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Norské fjordy lodí, pěšky i vlakem s Petrem
Čermákem
Cestovatel: Petr Čermák | Rozpočet: Bude upřesněn | Volná místa: 10
Termín: 10.8.2023 - 15.8.2023
Odkaz: www.vypravy-s-cestovateli.cz/192-vyprava

Poznejme Norsko trochu jinak, než bývá v českých krajích zvykem. Žádný pronajatý autobus a kempování, nýbrž
magický sever skutečně zblízka: vlaky, lodě a pohorky + pověstné pohodlí severských hotelů s královskými
skandinávskými snídaněmi. Vydejme se s naším nadšeným „vlakologem“ Petrem Čermákem objevovat letní fjordy při
společných výšlapech, na kole i po kolejích, zkrátka veřejnou dopravou, kterou mimochodem v Norsku zajišťují
nejmodernější švýcarské vlaky. Svezeme se jednou z nejkrásnějších železnic světa mezi Oslem a Bergenem,
okusíme okouzlující fjordovou dráhu Flam – Myrdal, vystoupíme na ikonický Preikestolen, sjedeme na kole z hor
k moři a třeba zbyde čas i na ochutnávku velrybího masa v Bergenu?

O cestovateli: Petr Čermák
Už jako kluk v socialistickém Československu před rokem 1989 hltal každý zrnitý obrázek švýcarské Gotthardské
železnice, který k nám tehdy proniknul přes železnou oponu do nějaké encyklopedie nebo časopisu. Léta marně snil o
tom, že se po ikonické transalpské železnici někdy v životě sveze. Sny se mu však vyplnily nad očekávání: švýcarskou
trať má procestovanou mnohokrát, svezl se dokonce i na stanovišti strojvůdce a obešel ji mnohokrát pěšky, tak jako
spoustu dalších horských túr.
Posledních 10 let svou vášeň pro vlaky a hory sdílí s českými turisty, které po železnici a po horách ve Švýcarsku
doprovází. Napsal řadu švýcarských knižních bedekrů, svoji nejmilejší knížečku nazval Švýcarsko po kolejích a v
pohorkách, nejnověji v příbězích popsal Hotelové legendy Švýcarska.
Ačkoli po kolejích a v pohorkách prošmejdil spoustu dalších koutů světa od Nového Zélandu přes Austrálii a Japonsko až
po Norsko a samozřejmě Česko, Švýcarsko považuje za nedostižný železniční ráj.

Program výpravy
1. den - čtvrtek 10.8. - Přílet do Osla
Pozdě večer přistaneme na největším norském letišti Gardermoen severně od Osla a hned první den okusíme
překvapivý komfort norských železnic. Cesta letištním expresem do centra norské metropole zabere sotva půl hodiny.
Vystoupíme přímo v centru královského hlavního města nedaleko moderní norské Opery. Najdeme ještě energii na
půlnoční procházku po vyhlídkové střeše uměleckého stánku v Oslofjordu?
1.noc – Oslo

2. den - pátek 11.8. - Kouzlo královské metropole
Znáte ve světě nějakou linku metra, která má konečnou v lese? V Oslu ji mají. Je to jedna z nejkrásnějších světových
tras městské dopravy a my se s ní vyvezeme k legendární lyžařské svatyni Holmenkollen vysoko nad městem.
Z konečné stanice si můžeme dát výšlap severským lesem plným šťavnatého ovoce (a možná i statných křemenáčů?)
na konečnou jiné linky nebo se prostě vrátíme dolů do města stejnou trasou a ponoříme se do kulturního života norské
metropole: nejen opera, ale i moderní Národní galerie, Národní knihovna, Munchovo muzeum nebo muzea
norských námořních dobyvatelů Amundsena a Heyerdahla, každý si najde to své. Anebo dáme raději přednost
unikátní severské koupačce na některé z městských pláží?
2.noc – Oslo

3. den - sobota 12.8. - Norské železniční poklady
Ráno se vypravíme z Osla na epickou železniční pouť bergenskou dráhou, která bývá v nejrůznějších
cestovatelských žebříčcích pravidelně řazena mezi Top 10 světových železnic. Proč? Uvidíte sami. Během půl dne po ní
vyjedeme od mořské hladiny do víc jak kilometrové nadmořské výšky syrové náhorní planiny Hardangervidda.
A abychom se po sezení ve vlaku trochu rozhýbali, půjčíme si v horách kola a na nich snadno sjedeme téměř
900 výškových metrů rovnou k moři do fjordového městečka Flam. Tady znovu nasedneme na koleje a vyhlídkovou
železnicí Flam – Myrdal překonáme tentýž výškový rozdíl zase zpět do hor. Přespíme na některém z krásných horských
nádražíček bergenské dráhy, samozřejmě v hotelovém pohodlí.
3. noc – Voss

4. den - neděle 13.8. - Velrybářský Bergen
Ráno nás čeká ještě poslední vlakový přískok k moři do Bergenu. Na konečné našeho norského železničního putování
však ještě zdaleka nekončíme! To nejlepší nakonec nás totiž stále ještě čeká. Navštívíme slavný rybí trh v historickém
centru Bergenu s unikátní nabídkou velrybího masa, podle počasí můžeme též nahlédnout do hor nad městem,
případně podniknout pěší výšlap po hřebeni nad fjordy. Večer přeletíme do Stavangeru, hlavního města norského
ropného průmyslu. Těžní plošiny jsou odtud na dohled, jedním z výletnických šlágrů olejářského města je supermoderní
těžařské muzeum.
4. noc – Stavanger

5. den - 15.8. - Královská túra: Preikestolen!
Tady je důležité počítat opravdu se vším, úplně klidně se můžete stát, že během čtyřhodinové túry do kopce a zase
zpátky třeba čtyřikrát promoknete a zároveň čtyřikrát se připálíte na sluníčku, ale tahle meteorologická divočina k Norsku
zkrátka neodmyslitelně patří – jak říkají Norové: Neexistuje špatné počasí, pouze špatné vybavení. Takže hlavně
nepodcenit výbavu a vzhůru na nejkrásnější norskou vyhlídku stovky metrů nad Lysefjordem!
Ráno vyplujeme ze Stavangeru lodí, nejprve tedy obhlédneme ikonický Preikestolen zdola, načež popojedeme
autobusem do kopce ke startu túry a finálních 400 výškových metrů už zdoláme po svých. Zpátky do města se
vpodvečer vrátíme novým expresním podmořským tunelem.
5. noc – Stavanger

6. den - pondělí 15.8. - Ropný Stavanger a odlet
Pokud to dovolí letový řád, stihneme ještě ráno krátkou prohlídku historického centra Stavangeru, případně
futuristického ropného muzea. Kdo ještě nestihl pořídit norské suvenýry, má právě na konci fjordové výpravy ještě šanci
poohlédnout se po nějakém klasickém vlněném vzorovaném svetru, kozím sýru nebo třeba velrybím trvanlivém salámu.
Před polednem už se budeme muset přesunout na stavangerské letiště, odkud s jedním přestupem doletíme
v odpoledních hodinách do Prahy.
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