vede do Schiferu. 

Ostřejší úseky se zde střídají s placatými rovinkami. 
Jakobshorn, další ze středisek, dá lyžařům více zabrat. Pět 

sedačkových lanovek nabízí náročnější černé sjezdovky. 
Sedm vleků na Madrise obsluhuje přehledné červené tratě, 

nepříliš velký je také Rinerhorn. Pischa se čtyřmi vleky se 
proměnila ve freeridovou zónu s neupravovanými tratěmi. 

Davos ovšem dobře znají i milovníci hokeje a klasické lite-
ratury. Ti první především díky Spenglerově poháru pojme-
novaném po německém lékaři a bakteriologovi. Desítky let se 
ho účastní i české týmy. Vlaječky Sparty Praha, Rudé hvězdy 
Brno najdete i v místním Muzeu zimních sportů.

Byl to také Alexander Spengler, kdo rozpoznal léčebný 
potenciál zdejšího klimatu a v roce 1853 zde otevřel první 
kliniku specializující se na léčbu dýchacího ústrojí a tuber-
kulózy. Tak se sem dostal i spisovatel Thomas Mann. Jezdil 
sem na návštěvu své nemocné ženy Katyi a atmosféru města 
nevázané zábavy, mladického flirtování a výstavních klinik 
s rozlehlými balkony na „leženou“ bezkonkurenčně popsal 
ve své knize Kouzelný vrch. Jeho pokoj mohou turisté i dnes 
navštívit v hotelu Belveder. „V dálce se ukázalo jezero, voda 
byla šedá, vedle jeho břehů šplhaly na okolní stráně černé 
jehličnaté lesy,“ popisuje Hans Castorp, hlavní hrdina knihy, 
příjezd do Davosu.

Dům si v Davosu koupila Tina Turnerová, ráda sem jezdí 
i Angelina Jolieová, švédský král Karel Gustav či britský princ 

Charles, který si prý oblíbil lyžování ve středisku Parsenn.

Sněžnice jsou mezi vyznavači zimních sportů stále oblíbenější. 
Na obrázku jsou terény ve Scuolu.

Idylka na lyžích, dole v údolí leží Davos.
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Svatý Moic: 
lyžování s celebritami

Svatý Mořic je jedno z nejslunečnějších míst ve Švýcarsku. A to se na lyžích 
opravdu cení. Slunce má navíc středisko už 75 let ve svém znaku, zde prý 
v průměru svítí 322 dnů v roce. 

Ozařuje na 350 kilometrů tratí, které se rozprostírají ve dvou největších 
zdejší areálech: Corvatsch nad městečkem Silvaplana a Corviglia, kde se kona-
lo mistrovství světa v alpských disciplínách. Mezi nejlepší zdejší tratě jistě patří 
závodní trať Corviglia využitá při olympiádě i mistrovství světa.

Corvatsch nabízí severně orientované svahy s červeně označenými tratěmi 
padajícími do údolí.

Zdatnější lyžař spíše zamíří na vrchol Fuorcla Grischa, odkud tečou do 
údolí náročnější sjezdovky. Milovníci carvingu zase ocení vyjížďku na Piz Nair 
do nadmořské výšky 3 057 metrů. Dolů se odtud dostanou po velmi příjemně 
se klenoucí široké lyžařské trati.

Scuol: 
tajný tip pro rodinnou dovolenou

Pokud očekáváte od vaší zimní dovolené více než jen počty 
ujetých kilometrů na lyžích, pak je jistě Scuol pro vás to pravé 
místo. Neomráčí, ale ani neurazí počtem kilometrů sjezdo-
vek, ale rozhodně si vás získá mnoha dalšími přednostmi. 

Scuol je totiž rázovité městečko v Graubündenu, které 
nabízí řadu léčivých pramenů i termální lázně, které jsou 
optimální relaxací po celodenních aktivitách na sněhu.

Hosté z České republiky jistě ocení polohu místa, je to 
nejbližší švýcarské lyžařské středisko, z Prahy sem najedete 
pouhých 600 kilometrů. Ceny jsou tu příznivé, šestidenní ski-
pas v hlavní sezóně vyjde na pouhých 225 CHF. Můžete si ale 
také koupit skipas kombinovaný se vstupem do lázní. Kromě 
80 kilometrů sjezdovek všech kategorií – od modrých až po 
černé – se tu nabízejí i zajímavé terény pro běžkaře, zimní 
pěší turisty i vyznavatele sněžnic. 

Na své si přijdou i milovníci dobrého jídla, ale úplně nejvíc 
tady bude spokojená každá romantická duše. Nepřijedete do 
bezduchého komplexu novostaveb, ale tradičního města se 
sgrafitovými domy, jejichž okna se předhánějí v něžných mo-
tivech háčkovaných záclonek. A přímo tady ve starém městě 
se dá sehnat ubytování: je tu mnoho bytů a domů nabízejí-
cích turistům ubytování.

Ještě romantičtější jsou ale pět kilometrů vzdálené vesničky 
Vulpera nebo Taraps. Rázem se ocitnete na přelomu 19. a 20. 
století v pohádkovém zasněném světě uprostřed lesů a hor. 

Vulpera jsou malé lázničky na okraji Scuolu, se kterým jsou 
spojeny pěší promenádou, silnicí a samozřejmě i skibusem. 
Tarasp je vesnice u stejnojmenného hradu, který se tyčí 
vysoko nad údolím.

Ubytování tady najdete ve všech kategoriích – od zcela 
nové mládežnické ubytovny v bezprostřední blízkosti údolní 
stanice kabinové lanovky, přes apartmány z nabídky cestovní 
kanceláře Interhome, byty ve staré části Scuolu až po hotely.

