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www.swissinfo.ch: 
novinky a informace o Švýcarsku
Zajímá vás, co se děje ve Švýcarsku? Pak jste 
na správném místě. www.swissinfo.ch je 
švýcarská multimediální zpravodajská 
a informační platforma v devíti jazycích. 
Najdete zde nejnovější zprávy z politiky, 
ekonomiky, společnosti, cestování a kultury, 
stejně jako vědecké novinky.

www.swissinfo.ch
Váš přímý kontakt do Švýcarska

Závazek neustálého zlepšování je hnací silou 

SWISS filozofie poskytování kvality v každém 

detailu a typické švýcarské pohostinnosti, aby 

se cestující ve vzduchu cítili jako doma. SWISS 

provozuje technicky vyspělou flotilu ze své 

základny v Curychu a letišť v Ženevě, Basileji 

a Luganu, a propojuje tak Švýcarsko s Evropou 

a zbytkem světa. Oceněné aerolinky ročně 

přepraví na 13,5 mil. cestujících.

SWISS.

Tak takhle se cestuje ve švýcarském stylu: 

Do vlaku nasednete kdykoli si budete přát, 

třeba už na letišti. Pak si můžete vybrat autobus 

nebo vlak, podle toho kam míříte. Pokud se 

chcete projet po jezeře, nasednete na loď. 

A jestli jedete do hor, nastoupíte nesjpíše do 

malého červeného vláčku. Celý systém, který 

funguje jako švýcarské hodinky. A tolik míst, 

která čekají na objevení, v této krásné malé 

zemi! To je Swiss Travel System. Vše v jednom. 

S jedinou jízdenkou.

Swiss Travel System.
Tiráž
Vydal:

Switzerland Tourism, Zürich

Koncept a design:

Switzerland Tourism, Zürich

Ilustrace: Switzerland Tourism, prázdninové oblasti

Foto na obálce: Brunnen, Jezero Lucern, Centrální Švýcarsko

Vytištěno v České republice

Náklad: 25 000

Lyon 146 km
Paříž 535 km

Torino 247 km
Marseille 427 km

Dijon 182 km
Paříž 495 km

Milán 52 km
Řím 628 km

ITALY
Dálnice

Hlavní silnice

Železnice

Průsmyk

Letiště

Přeprava 
aut

Rezervujte si své vlakové jízdenky
Seznam prodejních míst po celém světě 
a možnosti online rezervací v různých státech 
naleznete na webových stránkách Swiss 
Travel System.

www.swisstravelsystem.ch/wheretobuy

SWISS.COm

Top akce Švýcarska.
Top akce Švýcarska je sedm světově proslulých akcí v oblastech umění, film, hudba, golf 
a koňské dostihy. Tato jednotlivá „vrcholná setkání„ odrážejí určitý životní styl a díky kvalitě 
prezentovaných děl a projevu výjimečných hudebníků nebo účasti top atletů patří jedno-
značně k tomu nejlepšímu ve světě. Společným jmenovatelem je styl, atmosféra atraktiv-
ních míst setkání a perfektní, individuálně laděná organizace. Tyto fantastické akce spojují 
švýcarské kulturní, jazykové, kulinářské nebo scénické kouzlo ve výjimečný zážitek.

Art Basel – 16.–20. června 2010
V červnu se stane kulturní město Basilej žhavým místem mezinárodní umělecké scény.
Locarno Festival – 4.–14. srpna 2010
Již od roku 1946 se italsky hovořící Locarno u jezera Lago maggiore každým rokem 
stává na 11 dní světovou metropolí kinematografie.
Lucerne Festival – 20.–28. března, 12.–18. srpna, listopad 2010
Třikrát za rok se přední světové orchestry, dirigenti a sólisté scházejí v Lucernu, aby 
utvořili jeden z nejúžasnějších koncertních festivalů ve švýcarském kalendáři.
Montreux Jazz Festival – 2.–17. července 2010
Již od jeho zrození v roce 1967 jako třídenní události se montreux Jazz Festival stal 
ohromující 16denní záležitostí orámovanou vynikajícími osobnostmi z oblasti jazzu, 
blues, rocku, světové hudby, rapu, elektronické hudby, popu a soulu.
Omega European Masters – 2.–5. září 2010
Každý rok se světoví golfoví hráči setkávají v Crans-montaně přitahováni rovněž 
unikátním prostředím a jedinečnou přírodní scenérií.
Weltklasse Zürich – 19. srpna 2010
Nejen mezi atlety je cítit napětí – krátce před výstřelem ze startovní pistole byste na 
stadionu slyšeli spadnout špendlík.
White Turf St. Moritz – 7., 14. a 21. února 2010
Rok co rok poskytuje zamrzlý povrch jezera ve Svatém mořici plochu pro nejlukrativnější 
a nejexkluzivnější koňské dostihy.
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www.zurich-airport.com

