Zeměpisná exkurze Švýcarsko 2005
Čtvrtek 15. 9. – cesta tam
Ráno odjezd z České Lípy a z Mimoně směr Praha – Plzeň – Železná Ruda – Deggendorf – Mnichov – St. Gallen. Příjezd ve
večerních hodinách, ubytování.

Pátek 16. 9. – St. Gallen
Dopolední seznamovací procházka po návrší v Riethüsli a St. Georgen s výhledy na město a Bodamské jezero, poté sestup do
centra St. Gallenu, prohlídka areálu katedrály, návštěva klášterní Bibliotéky a volno ve městě. Odpoledne společná vycházka JV
směrem, v okolí kláštera Notkersegg a dále loukami okolní krajinou kolem vrchu Freudenberg zpět do Riethüsli.

Poznámky:
Počasí pěkné, jasno.

Sobota 17. 9. – Kostnice, Stein nad Rýnem, Rýnské vodopády
Dopoledne přejezd naším busem do Kostnice (Konstanz), návštěva památníku Husův kámen a Husova muzea, prohlídka města a
nábřeží Bodamského jezera. Poté přejezd do historického městečka Stein nad Rýnem (Stein am Rhein), prohlídka. Odtud přejezd
na Rýnské vodopády, prohlídka. Návrat do St. Gallenu přes Winterthur.

Poznámky:
Počasí déšť, zataženo.

Neděle 18. 9. – Gonzen 1829 m
Dopoledne busem do údolí Rýna. Zastávka ve Vaduzu, hlavním městě Lichtenštejnska. Zde krátká prohlídka centra města a
vycházka na návrší ke knížecímu hradu. Poté přejezd do města Sargans. Odtud zahájen výstup nad údolí Rýna nejprve lesem
Gonzenwald, posléze po strmých loukách přes samotu Lanaberg a rozcestí Kurhaus až k závěrečnému hřbetu na dominantní vrchol
Gonzen 1829 m. Z vrcholu návrat k rozcestí Kurhaus, odtud alternativní cestou se skalním sestupem (žebřík) do Gonzenwaldu v
okolí Erzhus. Lesem pak návrat do Sargans a busem přes údolí Rýna zpět do St. Gallenu.

Poznámky:
Dopoledne ještě deštivo a zataženo; při výstupu občasné výhledy skrz oblačnost, jinak zataženo ale bez deště, vrchol bez výhledu.

Pondělí 19. 9. – Appenzell, Seealpsee
Dopoledne appenzellským vlakem do Appenzellu, zde prohlídka malebného kantonálního města s charakteristickou dřevěnou
architekturou a bohatě malovanými štíty. Po poledni přejezd vlakem na konečnou do horské osady Wasserauen. Odtud prudkým
lesním stoupáním na horskou plošinu Hütten s možností koupě sýra u místního pastevce až k jezeru Seealpsee. Zde posezení na
čaji v místní horské hospodě. Poté návrat horskou silničkou zpět do Wasserauen a vlakem do St. Gallenu.

Poznámky:
Celý den zataženo, zima a občas drobné mrholení. V horách pak hustá mlha a nepřízeň. Na návrší Hütten na rozcestí cest k
Seealsee a na Meglisalp odbočila v mlze Šárka Kohoutová chybně směr Säntis (Meglisalp). Ztráta zjištěna až u Seealpsee.
Záchranná výprava obou vedoucích a Petra Mazurka se vracela nazpět po stejné trase, zanechávaje na rozcestích české vzkazy a
šipky, žel bez výsledku. Šárka nalezena až na nádraží ve Wasserauen (sama se s pomocí místních turistů po chvíli obrátila a zvolila
návrat po stejné trase nazpět).

Úterý 20. 9. – Pischahorn 2979 m
Ráno dálkový přejezd busem údolím Rýna a Prättigau přes Klosters do Davosu. Odtud pak ještě přejezd do blízkého údolí Flüela na
parkoviště u stanoviště lanovky Dörfji. Zde zahájen výstup na majestátní vrchol Pischahorn vedený nejprve po prudkých svazích a
lukách Flüelabergu až k vrchní stanici lanovky Pischa 2483 m. Dále postup po skalnatém hřebenu Pischagrat až na samotný vrchol
Pischahornu 2979 m. Zde nakonec působivý výhled na okolní alpské vrcholy čnící nad nízkou oblačnost. Návrat a sestup po stejné
cestě zpět k autobusu v Dörfji. Po návratu do Davosu prohlídka centra města. V podvečer návrat autobusem zpět do St. Gallenu.

Poznámky:
Dopoledne a po celou dobu výstupu mlha, zima a zataženo, občas i mrholení. Těsně pod vrcholem výstup nad úroveň oblačnosti.
Na vrcholu pak jasno, slunečno a pěkné výhledy do širokého okolí nad hladinou oblačnosti. Při sestupu již rozpouštění oblačnosti a
a místy i slunečno.

Středa 21. 9. – Säntis
Dopoledne cesta naším busem do Schwägalp. Zde lanovkou na vrchol dominantní hory Säntis. Prohlídka vrcholového areálu a poté
část účastníků realizuje kratičkou, ale technicky náročnou (stupy, složitý skalní terén), vycházku směrem na hřeben Lisengrat a zpět.
Z vrcholu lanovkou návrat do Schwägalp, poté nákup sýrů a ochutnávka místních jogurtů ve zdejší prodejně sýra. Odpoledne návrat
busem zpět do St. Gallenu, volno a nákupy ve městě.

Poznámky:
Přes den pěkně, skorojasno, z vrcholu Säntisu solidní výhledy.

Čtvrtek 22. 9. – cesta domů
Odjezd v 8:30 ze St. Gallen, návrat do Mimoně ve večerních hodinách.

Účastníci 2 + 15 + 4
Vedoucí exkurze: Ladislav Flegl, Jaroslav Rež; účastníci: Apolena, Černý Ondra (septima), Dan, Kohoutová Šárka (3.A), Lucka,
Matějů Lukáš (kvinta), Mazurek Petr (kvinta), Moudrý Míla (septima), Němcová Káťa (3.A), Olda, Polívka Pavel (2.A), Radka, Straka
Tomáš (2.A), Tereza, Zelenka Viktor (2.A); + 4 vysokoškoláci
Doprava: MiroBus

