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Matkakertomus Tšekkiin,  Praha – Sumperk 15.-20.4.2014 

Syksyllä 2013 Antti Koski oli kertomassa Vaasan Retkeilijät ry:n hallituksessa matkasta Tsekin 
maahan ja Vaasan ystävyyskaupunkiin Sumperk. Hän oli siellä aikaisemmin vierailut ryhmän 
kanssa noin 10 vuotta sitten. Sumperk on Vaasan ystävyyskaupunki jo 1980-luvun puolivälistä, 
mutta kanssakäyminen on jäänyt puolin ja toisin vähäiseksi. 

 Vaasan retkeilijöitten hallitus suhtautui asiaan hyvin myönteisesti ja niinpä joulukuun alussa 2013  
ilmestyvässä jäsenkirjeessä oli ilmoitus matkasta.  

•••• ”Lähde elämykselliselle matkalle Tsekin Praha-Sumperk, Vaasan ystävyyskaupunkiin, pää-
siäisenä 15.4.–20.4. 2014. Luvassa on hienoja hetkiä miljoonakaupunki Prahassa ja viehättävässä 
Sumperkissä. Lennot Vaasa-Praha-Vaasa, yöpymiset ja  suomeksi käännetyt palvelut hintaan n. 
700 euroa, mutta hinta tarkentuu. Matkalla on suomenkielinen opastus. Lisätiedot ja ilmoittautu-
miset matkanjohtaja Antti Koskelle 4.3.2014 mennessä p. 0500 712 903”.  

 Ilmoittautuneita matkalle tuli enemmän kuin 20, mikä oli ryhmäkoon enimmäismääräksi ajateltu. 
Osallistujia matkalle päädyttiin ottamaan mukaan kuitenkin 27 matkan vetäjät mukaan lukien. 
Matkanjohtajana toimi yhdistyksen jäsenet Antti Koski ja asiantuntijana Tsekeissä opiskellut Sirpa 
Evwaraye.     

 Osallistujille järjestettiin yhteinen matkaa koskeva tiedotustilaisuus 6.3.2014 Vaasan kaupungin 
pääkirjaston kahvila proosassa. Osallistujille oli aikaisemmin jaettu Antti Kosken laatima matkan 
ohjelma.  

 Matkan hinta oli 710 euroa, josta lentomatkan osuus oli 75 prosenttia ja hotellimajoitusten  ja 
junalippujen osuus muodosti loppuosan kustannuksista.   

 Tiistai 15.4.2014 
 Matka alkoi kokoontumisella tiistaina 15.4.2014 Vaan lentoasemalla kello viisi aamulla. Liittymä-

lento Helsinkiin kello kuusi. Matkatavarat menivät Vaasasta suoraan Helsingin kautta Prahaan, 
niin pääsimme suoraan Helsingissä linja-autosta lähöteminaaliin ilman mitään turvatarkastuksia. 
Lentoasemalla Finnairin kone lähti portista 28 kello 9.30. Lento kesti vajaan kaksi tuntia ja perillä 
oltiin paikallista aikaa kello 10.30 (Tšekissä on sama aika kuin on Ruotsissa eli tunnin jäljessä 
Suomen aikaa). Hotelliin siirtymistä varten ryhmälle oli tilattu bussi Prahaan Top hotelliin kuljetus-
ta varten. Matkaan päästiin kello 11.15 ja saavuimme  Top Hotel Pargue & Congress Center hotel-
liin saavuimme noin  kello 12.10. Hotelli oli valtava, niinpä bussi vei meidät eteläiseen Hotellin 
vastaanottoon. Hotelli sijaitsi noin kahdeksan kilometrin päässä Prahan rautatieasemalta. Hotellis-
sa oli useita eri rakennuksia ja majoitushuoneita oli 810 ja ravintoloita viisi. Osoite: Blazimska 
1781 / Prague 4. 

