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Majestátní lo! tohoto jména je ikonou 
lucernské paroplavby i"v"roce 2021. U# to sice 
není onen p$vodní Knörr$v parník, tenhle byl 
postaven a# v"roce 1928, ale je to nezpochyb-
nitelná parní p%cha Lucernu.

Práv& na palub& M&sta Lucernu se plavila 
b&hem státní náv't&vy (v%carska zjara 1980 
britská královna Al#b&ta II. Práv& na téhle 
lodi mohou pasa#é)i 1. t)ídy od té doby 
poob&dvat v"Královnin& salonku. A"práv& 
Stadt Luzern vyplouvá letos na ja)e z"lucern-
sk%ch lod&nic plnou parou zpátky na vodu po 
totální renovaci.

èîČĺƑîţƥĚ�ƎîƑūƎŕîǄċƭȣ
Lucernské rejda)ství Schi*fahrtsgesell-
schaft des Vierwaldstättersees (SGV, 
www.lakelucerne.ch) je nejv&t'í v"celém 
(v%carsku, a"to nejmén& podle t)ech m&)ítek: 
1) podle popularity u"pasa#ér$ (mimo virovou 
paniku b&#n& vozí okolo 2,5 milionu lidí ro+n&); 
2) podle celkového po+tu 20 lodí; 3) podle 
úctyhodné sbírky parník$: má jich celkem p&t. 
Nejstar'í Uri se plaví od roku 1901, Unterwal-
den má v"rodném list& letopo+et 1902, Schiller 
1906, Galia 1913 a"kone+n& Stadt Luzern 1928.

Za unikátní historickou ,otilu vd&+í 
lucernská paroplavba do zna+né míry spolku 
nad'enc$, kter% si )íká Parní p)átelé Vierwald-
stättersee. Tihle patrioti v"50. a"60."letech 
20."století b&hem rozsáhlé motorové moder-
nizace spustili povyk a"vymodlili si – i"díky 
vydatn%m p)ísp&vk$m z"vlastních kapes"– 
záchranu posledních p&ti parních plavidel 
pro pozd&j'í generace.

Parníky u# dnes nejezdí na uhlí, pohání 
je topn% olej. Ov'em pozorovat na palub& 
b&hem plavby pravideln% chod nabl%skané 
stoleté strojovny i"kmitající strojníky s"olejni+-
kami v"podpalubí, to je zá#itek jako z"p)ed-
minulého století. Podobn& jako kdy# kapitán 
b&hem p)istávání u"ka#dé zastávky vyb&hne 
zpoza hlavního kormidla k"bo+nímu ovládání 
a"komunikuje se strojníky v"podpalubí skrze 
palubní telefony, kterak mají p)i jemném 
manévrování ovládat chod stroje.

A"tohle se d&je b&hem klasické plavby 
mezi p)ístavy v"Lucernu a"Flüelenu, tedy na 
lince následující dávné obchodní stezky, v#dy 
nejmén& desetkrát. Tak)ka t)íhodinová plavba 
nabízí velkolepou exkurzi do d&jin (v%carska. 
Kde byste se m&li rozhodn& zastavit?

Pí'e se rok 1835. Po Lucernském jeze)e 
se pravideln& plaví nákladní +luny, které 
zásobují karavany nosi+$ na úpatí Alp. 

Jejich úkolem je p)ejít dvoutisícov% Gotthard-
sk% pr$smyk. Ne# sem dorazí #eleznice, 
potrvá to je't& pár desítek let. Po kolejích 
bude mo#né pod Gotthardem cestovat 
poprvé a# v"roce 1882.

Onoho roku 1835 vystupuje na b)ehu 
jezera místní obchodník Casimir Friedrich 
Knörr s"revolu+ním plánem: „Postavím 
paroplavbu!“ oznamuje u#asl%m m&'-an$m. 
Trvá to pouhé dva roky, ne# na jezero vypluje 
první parolo! pro nákladní i"osobní dopravu. 
Velká sláva má datum 24. zá)í 1837 a"parník 
nese hrdé jméno Stadt Luzern.
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¯ŕïĳƑǋ�Šî�ŏĚǕĚƓĚ
U! první zastávka m"!e b#t sama o$sob% 
klidn% celodenní: sv%tov% obdivované lucern-
ské dopravní muzeum Verkehrshaus zdobí 
obligátní historické sbírky, ale také moderní 
interaktivní exponáty. Nechybí &ez funk'ním 
parním strojem, co! je pro sou'asné d%ti 
n%co jako sci-(, nebo r"zné virtuální atrakce 
jako pilotní a$strojv"dcovské simulátory nebo 
p&ekvapiv% náro'ná obsluha je&ábu v$kon-
tejnerovém p&ekladi)ti. Perlou je velkolepá 
gotthardská modelová !eleznice.