www.swisscard.ch

www.bucherer.com

www.mgbahn.ch

www.europcar.ch
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Užitečné adresy.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Switzerland Tourism
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
Tel.: +420 222 521 125
Fax: +420 222 513 685 
E-mail: alena.koukalova@switzerland.com
www.mojesvycarsko.com

Velvyslanectví Švýcarska v ČR
Pevnostní 7
162 00 Praha 6
Tel.: +420 220 400 611
Fax: +420 224 311 312 
E-mail: vertretung@eda.admin.ch
www.auslaender.ch

HST Obchodní komora 
Švýcarsko – Česká republika
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
Tel.: +420 222 516 614
Fax: +420 222 513 685 
E-mail: info@hst.cz
www.hst.cz

Velvyslanectví Švýcarska v SR
Pevnostní 7
162 00 Praha 6
Tel.: +420 220 400 611
Fax: +420 224 311 312 
E-mail: vertretung@eda.admin.ch
www.auslaender.ch

Obchodní komora 
Švýcarsko – Slovenská republika
Tolstého 9
811 06 Bratislava
Tel: + 421 2 5930 1111
Tel: + 421 2 5930 1110 (vízové oddělení)
Fax: + 421 2 5930 1111
E-mail: vertretung@bts.rep.admin.sk

ŠVÝCARSKO
Switzerland Tourism
Tödistrasse 7
P.O. Box
CH-8027 Zürich
Tel.: +41 (0)44 288 11 11
Fax: +41 (0)44 288 12 05
info@myswitzerland.com
www.mySwitzerland.com

Partneři.
MySwitzerland.com/sponsors

Hamburg 608 km
Berlín 858 km
Amsterdam 736 km
Bruxelles 562 km
Frankfurt a.M. 328 km
Strasbourg 139 km

Berlín 793 km
Stuttgart 168 km
Mnichov 272 km

Mnichov 230 km
Innsbruck 200 km
Salzburg 365 km
Vídeň 680 km

Vyhlídkové trasy
1  Glacier Express: Zermatt–Brig–Andermatt–Disentis–Chur–Davos/Sv. mořic
2  Bernina Express: Chur/Davos/Sv. mořic–Bernina Pass–Tirano–Lugano (autobusem, jen v létě)
3  GoldenPass Line: montreux–Zweisimmen–Interlaken–Brünig Pass–Lucern
4  Wilhelm Tell Express: Lucern–Flüelen (lodí)–St. Gotthard–Bellinzona–Locarno/Lugano
5  Palm Express: Sv. mořic–maloja Pass–Chiavenna–Lugano (autobusem)
6  Pre-Alpine Express: Lucern–Rapperswil–St. Gallen–Romanshorn 
7  RegioExpress Lötschberger: Bern–Kandersteg–Brig

GERmANY

AUSTRIA
FRANCE

Curyšské letiště na úpatí Alp 
je neustále oceňovaným 
středobodem sítě více než 
174 destinací napříč celým 
světem. 

Vybrané nabídky cestování, 
stravování a nakupování 
pro držitele karet American 
Express. Více informací: 
www.americanexpress.ch

Tradiční švýcarská spo-
lečnost na luxusní hodinky 
a prvotřídní šperky se 14 ob-
chody na předních místech 
po celém Švýcarsku. 

Zažijte hory v srdci Alp na 
dráze světově proslulého 
Ledovcového expresu 
ze Sv. mořice/Davosu do 
Zermattu!

Europcar je přední autopůj-
čovna ve Švýcarsku s více 
než 60 výpůjčními místy 
a 3 200 vozidly. 

