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Toto číslo bylo připraveno ve spolupráci  
se Switzerland Tourism. Další informace  
naleznete na MojeSvycarsko.com.

◤Východ slunce nad obcí Gruyères.  
Foto © Switzerland Tourism 
◤Na 1. str. obálky: Chur, hlavní město  
kantonu Graubünden, leží v údolí Alpského  
Rýna obklopen svými „domácími“ horami,  
k nimž patří Haldensteiner Calanda  
(2804 m n. m.) na severozápadě, Fürhörnli  
(1886) na východě a Spundisköpf (1847)  
na jihu. Foto © Shutterstock.com/isifa.com

Š t ě p á n k a  S t ro u h a l o v á 
Dobrý život v Curychu  ◣4

J a ro m í r  Ad a m e c 
Dva pahorky při cestě – Sion  ◣12

Š t ě p á n k a  S t ro u h a l o v á 
Všechny cesty vedou do Churu  ◣17

J a ro m í r  Ad a m e c 
Památná Basilej  ◣22

Š t ě p á n k a  S t ro u h a l o v á 
Lucernský karneval  
apoteóza konce zimy  ◣30

L i b o r  B u d i n s k ý 
Bern – město medvědů  ◣36

J a ro m í r  Ad a m e c 
Dobrou chut‘... a k tomu  
troch hrůzy!  ◣42

Zi ta  Senková 
Neuchâtel – belle époque,  
čokoláda i hodinky  ◣47

J a ro m í r  Ad a m e c 
Fribourg – lahůdka  
pro turisty  ◣52

Zi ta  Senková 
La Chaux-de-Fonds  
– nezaměnitelný  
klenot v pohoří Jura  ◣56

L i b o r  B u d i n s k ý 
Město věží  ◣61

L i b o r  B u d i n s k ý 
Město žab  ◣61

R u d o l f  D v o řá k 
Thun – brána k Bernským Alpám  ◣62

R u d o l f  D v o řá k 
Nosičky tajemství  ◣64

R u d o l f  D v o řá k 
Stále k službám  ◣66
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Švýcarsko jako turistickou destinaci si tradičně spojujeme především s horami.  
V jejich náruči, vlídné a ochranné, někdy trochu rozmarné a občas i tvrdé,  
však žijí své osudy rovněž města a vesnice se svými stavbami, uměleckými díly  
či technickými zázraky a jejich obyvatelé se svými tradicemi a dovednostmi.  
Je těžké najít ve Švýcarsku obec, z níž nejsou vidět hory. A když to nejsou  
zrovna monumentální alpští velikáni s přísnými skalnatými tvářemi  
pod bílými čapkami, úspěšně je zastoupí přívětivě zazeleněné kopce  
třeba takové Jury. Statistiky uvádějí, že v roce 2020 bylo ve Švýcarsku  
2202 politických obcí, z toho 162 měst a 9 městských obcí. Nepatrný  
zlomek z nich vám v tomto čísle představujeme.

◤Město Spiez na jižním břehu Thunského jezera s Bernskými Alpami  
v pozadí (vlevo hora Niesen, 2362 m n. m.). Foto © Shutterstock.com/isifa.com
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Dobrý život v Curychu
Curych – domov švýcarského bankovnictví i pulzující kulturní centrum  
země, podle různých průzkumů nejbohatší a nejdražší město naší planety,  
ale zároveň také jedno z měst s nejvyšší kvalitou života na světě.  
Jak se v takových podmínkách žije?

◤Curych je s více než 415 000 obyvatel největším  
švýcarským městem. Foto © Shutterstock.com/isifa.com
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V  roce 2019 oslavil Curych 500. výročí švý-
carské reformace, která začala, když Ulrich 
Zwingli, jmenovaný v roce 1519 plebanem 

v hlavním curyšském kostele Grossmünster, za-
čal šířit nový výklad Bible. Zwingliho reformace 
přinesla kromě úpravy některých náboženských 
pravidel (například zrušení půstu, celibátu či 
obchodu s odpustky) i novou pracovní morálku 
založenou na disciplíně, pracovitosti a umírně-
nosti. Jeho myšlenkami o pracovním a společen-
ském životě se začali řídit řemeslníci, obchodníci 
a později i průmyslníci, kteří položili základy 
prosperujícímu Curychu a celému Švýcarsku, jak 
ho známe dnes. 

Curych nemá daleko do podoby ideálního měs-
ta, o kterém snil Ulrich Zwingli před půl tisíciletím. 
Město nabízí svým občanům vysoké platy i vynika-
jící životní prostředí. V duchu protestantské etiky 
však priorita práce zůstává stále zásadní. Týden-
ní pracovní doba činí 41–50 hodin v závislosti 

◤Návštěvníky, kteří přijedou do města vlakem,  
vítá v nádražní hale Ochranný anděl, dílo Niki  
de Saint Phalle. Foto © Zürich Tourism
◤Posledním dílem, které navrhl slavný  
Le Corbusier, je výstavní pavilon nesoucí  
dnes jeho jméno. Foto © Zürich Tourism

◤Historické centrum Curychu leží na obou březích řeky Limmat,  
která zde vytéká z Curyšského jezera. Jeho panoramatu dominují věže  
tří kostelů – na levém břehu to jsou Fraumünster a kostel sv. Petra, na pravém  
hlavní curyšský kostel Grossmünster. Foto © Shutterstock.com/isifa.com 
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Curych nezná nudu
Obrovské Curyšské jezero s kulisou Alp v pozadí 
poskytuje zdravě relaxující prostředí pro řadu 
aktivit, od vodních sportů a odpočinku kolem 
jezera až po vzrušující festivaly. Už od 18. stol. 
platí Curych také za významné kulturní centrum, 
které vždy lákalo mnoho intelektuálů a umělců. 
Ti zde zanechali odkaz sloužící jako živná půda 
pro umění všeho druhu. Curych nabízí napří-
klad více než padesát muzeí a uměleckých gale-
rií. Muzeum výtvarného umění (Kunsthaus) se 

na profesi, manažeři pracují často i kolem 60 
a více hodin. Dochvilnost, respekt a spolupráce 
jsou součástí kolektivního úsilí v duchu ustálené 
tradice. A to vše v průběhu času přineslo mimo-
řádné výsledky. Průměrný plat, který v curyš-
ském regionu dosahuje téměř 6869 švýcarských 
franků (6044 eur oproti například 1797 eurům 
ve Francii), je podle statistik nejvyšší na světě. 
I přes vysoké spotřebitelské ceny a nájemné 60 % 
nad průměrem v EU to obyvatelům Curychu po-
skytuje výjimečnou životní úroveň.
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pyšní obrazy Picassa, Chagalla či Muncha, stejně 
jako největší sbírkou Giacomettiho děl na světě. 
Fanoušci alternativní kultury si přijdou na své 
v bývalé průmyslové čtvrti Zürich-West, která 
dnes platí za módní místo, kde kanceláře, divadla 
a koncertní sály zabraly opuštěné sklady a kde 
se přepravní kontejnery přeměnily na slavný ob-
chodní dům.

Nemůžete se zmýlit, do kreativní a mladé čtvrti 
Zürich-West vás bezpečně zavede starý železniční 
viadukt. Díky nové tramvajové trati se tato čtvrť 
s dělnickou minulostí za posledních patnáct let 
převratně změnila. Ve starých průmyslových are-
álech dostaly prostor nové a inovativní trendy, ať 
už v oblasti byznysu či zábavy. Právě zde, v „su-
rových“ industriálních budovách, mezi módními 
butiky a designérskými obchody, pulzuje mladý 
životní styl. Není divu, že se zde také usídlila se 
svým hlavním obchodem kultovní značka Freitag. 
Jeho vzhled napoví, jak to v téhle čtvrti chodí: 

◤V centru starého města, v ulici Spiegelgasse 1 (první dům vpavo), vznikl v roce 1916 Cabaret Voltaire, místo,  
kde se zrodil dadaismus. Dodnes zde funguje divadelní scéna, bar s kavárnou a obchod. Foto © Zürich Tourism
◤K známým dominantám čtvrti Zürich-West patří vlajkový obchod značky Freitag postavený z přepravních 
kontejnerů. Foto Roland Tännler/www.freitag.ch
◤Čtvrť Zürich-West odděluje od města  
železniční viadukt, v jehož obloucích  
vznikla řada obchodů.  
Foto © Zürich Tourism 
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FREITAG Flagship Store je totiž umístěn ve věži 
naskládané z 19 přepravních kontejnerů. Říkají 
mu „bonsajový mrakodrap“ a najdete v něm nej-
větší nabídku kabel populární značky vyráběných 
z recyklovaných plachet nákladních automobilů. 
Samotný železniční viadukt se proměnil v živou 
nákupní zónu Im Viadukt, když se pod 36 most-
ními oblouky v minimalistických kubusech usíd-
lily módní butiky, galerie, restaurace i tržnice pro 
gurmety. Mladé umění se v Zürich-West projevu-
je na každém rohu: hudební kluby, avantgardní 
výstavní sály, vynikající divadelní scény. Za zdmi 
bývalé loděnice Schiffbauhalle například vyrostlo 
vyhledávané kulturní centrum se třemi divadly, 
jazzovým klubem i gurmetskou restaurací. Rezer-
vace je nezbytná, a to dlouho dopředu. Než se 
zdejší yuppies z nových start-upů stačí převlék-
nout z obleků do džín a tenisek, bývalé tovární 
haly se rychle plní novou curyšskou bohémou 
na nadcházející party… 

Rodiště převratných idejí  
i tavicí kotel umění
Je užitečné si připomenout, že Curych byl v prů-
běhu 20. stol. útočištěm řady pozoruhodných 
emigrantů, což ho proslavilo jako centrum umění 
a literatury. James Joyce žil v Curychu zhruba pět 
let a zemřel zde v roce 1941 poté, co se sem pře-
stěhoval z okupované Paříže. Jména ulic, náměstí 
i osob se často vyskytují na stránkách jeho knih 
v zakódované podobě. Mezi dalšími, poněkud 
méně poetičtějšími rezidenty Curychu na začátku 
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století i současnosti. Na uměleckou procházku 
vás symbolicky zve už hned na hlavním nádraží 
ohromná socha L�ange protecteur od Niki de Saint 
Phalle. Musíte však projít podél řeky Limmat až 
k jezeru, abyste ve svěží zeleni našli jeden z cu-
ryšských klenotů, Pavillon Le Corbusier. Pavilon, 
dokončený v roce 1967, byl po zasloužené re-
konstrukci znovu otevřen počátkem května 2019. 
Charles-Édouard Jeanneret-Gris, génius moderní 
architektury známý jako Le Corbusier, navrhl bu-
dovu výhradně ze skla a oceli jako své poslední 
dílo, které už nikdy nespatřil. Snahou architekta 
bylo vytvořit ideální místo pro výstavy, Gesamt-
kunstwerk, v němž se umění, architektura a život 
spojují v novou jednotu. Pavilon je otevřen od 
května do listopadu a curyšské Muzeum designu 
(Museum für Gestaltung Zürich), které ho spravu-
je, zde pořádá výstavy, akce a workshopy, které se 
zaměřují na různé oblasti rozsáhlého díla slavné-
ho architekta, švýcarského rodáka.

Kavárna s intelektuální historií
Curych by nebyl Curychem bez Odeonu! Skuteč-
ná instituce mezi kavárnami s historií delší než 
100 let získala právem pověst intelektuální mek-
ky, kde různorodá směsice tvůrců spoluvytvářela 
pozoruhodnou curyšskou minulost. Ať už si sem 
zajdete na šálek kávy, aperitiv nebo oběd, jedi-
nečná nostalgická atmosféra Odeonu vás zavede 
do meziválečných časů, kdy se tu setkávali slavní 
politici, spisovatelé, básníci, malíři a hudebníci. 
Slavná secesní kavárna s vysokými stropy, vel-
kými okny a růžovým mramorem na stěnách 
platila od svého otevření 1. 7. 1911 až do 70. let 
za oblíbené místo schůzek umělců všech žánrů, 
politiků a intelektuálů. Chodili sem už zmínění 
Lenin, James Joyce i všichni tři zakladatelé dada, 
ale také třeba Benito Mussolini v době, kdy byl 
ještě ohnivým anarchistou, nebo Albert Einstein, 
když v letech 1912–1919 učil v Curychu na Švýcar-
ském federálním technologickém institutu ETH. 
Seznam všech slavných, kteří sedávali v Odeo-
nu, by byl dlouhý – Franz Lehár, Richard Strauss, 
Arturo Toscanini, Picasso, Coco Chanel, Erich 
Maria Remarque, Friedrich Dürrenmatt, Klaus 
Mann, Alberto Giacometti a další a další. Doba 

století najdeme i Vladimira Iljiče Uljanova, alias 
Lenina, kterému typicky tolerantní Švýcaři po-
skytli povolení k pobytu.

Procházka starým městem je plná šarmu a pře-
kvapení. Nenechte si ujít legendární Cabaret Vol-
taire v uličce Spiegelgasse 1, kde 5. února 1916 
Hugo Ball, Hans Arp a Tristan Tzara založili hnutí 
dada, kuriózní antiumělecký protest proti 1. sv. 
válce. Ponořte se do historie kabaretu a neoče-
kávejte, že všemu porozumíte, hnutí bylo podiv-
nou směsicí expresionismu a absurdity. Dnes tato 
instituce pořádá koncerty i výstavy a na scénu 
přivádí představení, která reflektují aktuální svě-
tové dění, neméně výživná, pokud jde o absur-
ditu. A zatímco dada postavilo klasické umění 
na hlavu, o pár domů dál ve stejné ulici, v čísle 14, 
Lenin v luxusu své rezidence spřádal plány, jak 
otočit na ruby celý svět!

Curych není jen velkým finančním centrem, ale 
také centrem uměleckým, do jehož pokladnice 
přispělo mnoho významných umělců posledních 

◤Legendární kavárna Odeon funguje dodnes.  
Foto © Zürich Tourism
◤K curyšským specialitám patří Züricher  
Geschnetzeltes. Foto © Zürich Tourism
◤V Kronenhalle můžete pojíst a popít pod díly  
slavných umělců. V baru na vás čekají zleva  
Raymond Pettibon, Pablo Picasso a Henri Matisse.  
Foto Christian Flierl/Restaurant Kronenhalle.
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měli mecenášské srdce, a tak umožnili svým ob-
líbeným autorům platit uměním, což byla praxe, 
ve které pak pokračovali i další z pravidelných 
návštěvníků jako například Yves Saint Laurent. 
Ruku v ruce s retro noblesou starých dobrých ča-
sů se tu jídlo servíruje ze stříbrného servírovacího 
vozíku, a to tolikrát, kolik vám vaše schopnost 
zažívat telecí na smetaně dovolí. Ale nechte si 
ještě trochu místa na nejlepší mousse au choco-
lat ve městě! Vytrávit pak můžete při dlouhé pro-
cházce po nábřeží kolem jezera, které na vás čeká 
skoro na prahu restaurace.

Štěpánka Strouhalová

se změnila, ale tradice zůstává, a i když část uni-
kátního prostoru v minulých letech převzaly sou-
sední obchody, Odeon stále patří mezi oblíbená 
místa setkávání domácích i turistů. Společně si tu 
užívají „pěnu“ kvalitního curyšského života s Cü-
pli, jak zní místní výraz pro jednotlivou sklenku 
šampaňského – vždyť právě v Odeonu začali jako 
v prvním curyšském podniku vůbec nabízet šam-
paňské také rozlévané po sklenkách.

Večeře pod originály 
Pokud jste v Curychu jen na krátkou dobu, třeba 
na jednu noc, zvolte výhodnou strategii a na veče-
ři si rezervujte stůl v ikonické restauraci Kronen-
halle, která vám dopřeje přinejmenším dvojitou 
porci zážitků během jediného večera. Mísí se 
tu totiž vyhlášená gastronomie s uměním. Obojí 
si můžete užít díky původním majitelům, Hul-
dě a Gottliebovi Zumstegovým, kteří restauraci 
otevřeli v roce 1924, a jejich synovi Gustavovi, 
velkému sběrateli umění. A tak si třeba Züricher 
Geschnetzeltes, nudličky z telecího ve smetanové 
omáčce, podávané s bramborovými rösti, můžete 
vychutnávat přímo pod vzácnými originály Pica-
ssa, Braqua, Chagalla či Miróa. Kronenhalle byla 
jejich oblíbená adresa, než se vydali ještě na pár 
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Malebné hrady a prastaré kostely nejsou ve Švýcarsku  
žádnou zvláštností, nicméně málokteré město se může honosit  
tak malebným uskupením obojího na dvou pahorcích jako Sion  
v kantonu Valais (německy Wallis) na jihovýchodě země.

Dva pahorky při cestě 
  Sion

◤Sionu dominují pahorky Valère (vpravo)  
a Tourbillon. Foto © Shutterstock.com/isifa.com
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nezávislá Republika sedmi okresů (République 
des Sept-Dizains). Ta pak přestála všechny his-
torické peripetie až do násilného obsazení Na-
poleonem v roce 1799 a teprve po jeho pádu 
v roce 1815 se celá oblast připojila ke švýcarské 
konfederaci. 