Scuol není bezduchý komplex novostaveb, ale tradiční 
město se sgrafitovými domy, jejichž okna se předhánějí 
v něžných motivech háčkovaných záclonek.

Svatý Mořic je také rájem milovníků nakupování. 
Jsou tu obchody všech značek, které ve světě módy něco znamenají.
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Freerideři ocení neupravovaný desetikilometrový sjezd po 
ledovcovém splazu Morteratsch, ústící níže v údolí u stanice 
skibusu.

Není náhodou, že si Svatý Mořic nechává říkat: „top of the 
world“ („vrchol světa“, jinými slovy také „špička ve světě“). Ať 
už se jedná o lyžování (30 procent sjezdovek jsou černé svahy, 
tedy tratě pro dobré lyžaře), nebo o zábavu. 

Svatý Mořic je ale zároveň dobrou adresou, kam se na zimu 
stahují světové celebrity. Na svazích můžete spatřit zpěváka 
Robbieho Williamse, herce Roberta de Nira, Hugha Granta, 
George Clooneyho i monackou princeznu. Ti všichni patří 
mezi pravidelné návštěvníky. „Máme tady celebrity, které už 
před devátou stojí pod sjezdovkou. Jsou tu i tací, kteří se chtějí 
jen ukázat v lyžařském,“ říká Alexandro Fabrizio z turistické 
centrály střediska. Ten odhaduje, že je to tak padesát na 
padesát: polovina turistů si sem jezdí zalyžovat, druhou půlku 
návštěvníků láká atmosféra, možnost spatřit někoho známého.

Pokud máte norkový kožich, sportovní vůz a kouříte drahé 
doutníky, budete se tu cítit ve své kůži. Nejenom ve městě, 
ale i přímo na svazích je řada drahých restaurací, které si ne-
chávají vozit vrtulníkem čerstvé ústřice (například restaurace 
Mathis food affairs u mezistanice lanovky Corviglia, což je 
nejvýše položený jacht klub v Evropě, každý rok se tu sní asi 
500 kilogramů lanýžů).

Pokud si ale potrpíte na lyžařskou bundu a prošoupané 
rifle, ani vy se tu nebudete cítit trapně. Svatý Mořic totiž 
nabízí pestrou paletu ubytování – od levných ubytoven až po 
přepychové hotely (šedesát procent z nich má pět hvězdiček) – 
a pod lanovkami parkují drahá auta i ze všech stran obité vozy. 

Samnaun: 
tady se zrodil carving

Je to jedno z nejmoderněji vybavených a nejsportovnějších lyžařských areálů 
ve Švýcarsku. Samnaun, které je propojené s rakouským Ischglem. Zatímco 
Samnaun zůstává příjemnou poklidnou vesničkou s horskými chalupami, 
kde se bude líbit rodinám s dětmi, rakouský Ischgl získal reputaci místa, kde 
to žije a diskotéky duní do rána. 

Navíc tu od konce listopadu až do začátku května na svazích probíhají 
desítky akcí pro dospělé i děti. Jednou z nich je Clau Wau, šampionát Santa 
Clausů. Sezóna pak vrcholí otevřeným koncertem v srdci arény na Idalpu – 
zpívali tu Tina Turner, Elton John či Bon Jovi.

Kdo si chce ale raději zachovat čistou hlavu a užít si těch dvě stě kilometrů 
sjezdovek, měl by dát přednost Samnaun, které je od roku 1892 jedinou 
bezcelní zónou ve Švýcarsku, a tedy i nákupním rájem.

Místní se navíc chlubí tím, že na svazích Silvretta Areny se před několika 
lety „zrodil“ carvingový oblouk. Prý právě tady si nějaký lyžařský nadšenec vy-
robil desku, kterou připevnil pod vázání, a začal důkladněji vyjíždět lyžařské 
oblouky.

Pokud máte norkový kožich, sportovní 
vůz a kouříte drahé doutníky, budete se 

ve Svatém Mořici cítit ve své kůži. Pokud 
si spíš potrpíte na lyžařskou bundu 
a prošoupané rifle, neztrapníte se.

Švýcarsko nabízí výborné freeridové terény.

Nejfotografovanější lanovka v Samnaun, které je propojené s rakouským Ischglem.
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Kromě toho se tady jelo první finále švýcar-
ského poháru v carvingovém lyžování. 

Je to výborné svezení. Dokonalé, pravidelné 
i členité sjezdové dálnice různých sklonů pro-
cházejí celou arénou. Prudší sjezdy vedou na 
rakouskou stranu do Ischglu, pohodovějších 
svahů si užijete v Samnaun, které je o něco 
výše položené. Najdete tu i rodinnou oázu, 
oblast zvanou Alp Trida.

Na rakouské straně, pod hraniční horou 
Greitspitze (nezapomínejte na pokoji pas, 
celníci tady čas od času turisty kontrolují) leží 
jeden z největších fun parků v Rakousku. Stře-
diska nabízejí i dostatek terénů pro freeriding. 
Milovníci carvingu a náročnější lyžaři ať zamíří 
na 2 864 metrů vysoký Palinkopf. 

Obě strany obsluhují moderní lanovky. 
Trumfové eso a „královna velehor“ ovšem leží 

na švýcarské straně: je to dvoupatrová lanovka, 
jediná svého druhu v Alpách. Horní patro 
pojme až 65 cestujících, do spodního se vejde 
114 osob. 

Tady se prostě ve frontě nečeká. Lyžaře 
hýčkají supermoderními lanovkami, jejichž 
sedadla jsou často polstrovaná a nechybí jim 
ani „bublinový“ kryt proti špatnému počasí. 
Stěžovat se prý nedá ani na nedostatek sněhu. 
„Dostáváme sníh jak ze severu, tak z jihu,“ 
uvádí Christophe Kunze z místního turistické-
ho sdružení. 