Velvyslanectví ČR ve Švýcarsku
muristrasse 53
CH-3006 Bern
Tel.: +41 (0)31 352 36 45
Fax: +41 (0)31 352 75 02
E-mail: bern@embassy.mzv.cz

Velvyslanectví SR ve Švýcarsku
Thunstrasse 99
CH-3006 Bern
Tel.: +41 (0)31 356 39 30
Fax: +41 (0)31 356 39 33

HONORÁRNí KONZULÁTy:
Konsulat der Tschechischen Republik
Piazza Fontana Pedrazzini 7A
CH-6600 Locarno
Tel.: +41 (0)91 751 66 61
Fax: +41 (0)91 752 27 10

Konsulat der Tschechischen Republik
Gerbergasse 1
CH-4001 Basel
Tel.: +41 (0)61 712 00 70
Fax: +41 (0)61 713 97 51

Konsulat der Tschechischen Republik
Dufourstrasse 22
CH-8008 Zürich
Tel.: +41 (0)44 256 73 98
Fax: +41 (0)44 256 73 99
E-mail: zurich@honorary.mzv.cz
www.tschechien-schweiz.ch

Honorarkonsulat General der Slowakischen 
Republik
Talacker 42
CH-8001 Zürich
Tel.: +41 (0)43 344 87 84
Fax: +41 (0)43 344 87 86
E-mail: slowakisches-konsulat-zh@slowakei-
info.ch
Web: www.slowakei-info.ch

Obchodní komora 
Švýcarsko – Střední Evropa
Postfach 1620 
Stauffacherstrasse 45
CH-8026 Zürich 
Tel.: +41 (0)43 322 25 55
Fax: +41 (0)43 322 25 53
E-mail: info@sec-chamber.ch
Web: www.sec-chamber.ch

Švýcarsko

FRANCIE

NěmECKO

RAKOUSKO



MojeSvycarsko.com

Státní svátky.
2010
Nový Rok – 1. ledna

Velký pátek – 2. dubna

Velikonoční pondělí – 5. dubna

Nanebevstoupení Páně – 13. května

Svatodušní pondělí – 24. května

Národní svátek – 1. srpna

Boží hod vánoční – 25. prosince

2. svátek vánoční, Štěpána – 26. prosince

2011
Nový Rok – 1. ledna

Velký pátek – 22. dubna

Velikonoční pondělí – 25. dubna

Nanebevstoupení Páně – 2. června

Svatodušní pondělí – 13. června

Národní svátek – 1. srpna

Boží hod vánoční – 25. prosince

2. svátek vánoční, Štěpána – 26. prosince

V mnoha oblastech se slaví regionální 

a místní svátky, jako např. 2. leden, 

1. květen (svátek práce), Boží tělo, 

Nanebevzetí atd.

Cestování do Švýcarska.
Švýcarsko je malá multikulturní a multija-

zyková země v úplném srdci Evropy. má 

společné hranice s pěti státy − Němec-

kem, Francií, Itálií, Rakouskem a malým 

Lichtenštejnským knížectvím, a leží tak 

na křižovatce kontinentu. Je ústředním 

bodem mezinárodní letecké přepravy, 

silniční a vlakové dopravy a je snadno 

dostupné během několika hodin z vět-

šiny evropských metropolí a velkých 

měst.

Letadlem
Swiss International Air Lines je švýcarský 

státní dopravce obsluhující 90 světových 

destinací ve 42 zemích ze svého domá-

cího letiště v Curychu a dalších meziná-

rodních letišť v Basileji a Ženevě.

Curych a Ženeva jsou plně integrovány do 

švýcarské železniční sítě a mají vlastní 

železniční stanici. Vlaky odjíždějí do center 

těchto měst každých 10 až 20 minut 

a cesta trvá okolo 10 minut. Každou 

hodinu odjíždějí z obou letištních nádraží 

vlaky intercity a přímé spoje do mnoha 

měst a městeček. V Basileji spojuje letiště 

se středem města autobusová linka, která 

zastavuje hned vedle basilejského hlavního 

vlakového nádraží. Autobusy odjíždějí 

každých 30 minut a cesta trvá 15 až 20 

minut.  

www.zurich-airport.com, www.gva.ch, 

www.euroairport.com

Swiss International Air Lines  

– www.swiss.com

Nabízí nejvíce denních spojů z Prahy do 

Švýcarska (Curych, Ženeva, Lugano 

a Basilej). 

Dále pravidelné lety do Švýcarska nabízí:

ČSA – www.csa.cz

Vlakem
Švýcarsko je díky své výhodné centrální 

poloze obsluhováno rychlými a spolehli-

vými mezievropskými železničními spoji 

z více než desítky zemí. Většina souprav 

zahrnuje jídelní vozy, bary a širokou řadu 

dalšího vybavení a pro noční cestování 

pohodlné lůžkové a lehátkové vozy.