V důsledku dlouhodobého působení církevní 
vrchnosti se zde neuplatnila reformace v takové 
míře, jako v jiných kantonech, zato díky styku 
s francouzským prostředím, stejně jako v důsled-
ku toho, že Valais bylo dějištěm neustálého sou-
peření mezi konfederací v čele s Bernem na jedné 
straně a Burgundskem se Savojskem na straně 
druhé, nakonec i v běžném životě převládla 
francouzština.

Dnes je Sion příjemným, zhruba třicetitisíco-
vým městem, jehož prosperita se opírá zejména 

Leží v širokém, plochém údolí mezi horskými 
masivy Bernských a Walliských Alp, kudy 
řeka Rhôna plyne od severovýchodu k Že-

nevskému jezeru. Když sem v roce 15 př. n. l. pro-
nikli první legionáři císaře Augusta, narazili zde 
na keltské oppidum. Není divu, že Sion si spolu 
s Churem dělá nárok na titul nejstaršího švýcar-
ského města. Římané si keltskou osadu podmanili 
a podle kmene Sedunů jí dali jméno Sedunum. To 
byl vlastně základ pozdějšího německého jména 
Sitten, jehož francouzská verze Sion sice připo-
míná biblickou tradici, ale s podílem zdejšího 
biskupství na životě města nemá nic společného. 

Biskupství zde ovšem existovalo, dokonce už 
od roku 580. Sionští biskupové byli zároveň vrch-
ností celé oblasti i ve světských záležitostech 
až do 15. stol., kdy se ve Valais ustavila poměrně 

◤Rue du Grand-Pont, hlavní pěší zóna staré  
části města. Foto © Keitma/Shutterstock.com/isifa.com
◤Strmé svahy kolem Sionu, například na Mont d�Orge, jsou významnou  
vinařskou oblastí. Foto © Switzerland Tourism/Franziska Pfenniger
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Nmilovník vína – Petite Arvine, bílé víno z prastaré 

autochtonní odrůdy, aromatické a velmi svébyt-
né, která se mimo kanton Valais prakticky nepěs-
tuje. Víno má poměrně vysoký obsah alkoholu 
(13,5–14 %), ve vůni převládající citrusové plody, 
je svěží, s harmonicky vyrovnaným zbytkovým 
cukrem a kyselinkou, typické jsou pro něj v do-
zvuku slané tóny.

o sektor služeb těžící jak z pozice města jako 
metropole celého kantonu, tak z turistického ru-
chu. Významné je tu též vinařství, přičemž vinice 
v okolí města jsou často velmi strmé a kamenité. 
Z bílých odrůd se zde pěstuje především Chas-
selas, z níž se vyrábí odrůdové víno Fendant, 
z modrých Pinot noir. Vinice jsou soustředěny 
na pravém břehu Rhôny orientovaném k jihu, 
a než se k nim od řeky dostaneme, nelze si ne-
všimnout rozlehlých jabloňových a meruňkových 
sadů patřících k největším ve Švýcarsku. Přímo 
v Sionu sídlí vinařské družstvo Provins, které 
existuje od roku 1930, je vůbec největším švýcar-
ským vinařstvím a pyšní se dvojnásobným oce-
něním Švýcarské vinařství roku z let 2008 a 2013. 
V jeho nabídce nechybí pochopitelně ani velká 
zvláštnost, kterou by si neměl nechat ujít žádný 

Neobvyklá dvojice pahorků při dálnici vedou-
cí údolím Rhôny je dostatečným pokušením pro 
zvědavé turisty, a pokud zde sjedou z dálnice, 
opravdu nejsou zklamáni. Opevněný shluk staveb 
na skalnatém vrcholu Valère zdálky vypadá jako 
hrad, i když jeho jádrem je poutní kostel Panny 
Marie (Notre-Dame de Valère). Sionští biskupo-
vé dobře věděli, v jak neklidné době žili, a kostel 
s přilehlými stavbami kapituly zabezpečili řádný-
mi hradbami. Nebylo to poprvé. Už v keltském 
období byl vrchol pahorku osídlen a jeho výhod 
si cenili i Římané – ostatně právě za jejich správy 
byl v 1. stol. pojmenován na počest jisté Valeria-
ny, matky zdejšího prefekta. Výslovně zmiňován 
je však teprve v roce 1049, ale to už v souvis-
losti s hradem a kostelem, který v letech 1100
–1130 získal podobu trojlodní románské baziliky 
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N 1417 dokonce pobořen pány z Raronu. Po čase 

byl obnoven, ale po katastrofálním požáru v roce 
1788 z něho nakonec zůstaly jen dnešní zříceniny. 
Úchvatný zážitek nabízí v letních měsících zdar-
ma přístupné představení Zvuk & světla, kdy oba 
pahorky s jejich stavbami ovládne barevná hra 
světel za doprovodu klasické hudby.

Zmíněný požár, živený orkánem, tehdy způso-
bil také zkázu většiny města v podhradí (shořelo 
přes 200 domů a nenávratně byly zničeny ne-
vyčíslitelné hodnoty včetně celého biskupského 
archivu). Proto je dnešní vzhled města, jakkoli 
půvabného, ve značné míře určen až obnovou 
a úpravami v 19. stol., případně citlivou restau-
rací historických budov. Platí to například pro 
pozdně renesanční radnici z roku 1665 s orlojem, 
v jejíž vstupní hale jsou vystaveny kameny s řím-
skými nápisy, nebo pro starou biskupskou měst-
skou rezidenci (Château La Majorie), v roce 1536 
přestavěnou do renesanční podoby a sloužící až 
do požáru roku 1788, stejně jako pro barokní měš-
ťanské domy v centru. A půvabné jsou i historizu-
jící budovy z 19. stol., jako například klasicistní 
Vládní palác z roku 1838.

Kupodivu bez větších škod se při požáru obe-
šla katedrála (Notre-Dame-du-Glarier), stojící 
na místě své románské předchůdkyně. Z té se 
zachovala původní věž, ale větší část chrámu po-
chází až z radikální gotické přestavby po požáru 
roku 1418. Stejně tak většina mobiliáře pochází 
až z následujících období – mj. i vyřezávaný kří-
dlový oltář z doby kolem roku 1515. Kostel Saint-
-Théodule v těsném sousedství je také gotický, 
i když jeho stavba, započatá stavitelem Ulrichem 
Ruffinerem v roce 1516, byla dokončena teprve 
na počátku 18. stol.

Pokud máme více času, můžeme navštívit také 
některé ze zdejších muzeí – Přírodovědné nebo 
Archeologické, Musée de Valère na pahorku nebo 
regionální Muzeum umění (Musée d’art du Valais) 
– a dopřát si příjemné posezení v některé z kavár-
niček na náměstí Place du Midi. A pokud budeme 
pokračovat v cestě dál na východ, nezapomeňme, 
že zhruba o 30 km dále, na prostém hřbitově při 
farním kostele městečka Raron, odpočívá pražský 
rodák, básník Rainer Maria Rilke.

Jaromír Adamec

s půlkruhovou apsidou. Asi o sto let později bylo 
celé trojlodí překlenuto křížovými žebrovými klen-
bami a doplněno o lettner (chórovou přepážku), 
ale to mnoho nezměnilo na původním střídmém 
charakteru chrámu, vyzdobeného sochařsky opra-
covanými hlavicemi pilířů a později (v 15. stol.) 
pozdně gotickými freskami. Naprosto unikátní 
jsou však zdejší malé, svým vzhledem prosté var-
hany: pocházejí ze 14. nebo 15. stol. a jde údajně 
o nejstarší funkční nástroj svého druhu na světě. 
Rozeznívají se například při slavném Mezinárod-
ním festivalu starých varhan, který se zde koná 
každé léto a v roce 2019 oslavil už 50. výročí.

Protější pahorek, o 34 m vyšší a korunovaný 
rozlehlými gotickými hradbami, je napohled mno-
hem prostší. Jmenuje se Tourbillon a stojí na něm 
zbytky hradu postaveného po roce 1294, když bis-
kup Bonifatius Chalant přenechal Valère s koste-
lem a přilehlými budovami k užívání kanovníkům 
místní kapituly a sám si tady vybudoval daleko 
pevnější sídlo – hrad opatřený mocným obytným 
donjonem a hradbami s obrannými věžemi. Už 
během 14. stol. byl ale Tourbillon několikrát do-
býván a obsazen savojskými hrabaty a v roce 

◤Varhany v poutním kostele Notre-Dame  
de Valère jsou údajně nejstarším funkčním  
nástrojem svého druhu na světě.  
Foto © Keitma/Shutterstock.com/isifa.com
◤Interiér kostela Notre-Dame de Valère.  
Foto © Keitma/Shutterstock.com/isifa.com
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Všechny  
cesty vedou 
do Churu
Nejstarší švýcarské město se těší  
přidané hodnotě unikátních prvenství.  
Za hodinu a půl cesty vlakem z Curychu  
se ocitnete v Churu, výchozím místě  
pro spoustu výletů za rázovitými  
tradicemi i nádhernou přírodou.

◤Jméno náměstí Arcas na jihu staré části Churu 
pochází z rétorománštiny. Foto © makasana photo/
Shutterstock.com/isifa.com
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Ta je v Graubündenu nejrozšířenějším jazykem, 
ale oficiálními úředními jazyky tu jsou i rétoro-
mánština a italština.

Pro základní představu o městě si nejprve 
zajděte do ulice Arosastrasse, odkud si můžete 
vyfotit město i s jeho kostelní dominantou, ro-
mánsko-gotickou katedrálou Nanebevzetí Panny 
Marie, jako na pohlednici. Dějiny dnes pocítíte 
zejména v okolí biskupského paláce na kopci nad 
městem – v Curii, jak se město nazývalo v řím-
ských dobách, vzniklo první biskupství severně 
od Alp. Ve čtvrti Welschdörfli pak můžete spat-
řit dokonce i pozůstatky původní osady. Stačí si 
domluvit návštěvu v turistické kanceláři, za malý 
poplatek si půjčit klíče a prozkoumat některé 
z vykopávek sami!

Když pak vstoupíte do další kapitoly historie 
a začnete se proplétat uličkami starého města 
v největší městské pěší zóně Švýcarska, přemůže 

Správní centrum největšího švýcarského kan-
tonu Graubünden představuje koncentro-
vanou esenci regionu. Chur, to je malebné 

staré město, široká škála gastronomických i kul-
turních tradic, a jako třešnička na dortu také 
důležitá stanice na trase nezapomenutelných vý-
letů po kolejích Rhétské dráhy proslulé po celém 
světě. Za mnohé vděčí Chur nejen své výhodné 
geografické poloze, ale i náskoku, který mu po-
skytla jeho dlouhá historie. První lidé se v této 
části úrodného rýnského údolí usadili už asi před 
13 000 lety, za císaře Augusta se oblast stala sou-
částí Římské říše a město Chur je zmiňováno už 
v roce 280.

Na cestě zemí švýcarských polyglotů můžete 
při pohledu na různé nápisy trpět menším zmate-
ním pojmů: Cuira (rétrorománsky), Coira (italsky) 
či Coire (francouzsky), to vše je stále ten stejný 
a oblíbený Chur se známým názvem v němčině! 
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ovládne starobylou ulici Obere Gasse, máte kuli-
nární tajemství kantonu jako na vidličce. Od květ-
na do října tu nakoupíte ze široké škály alpských 
sýrů, uzenin, cukrářských výrobků a dalších 
specialit. Jsou vyrobeny pouze z místních suro-
vin a mnohé opatřeny ochrannou známkou AOC. 
Některé patří k opravdovým churským unikátům 
a jinde je nekoupíte. Na své kulinární lahůdky, 
jako například slavný ořechový koláč Bündner 
Nusstorte, který zdobí výlohu snad každé zdejší 
pekárny, jsou obyvatelé Churu nepokrytě hrdí.

Ale vezměme to po pořádku. Nejdříve je potřeba 
ochutnat typická horská jídla, jako jsou Capuns 
(plněné a zapečené závitky z mangoldu či zelí) 
nebo Pizokels, varianta tradičních švýcarských 
špeclí z pohanky. Jako příloha k různým pokrmům 
se často podává vařené nebo dušené ovoce. A pak 
přijde na řadu další oblíbená pochoutka, sušené 
klobásky Salsiz. Ty nejlepší ve městě vyrábí uze-
nářství Metzgerei Mark z graubündenského hově-
zího, vepřového a srnčího masa a alpských bylin. 
Kromě klobásek tu nakoupíte i další typickou 

vás možná zvláštní pocit, že se ručičky zdejších 
věžních hodin spletly a zůstaly o pár století po-
zadu. Starobylému Churu se podařilo uchovat si 
autentickou atmosféru s neopakovatelným staro-
dávným kouzlem. Daleko od stresu a téměř bez 
provozu, zdá se, jako by čas v historickém centru 
s malebnými měšťanskými domy plynul pomaleji. 
Svádí tak k toulkám mezi romantickými kašnami 
i požitkářství ve zdejších bistrech, kam vás ve-
čer doprovodí romantická aura plynových lamp. 
Zdejší typickou kuchyní poutavé zážitky možná 
začínají, ale rozhodně nekončí!

Gastronomie je srdcím rodilých Graubündeňanů 
drahá. Na tradičním tržišti, které každou sobotu 

◤Na okraji starého města hned pod biskupským  
zámkem je v barokním domě z roku 1675 umístěno  
Rhétské muzeum. Foto © Mor65_Mauro Piccardi/
Shutterstock.com/isifa.com
◤Graubündenské speciality – Bündner Nusstorte  
(vlevo) a Birnenbrot. Foto 2× © Shutterstock.com/
isifa.com
◤Moderní přístavba Graubündenského muzea  
umění. Foto © Chur Tourismus/Yvonne Bollhalder
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které jsou obklopeny kavárnami a restauracemi, 
dodávajícími Churu téměř středomořský charakter. 
Ve skutečnosti má Chur nejvyšší hustotu restau-
rací ve Švýcarsku! A stejné prvenství platí i pro 
početné městské kašny, které jsou nepochybně 
pozůstatkem římské éry. Dodnes jich ve starém 
městě napočítáte na dvacet, každá má svou his-
torii i jedinečnou výzdobu.

Pro toho, kdo by toužil po občerstvení ve zcela 
ojedinělém prostředí, je třeba připomenout, že na 
jihozápadním okraji Churu je k dispozici Giger-Bar, 
podnik, jehož interiér a vybavení navrhoval tvůr-
ce filmového vetřelce H. R. Giger, podobně jako 
v případě baru v jeho muzeu v Gruyères, o kterém 
si můžete přečíst v samostatném článku.

Graubünden je rájem moderní architektury a ani 
Chur nezůstává v tomto směru pozadu. Příkladem 
je nové křídlo Graubündenského muzea umění 

specialitu, sušené hovězí Bündnerfleisch. K uze-
ninám zakousnete Birnenbrot, chléb se sušeným 
ovocem či přesněji štrúdl plněný sušenými hruš-
kami. A nakonec už zmíněný ořechový koláč, tra-
diční dezert s karamelizovanými ořechy z údolí 
Engadinu. K vytrávení pomůže stopka třešňového 
likéru Röteli, který zdejší tradiční výrobce Ullius 
vyrábí už celých sto let. Možná ale více oceníte 
opravdový elixír – pramenitou horskou vodu 
s chutí lahodné minerálky z některé z půvabných 
městských fontán (ano, voda v kašnách je pitná!), 
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◤V sezoně vypravuje Rhétská dráha rovněž  
historický vlak s parní lokomotivou, s nímž se lze  
z Churu svézt třeba do Filisuru. Foto © Andrzej 
Lisowski Travel/Shutterstock.com/isifa.com
◤Před Filisurem přejíždějí vlaky  
po legendárním viaduktu Landwasser.  
Foto © Shutterstock.com/isifa.com
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Rna vzrušující dvouhodinovou cestu do elegantní-

ho Svatého Mořice, která vede přes sněhové plá-
ně, točitými tunely a půvabnými údolími. V celé 
trase ze Sv. Mořice přes Chur do Zermattu pro-
jede Glacier Express 291 tunely a přes 91 mostů. 
Jste-li na epikurejské prožitky, zvolte vagon třídy 
Excellence s vlastním barem, zaručeným místem 
u okénka a welcome drinkem už na nástupišti. 
Lovci horských záběrů si užijí vlak Alvra, který 
je na konci vybaven speciálním fotografickým va-
gonem. Další vrchol představuje Bernina Express. 
Na cestě k jihu do italského Tirana okolo ledovců, 
po 196 mostech a 55 tunely vám přichystá dechbe-
roucí zážitek. Není divu, že část trasy, konkrétně 
tratě Albula a Bernina, byla zapsána na seznam 
Světového dědictví UNESCO. Pokud litujete, že 
tento celodenní výlet nevyhovuje vašim cestovním 
plánům, prozradíme vám malé tajemství. Krátkou 
ochutnávku magie Bernina Expressu si můžete 
dopřát, když vyjedete vlakem jen do Filisuru, což 
trvá pouhou hodinu, ale užijete si jízdu přes slav-
ný viadukt Landwasser, oproti celé cestě za zlomek 
času i nákladů. 

