
 

ZÁJEZD S PETREM ČERMÁKEM A MARKÉTOU HAK 2011 

Sešlo se to báječně: pohodová partička českých turistů, spolehlivé švýcarské vlaky a navrch 

ještě ideální počasí pozdního jara: ani horko, ani zima. Úspěšně jsme celý první červnový 
týden díky pružnému programu ujížděli dešti, který kroužil nad Švýcarskem a dohnal nás jen 

na půl dne v místě, kde by to čekal málokdo: v jižním "italském" kantonu Ticino, kam Švýcaři tak 

rádi jezdí právě za sluncem. 

 

Železniční ráj jsme ochutnali všemi smysly. Hned po příletu do Švýcarska a prohlídce 

historické Basileje nastalo první koštování mezi stánky farmářských trhů, pořádaných každou 

středu přímo na nádraží v Curychu. Jedna vůně přebíjela druhou, z jedné strany lákaly k 

ochutnání sýry, z druhé klobásy, k tomu místní víno, nechyběla ani čokoláda. 

 

Ve východním kantonu Graubünden jsme při výletech z naší první základny, alpské vsi Bergün plné malovaných domů, obdivovali kouzelný 

Bernina expres ze všech stran - a to doslova: nejen zevnitř cestou přes hory, ale i zvenku díky pěší naučné "vlakologické" stezce podél 

viaduktů albulské železnice ze seznamu světového dědictví UNESCO vysoko v horách. Tuhle túru skvěle zvládla i naše 80letá klientka! 

 

Když jsme po trase Ledovcového expresu divokým kaňonem Předního Rýna dorazili do srdce Švýcarska na příští základnu v živoucí vesnici 

Wassen k další železniční perle, Gotthardské dráze, začali jsme s jejím zkoumáním naopak pěšky. Na místní "vlakologické" stezce jsme si 

opekli vuřty na veřejném piknikovém odpočívadle. Teprve potom jsme nasedli na vlak a jezdili přes Gotthard i po okolí křížem krážem: prošli 

jsme čisťounká města Bellinzonu s třemi hrady na jihu, Luzern se světoznámým dřevěným mostem na severu a ještě jsme stihli plavbu 

parníkem a dokonce i vyjet zubačkou na zamračenou dvoutisícovou horu Rigi, kde se mraky rozestoupily jako na povel zrovna během naší 

návštěvy. 

 

A pak přišlo báječné finále ve velehorském kantonu Valais s Matterhornem. Nejdřív 

jsme si dali půldenní oddech u jezera na švýcarské riviéře v Montreux, teprve pak 

následoval celý den v horském Zermattu s pohádkovými výhledy na čerstvě 

zasněžený Matterhorn (na třítisícovém Gornergratu zrovna ráno v den naší návštěvy 

napadlo 20 cm čerstvého sněhu - ještěže nahoru jezdí spolehlivá zubačka!). 

 

Ale už se blížil čas rozlučky: v kouzelném městečku Brig, naší valaiské základně, 

jsme společně ochutnali zdejší lahodné víno s místní sýrovou specialitou raclette 

(rozteklý tučný sýr s bramborem, cibulkou, okurkou a pepřem), někteří nazítří ještě 

vyrazili na nejvyšší nádraží Evropy Jungfraujoch, další na pěší túru podél železnic, 

ale to už byl opravdový konec. 

  

Pojedete s námi příště i Vy?  

Markéta a Petr 
(majitelka cestovní agentury Švýcarsko vlakem a autor bedekru Švýcarsko křížem krážem železničním rájem) 

  

Fotografie ze zájezdu k nahlédnutí zde. 

 

 

http://www.svycarsko-vlakem.cz/fotogalerie-236/zajezd-s-petrem-cermakem/zajezd-s-petrem-cermakem.htm
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