Z Prahy do Švýcarska fungují dvě přímá 

vlakové spojení denně – jedná se o noční 

spoj do Basileje a dále do Curychu, nebo 

přímo do Curychu.

Autem
Švýcarsko je napojeno na rozsáhlou 

evropskou silniční síť. Přejezd hranic je 

bezproblémový, s minimem zdržení 

a formalit.

Dálnice podléhají poplatkům. Za motorová 

vozidla do celkové váhy 3,5 t se platí 

40 CHF. Dálniční známka je platná vždy od 

1. 12. až do 31. 1. přespříštího roku. 

Známku lze zakoupit v ČR v Autoturistu 

nebo přímo na švýcarských hranicích. Za 

průjezd tunely se již další poplatky neplatí. 

Výjimkou jsou hraniční tunely: mont Blanc 

33,20 EUR (41,40 zpáteční) a Grand San 

Bernardo 29,80 EUR (47,40 zpáteční). 

Autem se do Švýcarska nejlépe dopravíte 

Švýcarsko
mapa & tipy na cestování. 

Obecné informace.
přes Německo, podle toho odkud 

vyjíždíte a kam směřujete. Obecně lze ale 

doporučit trasu: Praha–Plzeň–Rozvadov–

Norimberk–Stuttgart–Karlsruhe–Basel–

Bern pro cestu do západního Švýcarska 

a trasu Praha–Plzeň–Rozvadov–Norim-

berk–Ulm, event. mnichov–Bregenz pro 

cestu do východního Švýcarska. 

Zejména v zimních měsících je pro cestu 

do Wallisu zajímavé využití tunelu pro 

autovlaky Lötschberg. Vlak jezdí každých 

15 minut a cena za auto včetně posádky 

činí 20 CHF (po–čt) a 25 CHF (pá–ne).

Při plánování cesty v zimě, ale i na jaře, je 

třeba počítat s tím, že následující horské 

průsmyky jsou uzavřeny: Albula, Croix, 

Flüela, Furka, Gr. San Bernardo, Grimsel, 

Klausen, Lukmanier, Nufenen, Oberalp, 

San Bernardino, St. Gotthard, Splügen, 

Susten, Umbrail. Aktuální stav průjezd-

nosti pasů najdete na 

www.strasseninfo.ch

Půjčovna aut
Půjčíte si víc než jen auto! Europcar je 

vedoucí půjčovna aut ve Švýcarsku s více 

než 60 výpůjčními místy a širokým 

výběrem vozidel. Až 3 200 vozů je ihned 

připraveno k pronájmu – vždy to pravé 

auto pro vás máme na 

www.mySwitzerland.com/europcar

Autobusem
Pravidelné autobusové spoje zajišťují 

následující společnosti:

Tourbus a.s. – www.tourbus.cz 

ČSAD Tišnov s.r.o. – www.csad-tisnov.cz

Student Agency – www.studentagency.cz

Elektřina.
Ve Švýcarsku se používá napětí 220 voltů 

(střídavý proud), 50 Hz. Většina elektric-

kých zásuvek ve Švýcarsku je konstruo-

vána pro tříkolíkové kruhové vidlice. Bez 

problémů lze používat i kontinentální typ 

zástrčky se dvěma zaoblenými kolíky, 

standardně užívané u cestovních elektric-

kých spotřebičů. Adaptéry jsou k dispozici 

ve většině hotelů.

Telekomunikace.
Než se vydáte na cestu, zkontrolujte, zda 

máte zabezpečen roaming v zahraničí, 

případně jej zařiďte u svého mobilního 

operátora. Zástrčky všech nabíječek jsou 

kompatibilní se zásuvkami ve Švýcarsku. 

Ve Švýcarsku
mobilní síť Swisscom pokrývá více než 

99 % obydlené části Švýcarska. Švýcar-

skou síť si váš mobilní telefon na místě 

vyhledá automaticky. Informace o pokrytí 

mobilní sítě Swisscom, předního švýcar-

ského mobilního operátora, naleznete na 

www.swisscom-mobile.ch

Volání do zahraničí a ve Švýcarsku 
mezinárodní hovory z každého veřejného 

telefonu musejí začínat „00“ a dále násle-

duje volané číslo s kódem země. Napří-

klad: Česká republika 420, Slovensko 421, 

Německo 49, Francie 33, dále pak místní 

číslo již bez nuly. Symbol „+“ se objeví, 

pokud podržíte déle stisknutou klávesu 

„0“. V případě volání ve Švýcarsku není 

nutné vytáčet kód země, musíte však vy-

točit místní kód. Např. pokud voláte Bern, 

vytočíte „031 1234567“.