Štěpánka Strouhalová

(Bündner Kunstmuseum), které dokonce vyhrá-
lo cenu v prestižní architektonické soutěži RIBA 
International Award for Excellence v roce 2018. 
Elegantně minimalistický kubus navržený bar-
celonským architektonickým ateliérem Barozzi/
Veiga překvapuje jak strohou vnější střízlivostí, tak 
i důmyslným vnitřním osvětlením, a vkusně tak 
doplňuje palladiovský styl původní muzejní bu-
dovy Villa Planta z 19. stol. Jde o okouzlující osvě-
žení v duchu vystavených sbírek, které zahrnují 
díla regionálních umělců v čele s emblematickým 
malířem Giovannim Segantinim a jeho pastorální 
romantickou tematikou, graubündenský expresi-
onismus, soudobé umění, ale především obrazy 
a sochy příslušníků rodiny Giacomettiů (otec Gio-
vanni, jeho synové Alberto a Diego a vzdáleně pří-
buzný Augusto). Zajímavá je ale i samotná Villa 
Planta se svými interiéry jedinečně dekorovanými 
v orientálním stylu.

V Churu sídlí společnost Rhétská dráha (Rhä-
tische Bahn) a na zdejším nádraží bývá pěkně 
rušno, než se turisté usadí do některého z pano-
ramatických expresů a vydají se na impozantní 
přejezd Alp. Proslulý Glacier Express vás vezme 
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OŠvýcarech se někdy říká, že jsou poněkud 
ostražití vůči cizincům, a není se čemu 
divit, jestliže už přes tisíc let žijí vklíněni 

mezi národy, které se neustále mezi sebou haš-
teří a perou. Ve skutečnosti jsou však poměrně 
kosmopolitní, což platí zejména pro velká města, 
s Ženevou a Basilejí v čele. A Basilej dokonce leží 
na pomezí tří zemí a tří kultur, z nichž po staletí 
čerpala a sama je pomáhala utvářet. Na západě 
je to Francie a franko-německé Alsasko, na severu 
Německo a na jihu vnitrozemí Švýcarska, k ně-
muž Basilej patří už od roku 1501, kdy se připojila 
k švýcarské konfederaci.

Oblast, v níž leží, byla osídlena už v mladší 
době kamenné a kolem roku 900 př. n. l. tu vznik-
lo nejstarší opevněné sídliště. První písemná 
zmínka o osadě jménem Basilia pochází z roku 
374 a vznikla v souvislosti s tím, že u ní tábořil 
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◤Panoramatu staré části Basileje dominují věže  
münsteru. Foto © Shutterstock.com/isifa.com
◤Letní podvečer na rýnské náplavce.  
Foto © CK Travels/Shutterstock.com/isifa.com

se svým vojskem císař Valentinian. V roce 454 
Římané odešli a Basileje se zmocnili Frankové, 
s nimiž pak sdílela podobné osudy jako většina 
středoevropských měst. Nejpozději v 7. stol. zde 
už existovalo biskupství, Basilej dokonce razila 
vlastní mince a disponovala rozsáhlými privilegii. 
Jen hradby zpočátku neměla, na což doplatila 
v roce 917, kdy bezbranné město vyvraždili Maďaři. 
Řádně opevněna byla až kolem roku 1100, při-
tom se však už v roce 1032 stala říšským městem 
podléhajícím přímo císaři. V roce 1212 právě zde 
Fridrich II. vydal Zlatou bulu (podle pečeti zvanou 
sicilská), upravující statut Českého království.

K roku 1225 je zde připomínán už most přes 
Rýn. Výhodná poloha na křižovatce obchodních 
cest, napojených zde i na plavbu po řece, zajišťo-
vala městu stálý zdroj příjmů a výhod. Ani Basilej 
však nebyla ušetřena různých ran osudu, jakými 
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byly požáry, katastrofální zemětřesení v roce 1356 
anebo morové epidemie, které ještě v 16. stol. za-
hubily zhruba polovinu jejích obyvatel. I tak se 
ale vždy dokázala vzchopit, dokonce do té míry, 
že v letech 1431–1449 se zde konal církevní koncil, 
na němž byly mj. formulovány také principy sou-
žití „dvojího lidu“ v pohusitských Čechách včetně 
přiznání nároku na přijímání pod obojí způso-
bou, tedy naše známá basilejská kompaktáta.

V roce 1460 byla v Basileji založena univerzita, 
první ve Švýcarsku, a úroveň zdejší vzdělanosti 
dokládá i výčet jmen učenců a umělců, kteří v Ba-
sileji působili. Žil zde filosof Erasmus Rotterdam-
ský, krátce též alchymista a lékař Theophrastus 
Paracelsus, působil tu německý humanista a sati-
rik Sebastian Brandt či uznávaný portrétista Hans 
Holbein ml., jeden z největších představitelů ně-
mecké renesanční malby. Roku 1529 přistoupila 

Památná Basilej
Basilejský koncil, basilejská kompaktáta, Basilejské  

zvony Louise Aragona… jaké vlastně je ono město,  
jehož jméno známe z dějin i z beletrie?
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i filozof Friedrich Nietzsche. Město si i nadále 
drželo pověst dějiště významných politických jed-
nání: V roce 1897 sem Theodor Herzl svolal první 
světový židovský kongres, na němž byla poprvé 
představena idea vlastního židovského státu.

Dnešní Basilej, německy Basel a francouzsky 
Bâle, tvoří spolu s obcemi Riehen a Bettingen 
samostatný kanton Basel-Stadt a se svými více 

Basilej k reformaci, což znamenalo dalekosáhlé 
změny v duchovní atmosféře města, které pak 
byly dovršeny na přelomu 18. a 19. stol. Bylo zru-
šeno nevolnictví a rozvíjelo se průmyslové pod-
nikání, v roce 1844 do Basileje přijel první vlak… 
a pár let nato byly strženy hradby. 

V letech 1859–1893 působil v Basileji známý 
historik umění Jakob Burckhardt a ve stejné době 
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umění (Kunstmuseum), patrně první veřejnosti 
přístupné muzeum svého druhu na světě – vzniklo 
už v roce 1661, když město získalo sbírku ozna-
čovanou jako Amerbachův či výstižněji Amerba-
chovský kabinet. Vybudoval ji právník, profesor 
basilejské univerzity a sběratel umění Basilius 
Amerbach. Vycházel při tom už z toho, co nashro-
máždil jeho otec Bonifacius, rovněž právník, ale 
také humanista a skladatel, označovaný někdy 
za duchovního dědice Erasma Rotterdamského, 
s nímž se blízce přátelil, podobně jako s Hansem 
Holbeinem ml. A láska ke knihám měla v rodině 

než 170 000 obyvateli je třetím největším městem 
ve Švýcarsku. Zahrnuje jak historické jádro na le-
vém břehu Rýna, tak rozsáhlá předměstí na obou 
březích řeky. Z pohledu běžného návštěvníka je 
nejatraktivnější malebné historické centrum s ka-
tedrálou i dalšími významnými památkami a pak, 
samozřejmě, zdejší muzea.

V dnešní podobě katedrály, podle německých 
zvyklostí zvané münster, se odrážejí čtyři staveb-
ní fáze. Především třetí z nich, víceméně novo-
stavba po požáru v roce 1158, dala chrámu dnešní 
podobu pozdně románské baziliky se zajímavou 
sochařskou výzdobou (reliéfy na apsidách, hlavice 
sloupů, „svatohavelský“ severní portál ad.). Nás 
pochopitelně zajímá obnova po zemětřesení v ro-
ce 1356, kdy Jan (Parléř) z Gmündu, příslušník 
rozvětvené stavitelské rodiny a bratr Petra Parléře, 
obnovil zřícené klenby a věže chrámu v duchu 

„parléřovské gotiky“. A to platilo také pro bohatou 
sochařskou výzdobu západního průčelí. 

Právě kamenné sochy zdobící stavbu jsou asi 
to nejcennější, co na basilejském münsteru mů-
žeme obdivovat. Reformace už bohaté výzdobě 
chrámů nepřála… a lze jen s ulehčením konsta-
tovat, že něco z původní výzdoby se zachovalo 
alespoň v muzejních sbírkách, jako třeba ze zlata 
vytepaná předprseň zdejšího oltáře (antependi-
um), dnes jeden z největších skvostů pařížského 
Musée Cluny.

Zajímavých kostelů bychom mohli v Basileji 
vyjmenovat celou řadu, ale pozoruhodné jsou 
i profánní stavby, například pozdně gotická rad-
nice z let 1503–1507 nebo dům U Komára (Haus 
zur Mücke), proslavený tím, že během basilejské-
ho koncilu v něm byl zvolen roku 1439 poslední 
vzdoropapež v dějinách katolické církve, Felix V. 
Půvabná je i sama urbanistická skladba starého 
města s úzkými, křivolace se vinoucími uličkami 
kypícími životem, kudy se jen s nejvyšší opatrností 
prodírají automobily a tramvaje.

A pak jsou tu zmíněná muzea, která se právem 
těší přinejmenším stejné pozornosti jako samo 
město. Těch skutečně kvalitních je přes třicet a do-
minantní postavení mezi nimi zaujímá Muzeum 

◤První umělecká díla čekají na návštěvníky Kunst-
musea už na jeho nádvoří. Foto Jaromír Adamec
◤Významnou sbírku moderního umění vystavuje  
Fondation Beyeler. Foto © lauravr/ 
Shutterstock.com/isifa.com
◤Portrét Bonifacia Amerbacha od Hanse Holbeina  
ml. Foto Kunstmuseum Basel – Martin P. Bühler
◤Pablo Picasso – Sedící harlekýn.  
Foto Kunstmuseum Basel, © Succession Picasso /  
2020, Pro Litteris, Zurich
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ještě hlubší kořeny, protože zakladatel rodu, Bo-
nifaciův otec Johannes Welcker řečený Amerbach, 
byl významným basilejským tiskařem a vydava-
telem z doby inkunábulí. Když Basilius v roce 
1591 zemřel, sbírka čítala na 50 obrazů, z toho 
15 od Hanse Holbeina ml., velké množství kreseb 
a tisků, ale také různé přírodniny, etnografické 
předměty a knihovnu.

O 70 let později hrozilo, že kabinet bude z Ba-
sileje odvezen do Amsterdamu, čemuž se snažili 
zabránit profesoři z univerzity. Starosta a měst-
ská rada měli pro jejich snahu pochopení a měs-
to sbírku za tehdy značnou sumu 9000 říšských 
tolarů koupilo, když zaplatilo dvě třetiny této 
částky a zbytek přidala univerzita, která dosta-
la kabinet do opatrování. Zprvu sloužil jejím 

ZS_03_21_vnitrek.indd   26 15.02.21   13:57



26 / 27

B
A

S
I

L
E

Jněkteré obrazy rozprodávat a v roce 1967 hrozil 
prodej i oběma Picassovým obrazům. Basilejská 
veřejnost si na ně ale tak zvykla, že odsouhlasila 
v referendu kantonální vládě půjčku 6 mil. franků 
s tím, že další 2,4 mil. budou získány z privátní 
sféry, a muzeum obrazy koupilo. Když se o roz-
hodnutí obyvatel Basileje dozvěděl Picasso, doja-
lo ho to tak, že muzeu daroval další tři své obrazy 
a jednu kresbu.

Svou nynější budovu získala stále se rozrůsta-
jící sbírka obrazů a grafik ze 14.–20. stol. v roce 
1936, ale i ta musela být v roce 2016 rozšířena 
o moderní přístavbu. Chronologickým pokračová-
ním Kunstmusea je jeho administrativní součást, 
Muzeum současného umění (Kunstmuseum Basel 
| Gegenwart), zřízené v roce 1980 v přestavěném 
továrním objektu sotva 10 minut odtud.

Pokud bychom měli zájem o řecké, římské 
a etruské umění, pak hned naproti Kunstmuseu 
sídlí Muzeum antiky, obsahující i sbírku manže-
lů Ludwigových, darovanou muzeu v roce 1980. 
Velmi významné je také Historické muzeum (His-
torisches Museum) v bývalém františkánském 
kostele z počátku 14. stol. Samotný kostel patří 
k nejcennějším františkánským stavbám severně 
od Alp a totéž lze říci o bohatství sbírek, obsahují-
cích jak doklady o životě města od keltských dob 
až do současnosti, tak skvělá díla uměleckého 
řemesla (včetně zlatnictví, řezbářství, sklářství 
a textilní tvorby) a díla volného umění.

V Basileji samozřejmě nechybí ani moderně 
koncipované Přírodovědné muzeum (Naturhis-
torisches Museum) se specializovanými sbírka-
mi z oborů geologie, mineralogie, paleontologie, 
antropologie a zoologie, Muzeum hudebních ná-
strojů, Židovské muzeum či dvě muzea věnovaná 
etnografii.

V 90. letech 20. stol. k této nabídce přibyly dvě 
nové instituce: Museum Tinguely věnované dílu 
umělce, o němž píšeme v příspěvku o Fribourgu, 
a Fondation Beyeler v Riehenu – sice poněkud 
z ruky, ale zato s další skvělou kolekcí moderní-
ho umění a s programem výstav, za nimiž nelení 
cestovat tisíce návštěvníků z celého světa. I sama  
nízká budova v zahradách stojí za pozornost  
– projektoval ji Renzo Piano, mimo jiné spolu- 
autor pařížského Centre Pompidou. Autorem Tin-
guelyho muzea zase není nikdo jiný než hvězdný 

studentům, ale v roce 1671 byl v domě U Komára 
zpřístupněn veřejnosti.

V jistém ohledu podobný příběh zažilo muzeum 
znovu v roce 1967 v souvislosti s dvěma obrazy 
Pabla Picassa. V tomto případě stál na počátku 
švýcarský podnikatel a sběratel umění Rudolf 
Staechelin, který se kromě švýcarských umělců 
soustředil především na francouzské impresio-
nisty a postimpresionisty a do své smrti v roce 
1946 vytvořil velmi úctyhodnou sbírku obrazů. Už 
v roce 1931 ji převedl do rodinné nadace, která 
však neměla být pouze obecně prospěšnou, ale 
měla také sloužit rodině jako nouzová finanční 
rezerva. Část sbírky nadace vystavovala několik 
desetiletí formou dlouhodobé zápůjčky v basilej-
ském Kunstmuseu a v ženevském Musée d�Art 
et d�Histoire. V Basileji to byla mj. dvě Picassova 
díla – Dva bratři z roku 1906 a Sedící harlekýn 
z roku 1923. Když se Rudolfův syn Peter Stae-
chelin dostal, coby hlavní akcionář charterové 
letecké společnosti Globe Air sídlící v Basileji, 
v 60. letech do finančních potíží, začala nadace 

◤K nejslavnějším dílům Jeana Tinguelyho  
patří kinetická Karnevalová kašna.  
Foto © Urban Napflin/Shutterstock.com/isifa.com
◤Nejvyšší budovou v Basileji je mrakodrap Roche-

-Turm. Foto © Switzerland Tourism/Andreas Gerth
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Meuron je i pod halami basilejského veletržního 
výstaviště, obchodně-kancelářským komplexem 
Elsässer Tor či fotbalovým stadionem St. Jakob-
-Park s výškovým domem St. Jakob-Turm v těsném 
sousedství. Čtenáři ale určitě znají také některá 
díla tohoto ateliéru mimo Švýcarsko, jako jsou 
fotbalový stadion Allianz Arena viditelný z dál-
nice při cestě kolem Mnichova, kde hraje své 
zápasy slavný Bayern, „Ptačí hnízdo“ neboli 
Národní stadion postavený pro letní olympiádu 
2008 v Pekingu, Labská filharmonie v Hamburku 
nebo londýnská galerie Tate Modern vzniklá pře-
stavbou staré elektrárny.

Ale to pořád není všechno, protože Basilej 
je přímo synonymem moderní architektury. Na 
severním okraji města se na levém břehu Rýna 

švýcarský architekt Mario Botta, který Basileji při-
spěl také válcovou budovou z roku 1995, kterou 
nejprve užívala banka UBS a nyní je druhou bu-
dovou banky BIZ ve městě.

A tím se dostáváme takřka do současnosti. Ba-
silej je sídlem známého ateliéru Herzog & de 
Meuron. Firma založená dvěma basilejskými 
rodáky v roce 1978 má dnes pobočky po celém 
světě a na svém kontě Pritzkerovu cenu (2001), 
cenu Praemium Imperiale (2007) i další prestiž-
ní ocenění. Právě sídelní město ateliéru se pyšní 
největším počtem staveb, které z něj vzešly. Nej-
nepřehlédnutelnější je 178 m vysoký mrakodrap 
Roche-Turm na pravém břehu Rýna, sídlo farma-
ceutické firmy Roche a nejvyšší stavba Švýcar-
ska dokončená v roce 2015. Podpis Herzog & de 
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rozkládá areál Novartis Campus, označovaný ně-
kdy za mekku moderní architektury. Autorem 
jeho celkové koncepce je italský architekt Vitto-
rio Magnano Lampugnani, ale jednotlivé budovy 
stavěli další architekti, každou jiný. K nejnápad-
nějším patří kancelářská budova od amerického 
architekta Franka Gehryho (autor hrubého návrhu 
pražského Tančícího domu) dokončená roku 2009. 