Chvíle odpočinku ve švýcarském Samnaun s výhledem na okolní velikány.

Zimní letový ád platí až do . bezna  a naleznete v nm 
lety do  destinací ve  zemích svta. Z toho se tyi nachá-
zejí ve Švýcarsku – krom tranzitního letišt v Curychu vás 
SWISS dopraví pímým letem z Prahy i do Basileje a do Ženevy. 
S pestupem se pak dostanete až do Lugana.
Od 10. ledna bude spoj odlétat z Prahy každý den 
v dopoledních hodinách a zajišťovat ho bude letadlo 
typu Avro RJ 100 s kapacitou 97 cestujících. S blížící 
se zimní sezónou jsou opět aktuální rezervace letů do 
Ženevy, která mimo jiné slouží jako pohodlný tran-
zitní bod pro cesty do blízkých lyžařských středisek 
jak na švýcarské, tak na francouzské straně. Linka 

SWISS
Komerční prezentace

Nabídka spolenosti 
pro zimní sezónu

do Ženevy odlétá z Prahy každý den v 16.00 hodin 
a zajišťuje ji pohodlný Airbus A319. Zpáteční letenky 
pro individuální cestující jsou v cenách již od 2 500 Kč 
vč. všech poplatků a podobně vycházejí i skupinové 
rezervace pro více než 10 cestujících. Standardně platí, 
že přeprava lyžařské i snowboardové výstroje (do 
15 kg na osobu) je na všech letech SWISS zdarma.

Spojení do Basileje je oblíbené pro svou atraktivní 
cenu – letenky jsou již od 2 200 Kč vč. všech poplatků 
– a z letiště je pohodlné vlakové spojení jak do Cury-
chu, tak do dalších cílových destinací v regionu. Toto 
historické město na pomezí tří států je častým cílem 
obchodníků, návštěvníků světových veletrhů a příz-
nivců pravidelných kulturních a sportovních událostí. 
Od 11. února bude frekvence letů z Prahy snížena na 
pět letů týdně, tj. linka bude odlétat v podvečerních 
hodinách denně kromě úterý a čtvrtka. 

Ke zpříjemnění vašich cest do Švýcarska a po 
Evropě lze využít služby SWISS Business Upgrade 
Europe a za výhodný paušální poplatek si ke své 
ekonomické letence dokoupit upgrade do business 
class, a to jednosměrně či pro oba směry (1 950 Kč 
pro jeden let). S takovou letenkou pak může 
cestující využít všech služeb při odbavení, před 
odletem a na palubě, které cestování v business class 
standardně umožňuje. 

Aktuální produktové novinky, speciální cenové 
nabídky a další zajímavé informace získáte, pokud se 
zaregistrujete pro zasílání elektronického zpravodaje 
SWISS NEWS (a vyberete preferované odletové letiště 
Praha) na stránkách SWISS.COM.

SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
BELGICKÁ 276/20
120 00 PRAHA 2  VINOHRADY
SWISS CUSTOMER CALLCENTRE: 234 008 229
EMAIL: INFO.CZECHREPUBLICSWISS.COM
SWISS.COM
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kanton Charlieho 
Chaplina a Coco Chanel

Jde totiž o jeden z nejvýznamnějších 
švýcarských kantonů. Rozkládá se okolo 
města Ženeva a stejnojmenného rozleh-

lého jezera. Hlavním městem je Lausanne. 
Vaud se vyznačuje jak historickou a jazykovou 
rozpolceností, tak i svým terénním uspořádá-
ním. Není tak hornatý a připomíná na většině 
svého území spíše oblou vrchovinu, která se 
ale zvedá do Vaudských Alp. Tam leží oblíbe-
né lyžařské středisko Les Diablerets s nejdelší 
bobovou dráhou na světě pojmenované podle 
stejnojmenného masívu dosahující výšky 3210 
metrů. Na ledovci 3 000 lze navštívit restauraci 
postavenou podle návrhu slavného švýcarské-
ho architekta Maria Botty.

Lyžařsky Vaud proslavila také centra Villars 
a Leysin s otáčecí restaurací Kuklos.

Příkré svahy ovšem padají i k Ženevskému 
jezeru. Na nich se rozprostírají slavné vinice. 
Tento kanton je totiž druhým největším 
producentem vína ve Švýcarsku. Vinné terasy 
v Lavaux dokonce najdete na seznamu Světo-
vého dědictví UNESCO.

Římané a jejich vliv
Vlivem rozpínavosti Římské říše bylo toto 
území jedním z prvních, které Římané začali 
pilně a efektivně kolonizovat již 58 let před 
naším letopočtem na úkor místních kmenů, 
zde zejména keltského kmene Helvétů. 

Z počátku to byly vojenské a později 
obchodní stanice, jenž se později rozrostly 
do dnešní městské podoby. Už tehdy byly 
položeny základy slavných měst. Viviscus bylo 
římské jméno pro Vevey. To si mnohem poz-
ději oblíbil komik Charlie Chaplin i zpěvák 
Freddie Mercury a dnes tu sídlí slavná firma 
Nestlé.

Lausonium leželo na území dnešního Lau-
sanne, které si za své sídlo vybral Mezinárodní 
olympijský výbor. Nedaleko odtud je i městeč-
ko Montreux, kterou proslavili Deep Purple 
ve své písničce „Smoke on the Water“. Vypráví 
příběh z roku 1971, kdy fanoušek Franka Zap-
py zapálil světlicí kasino v Montreux.