Telefonní karty v hodnotě 10 nebo 20 CHF 

můžete koupit na recepci v hotelu, na 

poště nebo u stánku s tiskem.

Důležitá telefonní čísla.
Nouzová volání
117 Policie v případě nouze

118 Hasiči

144  Záchranná služba (ne ve všech oblastech)

Informační servis
1811  Čísla švýcarských účastnických linek, 

lékaři, divadla atd.

140 Asistenční služba pro motoristy

162 Předpověď počasí

163 Průjezdnost a stav silnic a průsmyků

187 Lavinový servis

114   Pro volání do zahraničí v případě, že 

není možná přímá volba.

0800 80 1141  Volání do zahraničí na účet 

volaného, pokud není přímé 

spojení možné.

Clo.
Povolený bezcelní a nezdaněný dovoz na 

osobu:

Osobní potřeby
Např. oblečení, spodní prádlo, toaletní 

potřeby, sportovní náčiní, fotoaparáty 

a filmové kamery, kamerové rekordéry, 

přenosné počítače, hudební nástroje a jiné 

předměty obecného použití.

Potraviny
Jídlo a nealkoholické nápoje na cestu.

Hotovost
v případě dovozu, převozu a vývozu 

likvidních prostředků (hotovost, cenné 

papíry) v hodnotě více než 10 000 CHF 

musí být na požádání doložen původ, účel 

použití a nominální vlastník. Vyhrazuje se 

právo přijmout opatření k potírání zločinu.

Lihoviny a tabákové výrobky
Uvedené limity se vztahují pouze na osoby 

starší 17 let:

–  200 cigaret nebo 50 doutníků nebo 250 

gramů lulkového tabáku

–  2 litry alkoholických nápojů (do 15 %) 

a 1 litr alkoholického nápoje (nad 15 % )

Jiné zboží
u jiného zboží určeného k soukromému 

používání je stanoven celkový limit 

v hodnotě 300 CHF na osobu.

Daň z přidané hodnoty.
Daň z přidané hodnoty, kterou platíte ze 

zboží zakoupeného ve Švýcarsku, činí 

7,6 %. V obchodech můžete požádat 

o tzv. Global Refund Cheque (šek na 

paušální náhradu) a žádat navrácení 

zaplacené DPH. Celková částka, kterou 

zaplatíte v obchodě, musí dosáhnout 

alespoň 300 CHF (včetně DPH). Vaše 

trvalé bydliště musí být mimo území 

Švýcarska a zboží musí být vyvezeno do 

30 dnů.

www.globalrefund.com

Tři jednoduché kroky k získání náhrady ve 

Švýcarsku:

Krok 1: Refund Cheque 
Při placení v obchodě požádejte o vysta-

vení šeku na nezdaněný nákup (Refund 

Cheque).

Krok 2: Orazítkování šeku
Při opouštění Švýcarska (nebo na 

posledním bodě, pokud opouštíte 

Evropskou Unii) ukažte celním orgánům 

zakoupené zboží, doklad o zaplacení 

a cestovní doklad a nechte si orazítkovat 

váš šek na nezdaněný nákup.

Krok 3: Vrácení DPH
Ukažte orazítkovaný šek, váš cestovní 

doklad a kreditní kartu v nejbližší pokladně 

pro výplaty náhrad (Refund Office) 

a požádejte o okamžité připsání částky na 

určenou kreditní kartu, příp. o vyplacení 

v hotovosti. V případě některých zemí se 

možnosti náhrady mohou lišit.

Peníze.
Měna
Oficiální měnou ve Švýcarsku je švýcarský 

frank (CHF). I když Švýcarsko není 

součástí Evropské unie, je většina cen 

uváděna v eurech, aby měl návštěvník 

možnost srovnání. Obchodníci mohou 

přijímat platby v eurech, ale není to jejich 

mnoho bank má bankomaty, které přijímají 

cizí bankovní karty. Před odjezdem si 

zjistěte u vaší domovské banky, zda jsou 

vaše karty platné i ve Švýcarsku.

