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Základní informace: 

Celý název    Federativní republika Švýcarsko 

Hlavní město    Bern (145 tis.) 

Počet 

obyvatel 
   8 508 898  (2018) (100. na světě) 

Rozloha    41 285 km² (132. na světě) 

Časové pásmo    GMT 0  

Měna    Švýcarský frank (CHF) 
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Nejvyšší bod    Dufourspitze (4 634 m n. m.) 
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STEIN AM RHEIN je historické město a obec v kantonu Schaffhausen ve Švýcarsku. 

Středověké centrum města si zachovalo starobylý uliční plán. Městské hradby a městské 

brány zůstaly zachovány, středověká část města je v současnosti pěší zónou a mnoho 

středověkých budov je malovaných freskami.  

RÝNSKÉ VODOPÁDY (německy Rheinfall) jsou, co se týče vodnatosti, největší v Evropě. 

Vodopády leží na horním Rýnu nedaleko města Schaffhausen v severní části Švýcarska, mezi 

kantony Schaffhausen a Curych. Jsou 150 m široké a 23 m vysoké. V zimních měsících je 

průměrný průtok vody jen 250 m³/s, zatímco v létě se zvyšuje až na 700 m³/s. Maximálního 

průtok 1250 m³/s byl naměřen v roce 1965, a nejnižší 95 m³/s v roce 1921. 

INTERLAKEN - horské město situované v srdci Švýcarska v nadmořské výšce 600 metrů v 

překrásné poloze mezi jezery Thunersee a Brienzersee. Středisko je východiskem pěších túr 

vedoucích z ledovcových kotlů do travnatých sedel s panoramatickými výhledy na tuto část 

Alp. Neopakovatelné výhledy na horské panoráma nabízí výjezd úzkokolejným vláčkem do 

sedla Jungfraujoch bezprostředně pod nejvyšším vrcholem Bernských Alp Jungfrau, který 

končí v nejvýše položeném nádraží v Evropě - 3 454 m n. m. - tzv. TOP of EUROPE v říši 

věčného ledu a sněhu.  

Celá trasa nabízí fantastickou podívanou a je svého druhu jedinečnou v Evropě a možná i na 

celém světě. Nabízí skvělé výhledy na ledovce Eigeru, na horské velikány Jungfrau - 4 158 m, 

Mönch - 4099 m a Eiger - 3970 m, z vyhlídkové terasy lze pozorovat mj. ledovec Aletsch, 

který byl pro svou pozoruhodnou délku cca 40 km zařazen na seznam UNESCO atd. 

THUN je švýcarské město v kantonu Bern, čítající 43 317 obyvatel  (s přilehlými 

aglomeracemi až 90.000, údaj k 1. lednu 2006). Město se nalézá přibližně 30 km jižně 
od Bernu na březích řeky Aara, která vytéká z Thunského jezera (Thunersee). Nachází se zde 
největší vojenská posádka v zemi a vojenské muzeum. Jedinečnou dominantu města tvoří 
hrad, který nechal jej postavit Herzog Berchtold V. von Zähringen v roce 1190 na místě 
původního rytířského hradu. Výrazně vysoká střecha pochází z let 1430 až 1436. 
V prostorách hradu je umístěno muzeum zaměřené na historii oblasti. 

 

BODAMSKÉ JEZERO (Bodensee)  - obrovská vodní plocha na horním toku Rýna s rozlohou 

545 km2, řadí se tak na třetí místo ve střední Evropě. Největší část patří Německu, dále pak 

Švýcarsku a Rakousku. Jezero je 68 km dlouhé, až 14 km široké, až 252 m hluboké. Leží ve 

výšce 395 metrů n. m. Bodamské jezero patří k nejčistším jezerům v Evropě. Rozhodujícím 

regulativem jezera je řeka Rýn, která do jezera přivádí čisté horské vody. Díky velké hloubce 

a mírnému podnebí, jezero zamrzá jen cca 4x za sto let. Naposledy bylo kompletně potaženo 

silnou vrstvou ledu v roce 1962.  
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LUZERN - hlavní město stejnojmenného kantonu. Je okouzlující město ležící na březích řeky 

Reuss na západním břehu Luzernského jezera. Většina jeho obyvatel jsou německy mluvící 

katolíci. Počet obyvatel je asi 60 000 z celkového počtu 304 000 obyvatel kantonu.  