Majoittumaan emme vielä päässeet heti saavuttuamme, niinpä matkalaukut laitettiin säilytys-
huoneeseen ja menimme hotellin ruokasaliin, mikä sijaitsi lähellä pääsisäänkäyntiä ja vastaanot-
toa. Paikkana se oli Tšekkiläisen hintatason mukaan kallispaikka, sitä se ei kuitenkaan suomalai-
sille ollut, kun sitä verrataan suomalisiin  hyvätasoisiin ravintoloihin. Ruoan hinta oli noin 240 ko-
runaa eli noin lähes 9 euroa. Viinilasi 70 Kc  ja Becherovka likööri 4 cl oli sama hinta (2,5 euroa), 
olutlasi maksoi 50 korunaa (1,8 euroa). 

Ruokailun jälkeen päästiin majoittumaan, passit piti jättää hotelliin aitoon venäläiseen tapaan, 
vaikka Tsekki on liittynyt EU:n jo vuonna 2004. 

 Lähdimme tutustumaan Prahaan hotellilta klo 15.10. Kävelimme läheiselle linja-autopysäkille jolla 
oli yhteys metroasemalle. Hotellista olisi saanut kolikoilla ostaa metrolippuja, sillä olisi voinut 
matkustaa jo linja-autossa ja sitten metrossa myös. Lipun hinta oli 32 korunaa (1,15 euroa)  Meil-
lä ei ollut kolikoita, niinpä matkustimme pummilla, kun ei linja-autossakaan saanut ostaa lippuja 
lainkaan. Matkustimme punaisen linjan päätepysäkkiä edeltävälle Chodov metroasemalle.  
Lippuja saimme ostaa kovan etsiskelyn jäleen, niinpä Sirpa Evwaraye hankki meille liput. Niillä 
matkustimme kahdeksan aseman väliä ja jäimme Museum asemalla pois. Prahassa on kolme met-
rolinjaa: A (vihreä), B (keltainen) ja C (punainen).  Asema sijaitsee aivan Prahan sydämessä 
Vaclavin (Venceslauksen) aukion yläpäässä. Aukio alkaa Kansallismuseon rakennuksesta ja on 
noin 700 metriä pitkä. Yläpäässä on Kansallismuseon edessä on Pyhän Venceslauksen patsas 
vuodelta 1912. Nykyisin aukio tunnetaan Vaclav  aukiona. Vaclav Havel oli vuonna 1989 yksi 
sametti-vallankumouksen johtavia hahmoja ja hänet valittiin silloisen. Tsekkoslovakian 
presidentiksi.   Alkuillan osallistujat viettivät Vaclav aukiolla aina kello 18.00 saakka ja kokoontumisen jälkeen 
kävelimme noin puolentoista kilometriä illan yhteiseen ruokailuun. Ravintola oli ( Piovar A Resta-
race), ruokailu oli kellaritiloissa. Mahdollista oli syödä mm. kalaa ja wienerleike, hinta noin 170 
korunaa (6,40 euroa). Illallisen jälkeen noin  klo 21.10 ajoimme metrolla Museum asemalle, ensin 
keltaisella Mustek asemalle ja sitten vihreällä linjalla Museum asemalle. Sieltä jälleen junan vaih-
don jälkeen punaisen linjan metrolla kohti TOP – hotellia, sinne saavuimme noin klo 21.50. 
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Prahan lentoaseman tulohalli sijaitsi ensimmäisessä kerroksessa. Tähän saavuimme klo 10.30. 
Terminaalin kaksi ulkopuolelta matka alkoi hotelliin klo 11.15. 

