
Winterthur, Švýcarsko, září 2018
Winterthur (francouzsky Winterthour) je město ležící na severu Švýcarska v kantonu
Zürich (Curych) jen osmnáct kilometrů severovýchodně od centra Curychu. Winterthur
je co do počtu obyvatel, kterých má přes sto deset tisíc, šestým nějvětším švýcarským
městem.

Mapa centra Winterthuru  Zdroj „Mapy.cz“

Hotely, ubytování ve Winterthuru
Přehled  hotelů,  hostelů,  apartmánů  a  penziónů  ve  Winterthuru  a  okolí  s  detailním
popisem, recenzemi a možností online rezervace za nejlepší cenu najdete zde
Doprava:
Letiště:  Nejbližším  letištěm,  je Mezinárodní  letiště  Zürich  Airport  (dříve  Kloten
Airport, německy Flughafen Zürich, kód IATA: ZRH) které leží jen 13 km jihozápdně
od centra Winterthuru. Z curyšskéhho letiště se do Winterthuru dostaneme přímými
vlaky, cesta trvá asi patnáct minut.
Web letiště: http://www.zurich-airport.com/
Vlak:  Hlavní  vlakové  nádraží  (Bahnhof  Winterthur,  nebo  také  Winterthur
Hauptbahnhof) leží při ulici Bahnhofplatz, v centru Winterthuru, u západního okraje
Starého Města (Altstadt) asi 300 metrů od náměstí Neumarkt. U nádraží jsou zastávky
MHD „Hauptbahnhof“.  Jízdní  řád,  vyhledání  spojení  a  prodej  jízdenek  najdete  na
https://www.sbb.ch/en/home.html
Bus: Hlavní autobusový terminál najdeme u hlavního vlakového nádraží (Winterthur
Hauptbahnhof) při ulici Bahnhofplatz. 
Autem:  Západně a  severně  od města  prochází  švýcarská  dálnice  A1,  která  vede  z
Curychu a pokračuje směr Wil a Sankt Gallen.
Doprava ve městě:
Ve  Wintrthuru  jsou  v  provozu  autobusové  a  trolejbusové  linky,  které  provozuje
společnost STADTBUS Winterthur https://stadt.winterthur.ch/stadtbus
Veřejnou  dopravu ve Winterthuru a okolí zastřešuje společnost ZVV, rámci které je
sdílen společný tarif  MHD v Curyšském kantonu. Ceny jízdenek: jednotlivá jízdenka
(Einzelbillett) pro zónu 120 (Stadt Winterthur) stojí 4,40 CHF a platí hodinu, jízdenka
na jednu cestu (Kurzstrecke) stojí 2,70 CHF. 24 hodinová jízdenka (tageskarte) pro
zónu  120  stojí  8,80  CHF.  Jízdní  řády,  vyhledání  spojení,   schéma  linek  a  další
informace najdeme na https://www.zvv.ch/zvv/en/home.html
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Co musíte vidět aneb památky a 
zajímavosti ve Winterthuru
Staré Město (Altstadt)
Centrum  města.  Najdeme  zde  náměstí
Neumarkt a náměstí Kirchplatz s kostelem
(Stadtkirche) a také radnici (Rathaus)
Muzeum umění (Kunst Muzeum)
Muzeum má tři  budovy:  Beim Stdthaus
(Museumstrasse  52)  Reinhart  am
Stadtgarten  (Statdhausstrasse  6),  a  Villa
Flora (nyní v renovaci). Vstupné 19 CHF.
https://www.kmw.ch
Am Römerholz
Haldenstrasse.  Sbírka  obrazů  světových
malířů od Oskara Reinharta.  Vstupné 15
CHF. http://www.roemerholz.ch
Technorama
Technoramasttarsse  1,  3,5  km  SV  od
hlavního  vlakového  nádraží.  Vědecké
naučné  centrum a  muzeum.  Vstupné  29
CHF. https://www.technorama.ch/
Hrad Hegi (Schloss Hegi)
Hegifeldstrasse,  3,5  km  SV  od  centra
městaHrad  je  veřejnosti  přístupný,
otevřeno květen-říjen, vstupné 7 CHF.
http://www.schlosshegi.ch
Hrad Kybur (Schloss Kyburg)
Středověký hrad,  ležící asi 5 km jižně od
Winterthuru.  Nejbližší  vlak.zastávka  je
Sennhof-Kyburg.  Hrad  je  veřejnosti
přístupný, otevřeno duben-říjen, vstupné 9
CHF. https://www.schlosskyburg.ch/
Důležitá telefonní čísla
První pomoc: 144, Policie: 117
Informace o tel. číslech: 111
Nouzová linka Českého velvyslanectví ve 
Švýcarsku: 796413300
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