Ve Vaud se dodnes zachovaly stopy po nej-
větším římském městě Avenches. Jeho rozloha 
byla původně čtyřikrát větší než dnešní město, 
které bylo založeno v roce 27 před naším 
letopočtem jako Civitas Helvetiorum. Po roz-
padu Římské říše se Evropa propadla do doby 
anarchie a kulturního temna.

Burgunané a Savojci
Koncem 5. století bylo území obsazeno 
Burgunďany, kteří se stali součástí merovejské 
francké říše. V písemných pramenech z roku 
766 se poprvé zmiňuje hrabství Waldgau 
(lesní župa), které leželo na území dnešního 
kantonu Vaud (Waadt) a na částech kantonů 
Neuchâtel a Fribourg. Z tohoto označení 
„pagus Waldensis“ pochází dnešní francouzský 
název Vaud a německé označení Waadt.

Jazykov rozpolcený švýcarský kanton Vaud tvoí jakousi 
pechodovou zónu mezi Švýcarskem a Evropskou unií s jejím 
systémem. Tomu se nelze divit, pokud pochopíme historický 
vývoj a uspoádání tohoto místa. Vaud se vždy v minulosti 
vyznaoval svou politickou, finanní a vojenskou nezávis-
lostí na zbytku stedovké Evropy.

Vaud 
Text: Petr Šafránek | Foto: Switzerland Tourism

V kantonu Vaud lze navštívit Lavaux, vinařský region u Ženevského jezera, 
který je i na seznamu UNESCO. Na obrázku vinice v Rival.

 Autor je členem spolku přátel středověkých památek Apsida, www.apsida.cz 
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V roce 888 byl Vaud za panování karolinské 
dynastie součástí novoburgundské říše, která 
roku 1032 přešla na významný šlechtický rod 
Zähringen, a tak se stala součástí Svaté říše 
římské. Po smrti posledního příslušníka rodu 
Zähringen se oblast Vaud dostala v roce 1218 
do majetku savojských hrabat. 

Jen Lausanne se zachovalo jako biskupské 
město a bylo i nadále součástí novoburgundské 
říše. Z této doby také pochází dnešní nevykořeni-
telné cítění obyvatel kantonu, že jsou spíše Savoj-

ci (Francouzi) než Švýcaři. Proto se také v tomto 
kantonu jedí bernské plátky (pečené maso na 
grilu s kyselím zelím), aby potupili bernskou 
(švýcarskou) nadvládu alespoň kulinářsky. A to si 
pište, že všichni dodnes vědí, proč to jedí!

Burgundská válka a reformace
Na konci 15. století začal upadat vliv Savojců 
na politickou situaci v Evropě a následkem 
spojenecké smlouvy mezi vévodkyní Jolanthou 
a Karlem Smělým byl Vaud v letech 1475 až 
1476 hlavním dějištěm burgundské války. Vo-
jenské oddíly Bernu a Freiburgu tehdy dobyly 
města Murten, Grandson, Orbe a Echallens 
a ponechaly si je jako „společné“ panství. Tohle 
je vlastně první počátek propojování tohoto 
území se Švýcarskem. 

Za bernské nadvlády od roku 1526 zaváděli 
Vilém Farel a Petr Viret ve Vaud reformaci 
a nebyli jediní. Do Švýcarska se uchýlil také 
francouzský právník a teolog Jan Kalvín, 
zakladatel protestantské větve, který byl za své 
názory vyhnán z Francie. 

Když však savojský vévoda ohrožoval 
Ženevu, která byla spojencem Bernu, 
dobylo roku 1536 bernské vojsko pod 
velením vrchního polního hejtmana Jana 
Františka Nageliho a s podporou Friburgu 
celý Vaud.

Také Lausanne, ačkoli bylo říšským městem 
a od roku 1525 tvořilo svaz s Bernem, muselo 
okupantům vzdát hold. Ve smlouvě z Lausan-
ne ze 30. října 1564 postoupilo Savojsko území 
Vaud formálně Bernu.

Doba klidu i nespokojenosti
V průběhu bernské nadvlády zažil Vaud 
poměrně klidnou dobu. Bernští správci však 
nebyli mezi obyvateli populární, a tak se není 
co divit, že se čas od času vyskytovaly krvavé 
rebelie a povstání. Jedno z největších vedl ma-
jor Abraham Davel, který byl 24. dubna 1723 
popraven v Bernu. Ve Vaud je ovšem dodnes 
považován za národního hrdinu. Jeho pomník 
stojí v Lausanne.

Ženevská republika
Když pak v roce 1798 na území kantonu 
napochodovala francouzská vojska, byla vítána 
s nadšením. Bernští „okupanti“, kterým zde 
dodnes nikdo jinak neřekne, byli vyhnáni 
a byla vyhlášena Ženevská republika.

Později však Vaud a Ženeva vytvořily nový 
kanton Léman, jenž se v roce 1803 připojil ke 
Švýcarské konfederaci. Dnešní ústava Vaud 
pochází ze 14. dubna 2003 a nahrazuje tu pů-
vodní z roku 1885, která se tehdy v bolestech 
rodila téměř 60 let. 

Slavné osobnosti ve Vaud

Jan Kalvín (Jean Cauvin): 10. července 1509 
až 27. května 1564. Byl to francouzský právník 
a teolog, jenž byl za svoje postoje a názory vyhnán 
z Francie. Odešel do Švýcarska jako většina takto 
pronásledovaných lidí z celé Evropy. Zakladatel 
větve protestantské filozofie – kalvinismu.

Coco Chanel: vlastním jménem Gabrielle 
Bonheur "Coco" Chanel,  se narodila v roce 1883 
ve Francii a zemřela v roce 1971. Stala se jednou 
z nejlepších módních návrhářek 20. století. V roce 
1914 vlastnila dva obchody ve Francii, jež prodávaly 
klobouky, blůzy a její jednoduché šaty košilového 
střihu, svázané v pase nebo na bocích. Coco byla 
ale podezřelá z kolaborace s nacisty, a tak se po 
osvobození přestěhovala do Lausanne.

