
Poznávací zájezd za krásami Švýcarska 

 

Ve dnech 20. – 26. září jsme se my, studenti  3. ročníku oboru Lázeňství a turismus,  

vydali na poznávací zájezd. Tentokrát jsme však nejeli sami, ale zájezdu se zúčastnilo i 

několik zájemců z řad pedagogů, rodiny a přátel. Celkem na sedmidenní zájezd vyrazily 3 

autobusy. Jedna skupinka měla namířeno do Nizozemí a zbývající dva autobusy vyjely do 

země známé svými přesnými hodinkami, velkým množstvím bank, čokoládou, sýrem a 

Alpami, Švýcarska. Obě skupiny účastníků zájezdu měly podobný program, ale přece jen se 

lišil. Tento článek popisuje putování po Švýcarsku první skupiny.  

Odjezd z Opavy byl stanoven na pátek 20. září ve 14:30 od restaurace Zelený jelen. Všichni 

účastníci se do stanoveného času dostavili na parkoviště, tudíž se mohlo vyrazit za 

dobrodružstvím. Po celou dobu zájezdu jsme byli pod dozorem paní inženýrky Sonnkové. 

Naši animátoři pro nás měli připraveno plno her, kvízů a soutěží, takže jsme se na cestách 

v autobuse málokdy nudili. 

Po necelých 17ti hodinách cesty jsme dorazili do německého Friedrichshafenu, kde 

jsme se i s autobusem nalodili na trajekt. Čekal nás hodinový přejezd přes Bodamské jezero 

do města Romanshorn a potom prohlídka města Kostnice. Další zastávka se konala 

v Schaffhausenu, kde jsme si mohli prohlédnout Rýnské vodopády. Ty se všem účastníkům 

velice líbily. Potom následovala ještě prohlídka města Luzern. Ubytování bylo na první 3 noci 

zajištěno v hostelu v Interlakenu. První dojmy po ubytování  byly smíšené, ale nakonec si 

hostel většina oblíbila. Nejen kvůli umístění hotelu na kraji příjemného městečka s výhledem 

na hory, ale i kvůli nočnímu vyžití – součástí hotelu byl venkovní bar, terasa, společenské 

místnosti a v neposlední řadě diskotéka.  

Třetí den jsme výjimečně mohli zůstat spát o něco déle – začátek programu byl 

naplánován až na 8:30, kdy jsme odjížděli do Lauterbrunneru. Tam jsme obdivovali krásu 

dalších vodopádů, a to Trümmelbachfälle. Poté nás autobus dovezl do centra Lauterbrunneru 

a my si mohli vychutnat kouzlo tohoto nádherného místa sami. Dalším cílem dne byla 

ledovcová propast Gletscherschlucht v Grindelwaldu. V odpoledních hodinách jsme se 

přesunuli zpět do Interlakenu, kde nás čekala exkurze v čokoládovně Shuh. Součástí 

prohlídky byla i degustace čokolády, na kterou jsme se všichni těšili. Exkurzí v čokoládovně 

končil nedělní program. Poté  nastalo volno, který každý využil po svém. 

 Čtvrtý den byl budíček už v šest hodin, protože program byl časově náročnější než 

předchozí dny. Bylo v plánu navštívit vesnici Zermatt a okusit také trochu turistiky v horách. 

Cesta nám trvala 2 a půl hodiny a součástí byl průjezd Lötschbergským tunelem, ke kterému 

http://www.truemmelbachfaelle.ch/


jsme využili autovlak. Do Zermattu jsme pak jeli vlakem z vesnice Täsch, a to proto, že 

v Zermattu je zákaz používání všech automobilů. Když jsme tedy dorazili na místo, prohlédli 

jsme si město a zamířili na lanovku. Ta nás vyvezla na Schwarzsee, odkud se nám vyskytl 

jedinečný pohled jak na horu Matterhorn, tak ostatní pohoří. Někteří se vrátili zpět do 

Zermattu, zbytek stoupal výše k Matterhornu. V 17 hodin jsme se všichni potkali na nádraží 

v Zermattu a mířili do Täsche, kde už nás čekal autobus. Den strávený v horách se všem líbil. 

Počasí nám přálo, takže teplé oblečení jsme mohli nechat v autobuse a většina z nás strávila 

celý den pouze v tričku, někteří se dokonce spálili od sluníčka.  

V pondělí nás čekala poslední noc v Interlakenském hostelu, proto jsme si ráno 

přivstali o trochu dřív, abychom naložili zavazadla. Po snídani jsme vyrazili do Gruyéres, 

městečka známého pro svůj vynikající sýr. Tudíž nemohla chybět ani prohlídka sýrárny, kde 

se tato lahůdka vyrábí. Ráno jsme si prohlédli část města a potom nás autobus dovezl 

k sýrárně. Po exkurzi byla chvíle na koupi sýrů a svačinu. Další zastávkou bylo Vevey, které 

se rozprostírá u severního břehu Ženevského jezera. Tam nás čekala procházka po nábřeží a 

poté exkurze v Alimentariu (muzeum jídla). Tam jsme se dozvěděli plno zajímavostí ze světa 

jídla, a to hlavně díky milé paní průvodkyni, která nás v muzeu prováděla. Poslední zastávkou 

úterního dne bylo město Lausanne, kde se hovoří především francouzsky. Naše prohlídka 

začala u Olympijského muzea a potom jsme pokračovali do centra města. Protože centrum 

bylo dál, využili jsme dopravu metrem. První památkou byla dominanta města katedrála 

Notre-Dame a potom následoval výklad o dalších památkách zakončen hodinovým osobním 

volnem, které většina využila k občerstvení. K cestě zpět na parkoviště, kde nás čekal 

autobus, jsme využili opět metro. Tento večer jsme se už nevraceli do Interlakenu, ale 

poslední noc našeho zájezdu jsme hodlali strávit v Ženevě. Tam jsme měli zařízené ubytování 

v hotelu F1.  

Poslední den byla snídaně na 7 hodin a pak už se vyráželo na poslední zájezdový den. 

Cílem bylo druhé největší švýcarské město Ženeva a hlavní město Bern. Prohlídku Ženevy 

jsme zahájili výkladem o vodotrysku, dominantě města a pokračovalo se přes Anglický park 

na druhou stranu pobřeží. Postupně jsme se dostali až do centra města, kde jsme mohli využít 

posledního delšího volna například k dokoupení suvenýrů. Pak se naplnil čas odjezdu 

z Ženevy a my pokračovali do Bernu. Tam nás čekala opět procházka po městě se spoustou 

zajímavých výkladů. Po skončení prohlídky jsme dostali chvíli času na doplnění sil. Po sedmé 

hodině večerní jsme již opouštěli Bern a mířili do České republiky. Na většině účastníků byla 

znatelná únava, na nás studentech také jistá úleva. 



 Cesta zpět nám ubíhala mnohem rychleji než cesta tam, ale tak už to bývá. Hranice 

České republiky jsme dokonce překročili mnohem dřív než bylo původně v plánu. Cesta 

proběhla bez problémů, hlavně díky našim zkušeným řidičům, kteří nám zajistili bezpečnou 

dopravu v průběhu celého zájezdu. Věřím, že zájezdu do Švýcarska nikdo ze zúčastěných 

nelitoval. A i přes naše počáteční obavy a trému jsme si zájezd užili a vše nám vyšlo podle 

plánu. 

 

          

Ivana Coufalová 