Kapličkový most - dřevěný most pro pěší, který šikmo překračuje řeku Reuss u jejího výtoku 

z jezera. Je asi 170 metrů dlouhý a byl postaven původně v r. 1333. V srpnu 1993 most úplně 

shořel, zachována zůstala jen Vodní věž. Během několika měsíců byl ale rekonstruován a 

znovu zpřístupněn veřejnosti.  

 

Radnice - stará radnice byla postavena v l. 1602 - 1606 na ruinách dřívější radnice, která se 

stářím zřítila. Je příkladem skloubení místního stylu a italské renesance.  

Katedrála sv. Legera - nejvýznamnější kostel ve městě, zasvěcený luzernskému patronu sv. 

Leodegarovi. Původní kostel byl postaven v první polovině 8. st., druhý kostel byl postaven 

na jeho ruinách ve 14.st. Byl však téměř kompletně zničen při velkém požáru v r. 1633. Zbyly 

pouze dvě špičaté gotické věže. Nová stavba začala v r. 1634 ve stylu pozdní renesance.  

Lví památník - nepochybně nejznámější symbol Luzernu. V malé zahradě je umístěno to, co 

americký spisovatel Mark Twain nazval „nejsmutnějším a nejdojemnějším kusem kamene na 

světě“. Je to památník vojákům švýcarských gard francouzského krále Ludvíka XVI., kteří byli 

zabiti revolucionáři v srpnu 1792 v Tuilerijských zahradách v Paříži. Masakr tehdy otřásl 

celým Švýcarskem. Památník vytvořil v r. 1821 sochař Lukas Ahorn. Devět metrů dlouhá 

plastika umírajícího lva chrlícího štít s francouzskou lilií připomíná hrdinskou smrt vojáků 

švýcarské gardy. Památník je vytesán z pískovce.  

 

 

 

 

 



Hradby – zvedají se nad Museggskými kopci, celkem mají devět věží. Je to jedna z 

nejpůsobivějších památek Luzernu. Dochovaly se v délce 870 metrů. Opevnění bylo poprvé 

postaveno ve 14. st. a bylo posíleno a zvýšeno v r. 1408.  

Mlýnský most - druhý krytý luzernský most. Byl postaven na začátku 15. st. a renovován v 

19. st. V polovině 16.st. byla přidána malá modlitebna a v l. 1626 - 1635 byl vyzdoben 

malbami na dřevě.  

GRUYÉRES - překrásné historické městečko, které přitahuje davy turistů díky stavbám z 

15.-17. století, dominantní je hrad Chateau de Gruyéres, z jehož hradeb ze 13. století je 

nádherný výhled do kraje. Hradní žalář se datuje také do 13. století, avšak zbývající části 

hradu byly postaveny až po požáru v roce 1493. Každého, kdo se do tohoto městečka vydá, 

zaujme ale ještě něco jiného - městem se line vůně sýra. Gruyére je jedním z nejslavnějších 

švýcarských sýrů vůbec a je jedním z hlavních používaných do fondue. Výroba 1kg tohoto 

sýra trvá asi 3 měsíce a je do něj potřeba téměř 12 litrů plnotučného mléka!  

VEVEY je město ve Švýcarsku, které má okolo dvaceti tisíc obyvatel. Leží v kantonu Vaud u 

ústí řeky Veveyse do Ženevského jezera, na úpatí pohoří Les Pléiades. Rozvoj města začal v 
19. století díky turistice i firmě Nestlé, založené roku 1867. V roce 1875 zde Daniel 
Peter vyrobil první mléčnou čokoládu. K turistickým atrakcím patří i zámek Château de 
l'Aile, neoklasicistní sýpka La Grenette a pravoslavný chrám svaté Barbory. Vevey leží v 
oblasti na severním pobřeží Ženevského jezera, zvané Švýcarská riviéra, nachází se zde 
množství luxusních hotelů. V blízkosti města se nachází vinařská oblast Lavaux, jednou za 
zhruba dvacet let se koná velká slavnost vinobraní Fête des Vignerons. Tradici gastronomie a 
potravinářského průmyslu připomíná obří socha vidličky, která ční z vod jezera.  