Charlie Chaplin:  narozen 16. 4. 1889 v Londýně, 
zemřel 25. 12. 1977 ve Vevey) patří k nejslavnějším 
světovým filmovým tvůrcům. Své filmy vytvářel 
od námětů přes režii až po hraní v hlavní roli. Po 
válce se názorově rozešel s Hollywoodem. Pro jeho 
"neamerickou činnost" mu po pobytu v zahraničí 
nebyl umožněn návrat do USA, proto se usadil ve 
Vevey .

Oskar Kokoschka: (narodil se 1. 3. 1886 
v Pöchlarn a zemřel 22. 2. 1980 v Montreux). 
Rakouský malíř, básník a spisovatel se proslavil 
expresionistickými potréty a krajinomalbou. V roce 
1934 utekl před nacisty do Prahy, kde zůstal čtyři 
roky. Po válce se přestěhoval do Švýcarska.

Hlavní nádraží v Lausanne v kantonu Vaud večer ve světle lamp

Vallée de Joux v kantonu Vaud je rájem pro vysokohorské túry. 

Zima na vinicích Chablais v údolí Rhôny. V pozadí stojí zámek Aigle, 
kde sídlí vinařské muzeum oblasti Vaud.
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Švýcarský energetický koncern Alpiq, založený 
poátkem roku  fúzí spoleností Aare-Tes-
sin AG für Elektrizität (Atel) a Energie Ouest 
Suisse (EOS) s menšinovou úastí Electricité de 
France (EDF), na poátku listopadu sjednotil 
své podnikatelské aktivity v České republice. 

ALPIQ
sluuje obchodní psobnost v Česku

ALPIQ
ČLENOVÉ HST 
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Jako společnost s ručením omezeným vznikla Alpiq Generation (CZ) s.r.o. 
sloučením dosavadní společnosti Atel Bohemia s.r.o. se společnostmi Energetické 
Centrum Kladno s.r.o. (ECK) und ECK Generating s.r.o. (ECKG), ve kterých Atel Bo-
hemia s.r.o. vlastnila 100% podíl. Zároveň bylo sídlo společnosti pro české aktivity 
přemístěno z Prahy do nedalekého Kladna. To je velmi výhodné, protože nyní se 
sídlo nachází na stejném místě jako zařízení na výrobu elektrické energie a tepla.

Vedení podniku zdůrazňuje, že sloučení nemá žádný negativní dopad na 
obchodní činnosti nebo závazky k obchodním partnerům zaniklých společností. 
Tyto činnosti byly v plné míře převzaty nástupnickou společností, píše se v tisko-
vé zprávě Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Jak novinářům potvrdil generální ředitel 
Milan Prajzler, nedojde ani k žádnému propouštění zaměstnanců, kterých 
podnik v současné době čítá 260.

Alpiq Generation (CZ) s.r.o. provozuje v Kladně moderní kogenerační zdroj 
na výrobu elektřiny a tepla s elektrickým výkonem 415 MWe, který spaluje 
uhlí a biomasu a splňuje přísné ekologické normy jak České republiky a EU, tak 
i Světové banky. Podíl biomasy se podle Prajzlera pohybuje okolo 10 %. Zatímco 
zásobení biomasou bylo do poloviny roku stabilní, dochází v současné době 
v České republice k mírné redukci lesního hospodářství a s tím spojenému 
snížení dostupnosti dřevních odpadů, což vede k určitým výkyvům v zásobování, 
poznamenal generální ředitel.

S podílem kolem 3 % na českém trhu se Alpiq Generation (CZ) s.r.o. řadí 
mezi největší nezávislé výrobce elektrické energie v zemi a je také jedním z nej-
významnějších zaměstnavatelů ve středních Čechách. Prajzler považuje za štěstí, 
že výrobní kapacity, které byly kdysi součástí ocelárny Poldi Kladno, nepřevzal 
fi nanční investor, ale koncern činný v energetickém odvětví. Alpiq Generation 
(CZ) s.r.o. plánuje do budoucna modernizaci a rozšíření výrobních zařízení. 
Nové zařízení má být provozováno taktéž na bázi spalování uhlí a biomasy. Jak 
uvedl Prajzler, existují dlouhodobé smlouvy o dodávkách paliva, díky nimž je 
ekonomické využití tohoto zařízení zajištěno proti různým myslitelným scéná-
řům české energetické politiky.

Alpiq Generation (CZ) s.r.o. se nechlubí pouze technickým vybavením, ale 
i kulturou podnikání. Prajzler tak mohl před nedávnem převzít nejvyšší ocenění 
v celostátní soutěži „Podnik podporující zdraví“. Alpiq Generation (CZ) s.r.o. byl 
zároveň jediným podnikem z energetického odvětví, který získal takové ocenění. 
Firma totiž nabízí svým zaměstnancům množství aktivit v oblasti podpory 
zdraví. 

Rudolf Hermann
Neue Zürcher Zeitung

korespondent pro střední a východní Evropu
 www.nzz.ch



www.alpiq.com



Švýcarsko není jen zemí okolády, nemén dležitá je 
i jeho role ve vývoji kávy. Vzniklo tu Nescafé, horkou 
novinkou spolenosti je Nespresso.

NESPRESSO 
káva jak od baristy

ČLENOVÉ HST 
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Kořeny společnosti NESTLÉ, největšího potravinářského koncernu na 
světě, sahají do Švýcarska do poloviny 19. století. Zakladatel fi rmy, lékárník 
Henri Nestlé, vyvinul v roce 1867 náhradní kojeneckou výživu – slavnou 
„Nestléovu dětskou moučku”. Společnost se po desítky let postupně roz-
růstala – výrobu sušeného mléka doplnila o podnikání v mnoha odvětvích 
potravinářství. 