Další podobná lahůdka leží sice už v Němec-
ku, ale pouze 2,5 km od hranice: areál nábytkář-
ské firmy Vitra (tzv. Vitra Campus) v obci Weil am 
Rhein. Ne náhodou ho 5 km dlouhá umělecká 
cesta „24 zastávek“ zdobená 24 sochami a insta-
lacemi německého umělce Tobiase Rehbergera 
spojuje s muzeem Fondation Beyeler. Ve zmíně-
ném areálu se vedení firmy Vitra pokusilo spojit 
jeho komerční a kulturní poslání. A tak při jeho 
vzniku dostali zelenou nejen tvůrci z Herzog 
& de Meuron a Frank Gehry, ale také Iráčanka 
Zaha Hadid (autorka probíhající přestavby okolí 
Masarykova nádraží v Praze), Angličan Nicolas 
Grimshaw, Portugalec Álvaro Siza a další.

Jaromír Adamec

◤Areál Novartis Campus na levém břehu Rýna  
představuje významný soubor moderní architektury.  
Foto © Switzerland Tourism/Andreas Gerth
◤K nejnápadnějším stavbám v tomto areálu patří 
kancelářská budova, kterou navrhl slavný americký  
architekt Frank Gehry. Foto © EditheVideo/ 
Shutterstock.com/isifa.com
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se navíc přidává každý, kdo může. Vytrubuje 
na trumpetu, mlátí do bubínků nebo jinak ra-
chotí podle svých možností! Pochodové kapely 
procházejí chaoticky městem, zastavují se a mísí 
s davem, který nadšeně skáče do rytmu. Rámu-
su nelze uniknout až do kuropění. Snad kaž-
dý obyvatel města bez ohledu na věk či sociální 
skupinu žije událostí, na kterou se pečlivě chystá 
celý rok. Vyrábí nové originální kostýmy, jejichž 

30 / 31

Lucernský karneval  
apoteóza konce zimy

Po několik dní na sklonku zimy vypukne v Lucernu šílenství, které  
zaplaví ulice davy bujarých účastníků karnevalu, jakoby vypuštěných 
ze světa fantazie všech žánrů. Začíná fascinující lucernský Fasnacht,  

druhý největší karneval ve Švýcarsku. Nezkoušejte usnout! 

Místo sněhu se z nebe snášejí konfety 
a pouliční kapely pochodují městem 
jako do bitvy. Hlavním tématem udá-

losti je rámus a veselé bláznění, které má za-
hnat zimu. Úzkými uličkami Lucernu procházejí 
kostýmované postavy ve fantastických maskách, 
zatímco bizarně vystrojené pouliční kapely Gug-
genmusig ze všech koutů vyhrávají v ohlušu-
jící kakofonii. Už k tak strašlivě hlasité hudbě 

◤Poklidná atmosféra zimního Lucernu se slavným  
Kapličkovým mostem se v masopustních dnech změní 
k nepoznání. Foto © Shutterstock.com/isifa.com
◤Neodmyslitelnou součástí karnevalových průvodů  
jsou hlučné kapely, někdy tvořené pouze bubeníky.  
Foto © Katerina Stankevich/Shutterstock.com/ 
isifa.com
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utvrdit v národních hodnotách lépe než švýcar-
ské hodinky. Mnoho firem a obchodů se během 
karnevalu dokonce zavírá, aby se každý mohl 
plnohodnotně zúčastnit. Lucernské ulice, restau-
race i bary praskají ve švech a plní je maskovaní 
návštěvníci z celého regionu. Pokud chcete zažít 
jinak spořádanou švýcarskou povahu pořádně 
puštěnou ze řetězu, jste na správném místě. Je to 
veselé, bouřlivé a hlasité!

Veselí puštěné ze řetězu
Je Schmotzige Donnschtig (Tučný čtvrtek), pět 
hodin ráno, a hlasitý třesk (Urknal) z radnice 
oznamuje začátek karnevalu. Abyste však našli 
místo na jezerní promenádě Schweizerhofquai 
a mohli přivítat příjezd symbolické loutky Brue-
der Fritschi a jeho rodiny na lodi, musíte si při-
vstat už kolem čtvrté. Historie této tradice sahá 
až do roku 1446, kdy měšťané oslavovali vítěz-
ství v bitvě nad Habsburky. Urknal přivítá šéfa 
karnevalu a oficiálně otevírá Fasnacht. Účast-
níci se tlačí směrem k fontáně na Kapellplatz, 
Fritschi rozhazuje mezi přihlížející pomeranče, 

kreativita nezná mezí, od historické inspirace, 
přes western, horor a sci-fi až třeba po živočišnou 
říši či politickou scénu. A jednoznačně převládají 
děsivé varianty, které připomínají jeden ze staro-
dávných účelů karnevalu, totiž zahnat zlé zimní 
démony. V Lucernu neexistuje žádný způsob, jak 
se Fasnachtu vyhnout. Patriotičtí obyvatelé země 
mají rádi své zvyky a tradice, které je pomáhají 
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zatímco jsou diváci skrápěni deštěm barevných 
konfet vystřelovaných z děl. Začíná hudební veselí, 
nadšený průvod vibruje v rytmu Guggenmusig 
a staré město se mění ve festivalový areál ještě 
dřív, než vyjde slunce. Brueder Fritschi se vydává 
na nazdobeném voze do ulic a průvod se pomalu 
přidává. Několik desítek duchů nese na ramenou 
modré nafouklé hlavy, zpoza rohu se připojuje 
rodinka srmťáků, která táhne v pojízdné rakvi 
děti v umrlčím rubáši. Marťan si na chvíli sun-
dá hlavu, aby přijal hovor na mobilu, zatímco 
jiný mimozemšťan stáhne obrovské brýle, jako 
by nemohl uvěřit, co se kolem děje. Na mostě 
přes řeku Reuss se hlouček hrůzostrašných čertů 
a několik papoušků v benátském stylu zahřívá 
prvními paprsky a ranní kávičkou Kafi Luz. Kar-
nevalové kapely za chvíli spustí na Weinmarktu, 
než se před polednem vydají na pochod starým 
městem. Masopustní průvod kostýmovaných 
skupin i nazdobených vozů pokračuje až do půl-
noci. A podobně město blázní dnem i nocí až 
do neděle. Nechybí ani sobotní karneval seniorů 

◤O mnohých karnevalových maskách platí:  
čím hrůzostrašnější, tím lepší! Foto © Domagoj  
Kovacic/Shutterstock.com/isifa.com
◤Lucernský karneval se těší obrovskému zájmu  
místních obyvatel i turistů. Foto © f11photo/ 
Shutterstock.com/isifa.com
◤V průvodu nechybějí ani karikatury historických  
postav či politiků. Foto © Podolnaya Elena/ 
Shutterstock.com/isifa.com
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Další veselí spustí karnevalové korzo Wey pa-
rade opět za rozbřesku v pondělí (Güdismontag) 
v 6 hodin ráno a karneval nakonec vyvrcholí v úte-
rý večer velkou závěrečnou přehlídkou Monster-
corso. Průvod se dává do pohybu a „Guggen“ se 
střídají s vozy, které přivážejí obří papírové figu-
ríny. Za žábou se zlatou korunou jede Donald 
Trump ve vestě v hippie stylu, ledního medvěda 
na kole následuje obří kanec s kouřícími nosními 
dírkami ….. mimozemšťané, démoni, krvelační 
doktoři, ale také anglická královna nebo kytarista 
AC/DC. Rodina Fritschi nechává ještě pár hodin 
město veselému šílení a odplouvá před půlnocí 
lodí z Jesuitenplatz…..

Mastná masopustní hostina
Tučný čtvrtek býval podle katolické tradice po-
sledním dnem porážky zvířat před zahájením 
40denního půstu. Karneval byl tak poslední pří-
ležitostí k vydatné hostině, což dalo vzniknout 
i výživným lucernským specialitám. Připojte se 
k hodování, abyste mohli přežít tohle vyčerpá-
vající období! Ochutnejte tradiční masopustní 

v Lucernském kasinu. Vyplatí se připravit si také 
nějakou maškarádu, abyste zapadli! Karnevalové 
divadlo pod širým nebem můžete sledovat třeba 
ze strategického místa na Sternenplatz před re-
staurací Stadtkeller.
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Lkočárů a mohutné parní lokomotivy přes slavné 

italské sportovní vozy až třeba po 3D cestu na 
Měsíc a zpátky. 

V Lucernu se podél nábřežní promenády i uli-
cemi staré části města chodí pěšky, případně 
se můžete plavit po jezeře na romantických vý-
letních lodích. Kromě období karnevalu je díky 
tomu Lucern úžasně klidným místem, ve dne 
i v noci. Když karneval skončí, můžete nerušeně 
naslouchat jemnému, uklidňujícímu zurčení Reu-
ssu i vlnění jezera, které vám pomohou při této 
blahodárné představě usnout ještě dlouho poté, 
co jste už pozoruhodné místo rozmanitých zá-
žitků jménem Lucern opustili. A pokud zatoužíte 
po dramatičtějších okamžicích, není nic snazšího, 
než se vydat z nedalekého Alpnachu legendární 
zubačkou na ještě legendárnější vrchol Pilatus, 

„domácí“ horu Lucernu, která tvoří neodmyslitel-
nou součást jeho panoramatu.

Štěpánka Strouhalová

speciality, jako jsou Chneublätze (oplatky), Schen-
keli (pečivo), Zigerkrapfen (sýrem plněné kapsy) 
i karnevalové koblihy. Do restaurace si zajděte 
na oblíbený Luzerner Chügelipastete, tradiční sla-
ný pokrm z listového těsta v symbolickém tvaru 
slunce či jakési bábovky, plněný telecím masem 
se žampiony a rozinkami nakládanými v koňaku. 
A na závěr další neodmyslitelná specialita, karne-
valový nápoj Kafi Luz či Kafi Träsch, káva naředě-
ná silným domácím brandy s pořádnou dávkou 
cukru. Při nočních karnevalových procházkách 
výborně zahřeje. Stoly zdejších restaurací se pro-
hýbají a místo se hledá jen těžko, neboť restaurace 
jsou pohodlným řešením, jak si v teple vychutnat 
místní speciality i s karnevalovou atmosférou, 
kterou dovnitř přinášejí z ulic po celý večer malé 
skupiny muzikantů. S rezervací na karnevalovou 
večeři rozhodně neotálejte.

Kulturní probuzení, klidné usínání
Bujaré veselí pokračuje až do čtvrté hodiny ranní 
na Popeleční středu, kdy oficiálně končí karneval 
a neoficiálně začíná kocovina. Anebo čas na ob-
čerstvující procházku šaramantním a poklidným 
Lucernem, který se chlubí pověstí jednoho z nej-
malebnějších švýcarských měst. Jeho hlavní pů-
vab kromě dokonale zachované historické podoby 
spočívá v jedinečné poloze na břehu křišťálově 
čistého jezera, které zdobí kabát horské krajiny 
jako modrý knoflík. Slavný dřevěný Kapličkový 
most přes řeku Reuss, symbol historické přitaž-
livosti města, chrání v divokých karnevalových 
dnech překližkové panely s maškarádním deko-
rem, které bezpečně ukrývají historické obrazy, 
kdysi již smutně poškozené požárem v roce 1993. 
Město v samém srdci země helvétského kříže při-
náší bohatou nabídku všeho typicky švýcarského 
– rušný společenský život s výběrem tradiční gast-
ronomie i skvělou kulturu se slavnými hudebními 
festivaly, včetně proslulého letního Lucernského 
festivalu klasické hudby. Ve stejném hudebním 
žánru můžete pokračovat i při návštěvě muzea 
věnovaného Richardu Wagnerovi, který žil v Lu-
cernu šest let. K dalším lákadlům patří i rozsáhlé 
dopravní muzeum Verkehrshaus der Schweiz, 
nejnavštěvovanější ve Švýcarsku. Nabízí ohro-
mující sbírky a expozice sahající od historických 

◤Často se masky inspirují rovněž pohádkovými  
postavami. Foto © Domagoj Kovacic/Shutterstock. 
com/isifa.com (nahoře) a Podolnaya Elena/ 
Shutterstock.com/isifa.com.
◤Luzerner Chügelipastete. Foto © Switzerland Tourism
◤Schenkeli. Foto © Shutterstock.com/isifa.com
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  Bern   
město medvědů

◤Historická část Bernu leží na skalním  
ostrohu, který ze tří stran obtéká řeka Aara.  
Foto © Shutterstock.com/isifa.com
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Člověk neznalý historie a geografie by za hlavní město Švýcarska  
tipoval moderní Basilej, kosmopolitní Ženevu nebo Curych,  
největší město v zemi. Chyba, třikrát chyba. Sídlem švýcarské vlády  
i parlamentu je už od poloviny 19. století Bern, krásné historické  
město s necelými 150 000 obyvateli, tedy velikosti naší Plzně.  
Proč právě zde bije srdce Helvétské republiky?
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jiné. Basilej je plná moderní architektury, 
Ženeva nedá dopustit na svou bohémskou 

atmosféru i bohatou sociální historii a Curych je 
zase městem bank a byznysu. A copak nám zbylo 
na Bern? Vedle krásné architektury a pohodového 
života je hlavním městem země. A to zaslouže-
ně. Nejen že leží na rozdíl od svých konkurentů 
uprostřed země, ale už od středověku byl jedním 
z tahounů švýcarské konfederace, a když v roce 
1848 vznikalo moderní Švýcarsko, byl v té době 
největším kantonem, a tak mu připadla role hlav-
ního města. Dnes už největší není – v roce 1979 
se osamostatnila Jura, a kanton Bern se tak výraz-
ně zmenšil.

Bern je až čtvrtým největším městem v zemi 
a současně jedním z nejmenších hlavních měst 
světa, což přináší celou řadu výhod. Místní téměř 
neznají, co je to spěch a shon. V Bernu panuje 
příjemná, téměř ospalá atmosféra, jako by se zde 
zastavil čas. Ostatně i mezi Švýcary se povídá, že 
lidé v Bernu se pohybují tak pomalu, že po smrti 
jim trvá staletí, než se jejich duše dostanou do 
nebe. Ale pro návštěvníky je to příjemné. Zvláště 
v létě dostává život v Bernu nádech jakýchsi sta-
rosvětských prázdnin, snad každé okno je bohatě 
vyzdobené květinami (za návštěvu stojí slavný 
květinový trh), obyvatelé tráví večery v ulicích 
a ve volném čase se rádi koupají v Aaře (i když 
je voda řeky spěchající z Alp poměrně studená), 
která protéká centrem a nádherně obkružuje staré, 
historické město.

Voda v řece má – tak jako ve většině řek, potoků 
a jezer ve Švýcarsku – kvalitu pitné vody. A tu-
risté jen s lehkou závistí krčí rameny: Ve kterém 
hlavním městě Evropy si dnes můžete zaplavat 
v řece? Zkuste si představit, že si půjdete zapla-
vat do Vltavy třeba u Karlova mostu... A když už 
jsme u těch mostů – kousek za mostem Nydegg, 
na místě bývalého hradebního příkopu, chovají 
živé medvědy, aby tak dostáli svému znaku, na 
kterém je medvěd již od středověku. Proč? Proto-
že zakladatel města, vévoda Berchtold V. z Zährin-
genu, se rozhodl, že město pojmenuje podle 
prvního zvířete, které složí v okolních lesích. Tím 
se stal medvěd, který se tak dostal jak do názvu, 
tak do znaku města.

Bern má jako hlavní město trochu jiné postave-
ní než Paříž či Londýn. Švýcarsko z podstaty své 
historie i politického uspořádání není a nikdy ne-
bylo zemí založenou na národnostním, jazykovém 
či náboženském principu. Některé kantony jsou 
historicky katolické, zatímco jiné protestantské, 

ZS_03_21_vnitrek.indd   38 15.02.21   13:57



V tomto případě se však není čemu divit – pro 
Švýcary je důležitá nejen jejich neutralita, díky 
níž se ve 20. stol. vyhnuli oběma zničujícím vál-
kám, ale také jejich nezávislost.

Ale pojďme už na prohlídku samotného Bernu. 
V průvodcích se občas objeví zmínka o tom, že 
Bern je jakousi kapesní verzí Prahy, což je způso-
beno několika podobnostmi obou měst. Tím nej-
viditelnějším příkladem je slavný historický orloj, 
pocházející z první poloviny 16. stol. (Zytglog-
ge). Umístěn je v daleko starší věži, a přestože 

navíc se ve Švýcarsku používají hned čtyři úřed-
ní jazyky, vedle většinové němčiny a francouzšti-
ny také italština a rétorománština. Drtivá většina 
Švýcarů běžně hovoří třemi jazyky (německy, 
francouzsky a anglicky). V Bernu je rodným 
jazykem němčina, respektive její zvláštní nářečí, 
kterému se říká bernština.

Přestože je Bern sídlem vlády a parlamentu, 
pro který byla v polovině 19. stol. postavena 
honosná budova ve stylu florentské renesance, 
ve Švýcarsku hraje větší roli kantonální a místní 
příslušnost, jinými slovy nejdříve jsem Berňan 
a teprve poté Švýcar. A obráceně, o důležitých 
věcech obvykle nerozhoduje parlament jako sbor 
politických zástupců, ale přímo občané v referen-
du, která se zde konají poměrně často a v nichž 
se řeší desítky aktuálních problémů. Ať už je to 
otázka možné výstavby minaretů (zamítnuto) 
až po vstup do Evropské unie (opět zamítnuto). 

