
Thun, Švýcarsko, březen 2020
Thun (francouzsky Thoune) je město ležící na severu Švýcarska v kantonu Bern. Thun
leží  na  úpatí  Bernských  Alp,  u  břehů  Thunského  jezera  (Thunersee).  Městem  i
Thunským jezerem protéká řeka Aara. Thun leží 25 kilometrů jihovýchodně od centra
Bernu a  97  km jihozápadně  od  Curychu.  Thun měl  v  roce  2018 více  než  43  000
obyvatel a byl tak jedenáctým největším městem Švýcarska co do počtu obyvatel.

Mapa centra Thunu  Zdroj „Mapy.cz“

Hotely, ubytování v Thunu
Přehled hotelů, hostelů, apartmánů a penziónů v Thunu a okolí s detailním popisem,
recenzemi a možností online rezervace za nejlepší cenu najdete zde
Doprava
Letiště:  Nejbližším letištěm je letiště  v  Bernu a  pak letiště  v  Curychu.  Z letiště  v
Curychu se do Thunu dostaneme i přímými vlaky IC bez přestupu za hodinu a 38 minut
(cena začíná na 32,50 CHF). Vlakové spojení najdete na https://www.sbb.ch
Vlak: Železniční stanice Thun leží  při  křižovatce ulici  Seestrasee,  Bahnhofstrasse a
Aarefeldstrasse. Stojí zde jak IC vlaky tak příměstské vlaky bernské S-Bahn. U nádraží
jsou zastávky MHD „Thun, Bahnhof“. Jízdní řády, vyhledání spojení a prodej jízdenek
najdete na https://www.sbb.ch/
Bus: Autobusový terminál najdeme u vlakového nádraží Thun při ulici Bahnhofstrasse.
Autobusy Flixbus stojí  u  obchodního  centra  Oberland  (Zentrum Oberland)  na  ulici
Talackerstrasse 62, asi 1,7 km jihozápadně od vlakového nádraží. 
Autem:  Kolem  západního  okraje  Thunu  prochází  švýcarská  dálnice  A6  z  Bernu
směrem na město Spiez.
Doprava ve městě
Veřejnou dopravu v Thunu a okolí zajišťují autobusy společnosti STI Bus. Jízdní řády,
vyhledávač spojení a další informace najdeme na https://www.stibus.ch
Veřejná  doprava  v  Thunu je  zařazena  do  integrovaného  dopravího  systému  Libero
(Libero-Tarifverbund)  ve  kterém  je  v  rámci  regionu  Bern-Solothurn-Biel  sdílen
společný  tarif.  Je  uplatňován  zónový  systém.  Thun  je  zóna  700.  Ceny  jízdenek:
Jednotlivá jízdenka pro zónu 700 na maximálně 45 minut  stojí  3,30 CHF, lze s ní
přestupovat. Pokud cestujete do okolí Thunu nebo třeba do Bernu lze použít  jízdenku
pro Oberland   (Einzelbillette Oberland) podle počtu zón, kterými pojedete. Jízdenka na
dvě zóny stojí 4,60 CHF a platí hodinu, na tři zóny 7 CHF a platí 90 minut.  
Další informace https://www.mylibero.ch
Lodní dopravu po Thunském jezeře zajišťuje společnost BLS. Přístaviště lodí je při
ulici Seestrasse poblíž vlakového nádraží. Více informací najdete na https://www.bls.ch
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Co musíte vidět aneb památky a 
zajímavosti v Thunu

Hrad Thun (Schloss Thun)
Schlossberg 1. Hrad pocházející  z konce
12. století. Je zde stálá expozice hradního
muzea. Z věže je hezký výhled na město,
Thunské jezero a Alpy. Vstupné 10 CHF.
https://schlossthun.ch/
Radnice (Rathaus)
Rathausplatz  1,  náměstí  pod  hradem.
Budova radnice z 16. století.
Muzeum umění (Kunstmuseum)
Hofstetetnstrasse  14.  Muzeum  umění  v
budově  bývalého  Grand  Hotelu
Thunerhof. Vstupné 10 CHF.
https://www.kunstmuseumthun.ch/
Zámek Schadau (Schloss Schadau)
Neogotický zámek z poloviny 19. století v
parku na břehu Thunského jezera. Dnes je
v zámku hotel a  restaurace.
Wocherovo panorama (Thun-Panorama)
Schadau  park.  Nejstarší  kruhové
malované  panorama  na  světě.  Přístupné
od března do konce listopadu. Vstupné 9
CHF.
https://www.kunstmuseumthun.ch/en/thun
-panorama/circular-painting/
 Thunské jezero (Thunersee)
Na  jezeře  je  rozvinutá  lodní  doprava.
Projížďky  lodí  patří  i  mezi  oblíbené
turistické aktivity. https://www.bls.ch
Bernské Alpy
Z města je hezky viditelné panorama 
Bernských Alp včetně vrcholů, Jungfrau, 
Niederhorrn, Niesen, Eiger, Mönch a 
Stockhorn.
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