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¹ƭŠĚŕ� ĚŠĚƑĿ�ƭɉgƭĳîŠî
Nebyla to zdaleka taková sláva jako v!roce 
2016, kdy "v#ca$i pod Alpami otevírali 
nejdel%í &elezni'ní tunel sv(ta za osobní 
p$ítomnosti mnoha elitních politik) v'etn( 
n(mecké kanclé$ky Angely Merkel, p$esto je 
nov# ticinsk# tunel Ceneri mezi Bellinzonou 
a!Luganem dal%ím zásadním milníkem %v#car-
ské &elezni'ní dopravy. Oproti rekordnímu 
Gotthardu, kter# m($í 57 km, je sice Ceneri 
se sv#mi 15!km „prckem“, ov%em pro dopravu 
na páte$ní severoji&ní transalpské ose mezi 
Curychem a!Milánem má nemén( zásadní 
v#znam. Tohle klí'ové &elezni'ní spojení se 
navzdory velehorám na trase toti& díky nov( 
otev$enému tunelu Ceneri stává prakticky 
rovinkou bez náro'n(j%ích stoupání 'i klesání. 
To umo&ní p$edev%ím daleko plynulej%í 
pohyb nákladních vlak), kv)li nim& se stav(lo 
toto spojení p$edev%ím, s!vysoce vítan#m 
„vedlej%ím efektem“ v!podob( dal%ího v#raz-
ného zrychlení osobní dopravy. Z!Curychu 
do Lugana lze poprvé v!d(jinách dojet pod 
2!hodiny (o!20!minut rychleji ne& loni), ces-
tovní 'as z!Curychu do Milána se p$iblí&il ke 
3!hodinám. 

èŕîƥǌ�ĳūƥƥĺîƑēƙŒǌ�ǄŕîŒ
Má zlat# lak, je p)vabn# zven'í a!pohodln# uvnit$. Nov# vlak Traverso zna'ky Stadler 
vyrazil na ikonickou horskou Gotthardskou &eleznici, otev$enou v!roce 1882. Nov# je 
i!provozovatel spojení, namísto "v#carsk#ch spolkov#ch drah SBB p$evzala v!prosinci 2020 
provoz p$es Gotthard *rma Südostbahn (SOB). Zárove+ se vrátil do jízdních $ád) dvou-
hodinov# takt st$ídav#ch p$ím#ch vlak) z!Curychu / Basileje a!Lucernu na jih s!p$estupní 
návazností v!Arth-Goldau do hodinového taktu dál na Gotthard. Památná místa horského 
Gotthardu, jako jsou kolejové smy'ky v!okolí barokního kostelíka ve Wassenu (jej& vlak 
b(hem klesání 'i stoupání objede t$ikrát) 'i spirálové tunely v!ticinském údolí Leventina 
tak budou zase snáz dostupná. Loni se muselo cestou ze severu p$estupovat v!Erstfeldu, 
kter# m(l p$itom paradoxn( p$ímé spojení a& do Milána, nebo, n(které gotthardské 
zastávkové spoje kon'ily a& v!Itálii. SBB si na horském Gotthardu podr&ely sv)j prémiov# 
zá&itkov# vlak Gotthard Panorama Express, kter# nadále jezdí jednou denn( v!ka&dém 
sm(ru mezi Lucernsk#m a!Lugansk#m jezerem.
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¤ĺěƥƙŒǌ� îƎƑĿČūƑŠ
Allegra, Alvra a!nejnov"ji Capricorn. 
Rhétská dráha, populární provozovatel 
bezmála 400!km alpsk#ch úzkokolejek 
v$etn" úsek% na seznamu UNESCO 
Albula a!Bernina v!nejv"t&ím &v#carském 
kantonu Graubünden, nadále masivn" 
obnovuje svoji 'elezni$ní (otilu, jejím' 
základem se namísto vagonk% s!ma&in-
kami nov" stávají moderní kompaktní 
jednotky. K!soupravám Allegra (slou'í 
jako vícesystémové univerzální ta'né 
stroje v!celé síti RhB) a!Alvra (fungují 
jako push/pull soupravy na spektaku-
lární albulské dráze z!Churu do Svatého 
Mo)ice) se p)i)adil nej$erstv"ji práv" 

Capricorn alias kozoro'ec, ikonické zví)e 
Graubündenu, které je vyobrazené i!na 
kantonální vlajce a!vozí ho hrd" na sv#ch 
p)ídích i!rhétské vlaky. RhB si objed-
naly u!*rmy Stadler bezmála 60 t"chto 
souprav, které se stanou páte)í vozového 
parku spole$nosti. Pikantním detailem 
pro milovníky 'eleznic je p)enos v#hledu 
z!kokpitu strojv%dce Capricorna na 
monitory pro cestující uvnit) soupravy. 
RhB díky probíhajícím dodávkám Capri-
corn% vstupuje do roku 2021 uprost)ed 
historicky nejv"t&í modernizace své 
(otily, tyto moderní $ty)dílné úzkoroz-
chodné jednotky umí jezdit tempem a' 
120 km/h.