 Prahan kansainvälinen lentoasema Ruzyne (Vaclav Havel Airport Prague) sijaitsee noin 17 km 
päässä kaupungin keskustasta. Matka keskustaan kestää autolla noin 20 – 30 Prahan Václav Ha-
vel -lentoasema on moderni ja tilava kansainvälinen lentokenttä, joka sijaitsee Prahan luoteisreu-
nan tuntumassa, noin 17 kilometriä kaupungista pohjoiseen. Lentokenttä, joka aiemmin tunnettiin 
nimellä Ruzyně, ja sai uuden virallisen nimensä ”Prahan Václav Havel -lentoasema” lokakuussa 
2012 (se nimettiin maan ensimmäisen Samettivallankumouksen jälkeisen presidentin, Václav Ha-
velin mukaan, joka hoiti Tšekkoslovakian ja sittemmin myös Tšekin tasavallan presidentin virkaa). 
Prhassa terminaali yksi on kotimaan lennoille ja terminaali kaksi on ulkomaan lennoille. 

 

        
Top Hotel Pargue & Congress Center. l Hotellin pääovesta lähdimme rautatieasemalle. 

      
Ruokailu TOP - hotellin yhdestä Ravintolassa.   Ruokaravintola sijaitsi lähellä pääsisäänkäyntiä. 
Linkkiyhteyksiä: http://fi.wikipedia.org/wiki/Praha; 
http://fi.wikipedia.org/wiki/T%C5%A1ekki;http://fi.wikipedia.org/wiki/Ruzyn%C4%9Bn_kansainv
%C3%A4linen_lentoasema  

 
 
 
 
 
* 
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Vaclavin aukio ylhäältä kansallismuseosta katsottuna. Oikealla kuvassa kassallismuseo 

 

          
Vaclavin aukio on pituudeltaan noin 700 m. Vaclavin aukion metroaseman tunneliaukko 

 
Keskiviikko 16.4.2014 
Aamiainen oli TOP – hotelissa oli suomalaisen mittapuun mukaan huomattavasti keskitasoa parempi. 
Aamiaisen jälkeen jätimme hotellin matkaten kolmella tilataksilla (pikkubussilla) kohti Prahan 
päärautatieasemaa noin klo 9.15, ajoaika oli noin 30 minuuttia.  
Prahan päärautatieasema rakennettiin vuonna 1871. Prahan metron rakennustöiden yhteydessä 
vanhan asemarakennuksen eteen osittain maan alle rakennettiin  uudenaikainen lisäsiipi 1970-
luvulla. 
Ryhmän matkalaukut laitettiin rautatieaseman matkatavarasäilöön odottamaan illan Sumperkin 
matkaa varten. Ryhmä jakautui kahteen osaan, sillä kuusi ukkoa matkusti junalla  noin 65 kilomet-
rin päähän Skoda museoon. Ryhmän muut 21 jäsentä tutustuivat Praha toreihin, liikekeskuksiin. 

Museoryhmän kuusi jäsentä matkusti Prahan päärautatieasemalta 65 km:n matka klo 11.15 läh-
tevällä junalla Milda Boleslav kaupunkiin Prahasta koiliseen. Samalla alueella sijaitsevat myös Sko-
dan tehtaat nykyisinkin päätehtaat. Skodan valmistus oli alkanut siellä 1890-luvun lopulla. Vaikka 
junamatka oli lyhyt, niin kerran piti junaa vaihtaa ja matka kesti paikallisjunalla runsaan tunnin. 
Museoon meillä oli aikaa tutustua noin tunti, paluu alkoi klo 13.45 ja Prahan asemalla oltiin klo 
15.50.  

                  
Prahan pääraitatieasema ja sisäänkäynti.  Osittain vanhan aseman alla uusi halli. 
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Skoda museon sisäänkäynti.  Skoda Octavia 1960-luvulta 

Linkkiyhteyksiä: http://museum.skoda-auto.com/museum   ; http://fi.wikipedia.org/wiki/Praha   
http://fi.wikipedia.org/wiki/Prahan_p%C3%A4%C3%A4rautatieasema  : 
http://fi.wikipedia.org/wiki/T%C5%A1ekki   

Aamulla jätetyt matkalaukut saatiin kuin saatiinkin matkatavarasäilöstä ulos. Juna lähtöaika oli klo 
17.11, mutta vasta 15 minuuttia tuli taululle tieto siitä mikä on lähtöraide. Matka Prahasta Sumper-
kiin on noin 220 km. Yhden kerran piti vaihtaa junaa noin, jolla päästiin Sumperkiin ja sinne saa-
vuimme noin klo 19.55.  