Dalším ze strategických milníků byla výroba čokolády v roce 1929, 
úspěšné uvedení první rozpustné kávy NESCAFÉ na světě o devět let později 
a získání strategické značky MAGGI v roce 1947. Na český trh vstoupila 
NESTLÉ už v roce 1890 s mléčnou kojeneckou výživou. 

Historie 
spolenosti 
Nespresso
Největší novinkou 
společnosti je Nespresso. 
Jeho fi lozofi e se odvíjí 
od jednoduché myšlen-
ky: umožnit každému 
připravit si šálek espres-
sa tak, jak by jej připravil 
zkušený barista.

O co jde? Perfektně 
porcovaná káva Grand 
Cru pochází z 1–2 
procent těch nejlepších 
zrn na světě, které jsou 

speciálně pražené a nabízené v řadě směsí espresso a lungo ve formě 
hermeticky uzavřených kapslí uchovávajících kávu čerstvou. Ty se dávají 
do kávovarů, s nimiž se snadno pracuje a v nichž se používá patentovaný 
extrakční a varný systém. Společnost zároveň nabízí exkluzivní zákaznic-
ké služby dostupné non-stop prostřednictvím Klubu Nespresso.

Nestlé Nepresso S.A. byla založena v roce 1986 ve Švýcarsku, dnes 
operuje v 50 zemích světa. V průběhu posledních dvou let se obrat 
společnosti zdvojnásobil a v roce 2008 dosáhl hranice 2 miliard CHF. 
Důkazem úspěchu je pozice světové jedničky (17procentní podíl) na 
trhu s kávovary na espresso. Každou minutu se na světě spotřebuje 
8025 šálků káv Nespresso Grand Cru.

Samotná kapsle Nespresso vznikla v roce 1982. Její konečná úprava 
byla až do roku 1986 prováděna ručně. Tehdy byla založena společnost 
Nespresso S.A. a kapsle vstoupila na první testovací trhy. Téhož roku se 
ve Švýcarsku představily první kávovary připomínající miniaturní kávo-

vary na espresso s ruční klecí na kapsle. První druhy kávy Grand Cru – Cosi, Capriccio, 
Veneto a Decaff einato – se na trhu objevily v roce 1987. Od roku 1995 do roku 2000 
začíná společnost Nespresso získávat pozici na klíčových evropských trzích.

V roce 1996 slaví Nestlé Nespresso SA deset let úspěchů s 3 500 prodejními místy 
a 180 000 přidruženými členy klubu. Na trh vstupuje první kávovar pro sektor B2B – 
ES100 – a první automatická výrobní linka začíná svůj provoz v Orbe.

Na cestě je významný průlom v designu kávovaru, který přináší odstranění ruční-
ho držáku kapslí a jeho nahrazení revoluční technologií „otevřených čelistí“.

Od roku 2003 do roku 2006 zažívá společnost expanzi. 
V roce 2007 Nespresso získalo dvě ocenění za 
oddanost trvale udržitelné kvalitě: Corporate 
Green Globe Award od organizace Rainfo-
rest aliance a Leadership Medal of Merit 
Award od Institutu kvality kávy.

Letos bylo na trh uvedeno pět 
nových káv Grand Cru včetně tří 
unikátních jednodruhových káv 
jediného původu. Novinkou je také 
CitiZ, první řada kávovarů Nespresso 
s více funkcemi. Spojuje štíhlý městský 
design a řadu funkcí. 

Klíová fakta o Avenches 

Společnost Nespresso v červnu otevřela nové výrobní a distribuční centrum ve švýcar-
ském Avenches. Investovala do něj 300 miliónů CHF, což je třetina celkových investic 
fi rmy Nestlé Nespresso ve Švýcarsku za posledních 10 let. Již během první stavební fáze 
v roce 2008 bylo vytvořeno 400 pracovních míst a dalších 150 v roce 2009. Po dokončení 
výstavby centra dojde k téměř dvojnásobnému nárůstu pracovníků z 340 v roce 2009 na 
600 zaměstnanců v roce 2012.

Hermeticky uzavřené kapsle uchovají kávu dokonale 
čerstvou.

Zákazník si může vybrat z několika 
kávovarů, se kterými se velmi snadno pracuje.

Káva je hotová. Voní báječně.



Leden
10. 1. Ve skiareálu Lipno se opět prezentovalo Švýcarsko. Spolupořadatelem akce byl i člen HST 
fi rma Montana Swiss, která zajistila zapůjčení atraktivních lyží na testy pro členy komory. I když 
ranní teploty ukazovaly minus 18 stupňů, slunce a švýcarská gastronomie nás rozehřála. Večer 
se pak uskutečnila tisková konference pro pozvané novináře, kde byla prezentována oblast Brig 
Belalp.

Únor
5.–8. 2. Švýcarsko se tradičně zúčastnilo veletrhu Holiday World na pražském výstavišti. Přímo na 

stánku se kromě turistických regionů představily i členské fi rmy HST: letecká společnost SWISS 
Int. Air Lines, výrobce čokolády Lindt a výrobce kávovarů Jura. Na stánek zavítal i velvyslanec 

Švýcarska v Praze, pan Jean-Francois Kammer.

Bezen
24. 3. Členové komory a spřátelené fi rmy byly pozvány do rezidence švýcarského velvyslance na 
koktejl, kde byly prezentovány organizační změny v HST a představena nová jednatelka komory 
paní Ing. Alena Koukalová. Pozváni byli i zástupci dalších spolupracujících zahraničních komor 
činných v České republice.

