Zeměpisná exkurze Švýcarsko 2010
Neděle 19. 9. – cesta tam
Ráno 8:00 odjezd z Mimoně směr Praha – Plzeň – Rozvadov – Mnichov – St. Gallen. Příjezd ve večerních hodinách (21:00),
ubytování.

Pondělí 20. 9. – Lütispitz 1987 m
Ráno naším busem přes údolí Rýna do letoviska Alt. St. Johann v údolí Toggenburg 890 m. Odtud pěšky přes osadu Scharten 1047
m do sedla Böstritt 1422 m do údolí Gräppelen. Dále pak přes samotu Fuggboden 1429 a Hinterrvinden 1542 m do sedla
Windenpass 1630 m. Odtud výstup na vrchol Lütispitz 1987 m s jedinečným kruhovým výhledem na hřeben Kurfiřtů, jižní část
pohoří Alpstein a Säntis. Sestup stejnou cestou zpět do sedla Windenpass. Dále pak sestup po severním úbočí Lütisalp přes
samotu Hoffer, Latten a Lutterannen až k zastávce autobusu Bernhalden. Odtud již naším busem přejezd do blízkého Schwägalpu
pod vrcholem Säntis s krátkou zastávkou. Návrat do St. Gallenu přes Herisau.

Poznámky:
Počasí vynikající (jasno, teplo). Absolvovali všichni, pouze Tomáš zůstal v sedle Windenpass.

Úterý 21. 9. – Säntis 2501 m
Ráno ještě naším busem do Wasserauen. Odtud Lanovkou na Ebenalp 1531 m a dále pěšky po hřebenu Ebenalp na horský hotel
Schäfler 1912 m. Dále pak pak pod hřebenem Läden po úbočí Altenalpu až do sedla Lötslizalpsattel 1900 m. Dále po západním
úbočí hřebene Öhrli dolinou Öhrligrueb do sedla Höch Nideri 2130 m. Odtud přes plošinu Rossegg s četnými sněhovými kary až na
severní úbočí Säntisu. Zde náročnou trasou přes celoroční sněhová pole Blaue Schnee a dále výstup jištěnou severní stěnou na
rozcestí na hřebenu Säntis-Girenspitz 2397 m. Po hřebenu pokračuje technicky náročná ale jištěná cesta přes závěrečný SZ skalní
úbočí na vrchol Säntisu. Z vrcholu výhledy do okolních Alp. Dolů lanovkou do Schwägalp, posezení a ochutnávka místních jogurtů.
Návrat poštovním autobusem přes Urnäsch, odtud appenzellským vlakem do Herisau a dále státní železnicí do St. Gallenu.

Poznámky:
Počasí vynikající (jasno, teplo, pouze odpoledne drobná oblačnost). Absolvovali všichni. Na vrcholu „družba“ s šachovým klubem z
Durynska a Lichtenštejnska.

Středa 22. 9. – Appenzell, Ruine Clanx 1004 m, St. Gallen
Dopoledne vlakem do kantonálního městečka Appenzell, prohlídka, případně nákupy. Poté méně náročná vycházka appenzellskými
malebnými loukami na místní vyhlídkový vrchol s hradí zříceninou Clanx 1004 m. Návrat zpět stejnou cestou do Appenzellu a
vlakem do St. Gallenu. Zde většina účastníků volí rozchod a volno po městě. Menší skupinka se připojuje ke skupině z výměnného
pobytu na prohlídku slavné klášterní bibliotéky. Druhá skupinka vystupuje už v Riethüsli a absolvuje pěší procházku kolem starého
bunkru a zborcené sportovní haly přes čtvrť Sv. Jiří (St. Georgen) na vyhlídkové návrší nad městem, poté sestupuje ke katedrále.
Poté rozchod, volno na prohlídku města a nákupy.

Poznámky:
Počasí výborné (jasno, slunečno, vrcholky lehce v oparu). Absolvovali všichni.

Čtvrtek 23. 9. – Wasserauen – Meglisalp – Widderalpsattel – Sämtisersee – Brülisau – Schwende
Ráno appenzellským vlakem na tradiční konečnou zastávku Wasserauen 868 m. Odtud pěšky přes návrší Hütten, se zakoupením
sýra, mléka a moštu u místního bači, dále většina k jezeru Seealpsee 1141 m (tři účastnící krátí cestu rovnou na Meglisalp). Dále
pak výstup po úbočí Sehrennen až do horské osady Meglisalp 1517 m. Odtud na Spitzigstein 1617 m , přes dolinu Bötzel až do
sedla Widderalpsattel 1856 m. Odtud sestup údolím Widderalpstöch přes horskou samotu Widderalp, údolím Samtis, kolem jezera
Sämtisersee a na Plattebödeli 1279 m. Dále pak sestup prudkou lesní cestou údolím Brüeltobel do osady Brülisau. Odtud ještě
pěšky po silnici na zastávku appenzellské dráhy ve Schwende. Zpět appenzellským večerním autobusem a vlakem do St. Gallenu
na hlavní nádraží a odtud odvoz naším busem.

Poznámky:
Počasí zprvu výborné (jasno, slunečno, teplo), odpoledne po překročení sedla Widderalpsattel přichází od západu kupovitá
oblačnost (zataženo, občas i hřmí). Vlak ve Schwende skupině ujel těsně resp. několika opožděným účastníkům, nutno počkat 45
min na další spoj (skupinová jízdenka). Absolvovali všichni, Tomáš s podvrtnutým kotníkem; Láďa, Jitka a Bára zvolili přímou trasu
Hütten-Meglisalp. Cestou prováděno měření výstupových časů účastníků.

Pátek 24. 9. – Kostnice, Stein nad Rýnem, Rýnské vodopády
Dopoledne přejezd naším busem do Kostnice (Konstanz), návštěva památníku Husův kámen a Husova muzea, prohlídka města.
Poté přejezd do malebného městečka Stein nad Rýnem (Stein am Rhein), prohlídka, nákupy. Odtud přejezd na Rýnské vodopády,
prohlídka. Návrat do St. Gallenu přes Winterthur. V podvečer nákupy v St. Gallen.

Poznámky:
Počasí: dopoledne polojasno, odpoledne (při příjezdu na Rýnské vodopády) zataženo, hustý déšť. V Kostnici je bus zajat německou
celní policií (aby vyšlo najevo, že v podstatě zbytečně, neb bylo vlastně vše v pořádku). Od minula zpoplatněné Rýnské vodopády a
nepříjemná baba na pokladně vyřešeno „po česku“ přelezením turniketů.

Sobota 25. 9. – cesta domů
Odjezd v 8:30 ze St. Gallen a návrat do Mimoně ve večerních hodinách. Pro hustý déšť a zdržení německou celní policí (bus opět
jat na dálnici ke kontrole dokumentů) nebylo možno absolvovat zastávku v Řezně.

Účastníci 2 + 16
Vedoucí exkurze: Ladislav Flegl, Jaroslav Rež; účastníci: Černý Andrej (absolvent), Dombrovská Jitka (učitel), Eliáš Ladislav
(absolvent), Jonáková Zuzana (externista), Kamenárová Martina (absolvent), Komárek Vojtěch (oktáva), Krajíček Jan (absolvent),
Leurichová Martina (1.A), Marušiak Šimon (septima), Moudrá Iva (4.A), Mrlík Pavel (septima), Musil Tomáš (4.A), Normarková
Kateřina (externista), Polecová Sabina (sexta), Rýpar Jaroslav (oktáva), Šulcová Barbora (1.A)
Doprava: AD Lhoták