◤Detail orloje, jehož nejstarší části pocházejí  
už ze začátku 15. stol., hodinový stroj pak z roku  
1530. Foto © Shutterstock.com/isifa.com
◤Středem historického centra probíhá ulice Kramgas-
se lemovaná měšťanskými domy s podloubím. Na zá- 
padním konci ji zdobí Zähringerská kašna, někdy  
podle své sochy (stojící medvěd s přilbou) zvaná též  
Medvědí, a uzavírá ji hodinová věž Zytglogge s orlojem.  
Foto © Stefano Ember/Shutterstock.com/isifa.com
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vzdálené zhruba 50 km. Vidět je i slavná „svatá“ 
trojice vrcholů Eiger, Mönch a Jungfrau.

Kromě orloje evokují podobnost s Prahou ta-
ké nekonečná bernská podloubí, jejichž délka 
činí kolem 6 km, a představují tak zřejmě největ-
ší sestavu krytých nákupních prostor v Evropě. 
Ostatně právě díky nim bylo město v roce 1983 
zapsáno na prestižní seznam Světového dědictví 
UNESCO. Bern leží na kopci nad řekou, což mu 
dodává romantickou atmosféru. Většina domů 
je postavena z pískovce, který se těžil nedaleko 
za městem, díky němuž mají zdejší domy s ba-
rokními fasádami typickou, zelenkavou barvu. 
A když k tomu na misku vah přihodíme ještě 
několik výstavních kašen, vychází nám Bern jako 
dokonalý ráj pro všechny fotografy. U kašen se 
musíme na chviličku zastavit, protože jsou skuteč-
ně rozkošné. Nejznámější a nejfotografovanější 
je bez debat socha pojídače dětí, velkého hromo-
tluka, který má jedno dítě už v puse a do dalšího 
se chystá zakousnout. Socha pochází z roku 1546 
a její přesné poselství dnes už není známo. Asi 
nejrozšířenější teorie říká, že socha odrážela jed-
nu z mnoha protižidovských kampaní, které se 
od středověku přelévaly Evropou.

většina návštěvníků si orloj prohlíží zvenku a ko-
chá se jak astrologickým kalendářem, tak vese-
lými postavičkami, mezi nimiž opět nechybí 
medvědi, daleko větší zážitek nabízí speciální 
prohlídka, při které si zájemci mohou prohlédnout 
také úchvatný hodinový stroj. Zajímavý je i výstup 
na věž nedaleké katedrály sv. Vavřince, odkud je 
nejen fantastický výhled na město, ale také na 
Bernské Alpy, jejichž věčně bílé vrcholky jsou 

ZS_03_21_vnitrek.indd   40 15.02.21   13:58



40 / 41

B
E

R
Nprávě fondue, pro něž se Gruyère obzvlášť hodí, 

je národní specialitou, kterou by měl ve Švýcarsku 
ochutnat každý návštěvník. Má mnoho krajových 
variací, někde se přidává česnek, jinde chilli, muš-
kátový oříšek či třešňová pálenka. Výtečné fondue 
můžete vyzkoušet v restauraci Le Mazot, případně 
v restauraci Lötschberg. Milovníci sladkého nesmí 
vynechat návštěvu oblíbené výrobny pralinek 
Confiserie Tschirren v centru města, která fun-
guje již od roku 1909 a kde vyrábějí fantastické 
čokoládové lanýže s příchutí šampaňského a další 
vynikající pralinky.

Na závěr přidejme ještě pár tipů pro ty, kteří 
na rozdíl od běžných turistů hodlají strávit ve 
městě více dnů. Parádním zážitkem jsou farmář-
ské trhy před parlamentem, které se konají ně-
kolikrát týdně a kde jsou ke koupi nejen výtečné 
sýry (ve Švýcarsku se jich vyrábí neskutečných 
450 druhů), ale také sušené maso, zvěřinové klo-
básy či tradiční sladkosti. Slavný je Zibelemärit, 
cibulový trh, který se koná každoročně v listo-
padu. Zemědělci z okolí přivezou do Bernu více 
než 50 tun cibule a česneku, umně svázaných 
do různých copů. Celá akce trvá týden a spíše 
než pouhým trhem je lidovou veselicí.

Za ochutnání stojí také unikátní šarže švýcar-
ské whisky Highland single malt, která zraje v le-
dové jeskyni pod vrcholem Jungfrau v konstantní 
teplotě -4 °C (skočte si na skleničku do oblíbe-
ného baru hotelu Bellevue). Posledním tipem je 
prestižní centrum nezávislé kultury Reitschule, 
které vzniklo v bývalé jezdecké škole v roce 1987 
a navštěvuje ho nejen umělecká bohéma, ale 
všichni milovníci hudby a pohodové atmosféry.

Libor Budinský

Ze středověkých časů pojďme skočit rovnou 
do 20. stol. a připomenout si dvě osobnosti, kte-
ré jsou s Bernem významně spojeny. Tou první 
je Albert Einstein, nejslavnější fyzik všech dob. 
Na začátku 20. stol. si čerstvě vystudovaný Ein-
stein našel práci právě v Bernu, na patentovém 
úřadě, a se svou ženou a prvním synem bydlel 
v Kramgasse 49 v samotném srdci starého města. 
A právě zde se podle tradované legendy zrodila 
jeho převratná teorie relativity. Ještě připojme 
další drobnou podobnost s Prahou – o pár let poz-
ději žil Einstein v Praze a učil na pražské německé 
univerzitě. Pokud vás příběh této vědecké cele-
brity zajímá, určitě v Bernu navštivte Einsteinovo 
muzeum zřízené v domě, kde žil.

Velkou část svého života prožil v Bernu slavný 
malíř Paul Klee, který výrazně ovlivnil vývoj mo-
derního umění. Právě jemu je zasvěcena prestižní 
galerie postavená na kraji města. Už samotná 
budova je ceněným architektonickým skvostem 
– jmenuje se Tři vlny a jejím autorem je italský 
architekt Renzo Piano. Centrum Paula Kleeho má 
ve výstavních prostorech i depozitářích stovky 
umělcových obrazů, pravidelně se zde pořádají 
také prestižní výstavy moderního umění. A to 
stále není vše, Tři vlny mají v hledáčku rovněž 
všichni milovníci špičkové gastronomie, neboť 
zde sídlí michelinská restaurace Schöngrün, 
zaměřená na moderní kuchyni – pracuje se s lo-
kálními a sezonními surovinami, takže se menu 
mění každý týden.

Bernská gastronomická nabídka je ovšem po-
měrně tradiční, stejně jako v celém Švýcarsku. 
Jednu z hlavních rolí hrají fantastické sýry, vždyť 
jen pár kilometrů od švýcarské metropole leží dvě 
vyhlášené sýrařské oblasti. První z nich je Em-
mental v údolí řeky Emme, kde vznikl celosvětově 
známý a často kopírovaný sýr proslavený svými 
velkými oky (v Americe a Austrálii se mu dokon-
ce říká „švýcarský sýr“) a také velkými bochníky 
v podobě kol o průměru až metr a hmotnosti více 
než 100 kg. Druhým populárním sýrem je Gruyère, 
o kterém se píše v jiném článku. Není divu, že 

◤Bernské působení Alberta Einsteina v letech 
1902–1909 připomíná nejen jeho muzeum  
v Kramgasse 49, ale také lavička v Růžové zahradě,  
odkud je krásný výhled na historickou část města.  
Foto © hunters-dream/Shutterstock.com/isifa.com
◤Jižní průčelí Bundeshausu, sídla švýcarské  
vlády a parlamentu. Nejstarší část komplexu budov  
o celkové délce více než 300 m vznikla v polovině  
19. stol. Foto © Shutterstock.com/isifa.com
◤K nejoblíbenějším akcím v Bernu patří listopadový  
cibulový trh. Foto © IraVi/Shutterstock.com/isifa.com
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Dobrou chuť...  
a k tomu trochu hrůzy!
Gruyères je milé, takřka idylické městečko proslulé sýrem a čokoládou.  
Pouze milé a idylické však asi není pro všechny. Rozhodně ne pro ty,  
kdo v kinech kdysi trnuli hrůzou, jak si astronautka Ellen Ripleyová poradí  
s příšerou, která pronikla do kosmické lodi a až na ni už vyvraždila celou  
posádku… Hrdinka nakonec, jak si vzpomínáme, volila raději cestu hibernace  
v záchranném modulu a celou loď ještě zničila jaderným výbuchem,  
jenže… V Gruyères stačí projít uličkou vedoucí k zámku nebo zabloudit  
do nenápadné kavárničky při cestě – a příšera je zpátky. Baf!

◤Zrající sýry ve sklepě Maison du Gruyère. Foto © Roman Babakin/Shutterstock.com/isifa.com
◤Nevelké obci Gruyères dominuje původně středověký hrad, od 15. stol. postupně přestavěný  
v panskou rezidenci zámeckého typu. Foto © Shutterstock.com/isifa.com
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převzal jak jméno Gruerius, tak rodový erb s bí-
lým jeřábem v červeném poli. S hrabaty de Gruy-
ère byly pak dějiny hradu i městečka spjaty až do 
roku 1554, kdy se zadluženého panství zmocnili 
cizí věřitelé.

Po celou dobu své existence plnil hrad s měs-
tečkem strategickou roli, kvůli níž byl založen: 
kontrolovat pohyb v otevřeném údolí jižně od Fri-
bourgu, kudy, stejně jako dnes, vedla důležitá 
cesta od Ženevského jezera přes Bern na sever 
Švýcarska. Gruyères se odedávna těšilo výsadám 
tržního města s vlastními hradbami, i když v ne-
ustálém soupeření světských a církevních autorit. 
V duchovních záležitostech totiž kraj podléhal 
biskupství v Lausanne, a tak i Gruyères střídavě 
ztrácelo a opět získávalo svá privilegia – až do ro-
ku 1342, kdy mu místní hrabata zajistila rozsáhlé 

Ano, řeč je o Vetřelci se Sigourney Weaverovou 
v hlavní roli, ale než slavnému filmovému 
hororu poskytneme místo v závěru článku, 

podívejme se nejprve na samo městečko a jeho 
historii.

Gruyères, německy Greyerz, leží v rozlehlém 
morénovém údolí jižně od Fribourgu (něm. Frei-
burg), na pahorku završeném majestátním hra-
dem. První písemná zmínka o osadě de Grueria 
pochází z 1. pol. 12. stol., ale předpokládá se, že 
zde existovala už od 10. stol. Městečko se rozvíjelo 
pod hradem, jehož zakladatel zde podle legendy 
chytil jeřába (lat. grus, franc. grue), od něhož 

◤Hlavní ulice při pohledu od zámku.  
Foto © Haidamac/Shutterstock.com/isifa.com
◤Sněhové pusinky „meringues de la Gruyère“.  
Foto © Fribourg Region/Stephen Pennells
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uchvácení osiřelého vévodství prodali Burgund-
sko francouzskému králi a ponechali si peníze 
a sebevědomí. Což platilo i pro maličké Gruyères – 
i jeho vojáci se účastnili vítězného tažení a z bitvy 
u Murtenu si přinesli obzvláště cennou trofej, 
tři pláště Karla Smělého, součást oděvu nositelů 
Řádu zlatého rouna.

Ale vraťme se k obrazu klidného městečka v srd-
ci mírumilovné země. V 15. stol. Gruyères získalo 
víceméně už dnešní podobu obce s domy po stra-
nách jediné ulice (více se toho na hřbet pahorku 
nevešlo), odkud postranní ulička klesá k farnímu 
kostelu sv. Teodula pod jižním svahem. Prastaré 
domy (většinou jednopatrové) prozrazují svůj 
středověký charakter v uspořádání a tu a tam 
i v detailech portálů a oken, mnoho se nezměnilo 
ani na celkové dispozici hradu, který se drobnými 
úpravami postupně měnil na renesanční zámek. 
Nechybí zde samozřejmě ani radnice a ve Švýcar-
sku oblíbené kašny; moralizující sochy nad nimi 
připomínají občanské ctnosti.

Dnes se městečko může těšit ze své starobylé 
krásy a z výnosů turistického ruchu. Návštěv-
níkům nabízí sbírky regionálního muzea v pro-
storách hradu, které samy o sobě jsou krásnou 
ukázkou bohatě zařízených interiérů (na jejich 
výzdobě se po roce 1850 podílel dokonce i Camil-
le Corot). Hrad si lze prohlížet individuálně s vý-
kladovým textem, který je k dispozici i v češtině. 
Příjemná je také procházka mezi starými domy 
a posezení v některé z malebných hospůdek či 
kaváren v rue du Château. Jednou ze specialit, 
na kterou si sem požitkářští Švýcaři neváhají zajet 
třeba až z Curychu, jsou meringues de la Gruyère, 
tedy obří sněhové pusinky servírované s místní 
vyhlášenou „dvojitou“ smetanou (smetana s ob-
sahem tuku 48 % nebo víc) a čerstvými malinami. 

Nesmíme pochopitelně zapomenout ani na to 
hlavní, čím je okres Gruyère proslavený v celém 
světě, totiž stejnojmenný sýr, údajně nejlepší 

svobody a relativní nezávislost pod vládou demo-
kraticky volené městské rady.

Postavení klidného městečka pečujícího o svůj 
blahobyt však neznamenalo, že by se Gruyères 
neúčastnilo drobných válek, typických pro celý 
středověk, ba i docela významných mezinárod-
ních konfliktů. I pracovitý a mírumilovný národ, 
za jaký jsou Švýcaři běžně považováni, uměl „uká-
zat zoubky“, na což doplatil burgundský vévoda 
Karel Smělý, když se v roce 1476 odvážil napad-
nout švýcarskou konfederaci. Své štěstí zkusil 
natřikrát… a jak se švýcarští školáci učí, v bitvě 
u Grandsonu ztratil Gut (bohatství), u Murtenu 
Mut (odvahu) a konečně u Nancy Blut (krev), 
když byl v lednu 1477 ve třetí prohrané bitvě zabit. 
Jeho smrt a zánik Burgundska měly za násle-
dek radikální překreslení mapy Evropy; ovšem 
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a dál se pokračuje včetně návratu do Montreux 
autobusem, to ale na exkluzivních chuťových zá-
žitcích nic nemění.

V roce 1990 měl v Gruyères na hradě velkou 
retrospektivní výstavu k svým 50. narozeninám 
H. R. Giger, surrealisticky orientovaný výtvarník 
původem z Churu (proto jeho příjmení nečteme 
francouzsky, ale prostě tak, jak se píše), kterého 
celosvětově proslavila jeho práce na filmu Ve-
třelec, pro který navrhl všechna stadia titulního 
mimozemského organismu i kosmickou loď, kde 
se děj odehrává, a za který dostal se čtyřmi ko-
legy v roce 1979 Oscara za nejlepší vizuální efekty. 
Při opakovaných návštěvách Gruyères se Giger 
do městečka zamiloval, a když se dozvěděl, že 
mohutný dům kousek pod hradem, zvaný Châ-
teau St. Germain, je na prodej, okamžitě ho v roce 
1997 koupil. O rok později v něm otevřel své mu-
zeum, které vystavuje rozsáhlou sbírku děl z je-
ho různých tvůrčích období, samozřejmě včetně 
prací pro Vetřelce. V roce 2003 pak byl otevřen 
muzejní bar, jehož podobu Giger pojal jako útroby 
jakéhosi obřího tvora. A tu a tam i na ulici umělec 

„utrousil“ kusy své příšery – tu hlavu, tu kus šupi-
natého ocasu nebo pár kostí… radost pohledět. 

Jaromír Adamec

ve Švýcarsku. Ten se zde vyrábí nejméně od roku 
1113, ale zmínky o jeho předchůdci pocházejí 
už z římského období. Již v roce 1762 byl jako 

„sýr z Gruyère“ zařazen do prestižního slovníku 
Francouzské akademie. Vyrábí se z kravského 
mléka a distribuuje v podobě obrovských boch-
níků s tvrdou kůrkou, které váží nejčastěji 35 kg 
– na výrobu takového bochníku je potřeba kolem 
400 l mléka. Vůně a chuť sýra závisí do jisté míry 
na tom, co krávy na lukách spasou – od vůně 
a příchuti lískových oříšků, květin a alpských 
bylin až po mátu a kaštany. Návštěva slavné sý-
rárny Le Maison du Gruyère při příjezdové cestě 
k pahorku, samozřejmě s exkurzí a možností ná-
kupu, patří k největším místním atrakcím.

A konečně je třeba labužníkům také připome-
nout, že Gruyères je zastávkou slavného Čoko-
ládového vlaku, který jezdí v sezoně z Montreux 
a spojuje požitky sýra (Gruyères) a čokolády (Mai-
son Cailler Nestlé) v Brocu. Od roku 2019 sice 
z technických důvodů jede legendární vlak pouze 
první úsek programu z Montreux do Monbovonu 

◤Jedinečnou atrakcí je v Gruyères Muzeum H. R.  
Gigera. Foto © Wirestock Creators/Shutterstock.com/
isifa.com
◤Součástí muzea je i bar, jehož design nezapře  
tvůrce slavného Vetřelce. Foto © Oscity/Shutterstock.
com/isifa.com
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válka, se vryl do dějin města a odráží se i na ně-
kolika jeho zdech. Přesněji na osmnácti, které 
zdobí originální fresky zobrazující reálné postavy, 
typické profese nebo různé zvyky a symboly belle 
époque. Rozmístěny jsou po celém městě a jejich 
hledání je poučnou, zábavnou i napínavou hrou. 
K nalezení patří v dnešní době zpravidla také sel-
fíčko – můžete si ho udělat nejen s Marthe Robert, 

Neuchâtel  
   belle époque, 
čokoláda i hodinky
Muž na nábřežní promenádě smeká klobouk a s uctivou  
poklonou zdraví mladou elegantní dámu v dlouhé róbě  
otočenou zády k jezeru. Z bronzu vyčteme, že mu opětuje  
letmý úsměv. Jde totiž o dvě sochy, symbolizující slavnou  
belle époque. Nejen toto období krásy a harmonie  
spoluvytvářelo historii i šarm města Neuchâtel,  
srdce stejnojmenného frankofonního kantonu  
s bohatou kulturní a architektonickou minulostí,  
kolébky ikonických hodinářů i vynálezců.

