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dodnes funkčními fontánami a před
domy stavěli předsunutá podloubí,
pod nimiž se i v tom nejhorším
počasí mohli projít suchou nohou.
Ještě v současnosti se propojená
romantická podloubí se stylovými
obchůdky, kavárničkami a galeriemi

táhnou městem v délce přes šest
kilometrů. Ať se v Bernu zastavíte
kdekoliv, u věže Zytglogge s orlojem,
ve spleti starých uliček, u katedrály
se stometrovou kostelní věží, nejvyšší ve Švýcarsku, odkud se naskýtá
nezapomenutelný pohled na okolní
věnec zasněžených Alp, či v některém z vyhlášených muzeí, budete
okouzleni. Nezapomeňte na návštěvu
medvědů v příkopu u řeky, které
město chová z úcty k tradicím a svému městskému znaku, nebo projít
se náměstím před parlamentem
s tryskajícími fontánami, jejichž

počet symbolicky odpovídá počtu
švýcarských kantonů, kterých je 26.
Přesvědčíte se, že Bern patří ke světovému kulturnímu dědictví (již
od roku 1983) zcela právem.

Karolinský klášter v údolí
Müstair

Mezi unikátní a trochu pozapomenuté
památky pod ochranou UNESCO
patří benediktinský klášter sv. Jana,
založený v 9. století Karlem Velikým,
franckým králem a římským císařem.
Nachází se v odlehlém v údolí Müstair
na východě kantonu Graubünden
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Historická centra měst, staré kláštery, alpská příroda, naleziště zkamenělin i jedinečná díla železničních inženýrů či mistrů hodinářů. Celkem jedenáct míst zapsaných na seznamech UNESCO
letos poprvé společně slaví... TEXT MILENA BLAŽKOVÁ
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v místech, kudy kdysi vedla obchodní cesta ze severu Evropy do Itálie.
V jeho zdech se ukrývají vzácné nástěnné malby nejen z doby karolinské,
ale i unikátní fresky románské. Klášter
stále plní svou funkci, o jeho chod se
starají řádové sestry, v kostele se konají
pravidelně bohoslužby, je přístupný veřejnosti stejně jako zajímavé muzeum
v rekonstruované věži Planta. Na Dny
UNESCO nachystal slavnostní mši,
koncert, zpřístupnění řady prostor
běžně uzavřených, přednášku prezidenta nadace Pro Kloster St. Johann,
a ve spolupráci s biosférickou rezervací
farmářské trhy.
V Bernu se
můžete kochat
starobylou architekturou...

UŽITEČNÉ ODKAZY:
www.MojeSvycarsko.com
www.whes.ch
www.welterbe.ch
www.rhb.ch
www.jungfrau.ch
www.unesco-mediain.cz

istorické jádro města
v meandru řeky Aare si
přes veškerý moderní
pulzující život zachovává
kouzlo a půvab doby středověku, kdy
měšťané dávali přednost širokým
ulicím před náměstími, krášlili je

... i nádhernou
přírodou

Svět ledovců
a majestátních hor

Do sedla Jungfraujoch, nejvýše položené železniční stanice v Evropě,
skryté ve skále pod ledovcem, se
dostanete unikátní železniční tratí.
Na té se díky několika zastávkám
můžete pokochat zblízka krásou
mnoha velikánů, jakými jsou Eiger,
Mönch, Jungfrau, ale i dalších hor
Bernských Alp. Poslední desetikilometrový úsek jízdy vede tunelem.
Z nezvyklého nádraží v nadmořské
výšce 3454 metrů vás během několika vteřin přepraví nejrychlejší švýcarský výtah na ochoz observatoře
Sphinx za dalšími dech beroucími
výhledy. Od trojice alpských velikánů směřují na waliskou stranu ledovcové splazy ústící do Aletschského
ledovce, nejdelšího v Alpách
i celé kontinentální Evropě. Také
Aletschský ledovec patří ke světovému dědictví UNESCO.
Tvůrcem ozubnicové dráhy
na Jungfraujoch, který se na stavbě
podílel i finančně, byl geniální vizionář a svým způsobem romantik
Adolf Guyer-Zeller. Chtěl zprostředkovat co největšímu počtu
lidí návštěvu míst, kam by se sami
nikdy nedostali. A to se mu skutečně povedlo. Nádherných výhledů

Viadukt Albula

Švýcarské dědictví je součástí 14. ročníku putovní výstavy
fotografií Poznej světové dědictví UNESCO, kterou můžete zhlédnout až do 18. června v Praze v paláci Langhans
ve Vodičkově ulici. Je přístupná denně a zdarma. Součástí
jsou i informační materiály a nonstop promítání fotografií
na velkoplošné obrazovce. Kromě Švýcarska prezentuje
i památky Salcburku, Tuniska a řady zemí Jihovýchodní Asie.
Výstava se koná pod záštitou České komise pro UNESCO.