Pak jsou tu dv% p&ístavi)t% na úpatí „krá-
lovny hor“ Rigi. Z$Weggisu stoupá k$vrcholu 
lanovka s$kone'nou stanicí u$termálních 
lázní Rigi-Kaltbad a$kousek od nejkrásn%j)í 
vyhlídky na jezero. Z$Vitznau )plhá na Rigi 
nejstar)í zuba'ka Evropy z$roku 1871, letos 
slaví 150. narozeniny.

Následuje Beckenried, odkud lze lanov-
kou vyjet na populární vyhlídku Klewenalp 
s$mal#m rodinn#m turistick#m st&ediskem 
a$pestrou nabídkou nenáro'n#ch d%tsk#ch 
aktivit. Zdarma tu p"j'ují d%tská odrá!edla 
i$s$p&ilbou, je tu lákavá sí* cyklotras nebo bosá 
stezka pro p&írodní relax chodidel.

¬ƥîēƥ�gƭǕĚƑŠȠ�ĿŒūŠĿČŒï�ŕūĕ�ŕƭČĚƑŠƙŒě�ǜūƥĿŕǋ�ǄǋƎŕūƭǄï�ŕĚƥūƙ�Šî�ŏîƓĚ�ǕɉŞĝƙƥƙŒǌČĺ�ŕūēĝŠĿČ�Ǝū�ƥūƥïŕŠŁ�ƑĚŠūǄîČĿ
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Gersau je proslulé nejp!ív"tiv"j#ím 
#v$carsk$m hostelem, posazen$m p!ímo 
na b!ehu jezera, m%&ete tu také nasko'it na 
nejkrásn"j#í autobusovou linku ve (v$carsku, 
která pendluje po jezerní silnici v)p%lhodino-
vém taktu mezi stanicemi vlak% v)Brunnenu 
a)Küssnachtu.

P!ístav Treib vybízí k)exkurzi na pohád-
kovou vyhlídku Seelisberg, asi 400 metr% 
nad hladinou jezera. Komu se nechce #lapat 
p"#ky, ten se m%&e vyvézt pozemní lanovkou. 
Vlastn" z)toho m%&e b$t náramn$ polookruh 
s)cílem na #v$carské národní louce Rütli: i)tam 
parník zastavuje a)ze Seelisbergu se tam dá 
snadno seb"hnout.

A)to u& jste v)kraji mytického Wilhelma Tella, 
hrdého sedláka, kter$ se p!ed víc ne& sedmi 
stoletími vzep!el diktátu Habsburk% a)stal se 
p!edobrazem pov"stné #v$carské neutra-
lity. Jak to vlastn" bylo? To u& nikdo p!esn" 
nezjistí, legenda praví zhruba toto: na nám"stí 
v)Altdorfu odmítl Tell smeknout klobouk p!ed 
habsbursk$m správcem, byl za to odsouzen do 
v"zení, ov#em dostal #anci vykoupit se trefou 
#ípem z)ku#e do jablka usazeného na hlav" 
vlastního syna. To mu vy#lo, ale jeliko& dal#ím 
#ípem cht"l zlikvidovat habsburského správce, 
poslali ho lodní eskortou do habsburského 
v"zení v)Küssnachtu. Jen&e na jeze!e se strhla 
bou!e, lodníci Tella rozvázali, aby jim pomohl, 
sedlák neváhal a)prchnul z)lodi.

Slavn$ Tell%v út"k se uskute'nil v)míst" 
zvaném Tellsplatte, to je dal#í p!ístavi#t" 
parník% a)dnes tam stojí kapli'ka s)malova-
n$mi v$jevy z)Tellova &ivota. Aby byl p!íb"h 
úpln$: Tell po b!ehu skrz lesy dob"hl do 
Küssnachtu a)habsburského tyrana #v$car-
sk$ch sedlák% sprovodil ze sv"ta. A)na louce 
Rütli se n"kdy tou dobou se#li praotcové 
zakladatelé (v$carska: zástupci t!í prvních 
kanton% (Uri, Schwyz a)Unterwalden) tam 
podepsali 1. srpna 1291 sp!íse&enstvo neboli 
Eidgenossenschaft na spole'nou obranu 
proti Habsburk%m. *asem se p!idávaly dal#í 
kantony, dnes je jich 26)a)Schweizerische 
Eidgenossenschaft je o+ciálním názvem 
(v$carska.
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gƭČĚƑŠƙŒě�ŏĚǕĚƑū�
×ĿĚƑǅîŕēƙƥþƥƥĚƑƙĚĚ
Vodní plocha: .....................................114!km"