Marthe Robert byla první ženou, která v ro-
ce 1904 přeplavala Neuchâtelské jezero, 
u jehož severního břehu město leží, a sta-

la se symbolem „krásné epochy“. Období na pře-
lomu 19. a 20. stol. (1890–1914) bylo ve znamení 
krátké, nicméně šťastné etapy naplněné hospo-
dářským i turistickým rozmachem města. Duch let 
naděje a kreativity, který zadusila první světová 

◤Do atmosféry belle époque  přenese návštěvníky 
Neuchâtelu i sousoší muže zdravícího dámu v dobových 
šatech na nábřeží Quai Ostervald. Foto © Switzerland 
Tourism/Giglio Pasqua
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fungoval hlavně jako taxi mezi nádražím a hotely. 
Martini totiž byla průkopnická švýcarská auto-
mobilka, která fungovala v letech 1897–1934. Ori-
ginální vizuální i zvukovou animaci belle époque 
nabízí „Tramoskop“, zrekonstruovaný starý 
tramvajový vagon z počátku 20. stol. se spoustou 
dobových artefaktů.

V pulzujícím univerzitním městě, kde žije přes 
30 000 obyvatel, vládne typická francouzská at-
mosféra, ačkoli až do roku 1848 byl celý kanton 
v personální unii s Pruskem, a proto také město 

ale také s místním tesařem, lepičem plakátů nebo 
s Martini, přičemž není řeč o alkoholickém ná-
poji, nýbrž o prvním automobilu ve městě, který 

◤Nejstarší část města leží na úpatí zámeckého  
kopce. Jednou z jejích dominant je věž Diesse,  
která ve středověku chránila východní městskou  
bránu. Dnes v ní sídlí galerie. Foto © Dragan  
Jovanovic/Shutterstock.com/isifa.com
◤Období belle époque připomínají na různých  
místech rovněž nástěnné malby – nahoře lepič  
plakátů, dole první automobil ve městě značky 
Martini. Foto 2× © Tourisme Neuchâtelois
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neslo německý název Neuenburg (Nový hrad). 
Onen hrad nechal postavit pro svou manželku 
Irmingard v roce 1011 burgundský král Rudolf III. 
O sto let později měl už Neuchâtel status města 
a další tři století se nesla ve znamení rozkvětu. 
Knížectví po smrti kněžny Marie z Nemours, 
dcery Jindřicha II. Orleánského, vévody z Lon-
gueville, připadlo v roce 1707 pruskému králi 
a braniborskému kurfiřtovi Fridrichu I. Dalšího 
vladaře Fridricha Viléma II. sesadil Napoleon 
Bonaparte a na pozici neuchâtelského knížete 

dosadil svého velitele, maršála Louise Alexandra 
Berthiera. V roce 1814 obnovil knížectví Fridrich 
Vilém III. a o rok později svolil k jeho připoje-
ní k švýcarské konfederaci. Za dalších 30 let se 
Neuchâtel stal republikou a v roce 1857 se král 
a kníže Fridrich Vilém IV. nároků na Neuchâtel 
vzdal. Vedle hradu, kam vedou strmé křivolaké 
uličky, se nachází kolegiátní kostel, gotický chrám 
z 12.–13. stol. s dvojicí nápadných věží. Odtud se 
jako na dlani vyjímá panorama jezera s kulisou 
Alp táhnoucích se do nedaleké Francie. 

ZS_03_21_vnitrek.indd   49 15.02.21   13:58



50 / 51

kyvadlovými hodinami. Je rovněž autorem tep-
loměru s kovovou spirálou. V jeho šlépějích kráčel 
neméně slavný vnuk Louis, který se hodinářem 
vyučil rovněž ve Švýcarsku a vyráběl námořní 
i astronomické chronometry a složité kapesní ho-
dinky. Ještě více ale propadl fyzice a podílel se na 
vynálezu a zavedení telegrafie.

Dech beroucími výtvory vysokého hodinářství 
vešel do dějin také Pierre Jaquet-Droz, který se 
narodil v sousedním městě La Chaux-de-Fonds, 
nepsané metropoli hodinářského průmyslu, které 
se věnujeme v samostatném článku. Svou dílnu 
založil v roce 1770. V této exkluzivní značce se 
snoubí preciznost přesné jemné práce s elegancí 
a krásou. Hodinky jsou pověstné také použitím 
přírodních materiálů, vzácných kamenů i decent-
ních briliantů. Droz byl svým způsobem před-
skokanem v mikroelektronice. Společně se svým 
synem Henrim-Louisem a s Jeanem-Frédéricem 
Leschotem totiž stvořil tři automaty – naprogra-
mované figuríny se zabudovaným složitým me-
chanismem složeným ze stovek, ba tisíců dílů, 
díky kterému jedna píše, druhá kreslí a třetí hra-
je na varhany. Písař, Kreslíř a Hudebnice, často 
označovaní za předchůdce prvních počítačů, jsou 
dodnes funkční a můžete je vidět v interdiscipli-
nárním Muzeu umění a historie. Více než 150 000 
objektů od obrazů, soch, keramiky, hudebních 

Tam se proslavil například Abraham Louis 
Breguet, hodinář a vynálezce, představitel haute 
horlogerie, neboli vysokého hodinářství, který se 
řemeslu vyučil v rodném Neuchâtelu a posléze 
ve francouzském Versailles. V Paříži pak studo-
val matematiku, v roce 1775 si tam otevřel dílnu 
a položil základy dnes již proslulé značky nesoucí 
jeho jméno. Hodinky od Bregueta nosila například 
královna Marie Antoinetta, ruský car Mikuláš I. 
i Napoleon. Pro jeho sestru, neapolskou králov-
nu Caroline, vyrobil v roce 1810 první náramkové 
hodinky na světě. Breguet vynalezl tzv. tourbillon, 
otáčivou „klec“ se setrvačkou uvnitř. Mechanis-
mus, který se otáčí kolem vlastní osy jedenkrát 
za sekundu, je klíčový pro přesnost hodinek, kte-
rou ovlivňuje gravitace. Úkolem tourbillonu je 
právě eliminovat její vliv a hodinky co nejvíce 
zpřesnit. Breguet vyrobil také první samonataho-
vací hodinky i hodinky pro nevidomé. Sestrojil 
také tzv. sympatetické hodinky, kapesní hodinky, 
které se automaticky srovnávaly s velmi přesnými 

◤Centre Dürrenmatt Neuchâtel tvoří dům, v němž  
slavný spisovatel a také malíř žil, a moderní přístav-
ba od hvězdného švýcarského architekta Maria Botty.  
Centrum otevřené v roce 2000 k 10. výročí Dürren-
mattova úmrtí představuje méně známou stránku  
jeho osobnosti – obrazy a kresby. Foto © W. Osowiecki
◤Tři slavné automaty, které sestrojil Pierre  
Jaquet-Droz. Foto 2× © Guillaume Perret
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Lvýznamného švýcarského dramatika, spisovatele 
a malíře Friedricha Dürrenmatta, jehož nedožité 
100. narozeniny jsme si připomněli letos v lednu. 
Rodák z kantonu Bern se na západ konfederace 
k idylickému Neuchâtelskému jezeru uchýlil, jak 
sám říkával, do jazykového exilu. Ve městě, kde 
v roce 1990 zemřel, připomíná jeho umělecký od-
kaz originální centrum od švýcarského architek-
ta Maria Botty. Do novostavby, která je součástí 
Švýcarské národní knihovny, zakomponoval dům, 
ve kterém Dürrenmatt bydlel. Od nádraží tam bu-
dete pešky za 10 minut a nejspíš stejně jako on 
najdete v údolí Vallon de l�Ermitage s botanickou 
zahradou a výhledem na Alpy zelenou oázu klidu. 

Zita Senková

nástrojů přes mince až třeba po textilie a samo-
zřejmě hodinky mapuje dějiny města i regionu 
od antiky po současnost. Nepřehlédnutelná jsou 
tři monumentální plátna od Léo-Paula Roberta, 
apokalyptická symbolika tří hlavních regionů 
kantonu – Neuchâtel, Val-de-Ruz a La Chaux-de-
-Fonds – s jejich specifickými činnostmi intelektu-
álními, zemědělskými a průmyslovými.

Švýcaři byli průkopníci nejenom v hodinářství, 
ale také ve výrobě čokolády. Tmavou a hořkou 
proslul Philippe Suchard, rodák z Boudry u Neu-
châtelu, zároveň také podnikatel i skvělý marketér. 
Pro výrobu čokolády se rozhodl již ve svých 12 
letech, kdy musel pro nemocnou matku obsta-
rat z lékárny čokoládu, kterou tehdy považovali 
za posilující prostředek. Drahá exotická hmota 
skutečně zabrala a Suchardovi už čokoláda ne-
šla z hlavy. Vyučil se cukrářem, podnikl cestu 
po Americe a po návratu si v roce 1825 otevřel 
v Neuchâtelu cukrárnu. Po roce se přestěhoval 
do opuštěného mlýna v nedalekém Serrierès a na 
vlastnoručně vyrobených strojích začal produko-
vat vlastní čokoládu, kterou propagoval na nád-
herných plakátech. První pobočku v zahraničí 
otevřel v roce 1880 v německém Röttelnu u Löra-
chu. Po jeho smrti o čtyři roky později převzal 
vedení firmy jeho zeť Carl Russ.

Šálek horké čokolády nebo třeba zelenou vílu 
neboli absint, který je rovněž spjat s Neuchâte-
lem a belle époque, si možná dáte k Návštěvě 
staré dámy nebo Fyzikovi, což jsou slavná díla 
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Mnoho švýcarských měst  
vděčí za svůj půvab horám, někdy  
alespoň na horizontu, ale ve většině 
případů v těsné blízkosti. Některá  
leží v údolích a horami jsou těsně  
obklopena, jiná naopak vznikla  
na plošinách obklopených roklemi  
a údolími. Do druhé skupiny patří  
i Fribourg, centrum stejnojmenného  
kantonu na západě Švýcarska.

  Fribourg  
lahůdka pro turisty

Fribourg leží u jazykové hranice mezi fran-
kofonní a německy hovořící části Švýcarska. 
Zatímco kanton je oficiálně dvojjazyčný, 

město se považuje úředně za frankofonní obec 
(francouzsky mluví více než dvě třetiny z jeho 
necelých 40 000 obyvatel) s významnou německy 
mluvící menšinou. Setkáme se proto i s němec-
kým jménem města Freiburg, často s dodatkem 

„im Üechtland“ pro odlišení od jiných měst tohoto 
jména.

Město na strategicky výhodném ostrohu nad 
smyčkou řeky Sarine (německy Saane) založil 
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roku 1157 vévoda Berchtold IV. z mocného rodu 
Zähringů a obdařil ho rozsáhlými privilegii. Ta 
pak respektovali i Kyburkové, kteří město získali 
v roce 1218, a po nich Habsburkové, kteří je od 
nich koupili v roce 1277. To je názornou ukázkou 
osudů, jaké sdílela města v držení feudálů, ale 
Freiburg se i přesto těšil výhodám vlastní ústa-
vy a poměrně nezávislé samosprávy. Přitom však 
musel čelit neustálým střetům se sousedy, zejmé-
na s ambiciózním Bernem a se savojskými vévody. 
Příklon k Savojsku v 15. stol. nakonec do města 
přinesl převahu francouzského jazyka a kultury, 

52 / 53

◤Historickému jádru Fribourgu na ostrohu  
nad smyčkou řeky Sarine dominuje katedrála  
sv. Mikuláše. Foto © swiss-image.ch/Laurent Sciboz
◤V katedrále stojí za pozornost secesní  
vitráže od polského malíře Józefa Mehoffera.  
Foto Jaromír Adamec
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s kostlivci. Dnešní Fribourg si to nezaslouží, 
a tím méně jeho milí, pohostinní obyvatelé. Měs-
to má zvědavým návštěvníkům co nabídnout. 
Už sama jeho poloha nad řekou, s prastarými 
mosty a částečně zachovanými hradbami (nej-
rozsáhlejšími ve Švýcarsku), je úchvatná, a s ní 
i středověký ráz úzkých uliček s gotickými domy 
a dominantami historicky významných staveb. 
Jako biskupské město se Fribourg honosí kate-
drálou, zasvěcenou sv. Mikuláši a založenou už 
ve 12. stol., ale v dnešní podobě budovanou v le-
tech 1283–1522. Dlouhá doba stavby se odráží 
ve slohových proměnách jejích částí, stejně ja-
ko ve výzdobě. Je zde vstupní portál s bohatou 
sochařskou výzdobou z přelomu 14. a 15. stol. 
a cenná vnitřní výzdoba. Místní rádi upozorňují 
na secesní chrámová okna od polského výtvar-
níka Józefa Mehoffera, v kněžišti zaujme síťová 
klenba se vzorcem odvozeným od kleneb parlé-
řovského typu, významné je i sousoší Kladení 
do hrobu z roku 1433.

Památných kostelů je zde – i v okrajových čtvr-
tích – celá řada, ale nemenší pozornosti se těší 
i profánní stavby jako renesanční radnice z let 
1501–1522 s přilehlou klasicistní lodžií městské 
policie, reprezentativní barokní Městský dům 
z let 1730–1733 a množství kašen s obvyklými 

na níž pak nic nezměnilo ani získání samo-
statnosti v roce 1477 a přistoupení k švýcarské 
konfederaci o čtyři léta později.

Město, nyní už pod jménem Fribourg, se za-
tím rychle rozvíjelo a z úzkého, 40 m vysokého 
a místy jen 100 m širokého ostrohu se rozrůstalo 
do okolí. Dobře si vedlo též po ekonomické strán-
ce. Po celý středověk bylo střediskem obchodu 
a vlastní řemeslné výroby (zejména tkalcovství 
a barvířství), ale nevyhnuly se mu ani neblahé 
procesy s kacíři (zejména s valdenskými) a s ča-
rodějnicemi. A náboženský fanatismus nepomi-
nul ani po nástupu reformace. V 16. a 17. stol. byl 
katolický Fribourg naopak baštou protireformace 
a reakce. Ba co více, místní patricijská elita byla 
těsně spjata s francouzskou monarchií a „švý-
carští“ žoldnéři prolévali krev ještě při obraně 
Tuilerií v roce 1792. Toto spojenectví ukončil až 
příchod napoleonské armády v roce 1798, tuhý 
patricijský režim skončil definitivně až v roce 
1831. Ale i později byla pro Fribourg charakteris-
tická vláda extrémně konzervativních sil spojená 
třeba s podporou generála Franka za španělské 
občanské války nebo poskytnutím azylu uprch-
lým pučistům z francouzské OAS v roce 1961. 

Nenechme si však kazit dojem z malebného, 
památkami oplývajícího města otevíráním skříní 

ZS_03_21_vnitrek.indd   54 15.02.21   13:58



54 / 55

F
R

I
B

O
U

R
Gpestře polychromovanými sochami antických, 

biblických a jiných hrdinů, zpravidla nositelů  
občanských ctností. 

Fribourg nabízí i zajímavá muzea. Významné je 
Přírodovědné muzeum (Musée d�histoire natu-
relle) s bohatými sbírkami z nejrůznějších oborů, 
pozoruhodná je i přilehlá univerzitní botanická 
zahrada. Daleko větší pozornosti se však u většiny 
návštěvníků těší Muzeum umění a dějin (Musée 
d’art et d’histoire), které vystavuje nejen poklady 
z archeologických vykopávek a dokumenty z his-
torie města, ale též bohatou sbírku uměleckých 
děl. Vedle sochařství, malby a grafiky je zde za-
stoupeno i cínařství a další umělecká řemesla. 

Ve Fribourgu najdeme též Muzeum loutek 
(Musée suisse de la Marionnette), Muzeum šicích 
strojů (Musée suisse de la Machine à Coudre), do-
konce i Muzeum piva (Musée de la Bière Cardinal), 
ale od přelomu tisíciletí se město honosí i jednou 
sbírkou nadnárodního významu. Přímo v centru, 
nedaleko od katedrály v bývalé tramvajové vozov-
ně z roku 1900, bylo roku 1998 zpřístupněno dílo 
Jeana Tinguelyho a Niki de Saint Phalle (Espace 
Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle). Manželská 
dvojice proslula už v 60. letech provokativními, 
vodu prskajícími hravými strojky „toho švýcarské-
ho blázna“ Tinguelyho (jak se vyjádřila jeho choť) 
a neforemnými ženskými figurínami z Nikina ate-
liéru. Většina čtenářů je asi bude znát jako popu-
lární vodotrysky u pařížského Centre Pompidou, 
ale kašny a podobná díla obou najdeme ledaskde, 
včetně Basileje a Curychu. Ve stálé expozici muzea 
je k vidění mj. Retable de l�Abondance occidentale 
et du Mercantilisme totalitaire neboli Oltář západ-
ní hojnosti a totalitního merkantilismu, považo-
vaný často za nejvýznamnější Tinguelyho dílo 
vůbec, stejně jako Remembering („Vzpomínání“), 
cyklus 22 reliéfů z malovaného polystyrenu, který 
patří k zásadním dílům Niki de Saint Phalle.