Pošty
Pošty jsou obvykle otevřeny ve všední dny 

od 8:00 do 12:00 h a od 14:00 do 17:00 h. 

Pobočky v nákupních centrech mají 

obvykle stejné otevírací hodiny jako 

nákupní centra včetně prodloužené doby 

jedenkrát týdně. V sobotu mají pošty ve 

velkých městech otevřeno od 8:30 do 

12:00 h, na vesnicích je v sobotu obvykle 

zavřeno. Prosím informujte se přímo 

v místě vašeho pobytu. V neděli jsou 

všechny pošty zavřeny.

Ceny standardních dopisů/pohlednic, max. 

B5 (250x176 mm) a max. tloušťka 20 mm: 

Ceny – služba Priority mail
Váha Evropa Ostatní země 

0–20 g  1,30 CHF  1,80 CHF

21–50 g  2,40 CHF  3,50 CHF

51–100 g  3,50 CHF  4,70 CHF

(říjen 2009)

Nakupování.
Švýcarské prvotřídní výrobky dělají ze 

Švýcarska nákupní ráj. Ve většině 

Swiss Flexi Pass (EUR/CHF).
  2. třída   1. třída 
  1 dospělý  Saver Pass* 1 dospělý  Saver Pass*

3 dny v průběhu 1 měsíce 161/249  137/212 242/374  206/318

4 dny v průběhu 1 měsíce 195/302  166/257 293/453  250/385

5 dny v průběhu 1 měsíce 226/349  193/297 339/524  289/445

6 dny v průběhu 1 měsíce 257/397  219/337 385/596  328/507

Cestující do 26 let věku mohou cestovat se Swiss Youth Pass se slevou 25% na plné jízdné. Všechny výhody a slevy platné 
pro Swiss Pass zůstávají zachovány. 
*Saver Pass platí pro dvě až pět osob cestujících společně (uvedená cena platí pro 1 osobu).

Další informace o Švýcarsku najdete na www.MojeSvycarsko.com

povinnost. Drobné nazpět dostává 

zákazník většinou ve švýcarské měně.

Švýcarské franky existují v následujících 

hodnotách:

mince: 5, 10, 20, 50 setin (rappů) a 1, 2, 5 

franků

Bankovky: 10, 20, 50, 100, 200, 1 000 

franků

Kreditní karty
Eurocard/masterCard, VISA, American 

Express, Diners Club

Nejbezpečnější a nejjednodušší formou 

placení jsou cestovní šeky a kreditní karty. 

Nejpoužívanější karty jsou Visa, master-

Card a American Express. mnoho bank 

má své bankomaty vybaveno systémem 

Cirrus a maestro. Je vhodné mít malý 

obnos v hotovosti pro bezprostřední 

výdaje jako například parkovací automaty, 

městskou dopravu, taxi ap.

Peníze směníte
– u všech švýcarských bank

– na letištích

–  na hlavních železničních stanicích 

(Western Union)

– ve většině hotelů

Švýcarské banky nabízejí nejlepší směnné 

kurzy pro cestovní šeky nebo hotovost 

(pouze bankovky). Oficiální směnárny 

a hotely mohou požadovat za provedení 

směny poplatek.

Otevírací doba.
Úřady jsou otevřeny od 8:00 do 12:00 h 

dopoledne a od 14:00 do 17:00 h odpo-

ledne. O víkendech jsou zavřeny. 

Obchody
Obchody v menších městech a vesnicích 

jsou otevřeny od 9:00 do 12:00 h dopo-

ledne a od 14:00 do 18:30 h odpoledne. Ve 

větších městech nemají obchody polední 

pauzu a jeden den v týdnu, obvykle ve 

čtvrtek je otevřeno do 21:00 h. V Curychu je 

otevřeno v pracovní dny do 20:00 h. 

V sobotu zavírá většina obchodů mezi 

16:00 a 18:00 h.

Banky
Banky jsou obvykle otevřeny od pondělí 

do pátku od 8:30 do 16:30. Jedenkrát 

týdně mají prodlouženou otevírací dobu. 

Je třeba se informovat dle místa. V sobotu, 

v neděli a o svátcích je zavřeno. Peníze lze 

ale směnit na většině hlavních vlakových 

stanic. Hledejte symbol „Change/Cambio„. 

