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Pátek. 20. Září 2013. 13:15. Ostrava Poruba. Parkoviště pod VŠB. První účastníci 

zájezdu do Švýcarska a jejich zavazadla se pomaličku začínají scházet. Okolo 13:30 přijíždí 

oba naše autobusy, vedoucí zájezdu busu č. 2 Barča Maleňáková označuje autobus číslem a 

my si pomalu nakládáme věci a nastupujeme. O deset minut později vyrážíme směr Opava 

pro zbytek výpravy. Tam to trvá maličko déle, protože lidí je přece jenom více, ale i tak 

vyrážíme skoro na čas. Nabíráme směr dálnice, dále potom Olomouc a Rohlenka, kde je naše 

první pauza. Z Rohlenky míříme na Brno, z Brna na Prahu a z Prahy na Rozvadov. Po cestě 

ještě vysazujeme třetího řidiče a po další pauze překračujeme hranice do Německa. Ale to už 

je noc a celý zbytek cesty vede po dálnici. Než se většina lidí probrala, byli jsme na Německo 

– švýcarských hranicích ve Friedrichshafenu. I přes pauzu co necelé tři hodiny jsme tam 

dorazili okolo půl páté ráno, takže na trajekt si počkali ještě další tři hodiny.  

Okolo sedmé ráno přišel na řadu animační program v podobě rozcvičky přímo 

v přístavu před trajektem. O pár minut později jsme se mohli nalodit a vypluli jsme přes 

Bodamské jezero do Švýcarska. Na lodi jsme pro zkrácení chvíle pozorovali krásný východ 

slunce a než jsme se vzpamatovali, byli jsme na švýcarské půdě. Jakmile se vylodily i 

autobusy, vydali jsme se směr Kostnice. V tomto městečku jsme si prohlédli Husův dům, 

přístav a další zajímavosti. Další zastávkou byly Rýnské vodopády a jejich prohlídka 

z kaskádovitých vyhlídek, které vedly níž a níž, až na úroveň řeky. Po dechberoucí prohlídce 

jsme se vydali do Luzernu, kde jsme navštívili nejznámější místa – překrásný most 

Kappelbrücke, různé katedrály, lví památník atd. Po návratu k autobusu jsme zamířili směr 

ubytování do Interlakenu – horskému městečku mezi dvěma jezery.  

Druhý den nebo vlastně třetí nás čekala cesta do Zermattu. Brzo ráno po snídani jsme 

vyjeli směr Kandersteg, kde jsme najeli na autovlak, který nás vzal skrz Lötschberský tunel 

do Goppensteinu. Odtud jsme pokračovali do Täsche, kde jsme opět změnili dopravní 

prostředek. Tentokrát autobus nahradil místní vlak, protože většina motorových vozidel do 

Zermattu nesmí. S průvodci toho dne jsme si Zermatt prošli a potom lanovkou vyjeli na 

Schwarsee. Po výstupu z lanovky jsme užasle pozorovali vrcholek hory Matterhorn a blízké 

okolí. Většina z nás se shodla, že tomuhle pohledu se nic nevyrovná. Špičatý vrcholek se 

sněhem, všude ticho a okolní hory – prostě dokonalý zážitek. Vydali jsme se na menší túru, 

která nakonec dopadla tak, že se vytvořilo více skupinek – někteří zůstali skoro na začátku a 

po chvilce se vrátili lanovkou do Zermattu, kde měli dlouhý rozchod, jiní se po půlce vrátili a 

túru si udělali z Furi (mezistanice lanovky – blíž Zermattu) a další se rozhodli jít, kam se 

v rámci omezeného času dostanou. Okolo páté jsme se sešli všichni u nádraží, sjeli vlakem do 

Täsche a autobusem stejnou cestou domů – do Interlakenu. 

Další den ráno jsme se pěšky vydali do čokoládovny v Interlakenu, kde jsme shlédli 

asi dvacetiminutovou čokoládovou show a dozvěděli jsme se, jak taková čokoláda vzniká. 

Další zastávkou toho dne byly vodopády Trümmelbach blízko vesničky Lauterbrunnen. 



Vodopády protékaly přímo skrz skálu a díky nasvícení působily ještě impozantněji. Poté jsme 

navštívili horské městečko Grindelwald obehnané bernskými Alpami s vrcholy Wetterhorn a 

Eiger. Skrz městečko jsme krátkou procházkou došli k ledovcové soutěsce, kterou jsme si asi 

kilometr dlouhým chodníčkem nad říčkou prošli. Posledním bodem tohoto dne bylo malebné 

městečko Thun. Tady jsme navštívili zámeček Schadau a procházkou došli na náměstí ke 

staré radnici, odkud byl krásný výhled na thunský hrad. Po krátkém výkladu jsme si dali tolik 

vytoužený rozchod a po něm zase zpátky do nedalekého Interlakenu. 

Pátý den našeho „skromného“ výletu jsme se přesunuli i se všemi věcmi, které jsme si 

sbalili, do La Maison du Gryére – na návštěvu sýrárnu. Dostali jsme velice originální 

vstupenku – balíček sýra – a český letáček s výkladem. Po prohlídce jsme vyjeli na zámek 

Chillon nedaleko Montreaux. U zámku jsme také dostali český letáček a vyrazili jsme na 

prohlídku. V Montreaux jsme potom zašli k soše Freddieho Mercuryho a ke známému Casinu. 

Z tohoto města jsme se vydali do známějšího Laussanne.  K největší atrakci celého dne patřila 

jízda metrem a hlavně shánění skupinové jízdenky na něho. Po vyjetí metrem jsme prošli 

několik náměstí a prohlédli si pár katedrál. Ke konci dne jsme dostali krátký rozchod a potom 

jsme se vydali pěšky dolů k autobusu zaparkovanému u právě rekonstruovaného 

Olympijského muzea. Cestou dolů jsme došli k závěru, že Laussanne je opravdu postavené 

kaskádovitě a cesta dolů byla hoodně z kopce. Z Laussanne jsme zamířili na ubytování do 

hotelu Formule 1 na francouzskou stranu Genevy. 

Poslední den náš čekala Geneva – nábřeží, vodotrysk, anglické hodiny, které jsou 

vytvořeny z květin, památník Sissi, zeď reformátorů, katedrála sv. Petra a rozchod. Rychle 

nakoupit poslední suvenýry a hurá do posledního města poznávačky. Tím bylo hlavní město 

Švýcarska – Bern. Tady jsme koukli na medvědí příkop i s třemi medvědy, na hodinovou věž, 

snad všechny kašny ve městě a Einsteinův dům. V Bernu už jsme všichni šoupali nožkama, 

jak jsme byli unavení, takže rozchod, po kterém všichni toužili snad na každém městě a 

v každém místě, byl opravdu jenom rychlý. V autobuse cestou domů jsme koukli na pár 

filmů, a když jsme ve tři ráno stavěli, nestačili jsme se divit, že jsme na Rozvadově. Do 

Opavy a Ostravy jsme přijeli asi o 5 hodin dřív oproti plánu.  

Na závěr bych si troufla říct, a myslím, že mluvím za více lidí, že tahle poznávačka 

byla skvělá, náročná, zábavná a hlavně nezapomenutelná a je možná škoda, že se konala až 

v posledním ročníku. 

 

 