Duben
28. 4. Mistrovství světa v hokeji se v letošním roce odehrávalo ve Švýcarsku. Švýcarské velvy-

slanectví spolu s HST a dalšími partnery zorganizovalo příjemný podvečer s hokejem v hotelu 
Mövenpick. Společně jsme pak sledovali utkání švýcarského mužstva a užívali si pěkného dne 

i vynikající gastronomie.

Kvten
12. 5. Generální zasedání členů HST se konalo v atraktivním prostředí refektáře na Petřínských 
terasách. Po zasedání následovala přednáška a po ní diskuse na aktuální téma: „Má krize větší 
dopad na transformující se ekonomiky?“ Vyslechli jsme zajímavé postřehy dvou zástupců 
bankovního sektoru – pana Miroslava Singera z ČNB a pana Costy Vayenase z UBS Zürich. Diskusi 
moderoval pan Rudolf Hermann z Neue Zürcher Zeitung.

Červen
6. 6. Sportovní den na Cindě. Poprvé v historii komory jsme zorganizovali akci na sobotu pro 

celé rodiny. I když počasí bylo vrtkavé a chvílemi i pršelo, užili jsme si sportovní klání i grilované 
speciality v prostředí zahradní restaurace na Cindě na Císařské louce. Sportovní den pro rodiny 

by se měl stát tradicí, a najdete ho tedy i v programu na příští rok.

Záí
Září bylo tradičně na akce bohaté: 
9. 9. Dlouholetý člen komory, fi rma Impact Corti, slavnostně kolaudovala nový objekt s cca 100 
byty v lokalitě Nový Hrádek. 
14. 9. Začal Strojírenský veletrh v Brně. HST zde tradičně organizovala švýcarský stánek a také 
zahajovací koktejl, zúčastnil se i švýcarský velvyslanec pan Jean-Francois Kammer a vedení HST.
21. 9. Seminář paní Dany Trezziové na téma Transfer Pricing konaný ve spolupráci s Kanadskou 
obchodní komorou.

Říjen
13.–14. 10. Velvyslanec Švýcarska pan Jean-Francois Kammer navštívil se zástupci HST švýcarské fi rmy na Moravě. První den to byla Agie 

Charmilles s.r.o.v Brně a dále fi rma Haba. Večer přijal delegaci starosta města Mikulova. Druhý den byl věnován návštěvě fi rmy Behr 
Bircher Cellpack v Hranicích na Moravě a ve Valašském Meziříčí.

21. 10. Firma Potten & Pannen představila nový výrobek ve svém portfoliu, a sice tradiční tyčové mixéry BAMIX.
22. 10. V restauraci Fluidum byla zahájena sezóna fondue, které si zde můžete objednat každý čtvrtek.

Listopad 
4. 11. Snídaně na téma „Podnikání v Africe“ byla zorganizována společně s naším členem panem Dr.iur Juliem Eff enbergerem, který představil 
právní rámec podnikání v Africe, dále zde vystoupil Chargé d‘Aff aires Ghany, pan Mohammed Nurdudeen Ismaila a generální ředitel fi rmy 
VEBA ing. Josef Novák.
5.–8. 11. Na veletrhu Sport Life v Brně se představilo Švýcarsko a zejména oblast Engadin Sv. Mořic. 7. 11. se zde konala po celý den i ochutnáv-
ka švýcarské gastronomie – sýry, vína a čokoláda.
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AKCE HST 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
9. 12. 2009 Vánoční večeře jinak, Restau-
race Fluidum, Praha
Restaurace Fluidum připraví pro členy 
a přátele HST jedinečné menu z 50kg 
tuňáka, který bude porcován přímo před 
zraky účastníků.

ROK 2010
14.–17. 1. Švýcarské dny, Letohrádek 
Mitrovských, Brno
Během několika dní bude v moravské 
metropoli představeno Švýcarsko. Těšit se 
můžete na přednášky, setkání s odborníky, 
kulatý stůl se švýcarským velvyslancem 

a výstavu o ekologii ve Švýcarsku.

Leden–únor Diashow, různá města v ČR
Během dvouměsíční série promítání v růz-
ných českých městech můžete shlédnout 
jedinečné záběry ze Švýcarska.

4.–7. 2. Holiday World, Výstaviště Praha
Partner akce: Swiss Travel System

21.–27. 3. SNOWfest, Švýcarsko 
Freeridový víkend v Davosu

25.–28. 3. Scott Czech Ride, Švýcarsko
Mistrovství České republiky ve freeridu

22. 4. Generální zasedání členů HST 
Obchodní komory Švýcarsko – Česká 
republika
Hotel Mövenpick, Praha (pouze pro členy 
HST)

22. 4. Swiss Business Party, Hotel Mö-
venpick, Praha
Partner akce: Hotel Mövenpick
Swiss Business Party nabídne možnost 
prezentace švýcarským fi rmám z oblasti 
spotřebního průmyslu, gastronomie a ces-
tovního ruchu.

4.–6. 6. Švýcarské dny na zámku Blatná

1. 8. Oslava švýcarského národního 
svátku

13.–17. 9. Mezinárodní strojírenský 
veletrh Brno

PŘIPRAVOVANÉ SEMINÁŘE: 
Leden/únor: Outlook 2010, Praha. Partner 
akce: UBS
Únor/březen: Future Energy Security, 
Praha. Partner akce: ALPIQ
Listopad: Trusts, Praha. Partner akce: 
Dr.iur. Julius Eff enberger

HST Obchodní komora Švýcarsko – Česká republika

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009



HST Obchodní komora Švýcarsko – Česká republika pipravila bonusový program, díky nmuž 
jsou lenm HST nabízeny výhodnjší podmínky na nákup produkt a služeb dalších len. Zde 
pedstavujeme první spolenosti, které se do bonusového programu HST zapojily. 
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Hotel Leonardo
Elegantní **** Hotel Leonardo nacházející se nedaleko Karlova mostu 
s pokoji nabízejícími pohled na Pražský hrad a Vltavu poskytuje slevu 
na nabízené služby – ubytování, pronájem konferenních místností, V.I.P. 
treatment – pro leny HST a jejich obchodní partnery.

