
Eiger Express – 
ŠĚŏŞūēĚƑŠĝŏƜŁ�ŕîŠūǄŒî�ƙǄĝƥîȧ�
Na sklonku roku 2020 se otev!ela poslední 
lanovka projektu V-Bahn, která kompletn" 
zm"nila dopravní pom"ry v#oblasti pod 
nejv$%e polo&en$m nádra&ím Evropy, 
Jungfraujochem. Eiger Express obsahuje snad 
v%echny nejnov"j%í technologie v#lanovkové 
bran&i, ani& by ale nectil jedine'nost krajiny 
a p!ísná kritéria na trvalou udr&itelnost. 
Nap!íklad kabiny lanovky jsou 'erné, aby co 
nejmén" ru%ily zv"! a#naru%ovaly ráz krajiny. 
U první lanovky revolu'ního projektu V-Bahn, 
vedoucí na Männlichen, se zachovaly patky 
sloup( staré lanovky, jeliko& je osídlil hmyz 
a#jiní tvorové. Nekácel se les, naopak se rostliny 
vysazovaly, nebo se rekultivoval tok !eky, aby 
vznikly t(n" pro ropuchy. )etrné hospoda!ení 
s#energií snad ani net!eba zmi*ovat. A dojmy 
z#náv%t"vy? Zcela nová liga! Terminál spojující 
ob" lanovkové v"tve, rozcházející se r(zn$m 
sm"rem (odtud ono V v názvu projektu), 
p!ipomíná nejvíc moderní mezinárodní leti%t". 
Jen odletíte lanovkou… Jungfrau navázalo na 
dlouhou technickou tradici a#op"t pat!í mezi 
sv"tové technické premianty. 

¬ǋŠƥĚƥĿČŒǌ�ŕĚē�ǕɉgƭČĚƑŠƭ�ēūċǌǄï�ƙǄĝƥ
Bruslení je fenomén nejen v#Evrop", ov%em má jeden siln$ hendikep: krátkou 
zimní sezonu a#geogra+ckou omezenost. Lucernská spole'nost Glice proto 
vyvinula a#vyrábí led syntetick$, kter$ se postupn" probíjí nejen do kluzi%, 
na celém sv"t" – vrcholn$m milníkem spole'nosti bylo otev!ení nejv"t%ího 
kluzi%t" sv"ta v#Mexico City v#roce 2019. Syntetick$ led je navíc ekologick$, 
o#to víc, &e v$robce se zavázal za ka&d$ vyroben$ panel vysadit jeden strom. 
Oproti p!írodnímu ledu poskytuje skluz pomalej%í o#pouhé jedno a& dv" 
procenta, tak&e ho za'aly vyu&ívat i#hokejové t$my. Do&ijeme se doby, kdy 
zcela nahradí pevné skupenství vody? 
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Pokud se chcete vydat k#sout"sce !eky Aare, je dnes pot!eba 
nasednout v#Meiringenu na regionální spoj do Innertkirchenu. 
Od ledna 2021 ale p!ebírá správu této trat" spole'nost Zen-
tralbahn, která chce úsek napojit na svou sí, z#Interlakenu, 
a#eliminovat tak pot!ebu p!estupovat v#Meiringenu. Tím se zv$%í 
komfort pro cestující. S realizací se po'ítá ve st!edn"dobém hori-
zontu a#znalci o'ekávají, &e v$sledek bude turistickou bombou. 
Máme se na co t"%it.
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¤ĚǄūŕƭČĚ�ǄɉŠïŒŕîēŠŁ�ēūƎƑîǄĝ
Konec nákla!ák" a#dodávek. To je jedním z#cíl" 
megalomanského projektu, kter$ má nákladní 
dopravu ve %v$carsku p&esunout do podzemí. 
Systém 'est metr" 'irok$ch tunel" se potáhne od 
Bodamského k#(enevskému jezeru s#logistick$mi uzly 
v#Basileji, Lucernu a#Thunu. Tunely budou proudit 
autonomní elektrická vozidla maximální rychlostí 
40#kilometr" za hodinu, které budou zásobovat 
zbo)ím nejen prodejny, ale i#soukromé osoby. První 
*ást komplexu by se m+la za*ít budovat v#roce 2026 
a#cel$ gigantick$ systém s#p&edpokládan$mi náklady 
33 miliard 'v$carsk$ch frank" by m+l b$t dokon*en 
za 24 let.

gïƙŒî�Ǝîēï�ǕɉŠĚċĚ
%v$carsko tvo&í velmi *asto kulisy asijsk$m 
,lmov$m tv"rc"m. U#jezera Lungern ve 
st&edním %v$carsku vznikl i#jihokorejsk$ 
dramatick$ seriál Crash Landing on You, 
kter$ v#Asii sklidil zna*n$ úsp+ch. Popisuje 
p&íb+h Jihokorejky, je) byla p&i paragli-
dingu zaváta do Severní Koreje, kde se 
jí ujal tamní armádní d"stojník. Pikantní 
te*kou je, )e oba hlavní protagonisté, Son 
Ye-jin a#Hyun Bin, korejské top celebrity, 
se do sebe b+hem natá*ení ve %v$carsku 
zamilovali. M")e si snad Lungernsee p&át 
je't+ v+t'í reklamu? Seriál m")ete zhléd-
nout na Net-ixu s#*esk$mi titulky pod 
názvem Láska padá z#nebe. 
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Horská chata Bergkristall, která se nachází v#nadmo&ské v$'ce 
2#883#metr" v#masivu Monte Rosa ve Wallisk$ch Alpách, je energe-
ticky sob+sta*ná ji) od svého otev&ení roku 2010. Ov'em p"vodní 
olov+né baterie se za*aly kriticky blí)it konci své )ivotnosti. Nové 
&e'ení p&inesla spole*nost Siemens, která navrhla v$m+nu 48 star$ch 
baterií o#celkové hmotnosti 8,6 tun za 14 baterií lithium-fosfore*nan 
)elezit$ch. Pouh$ch 2,7 tun baterií nabízí v+t'í vyu)itelnou kapacitu, 
a#tedy vy''í energetickou bezpe*nost budovy. Horská chata budouc-
nosti, jak se chat+ p&ezdívá, se tak posunula zase o#dal'í roky dop&edu. 
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