Do Fribourgu míří také techničtí nadšenci, a to 
za místní pozemní lanovkou řečenou Funi, která 
už od roku 1899 jezdí z dolní čtvrti Neuveville 
u řeky Sarine vzhůru do historického centra. Je 
to jedna z mála dosud existujících lanovek, jedi-
ná tohoto typu ve Švýcarsku, jejichž vagony jsou 
taženy systémem vodní převahy. Každý z obou 
vozů má nádrž na 3000 l vody. Do horního vozu 
se načerpá voda, čímž se stane těžším, sjede dolů 
a zároveň lehčí spodní vůz vytáhne nahoru. Dole 
se z něj voda vypustí, napustí se do horního vozu 
a cyklus se opakuje. Ve Fribourgu se k pohonu po-
užívá voda odpadní, což je unikát v celé Evropě.

Jaromír Adamec

◤Údolí Sarine pod starým městem  
a krytý dřevěný Bernský most přes řeku.  
Foto © Shutterstock.com/isifa.com
◤Technickým unikátem je pozemní  
lanovka Funi. Foto Jaromír Adamec
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La Chaux-de-Fonds 
nezaměnitelný klenot 
v pohoří Jura
Tam, kde Švýcarsko už skoro končí a začíná Francie, se před bezmála  
200 lety začaly psát úspěšné a jedinečné dějiny světového hodinářství.  
K rozmachu města La Chaux-de-Fonds, které je se sousedním  
Le Locle od roku 2009 zapsáno na seznamu Světového dědictví  
UNESCO, přispělo kromě šikovných rukou a vizionářských  
řešení také drsné počasí a ničivý požár.
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La Chaux-de-Fonds, čtvrté největší frankofonní 
město konfederace s více než 37 000 obyva-
tel, rodiště slavných průkopníků architektu-

ry i automobilového průmyslu, je z historického 
i hospodářského hlediska jedním z nejdůleži-
tějších měst Švýcarska. Stalo se jeho prvním mo-
derním městem a je synonymem pro ojedinělou 
symbiózu hodinářského průmyslu a urbanismu. 

La Chaux-de-Fonds leží v nadmořské výšce 
992 m, takže je jedním z nejvýše položených švý-
carských měst. Alpskou idylu tu ale nehledejte, 
zato objevíte opravdový architektonický klenot. 
Hodinářství zde bylo hlavním ekonomickým zdro-
jem již od 18. stol. a nahradilo paličkování krajek. 
Obyvatelé v pohoří Jura a přilehlé oblasti Tří jezer 
(Neuchâtelské, Bielské a Murtenské) na severo-
západě Švýcarska se museli přizpůsobit tvrdým 
životním podmínkám. Během dlouhých zimních 
večerů si přivydělávali výrobou součástek do ho-
dinek. Jejich výrobu sem již v 17. stol. přinesli 
francouzští hugenoti, kteří uprchli před nábožen-
ským pronásledováním. Traduje se, že vůbec prv-
ní hodinářská dílna vznikla v Le Locle. 

Zásadním zlomem pro La Chaux-de-Fonds se 
stal obrovský požár v květnu 1794, jehož plameny 
sežehly většinu tehdejší vesnice. Teprve její kom-
pletní obnova z ní učinila město a posléze světo-
vé centrum hodinářského průmyslu. Plánováním 
nového města byl v roce 1835 pověřen inženýr 

◤Z vyhlídkového patra 60 m vysoké kancelářské budovy Espacité získá turista nejlepší  
představu o šachovnicové dispozici většiny města. Foto © Schweiz Tourismus/Christof Sonderegger
◤Kašna Fontaine Monumentale na východním konci hlavní třídy Avenue Léopold-Robert připomíná  
zavedení pitné vody do města v roce 1887. Foto © Switzerland Tourism/Markus Buehler-Rasom
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postavilo 36 nových domů, nabídka nestačila 
pokrýt poptávku. Ta ještě vzrostla po zavedení 
prvního železničního spojení do Le Locle v roce 
1857, zprovozněním tunelu Crosettes do Bielu 
a celkově posílením dopravy. Unikátnost celého 
architektonického projektu, který se během doby 
dále rozvíjel, oceníte nejlépe shora, při pohledu 

Charles-Henri Junod, rodák z Auvernier, vesnice 
u Neuchâtelského jezera (dnes součást obce Mil-
vignes). Navázal na první plány ortogonálního 
konceptu, se kterým přišel už kolem roku 1800 
Moise Perret-Gentil. Junod při výstavbě zohled-
ňoval rozvíjející se výrobu hodinek. V první řadě 
muselo jít o dostatek prostoru pro lidi, kteří zde 
žili a pracovali, a také pro slunce, resp. světlo, 
které je pro každého hodináře kromě pevné ruky 
klíčové. Pro novou zástavbu zvolil Junod odvážný 
koncept širokých rovných ulic, které byly na sebe 
kolmé. Paralelně s hlavní třídou probíhá 15 dlou-
hých ulic, jež se kříží v pravých úhlech s 20 příč-
nými ulicemi. Vznikla tak unikátní pravidelná 
šachovnicová síť ulic. Junodův koncept o 20 let 
později vylepšil a rozšířil inženýr Charles Knab. 
Důraz kladl na prostor, světlo i zeleň a zahrady. 
Ateliéry měly velká okna a prosklené stěny.

Rozmach hodinářství sem lákal stále více 
pracovníků jak z ostatních částí Švýcarska, tak 
z Německa. Zatímco v roce 1835 mělo La Chaux-
-de-Fonds 6500 obyvatel, v roce 1850 to už bylo 
13 200. Pracovníkům bylo potřeba zajistit odpoví-
dající infrastrukturu včetně bytů, situovaných tak, 
aby to neměli do práce daleko. Ačkoli se za rok 

◤Mezinárodní hodinářské muzeum  
v La Chaux-de-Fonds je největší svého druhu  
na světě. Seznamuje s historií výroby hodinek  
a předvádí jejich nejrůznější unikátní exempláře.  
Foto 3× © PixHound/Shutterstock.com/isifa.com

ZS_03_21_vnitrek.indd   58 15.02.21   13:59



jako Jehan Cauvin, nejvýznamnější představitel 
křesťanské reformace 16. stol. Ve snaze obrátit 
věřící více k Bohu, ale i k šetrnosti a preciznosti, 
zakázal zábavu, tanec, zpěv i nošení šperků. Pod-
nikaví zlatníci se proto přeorientovali na výrobu 
hodinek.

La Chaux-de-Fonds je rovněž nejspíš jediným 
švýcarským městem, které na přelomu 19. a 20. 
stol. silně ovlivnila secese. Její typický „borovi-
cový“ styl (style sapin), v němž příroda inspiro-
vala ornamenty, je všudypřítomný – najdeme ho 

na šachovnicové uspořádání městských ulic z vy-
hlídkové plošiny v nejvyšším patře Tour Espacité, 
60 m vysoké kancelářské věže, kterou postavil 
na hlavní třídě Avenue Léopold-Robert v letech 
1992–1994 architekt Jacques Richter.

V La Chaux-de-Fonds se zrodilo, působilo či 
stále působí mnoho renomovaných značek jako 
například Ebel, Corum, Eberhard & Co, Girard-
-Perregaux, JEANRICHARD, Omega nebo Parmi-
giani, v sousedním Le Locle sídlí už skoro 170 
let Tissot. Rozmanitost hodinářství je obrovská. 
Výbornou představu o jeho vývoji a výrobcích 
získáte v Musée international d�horlogerie neboli 
Mezinárodním hodinářském muzeu, největším 
svého druhu na světě. U jeho zrodu stál nápad 
zdejší hodinářské školy, který v roce 1902 vyús-
til v otevření první malé expozice v její budově. 
Dnešní muzeum v nové budově bylo otevřeno 
v roce 1974 a patří městu. V unikátní sbírce je 
vystaveno přes 4000 fascinujících exponátů. 

Obecně sahají počátky hodinářské výroby 
do Německa poloviny 16. stol. K jejímu rozvoji 
nechtěně přispěl i ženevský protestantský kazatel 
a teolog Jan Kalvín, původem Francouz narozený 
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S také průkopníkem konceptu značkových butiků. 
Hodinky značky Zenith měl v roce 1909 připnu-
té k zápěstí Louis Blériot při přeletu kanálu La 
Manche z Calais do Doveru. Poslední realizací Le 
Corbusiera v rodném městě před jeho odjezdem 
do Francie byla v roce 1916 vila Schwob neboli 
Turecká vila. Tuto technicky i esteticky náročnou 
stavbu, ve které poprvé využil železobetonový 
skelet, navrhl pro dalšího vlivného a movitého 
výrobce hodinek, Anatola Schwoba.

V La Chaux-de-Fonds přišel na svět i další svě-
toznámý průkopník. Louis Chevrolet se narodil 
v roce 1878 a strávil zde prvních osm let svého ži-
vota. Syn hodináře nicméně propadl vůni benzínu 
a do dějin vešel jako průkopník automobilismu, 
vítěz mnoha závodů a po určitou dobu držitel ně-
kolika rychlostních rekordů. Zatímco mládí prožil 
ve Francii, kam se rodina přestěhovala, dnes se 
k němu hlásí zejména Spojené státy, kde v De-
troitu v roce 1911 založil společně s americkým 
podnikatelem Williamem Crapo Durantem auto-
mobilku nesoucí jeho jméno. Ze slávy firmy, která 

na schodištích mnoha domů, na pestrobarevných 
oknech, kachlíkových kamnech či na balkonech. 
Dechberoucí je výzdoba tzv. Modrého salonu 
v bytě bohatého výrobce hodinek Charlese-Rodol-
pha Spillmanna ve druhém poschodí domu v ulici 
Rue du Doubs 32, kterou v roce 1909 vytvořili 
studenti zdejší umělecké školy. Mistrovským dí-
lem secese je také interiér místního krematoria, 
které je pro milovníky architektury na poznáva-
cím okruhu městem žádanou, ba až povinnou 
zastávkou.

S avantgardou a purismem se naopak setká-
te v Bílém domě (Maison blanche), jak se říká 
třípodlažní neoklasicistní vile Jeanneret-Perret 
v rezidenční čtvrti na kopci Pouillerel. Stavbu in-
spirovanou Středomořím postavil v roce 1912 pro 

své rodiče jako své první samostatné dílo tehdy 
pětadvacetiletý architekt a návrhář Charles-Édou-
ard Jeanneret-Gris, později světově proslulý pod 
pseudonymem Le Corbusier, rodák z La Chaux-
-de-Fonds. Určitě vám neujdou detaily, jako třeba 
nautické okno či madlo v podobě ještěrky. Avant-
gardní dílo, které je národní kulturní památkou, 
posloužilo Le Corbusierovi jako tvůrčí laboratoř 
pro další stavební projekty. Ve stejném roce po-
stavil v Le Locle vilu pro zakladatele manufakturní 
výroby hodinek Georgese Favre-Jacota. Ten v roce 
1865, kdy mu bylo pouhých 22 let, založil Zenith, 
jednu z nejslavnějších značek hodinek vůbec. Byl 

motorizovala USA, ale příliš neměl. Poměrně zá-
hy se totiž rozešel se společníkem, protože měl 
jinou představu o směřování automobilky. Ze-
mřel v roce 1941 jako prostý mechanik. Inovátora 
v jeho švýcarském rodišti připomíná pětimetrová 
a osmitunová busta z vyleštěné nerezavějící oceli. 
V lesklém povrchu se zrcadlí okolí a podle počasí 
busta mění barvy. 

Dynamika a kreativita zůstala La Chaux-de-
-Fonds, městu s nezaměnitelným šarmem a ruko-
pisem, dodnes. Mnohé se sice změnilo, nicméně 
čas, obrazně i doslova, se tady nikdy nezastavil.

Zita Senková

◤Dvorana Muzea krásných umění je pěknou ukáz-
kou toho, jak La Chaux-de-Fonds ovlivnila secese.  
Foto © Switzerland Tourism/Markus Buehler-Rasom
◤Vila Schwob, kterou navrhl Le Corbusier  
před odchodem ze svého rodného města.  
Foto © Switzerland Tourism/Christof Schuerpf
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v městském muzeu, jež je umístěno ve starém 
panském domě z 15. stol. To má ve svých sbírkách 
poněkud bizarní kuriozitu světového významu – 
kolekci vycpaných žab, které jsou naaranžované 
tak, že vykonávají mnohé lidské činnosti. Dalo 
by se říci, že je to jakési žabí divadlo nebo spíše 
panoptikum. Deset žab sedí jako děti v předpo-
topních školních lavicích, další žáby hrají karty 
u piva v hospodě a jiné zase představují vojáky 
na cvičení či návštěvníky holičství. Žáby stojí, 
sedí, pojídají špagety a jedna z nich dokonce 
jede na koni, tedy vlastně na chlupaté vever-
ce. Dohromady zde najdete 108 vycpaných žab. 
Slavnou sbírku má na svědomí vysloužilý voják 
a kapitán švýcarské gardy ve Vatikánu François 
Perrier, který unikátní kolekci vytvořil v letech 
1853–1860.

Text a foto Libor Budinský

Město věží

Město žab

Mezi malé turistické klenoty Švýcarska patří 
osmitisícové městečko Murten s poklid-
nou až lehce ospalou atmosférou, které 

je unikátní hned v několika směrech. Jeho historie 
sahá hluboko do 12. stol., kdy ho v místech starší-
ho sídla nad stejnojmenným jezerem založili vé-
vodové z Zähringenu. V roce 1416 město, tehdy 
tvořené převážně dřevěnými domy, z velké části 
zničil rozsáhlý požár. Měšťané si své domy posta-
vili znovu, tentokrát však už z kamene. A protože 
další požáry či jiné škody se městu vyhnuly, zů-
stalo dodnes zachováno v dokonalé středověké 
podobě, včetně kompletních hradeb. Staré město 
tvoří vlastně jen tři dlouhé ulice, plné krásných 
domů s podloubími, v dnešní podobě převážně 
barokních, které se v posledních desetiletích pro-
měnily na zážitkové restaurace, příjemná bistra 
či romantické hotely. Největší zážitek ale nabízí 
procházka po hradbách doplněných tuctem go-
tických věží, které mají zajímavá jména: najdete 
zde Kněžskou i Čarodějnickou věž, ale také věž 
Smrti, Prachárnu či Hladomornu.

Libor Budinský, foto © Switzerland  
Tourism/Christof Sonderegger

Starobylé město Estavayer-le-Lac se může 
pochlubit úžasným středověkým hradem 
Chenaux, který byl postaven ve 13. stol. za 

savojské vlády a z jehož vyhlídkové věže se na-
bízejí krásné výhledy do okolní krajiny. Potěší 
i romantická atmosféra starého města na ploše 
zhruba 300×200 m. Téměř kompletně jsou za-
chovány i jeho hradby, rovněž z 13. stol., a čtyři 
brány. Hlavní turistický magnet se však skrývá 
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Ať budete oběma panoramaty, reálným i na-
malovaným, rozechvěni sebevíc, určitě v parku 
Schadau nepřehlédnete zámek, který stojí přímo 
u výtoku řeky Aara z Thunského jezera. Zase 
je to poloha, za kterou by se dnes platily mili-
ony. Obsadit ji dílem architekta Dusillona z let 
1846–1854 si mohl dovolit bankéř Denis Alfred de 
Rougemont. V zámku je dnes butikový hotel. Ale 
i když v něm nebudete bydlet, nemusí vám být 
líto, že se v Thunu do zámku nepodíváte. Bohatě si 
to můžete vynahradit v tom městském v historic-
kém centru asi kilometr od jezera. Naším slovní-
kem bychom řekli, že jde spíše o hrad, však taky 
pochází z 12.–15. stol. Kdyby stál u nás, určitě by 
si zahrál v nejedné filmové pohádce, tak kouzelně 
vypadá. A v jeho pěti patrech představuje histo-
rické muzeum čtyři tisíce let dějin zdejšího kraje. 
K tomu vrcholně středověký rytířský sál a výhled 
z hradních věží prostě k nezaplacení, za těch de-
set franků vstupného je vlastně zadarmo. 
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Thun – brána  
k Bernským Alpám

Kdyby města uměla vyjadřovat své pocity, 
většina z nich by při pomyšlení na Thun 
bledla závistí. Tak předně ta poloha – slun-

cem zalitá modrá hladina Thunského jezera 
u nohou a za ní pásmo zasněžených vrcholů, 
jimž nedominuje nikdo menší než svatá trojice 
Bernských Alp, zleva doprava v pořadí Eiger, 
Mönch a Jungfrau. Ale to není jediné panorama, 
které Thun nabízí. V parku Schadau na břehu 
jezera postavil na počátku 60. let 20. stol. měst-
ský stavitel Karl Keller na kruhovém půdorysu 
železobetonovou stavbu obloženou červenými 
cihlami s jediným konkrétním účelem – stát se 
novým domovem Thunského panoramatu, kru-
hového obrazu dlouhého 38 m, který vytvořil 
v okouzlení Bernskými Alpami basilejský ma-
líř Marquard Wocher už v roce 1814. Postaral 
se tak o rekord, který určitě sám neplánoval. 
Thunské panorama je dnes nejstarším kruho-
vým obrazem na světě! 
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Komu připadá historie vyprávěná muzeem 
příliš suchá, může využít jinou možnost, i když 
jenom od půlky října do půlky prosince a pak od 
ledna do března, kdy už je v sedm večer pořádná 
tma. Přesně v tuto hodinu začíná prohlídka města 
s ponocným. Čeká na vás Unheimliches Thun, tedy 
Thun nebezpečný, příšerný, odvrácená strana vší 
té krásy, co jste hltali plnými doušky přes den. 
Chlapík v černém s halapartnou v jedné a pet-
rolejkou v druhé ruce nikoho nešetří, husí kůže 
bude vaším společníkem po celou dobu. Haneb-
né činy, zhýralý život, povětrné ženštiny (ach, to 
zvukomalebné německé slovo Hurerei, jež výkla-
dové slovníky cudně vysvětlují coby „opakovaný 
mimomanželský pohlavní styk“) a na závěr prů-
vod malomocných. Ještě že tahle cesta temnými 
zákoutími minulosti trvá jen hodinu a půl.