Swiss Pass (EUR/CHF).
 2. třída  1. třída 
 1 dospělý Saver Pass*  1 dospělý Saver Pass*

4 dny 168/260 143/221 252/390 215/332

8 dnů  243/376 207/320 364/564 310/479

15 dnů   294/455 250/387 441/683 375/581

22 dnů   339/525 289/446 509/788 433/670

1 měsíc  373/578 318/491 560/867 476/737

obchodů se lze domluvit anglicky. 

Jakýkoliv pobyt v této zemi nebude úplný 

bez koupě slavných švýcarských hodinek. 

Ušlechtilé hodinky jsou k dostání v neko-

nečně mnoha variacích a jsou obvykle 

levnější než v jiných zemích. Bucherer, 

největší a nejznámější prodejce, nabízí 

širokou škálu hodinek od 50 do 

100 000 CHF. www.bucherer.ch

Čokolády jsou k dostání v nejrůznějších 

velikostech, tvarech a chutích. Výbornými 

tipy na nákup jsou také: látky, výšivky, 

krásné kapesníky, plátno, kontrolní 

přístroje, kreslící nástroje,víceúčelové 

kapesní nože (www.victorinox.ch), hrací 

skříňky, výrobky ze dřeva a keramiky a jiné 

rukodělné dárky, ale také starožitnosti 

a knihy o umění.

Gastronomie.
Curych: telecí medailonky ve smetanové 

omáčce s „rösti“ – dozlatova opečenými 

strouhanými bramborami, tradiční 

švýcarskou specialitou. Bern: uzené 

vepřové, klobásky a kyselé zelí. Ženeva: 

Filety z okouna a pstruha. Lausanne: 

místní klobásky s pórkem a brambory. 

Ticino: polenta, rizoto a těstoviny. Kdekoli: 

křupavý chléb, skvělé sýry a zavařeniny 

k snídani… a samozřejmě pravé müsli. 

Vyzkoušejte slavné fondue, raclette anebo 

sýrové koláčky. Jídla mohou být lehká – 

vynikající sušené maso z Graubündenu 

nebo čerstvé jezerní ryby, ale i vydatnější 

– klasické klobásky nebo delikátní masa. 

Ochutnejte z palety našich sýrů, například 

Tête de moine. Nezapomeňte na dezert, 

který jistě završí váš požitek z jídla!

Spropitné.
Poplatek za služby je obvykle započten do 

účtu v restauraci i hotelu, stejně jako do 

jízdného taxi služby. mimořádné spropitné 

není očekáváno, ale je vítáno.

Pasové a vízové předpisy.
Pro informace o vízech, povolení k trva-

lému či pracovnímu pobytu a o obchodních 

záležitostech se obraťte na Švýcarské 

velvyslanectví nebo konzulát ve vaší zemi 

nebo se informujte na stránkách  

www.bfm.admin.ch

Teploty.
Klima je mírné, od března do června a od 

září do prosince se průměrná teplota 

pohybuje mezi 5 °C a 22 °C. Od července 

do srpna kolísá denní teplota mezi 18 

a 28 °C a v lednu až únoru v rozmezí -2 °C 

až +7 °C. Teploty jsou závislé na nadmoř-

ské výšce. 

Není zde výjimečné horko ani vlhkost. Jižní 

Švýcarsko má subtropickou vegetaci 

a celoročně příjemné klima.

Bezpečnost, zdraví, pojištění.
Kriminalita ve Švýcarsku patří mezi nejnižší 

ze všech průmyslových zemí světa. Přesto 

se vždy vyplácí si na rušných místech hlídat 

peněženky a zavazadla. Bez obav se mů-

žete stravovat v restauracích – podávaná 

jídla i nápoje jsou hygienicky nezávadné, 

stejně jako voda z kohoutků. Imunizace 

proti infekčním chorobám selže tehdy, 

pobývala-li dotyčná osoba ve 14 dnech 

před příjezdem do Švýcarska v infikovaném 

prostředí. Důrazně doporučujeme uzavřít 

osobní cestovní pojištění, které se vztahuje 

na úraz pojištěnce, nemoc, ztrátu nebo 

poškození zavazadel, osobních věcí a na 

storno poplatky. 

