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Ženevské 
jezero 

a 
Vevey 

 
 

Náš výlet 

• K Ženevskému jezeru jsme dorazili 
v pátek v odpoledních hodinách  

• Tam jsme pak měli 2 hodiny 
rozchod 

• Prohlédli jsme si jezero, vyfotili se a 
šli jsme se projít po městečku 
Vevey, které leželo na okraji jezera 

 

 



Ženevské 
jezero 

 

Popis a zajímavosti 

• Největší jezero ve Švýcarsku a Francii 

• rozloha 580 km2 

• hloubka 310 m 

• nadmořská výška 372 m. n. m. 

•  délka 72 km 

•  šířka 14 km 

•  objem vody 89 km3     

•  Leží mezi Savojskými a Bernskými Alpami 

• Na jezeře se nacházejí dva ostrovy 

• Jezero nezamrzá 

• Na jezeře je provozovaná místní lodní doprava 

• Ledovcový tip 

https://www.obrazky.cz/?q=zenevske+jezero+vevey&url=https://st2.depositphotos.com/1009979/10474/i/950/depositphotos_104743416-stock-photo-panoramic-view-of-lake-geneva.jpg&imageId=0af4d0aa1b2fcee6&data=lgLEECaZjltCx23mAUhIy-_1-KbEMP0u50LqSX3YvllpRkUav-zjseixaDytYKRkreqpcbUK968H0rywgNGrppu7um_tRc5c_R7SxAKtmJPEAsKzxAI_R8QCI-E%3D


Vevey 

Popis a zajímavost 

• 20 000 obyvatel 

• Leží na ústí řeky Veveyse do Ženevského 
jezera 

• Leží v oblasti, které se říká Švýcarská riviéra 

• Rozvoj města začal v 19. století, díky turistice 
a firmě Nestlé 

• Významné osobnosti: Charles Chaplin, Pascal 

Richard, Claude Nicollier nebo Daniel Peter, 

který zde vytvořil první mléčnou čokoládu 

https://www.obrazky.cz/?q=Vevey&url=https://www.coworkbooking.com/images/740!500/misto/3290/vevey.jpg&imageId=52b276d799dfd4c1&data=lgLEEOKLsCXH4BsIEBTNz4NUX63EMLlJcvf-dTL0q3ep0hVs8_vQfbqOd_n3o3cZ4NE0jIbyLz7b9QUG4t3WWl6ppM4nP85dAlVPxALCQZPEAiLxxALu-8QCl50%3D
https://switzerland-tour.com/tours/the-switzerland-riviera
http://mercredie.com/tag/terrasse/
https://wallpapertag.com/switzerland-wallpaper
https://www.nafilmy.com/oceneni/oscar/1941
https://www.obrazky.cz/?q=zenevske+jezero+vevey&url=https://hoska-tour.cz/wp-content/uploads/enevsk%C3%A9-jezero-2-1-e1544372636150-296x222.jpeg&imageId=087a97957d5d6c55&data=lgLEEI0iez34RVIsvaeLUl7p2c3EMKmdEaFbqm928Bp_SgdIPH6F0jW-l36-TmMW1PUf6_QkQRa47tcDknTsQgLgJ9jqeM5c_R7SxAIMOpPEAsKzxALm2MQCT1o%3D


Olympijské 
muzeum 

Náš výlet 

• Z Vevey jsme popojeli do města Lousanne  

• Zde jsme navštívili Olympijské muzeum  

• Muzeum jsme si procházeli sami a měli 
jsme na to 2 hodiny 

• Dozvěděli jsme se mnoho o olympijských 
hrách a o sportovcích, kteří na nich byli 

• Nejlepší částí byl závěr prohlídky, kde jsme 
si vyzkoušeli různé sporty 

 

https://www.ourswissexperience.com/2018/02/15/olympijske-muzeum-lausanne-s-detmi-pruvodce/
https://www.ourswissexperience.com/2018/02/15/olympijske-muzeum-lausanne-s-detmi-pruvodce/
https://www.obrazky.cz/?q=lausanne+olymp%C3%ADjsk%C3%A9+muzeum+&url=https://www.ourswissexperience.com/wp-content/uploads/2018/02/The-olympic-museum-visit-review-35-1024x768.jpg&imageId=58ad681ac617b1ed&data=lgLEEMDWhPGNHZf3bJccBMopNB7EMG25JUydwvrGv7OfuFDH5nCijUoWnCtRDVts3WyS1zeXZ2w-3TIxFoNvRe8zhKSOe85c_-emxALg_ZPEAq2fxAL0YMQC854%3D
https://www.ourswissexperience.com/category/aktivity-pod-strechou/page/2/


Olympijské 
muzeum 

 
 

Popis a zajímavosti 

• Provází od antiky až po dnešní dobu 

• Muzeum je rozděleno na tři části, podle poschodí, 
přičemž se každé zaměřuje na jiné téma ( historie + 

medaile a pochodně, novodobé hry – vybavení, film, 

interaktivní – možnost vyzkoušet si různé sporty) 

• Je zde pohřben strůjce novodobých her Pierre de 
Coubertin 

 