Alpské salaše vyrábějí vynikající sýry

Kruhový viadukt
Brusios
... vede naučná stezka

Návštěvníci se svezou pravidelnými
spoji, historickými vagony i novou
experimentální soupravou AlbulaGliederzug, kterou Rhétské dráhy
plánují uvézt do provozu v příštích
letech. V Bergünu navštívte železniční muzeum Albula, v zastávce
Podél tratě
Preda se seznámíte se stavbou noRhétské dráhy...
vého tunelu Albula či se zastavíte
ve stanici Alp Grüm s nádhernými
výhledy na ledovec Palü. Nebo si
na věnec hor i Aletschský ledovec si vrchol železničního inženýrství. Je
vychutnejte jízdu v otevřených vaužívá dodnes tisíce vděčných turistů až neuvěřitelné, že se během hodino- gonech přes unikátní kruhový viaz celého světa. I závratná investice,
vé jízdy ocitnete od ledovců přímo
dukt Brusio, považovaný za největší
kvůli které musel založit vlastní
mezi palmami italského venkova.
atrakci Berninské tratě. Ti zdatnější
banku, se vyplatila. Železnice vyBernina Express s luxusními promohou dát přednost pěší túře podél
dělává od svého uvedení do provozu sklenými vagony projíždí z Churu
unikátní tratě, Via Albula/Bernina
v roce 1912.
do Tirana jednou z nejkrásnějších
je rozdělena do deseti etap o celkové
V rámci oslav Dnů UNESCO
a kulturně nejzajímavějších oblasdélce 131 km, na značených tabulích
nabízejí Jungfraubahnen slevu
tí Alp. Panoramatická cesta vede
má číslo 33.
50 % na jízdné z Interlakenu na
skrz desítky tunelů, přes téměř dvě
Jungfraujoch, na neděli 12. června
stovky mostů, šplhá do průsmyku
Slaví se tento víkend
2016. Vyhraďte si na výlet dost času, Bernina (2253 m n. m.) a následně
O víkendu 11. a 12. června otevřou
cesta jedním směrem se dvěma překlesá v okolí Valteliny do kraje ma- všechna švýcarská místa zapsaná
stupy trvá něco přes dvě hodiny, též
lých farem zkrášlených vinicemi.
v seznamech UNESCO brány pro
pohyb v sedle Jungfraujoch, byť je tu
Pokud si cestou vystoupíte, můžete
návštěvníky zdarma nebo se slevami
již značně řídký vzduch, něco zabere navštívit alpské salaše, kde vyrábějí a v bohatém programu připomenou
(o rezervaci jízdenky na 12. 6. 2016
vynikající sýry, vyrazit na pěší túru unikátní architektonická a umělectřeba zažádat na info@jungfraualetpo značené přírodní stezce kolem le- ká díla i krásy panenské přírody,
sch.ch).
dovce Morteratsch nebo prozkoumat které je třeba chránit a zachovat pro
zvláštní geomorfologické výtvory
budoucí generace. Oslavy zahájí
S Bernina Expressem
v ledovcových zahradách Cavaglia. v sobotu 11. června výstava o světood ledovců k palmám
vém dědictví na Münsterské terase
Rhétská dráha připravila na Dny
Chcete-li zažít skutečně nezapov Bernu, sídle parlamentu, úřadů,
UNESCO bohatý program na osmi
menutelné dobrodružství, dopoi Švýcarské komise pro UNESCO.
místech mezi stanicemi Thusis,
ručuji jízdu Bernina Expressem
(Program jednotlivých míst najdete
kde velkolepé divadlo alpské přís Rhétskou dráhou, představující
na: www.whes.ch). ■
rody začíná, a italským Tiranem.
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