               
Hotelli Grand, Sumperk.  Hotel Grand. Internet, talvikuva 

Asemalta oli kävelimme kohti hotellia, joka sijaitsi suoraan kadun päässä ja matkaa oli noin 600 
metriä. Osoite Hotel Grand, 17 listopadu 1, Sumperk, 78701, Tsekki.  
Laukut jätettiin vastaanoton aulaan ja menimme hotellin toisen kerroksen ravintolaan ruokailuun ja 
sen jälkeen oli majoittuminen noin klo 21.45.  

Torstai 17.4.2014 
Aamiainen oli hotellin toisen kerroksen ravintolassa klo 8.00, se tarjottiin valmiiksi annosteltuna lau-
tasille. Sisältönä oli makkaraa, juustoa, kurkkua, tomaatti ja paprikaa. Leipää oli kahdenlaista ja 
juomina mehua, teetä sekä kahvia. 
Ryhmälle oli Sumperkin kaupungin vastaanotto kaupungintalolla klo 10.00. Vastaanotto oli kaupun-
gintalon kolmannessa kerroksessa. Vastaanottamassa meitä oli kolme  edustajaa. Tervetul-leeksi 
meidät toivotti juhlasalissa kaupungin 2. varapormestari insinööri Petr Suchomel. Hän kertoi Sum-
perkin kaupungin historiaa ja siitä, että Vaasasta oli vieraillut vuonna 1985  viiden hengen ryhmä. 
Silloin oli solmittu ja allekirjoitettu yhteistyösopimus. Alun jälkeen ei kanssakäymistä Vaasan ja 
Sumperkin välillä ei kovin runsaasti ei ole ollut. Tulkkina toimi Sirpa Evwaraye.     
Tilaisuus juhlasalissa päättyi noin kello 10.30 ja Sumperkiin luovutettiin täysikokoinen Vaasan kau-
pungin lippu sekä Vaasan kaupungin kuvateos. Sumperkin kaupunki lahjoitti meille kuvakirjan, Wof-
fel - keksipaketin Sumperkin kuvalla varustetussa laatikossa ja kuvallisen folio-postikortin, missä oli 
sisällä kuivattuja hedelmärakeita. Isäntinä vierailulla olivat lisäksi toisena isäntänä Bohuslav Van-
druska ja kaupungin kansliasta yksi naishenkilö. 

              
Lippu esiteltiin Petr Suchomelille  Niilo Hamari ja Antti Koski käärivät lipun 
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Vaasan kaupungin lippu on luovutettu ja Sirpa Evwaraye kiittää vierialusta Tsekiksi.     

Kahvitilaisuuden jälkeen meillä oli tilaisuus katsella Sumperkin kaupunkia korkealta kaupungintalon 
korkeasta kellotornista  ja sen yläparvekkeelta. Tutustuimme lisäksi kaupungintalon läheisyydessä 
olevaan katoliseen kirkkoon sekä noitavainomuseoon.  

  
Tilaisuuden jälkeen oli suolaista ja makoista runsaasti tarjolla kahvin kera. 

          
Sumperkin kaupungintalo eripuolilta kuvattuna. Alla tornista otettuja maisemakuvia 
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Internet linkkejä:  http://www.sumperk.cz/en/tourists-and-free-time/about-sumperk/history-of-the-
town-of-sumperk.html  ; http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0umperk   
http://www.booking.com/hotel/cz/grand-sumperk.fi.html   

Iltapäivä oli vapaa vaellusta ja ostosten tekoa kaupungin keskustassa ja illalla klo 19.00 oli yhteinen 
illallinen Arte Ravintolassa, mikä sijaitsi lähellä Gran hotellia. Osoite: Hustiska 2, Sumperk. Internet 
osoite: http://www.restauracearte.cz/ 

       
 