 

https://www.ourswissexperience.com/2018/02/15/olympijske-muzeum-lausanne-s-detmi-pruvodce/
https://www.ourswissexperience.com/2018/02/15/olympijske-muzeum-lausanne-s-detmi-pruvodce/
https://www.obrazky.cz/?q=lausanne+olymp%C3%ADjsk%C3%A9+muzeum&url=https://www.ourswissexperience.com/wp-content/uploads/2018/02/The-olympic-museum-visit-review-17.jpg&imageId=1973e230cf65519e&data=lgLEEEEJrPCroU6dDQ3yWQDhVmjEMNIJdl5-jfmuLzxUShqAwZ8eVkaE0s3Vk8Kno5PdzD2Mw5sh97PzDUJGEMawLAiuk85c_-h6xAJr0pPEAq7oxALTYMQChYw%3D
https://www.obrazky.cz/?q=lausanne+olymp%C3%ADjsk%C3%A9+muzeum&url=https://www.ourswissexperience.com/wp-content/uploads/2018/02/The-olympic-museum-visit-review-16.jpg&imageId=7ee8622018f01505&data=lgLEENiwLi2QcrTXkkcdVCC0BK3EMKU26iqjqCouFQUItVNouM99LpWMvk5Rviz6dVQUKUGIOtxuXeQfx3ioACawgBtqlM5c_-iQxAIwdpPEAq7oxALWE8QCp9I%3D
https://www.obrazky.cz/?q=lausanne+olymp%C3%ADjsk%C3%A9+muzeum&url=https://www.ourswissexperience.com/wp-content/uploads/2018/02/The-olympic-museum-visit-review-5.jpg&imageId=96f17685c998b57c&data=lgLEEMF4O2JUw2OZJdgM9y_e5NXEMHty87TxSOQeT7WWvXIGbz71D6jRK_Yt6Y58BN72l2LwSZl89IuOq4nuakT82iDtMs5c_-iQxAI8b5PEAq7oxAJStsQC6yQ%3D
https://www.obrazky.cz/?q=lausanne+olymp%C3%ADjsk%C3%A9+muzeum&url=https://www.ourswissexperience.com/wp-content/uploads/2018/02/The-olympic-museum-visit-review-20.jpg&imageId=97dbfcaa9bfe9d04&data=lgLEEEkcnf8npQQNWhbZt1t1dpzEMC2JP2XiUUhVh1wtk8L2ZEhMP5teUiNzPOuIkDVf5_EwBEM812pclsdLpHigBu1mQM5c_-iQxAIHPJPEAq7oxALGrcQCpJY%3D
https://www.ourswissexperience.com/2018/02/15/olympijske-muzeum-lausanne-s-detmi-pruvodce/


Lauterbrunnen 

Náš výlet 

• Ráno jsme se sbalili a odjeli z hotelu  

• Odtud jsme jeli do městečka 
Lauterbrunnen 

• Tam jsme si vyfotili krásný vodopád  

• A vyjeli odtud na Kleine Scheidegg 



Lauterbrunnen 

 

Popis a zajímavosti 

• Obec leží ve stejnojmenném údolí 

•  První zmínky o osídlení tohoto místa pochází z 

roku 1240 

• Jméno odvozeno nejspíše od množství vodopádů a 
od řeky, která zde protéká 

• Má 2 478 obyvatel 

• Vodopád 

• Protéká jí řeka Weisse Lütschine 

 

https://www.passengerdiaries.com/inspire-me/swiss-alps-hiking-tours/lauterbrunnen-waterfalls-mountain-view-trail/
https://blog.eurail.com/switzerland-italy-two-weeks/
https://www.thousandwonders.net/Lauterbrunnen+Valley
https://forgetsomeday.com/lauterbrunnen/
http://themcdades.us/switzerland/local-day
http://www.tixik.cz/vodopady-ve-svycarsku-3748265.htm


Kleine 
Scheidegg 

a  
Grindelwald 

Náš výlet 

• Na Kleine Scheidegg jsme vyjeli 

po místní železnici vláčkem, který 
vyjížděl z Lauterbrunenu   

• Měli jsme rozchod na prohlídku, 

focení a nákup suvenýrů 

• Všechny uchvátilo toto nádherné 
místo 

• Poté jsme se opět vláčkem 
vypravili zpátky dolů do  
vesničky Grindelwald 



Kleine Scheidegg 
a Grindelwald 

 Popis a zajímavosti 

• 2 061 m 

• Každoročně se zde koná maraton, který končí na Kleine Scheidegg 

• Vysokohorský průsmyk v oblasti Bernských Alp, mezi Eiger a Laubernhorn 

• Je to turistická oblast dostupná pouze ozubnicovou železnicí 

• V zimě využíváno jako lyžařské středisko, v létě jako místo pro  horskou 
turistiku 

Jungfrau, Eiger, Mönch 

• 4 158 m, 3 970 m, 4 107 m 

• Tato oblast je zapsaná v seznamu Světového dědictví UNESCO 

Železnice 

• Byla otevřena v roce 1892 

• Zelektrifikována v roce 1909 

Grindelwald 

• Je obec spadající pod Interlaken 

• Název je poprvé zmíněn v roce 1 146 a je odvozen od wald -les a od grintil –
šroubek, zámek 

•  Je závislá na cestovním ruchu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6nch


Zdroje a odkazy 

http://www.xsvycarsko.cz/zenevske-jezero/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vevey 

https://www.olympic.org/fr/musee 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lauterbrunnen 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kleine_Scheidegg 



Děkuji za vaši  
pozornost 

Máte nějaké otázky ? 