ǧǫǦ�ŕĚƥ�ǕƭċîĎŒǋ�Šî�¤ĿĳĿ
V!roce 1871 vyjela z!Vitznau na &v#car-
skou horu Rigi nad Lucernsk#m jezerem 
první evropská ozubnicová 'eleznice. 
Patent na tento pohon vlak% ve strmém 
horském terénu si nechal zapsat Niklaus 
Riggenbach, kter# osobn" )ídil první vlak. 
V#znamné &v#carské kolejové jubileum 
p)ipomenou velkolepé oslavy, chystané na 
jarní víkend 22.!a!23.!kv"tna 2021, program 
bude up)esn"n na www.rigi.ch. U' den 
p)edtím, 21.!kv"tna 2021, se slavnostn" 
vrátí do provozu po desítkách let muzej-
ního oddechu v!Lucernu parní lokomotiva 
$íslo 7 z!roku 1873. A!proto'e ani Rigi 
Bahnen nehodlají zaspat ve &v#carském 
'elezni$ním vylep&ování slu'eb, vyjedou 
letos na podzim na Rigi úpln" nové elek-
trické nízkopodla'ní dvouvozové soupravy 
zna$ky Stadler. Bude jich celkem &est, ka'dá 
s!kapacitou 125 pevn#ch seda$ek v!kon-
*guraci 3+2 v!ka'dé )ad" + 24 sklopn#ch 
seda$ek, které p)inesou variabilitu interiéru 
pro zimní sá+ka)ské $i ly'a)ské vybavení 
nebo v!lét" pro cyklisty.
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gïŒîǄĝŏƜŁ�
gĚēūǄČūǄǌ�ĚǊƎƑĚƙ
Virová panika roku 2020 brutáln! omezila 
provoz dokonce i"na #v$carsk$ch kolejích, 
v"nejhor#ích jarních m!sících se úpln! zastavil 
nap%íklad slavn$ Ledovcov$ expres. Vlak, kter$ 
k%i&uje Alpami u& od roku 1930, spole'n! 
provozují spole'nosti RhB a"MGB. Vynucená 
pauza a"zka&ené 90. narozeniny Ledovcového 
expresu ov#em umo&nily dokon'ení vyda%e-
ného redesignu v#ech voz( populárního nej-
pomalej#ího rychlíku sv!ta, kter$ na zdolání 
spektakulární úzkokolejky dlouhé 291 km p%es 
291 most( a"skrz 91 tunel( mezi Zermattem 
a"Svat$m Mo%icem pot%ebuje 8"hodin. Nová 
podoba interiéru vyhlídkového vlaku se odvíjí 
od prémiového konceptu Glacier Express 
Excellence Class, co& je od roku 2019 nabízená 
superluxusní t%ída all inclusive zá&itku na 
kolejích v'etn! jídla i"vybraného vína, ale také 
elektricky polohovacích k%esel od beskydské 
)rmy Borcad. Na pasa&éry v"ni&#ích t%ídách 
pochopiteln! 'ekají b!&ná sedadla, av#ak rov-
n!& zda%ile vylad!ná. V"prémiové Excellence 
Class pak p%ibyla palubní kosmetika ve stylu 
letecké byznys t%ídy 'i stylové ko&ené jme-
novky na kufry.

èƎūǗēĝŠǌ��ūŞċîƑēĿĚƑ�ǛŠĿƜƭŏĚ
Kone'n!! Letos u& to snad doopravdy klapne. Kanadská )rma Bombardier po'ítá se tím, &e v"polovin! roku 2021 ukon'í siln! zpo&d!né dodávky 
nov$ch dvoupatrov$ch souprav pro SBB. Jednotek nazvan$ch Dosto si *v$carské spolkové dráhy objednaly v"roce 2010 za 2"miliardy frank( 
p(vodn! 59, nakonec jich dostanou 62. Ty t%i navíc oproti originálnímu kontraktu mají p%edstavovat bezplatnou kompenzaci za mnohaleté 
zpo&d!ní a"nekone'né softwarové problémy p%i zavád!ní do provozu. Cestující u& se s"nimi mohou na #v$carsk$ch kolejích setkat pár let, ale 
vzhledem k"problematické spolehlivosti dosud p%evá&n! jen na spojích kategorie InterRegio. P%itom se s"nimi po'ítalo p%edev#ím pro páte%ní 
spojení InterCity St. Gallen – Curych – Bern – +enevské jezero. Vlaky Dosto p%iná#ejí pasa&ér(m oproti sou'asn$m dvoupatrov$m IC soupravám 
p%ív!tiv!j#í interiér a"úpln! nov$ d!tsk$ herní oddíl.
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qŠĿČĺūǄ�ƙĚ�ƎƓĿċŕŁǗĿŕ
V!razn" se od prosince 2020 zlep#ila nabídka 
$elezni%ního spojení mezi Curychem a&Mni-
chovem. Vlaky Eurocity se novou jízdní dobou 
4 hodiny na této relaci kone%n" dotáhly na 
autobusy, do lo'ska trvala jízda po kolejích 
mezi ob"ma m"sty tém"( 5 hodin. Tedy ne $e by 
nebylo na trati vedoucí mimo jiné okolo Bodam-
ského jezera %ím se kochat, ostatn" #v!carské 
dráhy SBB na ni nasazovaly i&sv)j panoramatick! 
v)z 1. t(ídy s&obrovsk!mi okny zakrojen!mi a$ do 
st(echy, ov#em pro cestující byznysmeny je u#et-
(en! %as rozhodn" cenn"j#í. Navíc se zásadn" 
zv!#ila i&nabídka p(ím!ch vlak) v&tomto úseku, 
nov" dostaly dvouhodinov! takt. Do budoucna 
se podle dohody mezi SBB a&DB po%ítá s&v!raz-
n!m vylep#ením spojení do N"mecka, co$ nyní 
závisí na úpravách n"meck!ch tratí. V!hledov", 
v&horizontu zhruba 5 let, se pak po%ítá s&nasaze-
ním rychlovlaku Giruno na p(ím! spoj z&jiho-
#v!carského Lugana a$ do severon"meckého 
Hamburku.
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¤ǋČĺŕĚŏĿ�Šî�cƭŠĳĲƑîƭŏūČĺ
P!ísn" vzato, tohle není kolejová novinka, 
p!esto nesmí v#na$í %elezni&ní galerii 
chyb"t. Díky nové lanovce z#Grindelwaldu 
na Eigergletscher se toti% zásadn" zrychlila 
cesta na nejv'$ polo%ené nádra%í celé Evropy. 
Stanice Jungfraujoch funguje od roku 1912 
v#tunelech pod ledovcem Bernsk'ch Alp 
v#nadmo!ské v'$ce 3 454 m n. m. Dlouhá 
léta znamenal v'jezd z#Interlakenu nahoru 
víc ne% dvouhodinovou $trapáci se dv"ma 
p!estupy, od prosince 2020 se v$ak lze na 