Ale protože před noční túrou jste už v Thunu 
chvilku pobyli, víte, že jeho dnešní obraz je ji-
ný. Je to obraz města veselého a radostného, ry-
zího a poctivého. Města s krásně zachovalými 
historickými domy, spoustou pěkných náměstí 
(Mühleplatz musíte aspoň jeden letní večer zažít 
a vychutnat si – a to doslova u některého z nesčet-
ných stolků zdejších barů a restaurací) a skvělých 
kaváren. O Thunu se říká, že je bránou k Bern-
ským Alpám. Je. A je třeba jí projít.

Rudolf Dvořák
Foto © Shutterstock.com/isifa.com

◤Z hradu se otevírá nádherný pohled na město, 
Thunské jezero a Bernské Alpy
◤Na hradě je dnes umístěno historické muzeum
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malé deskové obrazy radostných, bolestných 
a slavných růžencových tajemství. Oblečeny jsou 
do speciálního černobílého kroje svobodných 
žen. Důstojný a slavnostně elegantní oděv tvo-
ří dlouhá, až ke kotníkům sahající černá sukně 
Fältlirock z nejjemnější vlny, přes kterou vpředu 
splývá jemná vyšívaná tylová „zástěra“, černý ži-
vůtek s dlouhým rukávem, bílá „vestička“ Brüechli, 
bílý krajkový límec, na hlavě dvoukřídlý čepec 
Schlappe. U nosiček tajemství je černý, vpředu 
s bílým věnečkem Panny Marie coby čelenkou, 
mezi křídly jsou však nezakryté vlasy. Podobný, 
ale na první pohled odlišný kroj mají na sobě 
i mnohé vdané ženy – je to ten nejslavnostnější 
kroj, který v Appenzellu existuje. Místní mu říkají 
Schlotte a vdané ženy, které ho mají na sobě, jsou 
proto Schlottefrauen. Sukně a živůtek nemusí být 
pouze černé, ale často jsou tmavě modré, temně 
zelené nebo vínové. „Zástěra“ není z tylu, ale 
brokátová, křídla čepce jsou sice zvenčí černá, 
ale zevnitř bílá a mezi nimi zakrývá vlasy ozdob-
ná čapka s nápadnou červenou stuhou. 

Největším svátkem, při němž ženy nosí Schlotte 
a Täfelimeedle zažívají slavný den, je slavnost 
Těla a krve Páně neboli Božího těla, která se ko-
ná vždy ve čtvrtek po první neděli po Letnicích. 
V katolickém kantonu Appenzell Innerrhoden jde 
o jeden z nejvýznamnějších církevních svátků 
v roce. Neříká se mu tady jako jinde v německy 
mluvících oblastech Fronlaichnam, nýbrž Öse 
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Nosičky tajemství
Kanton Appenzell Innerrhoden na severový-

chodě země má ze všech 26 švýcarských 
kantonů nejméně obyvatel a po kantonu 

Basilej-město je nejmenší i svou rozlohou. Patří 
k nejsvéráznějším a nejkonzervativnějším čás-
tem Švýcarska. Při referendech se v jeho hlavním 
městě Appenzell, které nemá ani 6000 obyvatel, 
hlasuje pořád ještě zvednutím ruky na náměs-
tí. Na hlavní ulici neomylně ucítíte lehký odér 
kravské stáje a ještě nedávno nebylo nic divné-
ho potkat místní, jak si městem vykračují bosi. 
Město zaujme barevnými domy s vyřezávanými 
dřevěnými ozdobami i značným počtem mužů 
s náušnicí v uchu. Nejde o parádu – zdejší muži si 
tradičně dávali kroužek do boltce jako formu ja-
kési akupunktury pro zostření zraku, který potře-
bovali mít vynikající, když se přes zimu věnovali 
jemné kovotepecké práci a vyráběli např. přezky 
k opaskům.  

Appenzell dal Švýcarsku typické perníčky i kul-
tovní sýr označovaný za nejaromatičtější v zemi. 
Kromě toho všeho se pyšní ještě jedním uniká-
tem k pohledání. V místní němčině se jim říká 
Täfelimeedle a fungují jako „nosičky tajemství“. 
Kdo? Patnáct mladých svobodných dívek ze spol-
ku sv. Jana, které ve slavnostním procesí nesou 

◤„Schlottefrauen“ v kostelních lavicích.  
Foto © Switzerland Tourism/Alessandra Meniconzi
◤„Täfelimeedle“ neboli nosičky tajemství. Foto  

© IGOR ROGOZHNIKOV/Shutterstock.com/isifa.com
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Svátek Božího těla není jedinou příležitostí, kdy 
můžete appenzellské Täfelimeedle spatřit na vlast-
ní oči. Účastní se ještě několika dalších procesí 
– o svátku Nanebevzetí Panny Marie a také tzv. 
měsíčních procesí, která se konají vždy první ne-
děli v měsíci v květnu, červnu, září a říjnu.

Rudolf Dvořák

Herrgottstaag. Centrem oslav je kostel sv. Moři-
ce, odkud vychází procesí na okruh slavnostně 
vyzdobeným městečkem a zase se do něj vrací. 
Početné procesí je pastvou pro oči přihlížejících. 
Zatímco na začátku, hned za dětmi ze základní 
školy, jdou ženy v nejrůznějších krojích, zhruba 
60–90 Schlottefrauen celé procesí uzavírá.
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Stále k službám

Zámecké expozice velmi často seznamují 
s minulostí rodu či rodů, které dané síd-
lo vybudovaly nebo vlastnily. V zámku 

Oberhofen na severním břehu Thunského jezera, 
dominantě dnešní vesnice Oberhofen am Thu-
nersee, k tomu přistoupili jinak. Ve druhém patře 
objektu, který vznikl jako pevný hrad už někdy 
kolem roku 1200, ale svou dnešní podobu získal 
po novogotické přestavbě v polovině 19. stol., je 
umístěna stálá expozice Stets zu Diensten nebo-
li Stále k službám. Asi není těžké odhadnout, 
čemu se věnuje – tomu, co jinde bývá zpravidla 
skryto, totiž životu a práci zámeckého služeb-
nictva, bez něhož by si provoz zámku vůbec 
nebylo možné představit. Nicméně návštěvník 
nepřijde ani o „klasickou“ zámeckou expozici, 
jejíž označení se v originále skrývá za půvab-
nou slovní hříčku, jež v překladu ztrácí kouzlo – 
Schlossräume und Schlossträume, tedy Zámecké 
prostory a zámecké sny. Právě tady projdou ná-
vštěvníci hradní minulostí a seznámí se s hrabě-
tem Albertem de Pourtalès, který zámek koupil 
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v roce 1844 a nechal ho přestavět na letní rezi-
denci. Patřil k osobnostem, jež v polovině 19. stol. 
okouzlil Orient se svými krásami, tajemstvími 
a požitky – a není divu, vždyť hrabě byl nějakou 
dobu pruským vyslancem v Konstantinopoli. Do-
kládá to unikátní orientální kuřárna v bergfritu. 
Dlaždicová podlaha s orientálními motivy, nízké 
divany s koberci, dřevěná zábradlíčka, vyřezáva-
né táflování na stěnách, chybí snad už jen vodní 
dýmka. Sál byl pečlivě a citlivě zrekonstruován 
v letech 2010–2012. Ve 4. patře bergfritu bývala 
hraběcí knihovna, v níž jsou dnes soustředěny 
nejrůznější orientální exponáty. Mezi dalšími 
majiteli zámku, který sloužil jako soukromé sídlo 
až do poloviny minulého století, najdeme i pově-
domé jméno Harrach. Albertova dcera Hélène de 
Pourtalès se totiž provdala za hraběte Ferdinan-
da von Harrach, malíře, jehož otec Carl vyrůstal 
v Praze. Jejich syn Hans Albert byl ale donucen 
zámek v roce 1925 prodat, a tak se jeho posled-
ním soukromým majitelem stal americký právník 
William Maul Measey.

Stylově se dá na prohlídku zámku přijet lodí. 
Parníky začaly jezdit po Thunském jezeře už v ro-
ce 1835, což byl významný mezník v rozvoji tu-
ristiky v celém kraji. Ten úplně první se jmenoval 
Bellevue a spolu se svými bratry ho provozoval 
Johannes Knechtenhofer, rodák z Thunu, hoteliér, 
politik a velký propagátor cestovního ruchu. A tak 
nepřekvapí, že pro první plavbu Bellevue se stal 
i kapitánem lodi. Dnes čítá thunská flotila deset 
lodí, mezi nimiž vyčnívá historický kolesový par-
ník Blümlisalp z roku 1906.

Rudolf Dvořák

◤Zámek Oberhofen na břehu Thunského jezera.  
Foto © Switzerland Tourism/Christof Sonderegger
◤Orientální kuřárna. Foto © Lenush/ 
Shutterstock.com/isifa.com
◤K zámku přiléhá miniaturní půvabná francouzská  
zahrada. Foto © Shutterstock.com/isifa.com
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Brig a Aletsch
Město pod Simplonským průsmykem vždy těžilo 
ze své polohy na významné cestě spojující jih a se-
ver Evropy. Z této oblasti se rekrutovali vojáci do 
proslulé papežské gardy, jejíž muzeum naleznete 
v nedalekém Naters. K návštěvě láká i moderní ex-
pozice věnovaná blízkému Aletschskému ledov-
ci. Do oblasti nad ledovec vás vyveze lanovka, 
autem se tam dojet nedá. Výlet s jedinečnými 
výhledy na nejdelší pevninský ledovec Evropy 
(23 km), stékající od Jungfrau až do údolí Rhô-
ny, můžete zakončit místní specialitou – slaným 
koláčem Cholera.

Locarno a Cardada
Nejkrásnější výhled na město se nabízí z terasy 
kláštera Madonna del Sasso, kam vás doveze zu-
bačka nebo tam můžete z centra dojít pěšky. Nad 
jeho zahradami je dolní stanice lanovky na horu 
Cardada, odkud máte jako na dlani celé Lago 
Maggiore a můžete se vydat na různé pěší túry. 
Návrh stanice pochází z ateliéru proslulého ti-
cinského architekta Maria Botty.

Ascona a Monte Verità
V Asconě na břehu jezera Maggiore se na chvíli 
ocitnete v atmosféře přímořského městečka. Do-
movská hora Monte Verità, hora Pravdy, překvapí 
mnoho návštěvníků. Před 100 lety zde žila první 
veganská komunita v Evropě, hora lákala i filo-
sofy, umělce a revolucionáře. Díky unikátnímu 
subtropickému mikroklimatu tu vznikla v roce 
2005 čajová plantáž, jediná v Evropě. Vytvořená 
je ve stylu japonské zenové zahrady, vedle stojí 
klasická japonská čajovna, kde se pořádají i ča-
jové degustace.

Města a jejich  
vrcholy – tipy  
na jednodenní  
výlety
Švýcarská města jsou často doslova 
schoulená v objetí svých domovských 
hor. Na jejich vrcholy se tak můžete 
vydat přímo z centra.

Foto 1: © Ticino Turismo/Luca Crivelli, 2: © Aletsch Arena AG,  
3: archiv, 4: © Destination Davos Klosters/Andrea Badrutt,  
5: © Switzerland Tourism, 6: © Jungfraubahnen, 7: © Andrea Badrutt

1  2  3  4  
    5  6  7
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Scuol a Motta Naluns
Lázeňské městečko Scuol v údolí řeky Inn je cent-
rem rétorománsky mluvící části Švýcarska.

V městečku najdete 11 pramenů minerální vody, 
krásu tradičních engadinských domů bohatě zdo-
bených sgrafity podtrhují ještě okna s háčkova-
nými záclonkami s půvabnými místními motivy. 
Přímo od nádraží vyjíždí kabinka na Motta Naluns, 
odkud se nabízí pěší výlet do Ftanu s nádhernými 
výhledy do údolí Innu.

Montreux a Rochers-de-Naye
Město oblíbené u turistů i hudebníků. Léčila se tu 
císařovna Sissi, svá alba natáčely skupiny zvuč-
ných jmen. Žádnému návštěvníkovi nesmí chybět 
fotografie se sochou Freddieho Mercuryho od čes-
ké sochařky Ireny Sedlecké. Přímo z města se mů-
žete zubačkou vydat mezi vinicemi až na vrchol 
Rochers-de-Naye, kde před Vánoci sídlí kancelář 
švýcarského ježíška a v létě tady můžete krmit 
sviště. Mimořádným zážitkem je výlet v květnu, 
kdy jsou louky pokryté omamně vonícími květy 
bílých divokých narcisů.
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Davos a Schatzalp
Davos je nejvýše položeným městem Evropy. 
Od konce 19. stol. se k němu upínaly naděje ne-
mocných tuberkulózou. Místní vzduch působil 
blahodárně na nemocné plíce, léčení bylo ale na 
dlouhou dobu. Stavěla se první sanatoria, vznikly 
první tratě Rhétské dráhy, aby se cestování pa-
cientů co nejvíce zjednodušilo a urychlilo. Na 
počátku 20. stol. vzniklo i proslulé sanatorium 
Schatzalp nad městem, kam vás z centra Davosu 
pohodlně dopraví pozemní lanovka. V létě tam 
na vás kromě nádherných výhledů čeká i půvab-
ná a pestrá alpská zahrádka. Při kávě na terase 
se lehce přenesete do románu Thomase Manna 
Kouzelný vrch, jehož děj se odehrává právě zde. 

Interlaken a Jungfraujoch
Interlaken leží mezi jezery Thunersee a Brienzer-
see. Početní turisté odtud směřují na Jungfraujoch 
k nejvýše položené železniční stanici v Evropě, 
která je trochu překvapivě postavena v podzemí 
v nadmořské výšce 3454 m. Oblíbený okružní 
železniční výlet Interlaken Ost–Lauterbrunnen–
Wengen–Kleine Scheidegg–Jungfraujoch a zpět 
přes Grindelwald je ideální naplánovat na celý 
den. Od prosince 2020 si lze cestu zpestřit ještě 
jízdou lanovkou Eiger Express, která spojuje Grin-
delwald se stanicí Eiger Nordwand.
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PŘEDPLATNÉ. Celoroční předplatné činí 750 Kč, půlroční 400 Kč, čtvrtletní 200 Kč. Zaplatit jej lze hotově přímo v re-
dakci nebo složenkou typu C na adresu redakce (Brtnická 3, 101 00 Praha 10). Do sdělení pro příjemce je třeba uvést, 
od kterého měsíce chcete časopis odebírat. Při platbě převodem na náš účet u Komerční banky (51-3707410277/0100) 
nezapomeňte redakci informovat o doručovací adrese a variabilním symbolu, který jste u platby použili (Vámi zvolené 
šestimístné číslo). Stávající předplatitele žádáme, aby jako variabilní symbol uváděli své identifikační číslo, které nalez-
nou na adresním štítku doručovaných časopisů. Nejjednodušší variantou je pak objednávka prostřednictvím našeho 
internetového obchodu na stránkách: www.zemesveta.cz. Stejným způsobem lze objednat i čísla uvedená na str. 70–71.

STARŠÍ ČÍSLA. Prostřednictvím našeho internetového obchodu (www.zemesveta.cz) lze objednat i všechna starší čísla, 
která ještě máme na skladě. Jejich přehled a ceny najdete na str. 70–71.

CIZOJAZYČNÉ PUBLIKACE. Obdobně lze objednat i samostatné publikace českých regionů v cizích jazycích, jejichž 
přehled je uveden na www.zemesveta.cz

DÁRKOVÝ LIST. Chcete-li někomu z vašich blízkých udělat radost předplatným našeho časopisu, máme pro vás připra-
ven Dárkový list Země světa. V tomto případě nám ale musíte sdělit obě adresy, jednak vaši, abychom vám mohli zaslat 
dárkový list, jednak obdarovaného, kterou zařadíme do databáze předplatitelů. K ceně za předplatné je třeba připočítat 
30 Kč za poštovné a balné Dárkového listu.
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