Maximální hloubka: .............................214 m

Nadmo!ská v"#ka hladiny: ................434 m

Délka pob!e$í: ..................................... 144 km

P!ítok + odtok: ............................. #eka Reuss

Pob!e$ní kantony: .....Lucern, Nidwalden, 
 Obwalden, Schwyz, Uri

Rejda!ství: ....... SGV (www.lakelucerne.ch)

cĚēĚŠ�ǕɉŠĚŏŒƑïƙŠĝŏƜŁČĺ�ǄǌĺŕĚēǁ�Šî�ŏĚǕĚƑū�ŏĚ�ǕɉǄƑČĺūŕƭ�ēǄūƭƥĿƙŁČūǄě�ĺūƑǋ�¡Ŀŕîƥƭƙ�Šîē�gƭČĚƑŠĚŞ
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èŕîƥǌ�ūŒƑƭĺ�Šî�'ƑîĎŁ�ƙŒïŕƭ
Vedle páte!ní plavby krajem #v"carsk"ch národ-
ních legend z%Lucernu do Flüelenu a%zp&t obslu-
huje rejda!ství SGV na jeze!e Vierwaldstättersee 
také dal#í linky. Jedna obzvlá#' oblíbená sm&!uje 
na úpatí lucernské „dra(í skály“ Pilatus.

Horsk" masiv se zubatou !adou vrchol), 
z%nich$ ten nejvy##í dosahuje 2 132 m n. 
m., je%op!eden spoustou legend, a' o%Pila-
tovi Pontském, jeho$ neklidná du#e údajn& 
spo(ívá kdesi na svazích hory a%zp)sobuje 
nevyzpytatelnost pilatusovského po(así, nebo 
o%dracích, kte!í jsou symbolem skály. Co na 

tom, $e údajná dra(í jeskyn& na vrcholu je ve 
skute(nosti um&le vytesan"m vyhlídkov"m 
ochozem pro turisty z%po(átku 20. století?

V%ka$dém p!ípad& je shora báje(n" 
v"hled na jezero a%zdola zase na skálu. Ne 
nadarmo se tomuhle v"letu !íká Zlat" okruh: 
v%Lucernu nasko(íte na parník, zhruba po 
hodin& plavby se vylodíte v%Alpnachstadu, 
zde za minutu pohodln& podb&hnete 
podchodem dálnici i%$eleznici a%nasko(íte 
rovnou na nejstrm&j#í $eleznici sv&ta – ohro-
mující pilatusovskou zuba(ku se závratn"m 
sklonem kolejí a$ 48 %!
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Pro názorn!j"í p#edstavu, v$jakém svahu 
jsou ty koleje usazené, si m%&ete zkusit na 
vrchol vyb!hnout i$p!"ky. Zabere to okolo 
p!ti hodin, p#ev'"ení 1$600 metr% vypadá 
sice drasticky, ale zvládne ho i$"estileté dít!$– 
ve (ni"i pod vrcholem dokonce snad snáz 
ne& vy)erpan' dosp!l'.

Pochod je to dost pestr': od klikat'ch 
lesních stezek a$blízk'ch vyhlídek na koleje 
p#es pastviny plné zvonících kravsk'ch stád a& 
k$panoramatick'm vyhlídkám nad hranici lesa. 
Taky p%jdete okolo „polní ledni)ky“ nap!-
chované alpsk'mi s'ry vyroben'mi místním 
farmá#em p#ímo na svahu Pilatusu. Vyberete si 
podle libosti a$do kasi)ky vlo&íte obnos p#ede-
psan' na zvoleném bloku s'ra. M*am!

S$trochou "t!stí pozdravíte b!hem 
v'stupu na pastv! ikonické kozoro&ce. 
Kdyby se vám vyh'bali, objednejte si nocleh 
v$jednom ze dvou vrcholov'ch hotel% 
a$ráno si zkuste naho#e p#ivstat na jejich 
pastvu. Fantastick'm bonusem m%&e b't za 
dobrého po)así je"t! spektakulární v'chod 
slunce nad Alpami.

Dol% z$Pilatusu pokra)uje Zlat' okruh dru-
hou stranou a$znovu to m%&e b't zábava na 
cel' den. Lucernské p#edm!stí Kriens spojuje 
s$Pilatusem moderní kabinková lanovka, ale 
byla by "koda ()et rovnou dol%. V$mezistanici 
Fräkmüntegg se dá dovád!t dlouhé hodiny 
v$lanovém parku na trasách r%zné obtí&nosti 
u& od 4 let v!ku, dal"í dobrodru&ství nabízí 

zdej"í letní vyhlídková bobová dráha, oblí-
bená jsou i$pikniková ohni"t!.