Jungfraujoch dostat z#Interlakenu u% za 
96#minut a#z#nového autobusového termi-
nálu Grindelwald u% za 60 minut. Pronikavé 
zkrácení jízdní doby v$ak není povinností, 
n'br% pouze variantou – jednu cestu m(%ete 
projet rychleji s#lanovkov'mi vyhlídkami 
ze vzduchu, druhou pomaleji s#klasick'mi 
kolejov'mi panoramaty. Pro milovníky vlá&k( 
nadále z(stává v#provozu i#p(vodní %elezni&ní 
spojení p!es Kleine Scheidegg, a) s#p!estupy 
v#Grindelwaldu, nebo v#Lauterbrunnenu.

ØĿǛ�ĺŕƭċūŒū�Ǆɉ�ŕƎïČĺ
Dlouhá léta to b'valo s#voln" dostupn'm 
internetem na $v'carsk'ch kolejích para-
doxn" mnohem slab$í ne% na t"ch &esk'ch. 
Signál wi* fungoval pouze na vybran'ch 
velk'ch nádra%ích a#zpravidla pouze na 
peron", ve vlaku nezb'valo ne% spustit 
pekeln" drahá data, nebo si internetové 
p!ipojení prost" odpustit. Do roku 2021 
v$ak vyjely s#wi* signálem u% desítky 
$v'carsk'ch vlak(, konkrétn" prémiové 
soupravy rychlovlak( Astoro a#Giruno. 
V#praxi to znamená, %e surfovat se dá nyní 
spolehliv" a#zdarma i#uvnit! nejdel$ích 
$v'carsk'ch tunel(, jimi% tyto soupravy 
pendlují, wi* vlakov'm internetem si 
m(%ete zpest!it pobyt na palubách vlak( 
Astoro a#Giruno v#nejdel$ím tunelu sv"ta 
pod Gotthardem (57 km) stejn" jako cestou 
do velehorského Wallisu pod Lötschber-
gem (35#km).

¯ǄǌČîƑƙŒū�ǄŕîŒĚŞ�ūƎĝƥ�ĎĚƙŒǋ
Po ro&ní virové pauze se letos vrátí na $v'carské koleje i#komorní v'pravy mal'ch „vlako-
logick'ch“ skupinek &esk'ch turist( s#cestovní agenturou www.svycarsko-vlakem.cz. 
+esky hovo!ící majitelka agentury a#alpská hoteliérka Marketa Meier %ije ve ,v'carsku u% 
&tvrt století a#na cestách vám velmi ráda povypráví o#$v'carském %ivobytí na vlastní k(%i, 
%elezni&ní pr(vodce Petr +ermák jezdí do ,v'carska pravideln" 20 let a#napsal o#%elezni&-
ním putování Alpami u% t!i bedekry, které jsou k#dostání na www.mojesvycarsko.com 
a#u#dobr'ch knihkupc(. V#nabídce www.svycarsko-vlakem.cz jsou tradi&n" v'pravy 
za kolejov'mi divy ,v'carska, do rozkvetlého jarního ,v'carska, za nejv"t$ími krásami 
,v'carska i#populární prázdninov' program rodinného alpského léta s#horsk'mi vlá&ky 
Rhétské dráhy a#nenáro&n'mi v'$lapy kolem kolejí.
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