Veřejná doprava
Švýcarský dopravní systém.
Kdokoli, kdo již navštívil Švýcarsko, vám 

řekne, že veřejná doprava ve Švýcarsku 

Swiss Card (EUR/CHF).  Swiss Transfer Ticket (EUR/CHF).
2. třída 118/182  2. třída 82/127

1. třída 165/255  1. třída 124/192

patří k tomu nejlepšímu, co ve světě exis-

tuje. Rychlá, dokonale fungující a častá, 

taková jsou spojení i do těch nejvzdále-

nějších míst. Vlaky, autobusy, lodě a sys-

tém městské dopravy vytváří hustou síť, 

která návštěvníky a místní dopraví, kam-

koli si přejí.

Nejlepší způsob jak poznat Švýcarsko je 

zakoupit si Swiss Pass. Ten Vás oprav-

ňuje k neomezenému využití sítě želez-

niční, autobusové, lodní a městské do-

pravy a zahrnuje také cestu po legendár-

ních panoramatických trasách Švýcarska, 

jako Ledovcový expres, Bernina Express, 

Golden Pass Line nebo Wilhelm Tell Ex-

press.

Swiss Pass také platí jako Swiss museum 

Pass a opravňuje vás k volnému vstupu 

do více než 450 muzeí ve Švýcarsku. A se 

Swiss Passem obdržíte také 50% slevu 

na většinu horských drah a lanovek.

Nabízí se ještě další slevy se Swiss Pas-

sem pro 2 a více osob cestujících spo-

lečně (Swiss Saver Pass) nebo pro mladé 

cestující do 26 let (Swiss Youth Pass). Pro 

návštěvníky, kteří chtějí zůstat v jedné 

konkrétní oblasti Švýcarska doporuču-

jeme Swiss Transfer Ticket (zahrnuje zpá-

teční cestu z letiště/od hranic do vaší cí-

lové destinace) nebo Swiss Card (ob-

dobně jako Swiss Transfer Ticket + 50% 

sleva na další jízdenky). Děti do 16 let 

cestují s alespoň jedním z rodičů, který je 

držitelem některé z jízdenek Švýcarského 

dopravního systému, zcela zdarma. 

Jízdenka Švýcarského dopravního sys-

tému vás rovněž opravňuje ke slevám na 

prohlídky měst s průvodcem v sedmi švý-

carských městech, na ubytování v hotelu 

a další služby Bonus partnerů. 

Podrobné informace o Švýcarském do-

pravním systému naleznete na stránkách 

www.swisstravelsystem.ch, kde je rovněž 

uveden vyčerpávající seznam prodejních 

míst.

Následující ceny jízdenek jsou uvedeny ve 

švýcarských francích, ceny v eurech jsou 

orientační a jsou přepočítávány aktuálním 

kurzem. Více informací získáte u vašeho 

nejbližšího prodejce nebo na stránkách 

www.swisstravelsystem.ch.

V České republice jsou to všechny po-

bočky níže uvedených cestovních kance-

láří:

– ČEDOK – www.cedok.cz

– CK SKIPAS – www.skipas.cz

– SWISS TRAVEL – www.swisstravel.cz

Na Slovensku:

– HITKA – www.hitka.sk

Švýcarsko v kostce.

Hlavní město: Bern

Kantony: 26

Jazyky: Němčina (64%)  
 Francouzština (20%)  
 Italština (7%)  
 Rétorománština (1%)  
 jiné (8%) 

Vyznání: Římskokatolické (42%)  
 Protestantské (35%)  
 jiné  
 a bez vyznání (23%) 

Rozloha: 41 200 km²  
 
Délka hranic: celkem 1 852 km 
 Rakousko 164 km 
 Francie 573 km 
 Německo 334 km 
 Itálie 740 km 
 Lichtenštejnsko 41 km

Vzdálenost ze severu na jih:  220 km

Vzdálenost z východu na západ:  346 km

Nejvyšší bod:  Dufour Spitze v masívu 
monte Rosa 4 634 m

Nejnižší bod:  Lago maggiore (Ticino)  
193 m

Jezera: 1 484

Ledovce: 140

Tel. předčíslí: +41 + volané číslo

Napětí:  220 voltů, střídavý 
proud, 50 Hz 

Počet obyvatel:  7,4 milionů

Velká města (počet obyvatel):
Curych: 350 000
Ženeva: 180 000
Basilej: 170 000
Bern: 125 000
Lausanne: 115 000
Winterthur: 95 000
St. Gallen: 70 000
Lucern: 58 000
Lugano: 50 000