Ve Vevey se narodili astronaut Claude Nicollier a olympijský vítěz v cyklistice Pascal Richard. 
Žili tu Jean-Jacques Rousseau, který do města zasadil děj své knihy Julie aneb Nová Héloisa, 
i Fjodor Michailovič Dostojevskij, který při pobytu ve Vevey napsal část knihy Idiot. Le 
Corbusier vytvořil nedaleko Vevey jednu ze svých nejznámějších staveb, vilu Le Lac. Zemřeli 
zde Henryk Sienkiewicz, Graham Greene a Charles Chaplin, jemuž město věnovalo sochu 
(autor John Doubleday) a v dubnu 2016 bylo otevřeno Chaplinovo muzeum.  

MONTREUX švýcarské město v kantonu Vaud. Nachází se na severovýchodním 

pobřeží Ženevského jezera na úpatí Alp a podle sčítání z roku 2007 má 23 800 obyvatel. 
Montreux propagovali Deep Purple ve své písničce "Smoke on the Water", která vypráví 
příběh z roku 1971, kdy fanoušek Franka Zappy zapálil světlicí kasino v Montreux. Zničené 
kasino bylo znovu otevřeno v roce 1975. Na břehu jezera se nachází pomník zpěváka Freddie 
Mercuryho. V blízkosti města se nachází královský vodní gotický hrad Chillon. 

 

ANNECY je francouzské město v departementu Horní Savojsko v Auvergne-Rhône-Alpes u 

jezera Annecy. Město bylo původně součástí a zároveň hlavním městem ženevského 
hrabství. Po jeho rozpadu v roce 1401 se včlenilo do savojského vévodství. Roku 1444 bylo 
savojskými princi ustanoveno hlavním městem oblasti. S nástupem kalvinismu se stalo 
centrem reformace a sídlem ženevského biskupa. Během francouzské revoluce bylo savojské 
vévodství dobyto Francií a Annecy byly připojeny do departmentu Mont Blanc, jehož hlavním 
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městem byly Chambéry. Po znovunastolení Bourbonů na francouzský trůn roku 1815 bylo 
město navráceno savojskému vévodství. Poté, co bylo Savojsko roku 1860 anektováno 
Francií, se Annecy stalo hlavním městem nového departmentu Haute-Savoie.  

Palais de l'Isle je hrad z 12. století na ostrově v řece Thiou v Annecy. Většinu své histrorie 
sloužil jako soud a vězení, přičemž dnes zde sídlí místní historické muzeum. Château 
d'Annecy je hrad, který byl dříve sídlem ženevských hrabat.  

 

YVOIRE je malé středověké městečko v Horním Savojsku ve Francii. Městečko je známé 

kvůli středověkým stavbám, letní květinové výzdobě a Jardin des Cinq Sens, zahradě v centru 
města. Yvoire je označována za jednu z nejkrásnějších vesnic Francie.  

CHAMONIX je francouzské město v údolí sevřeném z jihovýchodní strany masivem Mont 

Blancu (4808 m) a ze severozápadní strany strmým hřebenem s vrcholy Le Brévent (2525 m) 
a Aiguilles Rouges. Roku 1090 bylo údolí darováno benediktinům, kteří si zde vystavěli 
klášter, kolem kterého se později rozrůstalo další osídlení. Chamonix byla původně nuzná 
obec, která mezi 14. a polovinou 19. století byla často přímo ohrožována 
postupujícími ledovci. Až na přelomu 18. a 19. století začalo Chamonix nabývat na významu 
jako východisko k vrcholu Mont Blanc a jako základna rodící se horské turistiky. Chamonix je 
oblíbené letovisko zimních sportů; roku 1924 se zde konaly zimní olympijské hry. Chamonix a 
okolí je ideálním místem pro většinu extrémních sportů provozovaných v přírodě jako 
např. horolezectví na skalách i ledovcích, extrémní lyžování, paragliding a rafting. Známou 
atrakcí Chamonix je visutá kabinová lanovka na vrchol Aiguille du Midi (3842 m n. m.). Byla 
postavena roku 1955; v té době byla lanovkou překonávající největší převýšení na světě. Z 
druhé strany masivu vede na hřeben lanovka na Point Helbronner (3462 m n. m.) 
z Entréves v údolí Aosty v Itálii.  
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MONT BLANC (italsky Monte Bianco, v překladu bílá hora) je nejvyšší hora Alp a Evropy, 