Perjantai 18.4.2014 
Aamiainen oli hotellin toisen kerroksen ravintolassa klo 8.00, se tarjottiin edelleen valmiiksi annos-
teltuna lautasille. Sisältö oli muuten samanlainen mutta makkaraa ei ollut, juustoa, kurkkua, to-
maatti ja paprikaa sekä marmeladia ja hunajaa. Leipää oli edelleen kahdenlaista ja juomina mehua, 
teetä sekä kahvia. 
Aamupäivällä oli vapaata ja kello 11.15 kokoonnuimme hotellin vastaanotossa ja kävelimme asemal-
le matkustaaksemme junalla vuoristokylään. Pääteasema  Kouty nad Desnou oli noin 35  km:n 
päässä Sumperkista pohjoiseen. Tarkoituksena oli mennä hiihtohissillä alppivuoden huipulle, mutta 
se oli vienyt liiaksi aikaa, siksi tutuimme ainoastaan hiihtokeskukseen alhaalla. Kouty Ski Resort on 
uusi hiihtokeskus, joka sijaitsee suojelualueella Jeseníky Mountains ja Loučná nad Desnou kylässä. 
Se on 1100 metriä merenpinnan yläpuolella. 
Tutustumisen jälkeen menimme ruokailemaan ravintolaan Resotrace Vinarna Providova. Samassa 
rakennusryhmässä oli Hotel Dlouhe Stare hotelliryhmä. Ruokailun jälkeen palasimme asemalle ja 
juna Sumperkiin lähti klo 15.50 ja matka kesti 40 minuuttia. Ilta oli vapaa, eikä yhteistä ruokailua 
ollut. Illalla kävimme Ortodoksisessa kirkossa noin klo 22.30, mutta siellä ei ollut pääsiäsillan juma-
lanpalvelusta. Oli ainoastaan mahdollisuus rukoushetkeen. Istuimme kirkon penkissä noin 10 mi-
nuuttia ja palasimme hotelliin. 

   
Koytyn rautatieasema, siinä jäimme junasta. Koytystä etelään 40 km on Sumperk. 

        
Tästä oikealle on hiihtokeskus.  Lähellä hiihtokeskuksen rinnettä 

Internet linkkejä: http://www.booking.com/hotel/cz/grand-sumperk.fi.html  
http://www.lookr.com/lookout/1350381605-Kouty  ; http://www.kouty.cz/pl  
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Lauantai 19.4.2014 
Aamupala oli poikkeava edellisiin aamuihin, nyt oli kolme valmiiksi tehtyä voileipää henkilöä kohden 
ruhtinaallisesti päällystettynä. Lisäksi oli Berliinin munkki vielä kahvin tai teen kanssa. Päivän ohjel-
maan kuului junalla  klo 11.5 lähtö Hanusoviceen. Jäimme junasta Hanusice-Holba asemalla, joka oli 
noin 1,5 km ennen varsinaista Hanusovicen asemaa. Ohjelmassa oli Holbi oluttehtaan museoon tu-
tustuminen rakennuksen toisessa kerroksessa, myöhemmin meillä oli tehtaaseen tutustumisen jäl-
keen ruokailu ensimmäisessä kerroksessa.   
Museossa oli esillä runsaasti kuvia siitä kuinka olutta oli valmistettu jo 1800-luvun lopulla ja 1900-

luvulla. Museo avattiin ensimmäisen kerran yleisölle 1. lokakuuta 2010. 
Pivovar Holba panimo perustettiin vuonna 1874 ja se sijaitsee Jesenice vuoristossa Hanusovicessa 
noin 30 km Sumperkista pohjoiseen. Panimo kansallistettiin vuonna 1948 ja vuodesta 1989 se on 
jälkeen  toiminut markkinaympäristössä. Panimo kuuluu Tšekin tasavallan kymmenen suurimman 
panimon joukkoon. Panimoita Tšekeissä on noin 100 muuta panimoa. 
Ruokailuravintola oli hyvin edullinen, hinnat noin 80-90 korunaa (3-3,30 euroa), pieni olut 20 koru-
naa (75 senttiä), becherovka 4 cl 36 korunaa (1,30 euroa). Ruokailun jälkeen suuntasimme siihen 
oikeaan Hanurovice asemalle, mistä juna lähti klo 18.10 kohti Sumperkia ja sinne saavuimme klo 
18.55. 