Dobroty na ohni se dají dob#e opékat 
i$v$dal"í mezistanici lanovky Krienseregg 
s$velk'm p#írodním h#i"t!m pro nejmen"í 
turisty. Areál nese název Piluland a$dost 
)asto se tady potuluje ob#í ply"ov' maskot 
skály, drá)ek Pilu. +ádn' strach, není to stra-
"idelná p#í"era, ale hrav' kamarád.

Pilatusovsk' Zlat' okruh (ni"uje 
v$hypermoderním t#í)lánkovém trolejbusu 
lucernské linky )íslo 1, s$ní& to trvá zpátky 
k$p#ístavi"ti parník% (do zastávky Bahnhof 
)ili nádra&í) p#ibli&n! )tvrt hodiny.

A$rovnou m%&ete nasko)it na dal"í lucern-
sk' parník.

OƑî�ƙǄĝƥĚŕ�Šî�ǄƑČĺūŕƭ�¡Ŀŕîƥƭƙƭ�ċǌǄï�Ǖî�ƮƙǄĿƥƭ�ĿɉǕî�ƙūƭŞƑîŒƭ�ĎîƑūŒƑïƙŠï
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¡ĚƑŕî�ǨǧȦ�ƙƥūŕĚƥŁȠ�q¬�'ĿîŞîŠƥ
Totálním protikladem historick!ch parník" 
na Lucernském jeze#e je supermoderní p$ti-
patrová motorová lo% Diamant z&roku 2017. 
Má celkem 'ty#i motory (dva dieselové a&dva 
elektrické), podvodní okna v&d$tské „Nauti-
lov$“ hern$ na p#ídi, miniaturní bazének ('i 
spí( brouzdali(t$) pro d$tské (plouchání na 
zádi, v&1. t#íd$ funguje navíc tzv. Kompass 
Lounge, jen) se to'í v&závislosti na pohybu 
lodi podle sv$tov!ch stran. Kdy jezdí par-
níky a&kdy motorové lodi? Základ je dan!: 
z&Lucernu do Flüelenu a&zp$t se pluje podle 
jízdního #ádu v&hodinovém taktu p#ibli)n$ 
mezi 9.&a&16.&hodinou, ka)dodenní lehce pro-
m$nlivé nasazení konkrétních stroj" najdete 
na webu www.lakelucerne.ch, zadáte-li do 
vyhledávacího okénka v&horním rohu stránky 
heslo „Einsatz“.

'ĿîŞîŠƥ�ŏĚ�ŠūǄūēūċūƭ�ƎǌČĺūƭ�gƭČĚƑŠƙŒěĺū�ŏĚǕĚƑîȡ�ŞūēĚƑŠĝŏƜŁ�ŕĿŠŒūǄūƭ�ŕūĕ�ŠĚŠîŏēĚƥĚ
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GƭƥƭƑĿƙƥĿČŒǌ�ŒîƥîŞîƑîŠ�ƎĚŠēŕƭŏĚ�ŒîǗēūƭ�ĺūēĿŠƭ�Šî�ŕĿŠČĚ�gƭČĚƑŠ�ȶ��ƲƑĳĚŠƙƥūČŒ

sî�¡Ŀŕîƥƭƙ�ǄǋŏĚēūƭ�ŠūǄě�ǄūǕǋ
Investice v!hodnot" 55 milion# $v%carsk%ch frank# p&inese do 
roku 2023 totální obnovu vozového parku nejstrm"j$í 'eleznice 
sv"ta. Tra( se sklonem a' 48 % na t&ech nejstrm"j$ích úsecích 
vede z!Alpnachstadu na pob&e'í Lucernského jezera na dvouti-
sícovou skálu Pilatus nad Lucernem, p&ev%$ení )iní zhruba 1!600 
metr#. Dosavadní vozy jsou desítky let staré, nové vagony $v%-
carské zna)ky Stadler nejen'e p&inesou modern"j$í komfort díky 
$t"d&ej$ímu prosklení, naroste také kapacita (o!8!lidí na 48 pasa-
'ér#), ale hlavn" umo'ní zv%$it na nejstrm"j$í trati sv"ta rychlost, 
a!tedy dostat dopravu do p#lhodinového taktu, ideáln" navazují-
cího na vlakové p&ípoje z!Lucernu. Spole)nost Pilatusbahnen 
uhradí nákup nov%ch vozidel p&evá'n" z!vlastních zdroj#.

www.pilatus.ch
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