Interhome
Interhome, vedoucí profesionální poskytovatel rekreaních dom a byt 
po celé Evrop i dalších destinacích, poskytuje slevu   pro leny HST 
a jejich rodinné píslušníky. Sleva se vztahuje na kompletní nabídku   
rekreaních objekt v  zemích a je akceptována pouze na centrále.

Interhome s.r.o.
Sokolovská 84-86

Zirkon Offi  ce Center
186 00 Praha 8

www.interhome.cz

Nespresso
Spolenost Nespresso poskytuje lenm HST slevu   na kávovary 
PRO: ES, ES, ES, CS, CS, CS. Akce platí do . . .

Nespresso 
Sokolovská 86 
186 00 Praha 8

www.nespresso-pro.com

Kontakt: Tomáš Novák 
tel.: 724 420 376 

tomas.novak@nespresso.com

Potten & Pannen
Reprezentaní prodejny Potten & Pannen – Stank a TWIN CAFÉ poskytují 
lenm HST slevu ve výši   na švýcarské znaky ve svém sortimentu: 
Bamix, Sigg a Kuhn Rikon. 

Potten & Pannen – Staněk: 
cook shop, Vodičkova 2, Praha 1

cook & design, Václavské nám. 57, Praha 1
zwilling concept store, Palladium, Nám. Republiky 1, Praha 1

TWIN CAFÉ:
KOC Nový Smíchov, Plzeňská 8, Praha 5 

OC Haná, Kafkova 8, Olomouc
www.pottenpannen.cz www.VaseKuchyne.cz

 
 

Restaurace Fluidum
Restaurace Fluidum, která byla v tomto roce zaazena mezi TOP  
nejlepších restaurací v Praze, poskytuje lenm HST slevu ve výši  .

Fluidum – budete okouzleni!

Restaurant Fluidum
Lucemburská 1497/6

130 00 Praha 3-Vinohrady
www.fl uidumrestaurant.cz

tel.: + 420 222 211 702
e-mail: fl uidum@fl uidumrestaurant.cz 

VECOM Bohemia
Pro Vás pipravila u píležitosti blížících se vánoních svátk „EXKLUSIV-
NÍ DÁRKOVÝ PROGRAM“, urený pro Vaše obchodní partnery a pátele. 
Dárkové sety volené pro opravdové gurmány nabízí trvanlivé produkty 
od jemných kachních paštiek až po kazety s produkty obsahujícími 
prvotídní italské lanýže.
Pouze pro leny hst obchodní komory švýcarsko – eská republika po-
skytujeme na tento kompletní dárkový program zvláštní slevu  .

VECOM Bohemia,s.r.o.
Talichova 807

266 01 Beroun-Město
www.vecombohemia.cz 

Kontakt: Martin Rubeš
Mobil: +420 728 576 510

E-mail: info@vecombohemia.cz

Hotel Leonardo
Karolíny Světlé 323/27

110 00 Praha 1
Tel.: +420 239 009 239

info@hotelleonardo.cz
www.hotelleonardo.cz

www.moevenpick-hotels.com

Express Business lunch 20% sleva.

Mövenpick Hotel Restaurant
Rezervace + 420 257 153 232

Mozartova 261/1, 150 00 Prague 5
hotel.prague@moevenpick.com

�������	
��� pro vás výhodné a ������ polední
menu v samém centru Prahy 5.

Každé ������� až pátek, od 11.30 do 15.00

Parkování a �����
��� k WIFI internetu zdarma

��� �����	
��� tohoto kuponu obdržíte slevu
20% z celkové �����.

Sleva   na veškerý sortiment v Lindt obcho-
d ve Fashion Arena Outlet Centrum, Praha 
Štrboholy. Sleva je jednorázová na základ 
pedložení tohoto vystiženého kupónu, platí 
do .. 

LINDOR 
neodolateln jemný požitek
Už více než  let jsou Misti okolády Lindt známí pro své 
okoládové výtvory nejvyšší kvality a chuti. Lahodné pralinky 
Lindt Lindor jsou ideálním vánoním dárkem, obzvlášt ve slav-
nostním dekorativním balení s run vázanou stuhou.





Cestování ve švýcarském stylu
Tak takhle chutná cestování ve švýcarském stylu. V první řadě je tu vlak a to už rovnou na 

letišti. Najdete tu vše od luxusních rychlých vlaků až po malinké červené vláčky plazící se 

doslova až na vrcholky hor.  Pokud by Vás vlaky náhodou omrzely, je tu pro Vás i rozsáhlá 

autobusová síť. A konečně lodě. I parníky a čluny jsou běžným druhem přepravy ve Švýcar-

sku. Užijete si je hlavně na krásných jezerech. A k tomu celý dopravní systém funguje jako 

švýcarské hodinky a spolehlivě a načas propojuje všechna ta nádherná místa, která jsou ve 

Švýcarsku k vidění…

Tak toto je Swiss Travel System. A dokonce existuje způsob, jak si ho intenzivně a výhodně 

užít – Swiss Pass je platný nejen na veškerou meziměstskou dopravu, ale i městské tramva-

je a autobusy. Uplatnit jej můžete také ve většině švýcarských muzeí.