vypínající se v Montblanském masivu na francouzsko-italském pomezí do výšky 4809 m n. m. 
Mont Blanc je tradičně považován za nejvyšší vrchol Evropy, avšak z důvodu nejednotné 
metodiky pro přesné určení evropsko-asijské hranice bývá tento titul připisován 
i kavkazské hoře Elbrus (5642 m n. m.). Hornina, tyčící se do nadmořské výšky 4792 m, je 
kryta ledovým příkrovem o proměnlivé tloušťce 14–23 m.  

SION (německy Sitten) je hlavní město švýcarského kantonu Valais. Leží na řece Rhoně. V 

polovině 6. století sem bylo přeloženo z Martigny biskupské sídlo. Později došlo k výstavbě 
dvou opevněných biskupských sídel, Tourbillon na vyšším kopci a nedaleké Valléry s 
románskou katedrálou z let 1160–70, jež se postupně stala nejvýznamnějším poutním 
centrem v údolí kraje Vaudois. 

 

ZERMATT je městečko v německy mluvící část kantonu Valais (německy Wallis) 

ve Švýcarsku. Městečko se nachází na konci údolí Mattertal ve výšce 1 620 m n. m., které se 
dále zdvihá k dominantě Alp – Matterhornu. Zermatt leží asi 10 km od průsmyku Theodul 
Pass, který je hranicí s Itálií ve výšce 3 300 m n. m. Zermatt je znám 
jako horolezecké a lyžařské středisko švýcarských Alp a taktéž jako 
středisko turistického ruchu v letních měsících. Až do poloviny 19. století bylo hospodářské 
zaměření Zermattu orientováno na zemědělství. Po prvním a tragickém výstupu na 
Matterhorn v roce 1865 následoval rozvoj turistického ruchu v samotném Zermattu i v 
okolních obcích. V Zermattu žije přibližně 5 800 obyvatel, počet obyvatel je však proměnný 
podle turistické, sportovní a rekreační sezóny. 

MATTERHORN (italsky Monte Cervino, francouzsky Mont Cervin nebo Le Cervin), je 

považován za jednu z nejkrásnějších a nejpopulárnějších hor Evropy. S nadmořskou 
výškou 4478 metrů je zároveň také sedmou nejvyšší horou Alp. Tyčí se na hranici 
mezi Švýcarskem a Itálií, nad švýcarským Zermattem a italským městem Breuil-Cervinia. 
Jméno Matterhorn pochází z německého matte (horská louka) a charakteristického tvaru 
hory, horn (roh). Stále častěji se tato hora uzavírá pro výstupy horolezců (dočasné zákazy k 
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lezení). Důvodem jsou nebezpečné sesuvy hornin z výšky nad 3500 metrů, které způsobuje 
postupné tání permafrostu (trvale zmrzlé horniny, pokrývající svahy hory). 

 

VADUZ je hlavní obec Lichtenštejnska. Leží na pravém břehu Rýna v nadmořské výšce 

455 m; má rozlohu 17,3 km² a čítá 5391 obyvatel. Hlavní pamětihodností města je Vaduzský 
zámek (dříve středověký hrad) postavený na skále nad obcí. Vaduz nemá městská práva, 
znak mu byl udělen teprve roku 1932. Hrabství Vaduzu bylo Lichtenštejny koupeno 1712 a 
po sloučení s panstvím Schellenbergem, vzniklo knížectví Lichtenštejnské. Roku 1719 bylo 
Lichtenštejnsko povýšeno na říšské knížectví s Vaduzem jako hlavním 
městem. Lichtenštejnská knížecí rodina zde však sídlí teprve od roku 1938 (do té doby žila 
převážně ve Vídni či na Moravě). 

Sídlem všech státních institucí (od vlády přes zemský sněm až po dopravní inspektorát) je 
tříposchoďová budova v centru města. 
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