
Vítejte v Zermattu! 
 Zermatt je malé horské městečko, které se nachází ve švýcarském kantonu 

Valais. Rozprostírá se přímo na úpatí majestátní hory Matterhorn, která je často 

znázorňována jako symbol Švýcarska. Není divu, že svým dramatickým vzezřením 

přitahuje nejen mnoho horolezeckých srdcí, ale i objektivy fotoaparátů, jež činí 

Matterhorn nejfotografovanější horou světa.   

 Zermatt je malé, ale životem nabité městečko s hlavní ulicí plnou obchodů, 

restaurací, kaváren a barů, a které je obklopeno překrásnou scenérií čtyřtisícových 

hor švýcarských Alp. Čistotu ovzduší zde zaručuje zákaz používání motorových 

vozidel, proto se zde setkáte pouze s  elektrotaxíky, elektrobusy nebo tradičními 

koňskými povozy. Zermatt je i místo protikladů, kde se tradiční, až 500 letá 

malebnost švýcarských vesniček potkává s luxusními a moderními prvky soudobé 

architektury a to vše na pozadí horského a sportovního prostředí. V první řadě je 

však Zermatt jedním z nejlepších 

lyžařských středisek světa.  

 Jako lyžařské středisko se 

Zermatt řadí mezi nejlepší na 

světě. Se svými více než 390 km 

sjezdových tratí, s  přesahem do 

italského střediska Cervinia a 

W a l t o u r n e n c h e , t é m ě ř 

stoprocentní garancí sněhu od 

konce listopadu do dubna a 

siluetou Matterhornu, Zermatt 

splňuje veškerá kritéria pro náročnou klientelu na brzkém začátku i pozdním konci 

lyžařské sezóny. Důmyslná síť lanovek, která se každoročně rozšiřuje, rozsáhlý off-

pistový terén, vynikající horské restaurace, a životem tepající město s  horskou 

kulisou je něco, co činí Zermatt naprosto výjimečným.  



Lyžování v Zermattu 
 Zermatt je rájem pro lyžaře. Jestli hledáte perfektní sněhové podmínky, 

Zermatt je to správné místo. Ledovec a více než tisícovka sněžných děl Vám po 

celou dobu trvání lyžařské sezóny garantují dostatek sněhu. Je jen na Vás 

přijmete-li výzvu v  podobě ultra dlouhých sjezdovek, vyzkoušíte-li heli-skiing, a 

nebo učiníte své první lyžařské krůčky. Zde se vám to určitě podaří. Věděli jste, že 

v  Zermattu můžete 

lyžovat celý rok? Díky 

své jižní a závětrné 

poloze je Zermatt a 

j e h o t ř i l y ž a ř s k é 

ob las t i , s t řed isko 

s  n e j d e l š í z i m n í 

sezónou v  Alpách. 

3 9 4 k i l o m e t r ů 

lyžařských sjezdovek 

zahrnuje tratě všech 

obtížností, od těch 

nejjednodušších pro 

začátečníky, až po 

svahy na nichž trénují 

šp i č k y s vě tového 

lyžování. Díky tomu Zermatt uspokojí všechny kategorie lyžařů, snowboardistů, 

skialpinistů i horolezců. Na své si zde přijde expert i začátečník, rodiny s dětmi i 

adrenalinoví nadšenci. Jednoduchou přepravu tu zajišťuje neustále se rozvíjející  síť 

74 přepravních zařízení, zahrnující velkokapacitní gondoly, kabinky, lanovky a 

dokonce i horský vlak, který Vás vyveze do výšky nad 3000 m.n.m.  Toto zimní 

království spolu s kouzlem Matterhornu dohromady vytváří nekonečné možnosti pro 

lyžařské výpravy a kombinace zážitků přesně podle Vašich představ 



Zajímavosti 
- Nejvýše položená kabinová lanovka v Evropě vede na Klein Matterhorn, 

3883 m.n.m. 

- Zermatt je obklopen 38 čtyřtisícovými vrcholy. 

- Horská železnice co Vás vyveze až na Gornergrat do výšky 3100m.n.m. 

- Zermatt je na prvním místě na světě mezi městy s  nejčistějším 

ovzduším. Jezdí zde pouze elektromobily a koňské povozy.  

- Druhá nejdelší sjezdovka na světě, z  Klein Matterhornu do 

Valtournenche, 20km. 

 - První výstup na Matterhorn byl uskutečněn 14. července 1865. 



Videa z Zermattu 
http://www.redbull.tv/video/AP-1N7UP9W712111/collection/AP-1N849ESGS2111:clip/

matterhorn-in-timelapse 

http://www.redbull.tv/video/AP-1P73H3EA92111/collection/AP-1N849ESGS2111:clip/

trailer-the-horn 

https://www.youtube.com/watch?v=7zzkkrdckYg&feature=youtu.be 
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