   
Kuvassa Hanusovice asema, siitä Sumperkiin. Holba olut panimon museo ja ravintola 

    
Osallistujia museorakennuksen edessä. Holba museon ovella odotellaan. 

   
Kuvassa Holba museon vahanukke Holba olutpanimon Hanusovicen tehtaat. 

Lauantaina illalla ei ollut muuta ohjelmaa kuin illallinen Gran-hotellin ravintolassa klo 20.00. Alku-
ruokana oli minettorin keitto, salaatti ja Wienerleike. Hinta ruoalle oli 110 korunaa (4,0 euroa). Viini 
ja olut oli 20 korunaa (73 senttiä). Hinnat tuntuivat meistä kohtuullisilta.   
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Sunnuntai 20.4.2014 
Aamupala, joka oli viimeinen hotellin ruokasalissa. Nyt oli tarjolla omeletti, jossa oli kaksi kappaletta 
kolmen minuutin paistettua kananmunaa ja suokurkkua sekä kahdenlaista leipää, normaalinen juo-
mineen. Aamupäivän ohjelma oli vapaa ja kokoonnuimme hotellin eteen klo 12.10 ja suuntasimme 
kohti Sumperkin rautatieasemaa, mistä juna lähti klo 12.49. Vaihdoimme noin 30 minuutin jälkeen 
paikallisjunasta nopeaan (Intercity) junaan ja saavuimme Prahaan rauta-tieasemalle klo 15.50. 
Aseman sivulta lähti bussi kohti Prahan lentoasemaa (Terminaali 2), sinne saavuimme noin  klo 
16.30. Lähtöselvitys alkoi klo 17.30 (selvityspöytä 276 ja 279). Lentokone lähti klo 19.30 ja saa-
vuimme Helsinkiin klo 22.25 Suomen aikaa. Lähtöselvitys Vaasaan alkoi 23.30 ja saavuimme Vaa-
saan klo 0.45. Lentokentällä ryhmä hajaantui ja kukin meni kotiinsa. 

       
Grand hotellista läksimme klo 12.10 Sumperkin as. lähtö kohti Prahaa. 

   
Prahan lentoasema, terminaalista sisään.  Terminaali 2, toisen kerroksen lähtöhalli. 

Osallistujien palaute matkasta 
Palautteita kerättiin Prahan ja Helsingin lentoasemalla. Monet jättivät ryhmänä ja niitä jätettiin yh-
teensä 11 kappaletta. Palautteessa kysyttiin. Mikä oli hyvää ja onnistunutta ja missä oli puutteita. 
Vastauksista voidaan todeta että se oli mielenkiintoinen, ohjelmaa oli riittävästi, enempää ei kaivat-
tu. nähtiin Tšekin maaseutua myös, hintataso oli odotettua edullisempi, Porukka piti ryhmää erittäin 
hyvänä. Puutteena pidettiin sitä, että yksi päivä enemmän olisi pitänyt olla Prahassa.  
Sumperkin kaupungin vastaanottoa pidettiin ennakkoa parempana. Grand hotellin sijainti oli hyvä ja 
se oli lähellä. Viimeistään Vaasan lentoasemalla oli nähtävistä se, että mukava oli kotiin palata.  
Matkan vetäjät saivat suuret kiitokset, Antti puhui Saksaa, Venäjää ja Englantia ja Sirpa Tšekin kiel-
tä. Niillä pärjättiin hyvin Tšekin tasavallassa. 

 
Perj. 18.4.2014  luovuttivat  Maire  ja Alpo Aronen 
Mairen virkkaamat virkalakit Antille ja Sirpalle. 

  


