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Putování severní Francií 2012 

(gotické katedrály a normandské pobřeží - Honfleur)   

  

 Pár slov na úvod. 

 Tento „cestopis“ vzniká z našich vzpomínek na cestu po Francii v roce 2012. Začali 
jsme ji 6. září v Praze a skončili na stejném místě 16. září. Vzniká vlastně ze dvou důvodů. 
Jednak zanechat pár poznámek a poznatků našim dětem a možná i vnoučatům, aby se někdy 
tak za dvacet let, až budou „rozum brát“, zastavili a podívali se, co všechno se ve světě kolem 
nich změnilo.   

 Také je to možnost předat své postřehy z cesty našim známým, kamarádům, nebo 
třeba těm, kdo by chtěli něco podobného také zkusit, ale buď jim k tomu chybí odvaha, nebo 
mají obavy z neznalosti prostředí. Všem říkáme - zkuste to a věřte, že se vám to podaří. 
Budeme vám držet palce!  

 Do Francie jsme podnikli první delší cestu v roce 2008. Před tím jsme absolvovali 
cesty typu - na tři dny do Paříže a zpět. V roce 2008 jsme jeli za poznáním s cestovkou. Podle 
známého schématu – v podvečer odjezd z Prahy, nocování v autobuse a každé dvě hodiny 
zastávky na dálnici tak, abychom se po ránu dostali blízko k Paříži. Ráno hygiena na toaletách 
u motorestu, káva a párek ze zásob v autobuse a pak zase po dálnici tak, jak to umožňují 
nutné zastávky pro řidiče.  

 Nakonec jsme skončili na bretaňském pobřeží v apartmánovém domě, kde je všechno 
pohodlí – myčka, pračka, zařízená kuchyně. Ráno jsme pak vyjížděli do širokého okolí, 
hlídali čas při prohlídce pamětihodností, abychom dorazili včas k autobusu, a navečer jsme se 
vraceli „domů“ - uvařit si přivezené těstoviny a popíjet víno zakoupené v supermarketu. Po 
celý den je tak člověk mezi „svými“.   

 Viděli jsme opravdu hodně, ale podle nás jsme příliš času trávili v autobuse a vlastně 
jsme ani neměli příležitost se na chvíli zastavit a posedět na místě, kde se nám líbilo. Každý 
večer jsme sice vyběhli do města na večeři, abychom alespoň trochu poznali, jak žijí lidé 
v zemi, kterou jsme navštívili, ale bylo nám to málo. 

 Proto jsme o rok později vyrazili do stejné oblasti znovu, ale jinak. Sami jsme si 
předem zajistili pobyt – a ono to všechno fungovalo, čekali nás, takže jsme měli kde hlavu 
složit. Vyjeli jsme do míst, která se nám líbila. Brzy jsme zjistili, že lepší než ujet stovky 
kilometrů, je poodjet někam do sousedství – doslova jen pár kilometrů, zastavit se a pozorně 
se dívat. A najednou vidíte stejnou krásu, jen máte víc času si vše prohlédnout, zastavíte se, 
pozorujete lidi, posloucháte je a vlastně vám ani nevadí, že jim tak moc nerozumíte. Sednete 
si u moře, nasloucháte šumění, uvelebíte se na břehu a sledujete odliv. Za chvíli zjistíte, že 
jste na ústřicové farmě, do té doby schované pod vodou, tucet jich sníte, schováte si jejich 
lastury, i když jste je původně chtěli házet za sebe jako ostatní, ale copak to jde - jsou přece 
tak krásné!  

 Pak se zastavíte v kavárně, nebo si jen tak posedíte u stolku na chodníku a díváte se na 
lidi kolem sebe… Ale to už se moře začíná vracet zpátky, tak honem na břeh. Nejméně 
hodinu pak sedíte a pozorujete, jak příliv postupně zaplavuje jednotlivé kameny a dětsky se 
radujete, který se ztratí dříve.  

 Prostě jsme si udělali výlet tak, abychom měli čas se zastavit, rozhlížet se kolem sebe, 
užívat si poznávání nového, pomalu vstřebávat krásu okolní krajiny a neopakovatelnost 
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okamžiku. Tak, jak to říká Saint Exupéryho malý princ: „Kdybych měl chvilku času, šel bych 
úplně pomalu ke studánce.“ 

 Na úvod ještě několik poznámek. Máme- li se někam zařadit, pak mezi starší páry. 
Proto možná k některým věcem přistupujeme jinak, než kdybychom byli mladí, protože 
bychom měli pocit, že to všechno bez problémů zvládneme. To jen na vysvětlenou, proč se na 
věci kolem nás díváme někdy příliš „konzervativně“. 

 Musíme říci, že naší výhodu je možná to, že jsme schopni se ve francouzštině 
domluvit. Objednat si oběd, nakoupit, prostě zvládneme takovou normální konverzaci 
potřebnou pro život. Nejsou to znalosti pro diskusi o abstraktních tématech, ale pro naši cestu 
to ani nepotřebujeme. Psanému textu porozumíme a to je pro cestu po Francii docela důležité. 

 Už při první návštěvě Francie jsme si ji oblíbili. Říci, že jsme si ji zamilovali, by bylo 
příliš silné. Míst, která jsou tak krásná, že by tam člověk chtěl stát a dívat se a dívat, aby se 
nasytil té krásy, je mnoho. I v jiných evropských zemích jsme taková poznali a na některá 
bychom se ještě někdy rádi vrátili. Mnoho je jich i v naší vlasti – raději je nebudeme 
jmenovat, abychom se nedotkli citů jejich patriotů. Říkáme to proto, že naše výpověď o této 
cestě je nutně subjektivní, citově podbarvená, ale jinak to asi ani být nemůže…  

  V roce 2012 jsme se tak vydali znovu do Francie. Tentokrát to byla cesta „na sever“, 
anebo bychom ji mohli označit jako cestu po francouzských gotických katedrálách, která 
nakonec skončí někde na pobřeží La Manche. 

  

 1. den 

 Ráno vyjíždíme z Prahy kolem osmé hodiny. Tentokrát se vydáme do severní Francie, 
a proto nepojedeme jako obvykle směrem na Štrasburk, ale zamíříme severněji a překročíme 
francouzské hranice u Forbachu. Zatím jsme však na českém území a asi po hodině jízdy 
zastavíme na pumpě Shell někde u Tachova. Chceme natankovat a dát si pro povzbuzení 
kávu, která je tady docela dobrá. Ale to není důvod, proč to připomínat. Zrovna je možné za 
předem získané body koupit malý červený batoh, který mnohokrát v průběhu naší cesty 
použijeme. Ten červený batoh bude vidět na některých fotografiích z naší cesty. Proto je 
dobré si říci, odkud pochází a jak se k nám dostal. 

 Projíždíme německou dálnicí a počítáme, kolik nám ještě zbývá do konce dnešní trasy. 
Vlastně je to škoda, že člověk většinou při takovém výletu spěchá a snaží se mít Německo co 
nejdříve za sebou. Přitom je zde velmi pěkná krajina, zejména když se blížíme k Porýní, kde 
jsou vidět stráně porostlé révou, v tomto ročním období již žloutnoucí. Na vinicích se už 
začínají sklízet hrozny. Je to zejména tam, kde se dálnice přibližuje k Heilbronnu. Před 
sjezdem na Speyer stojí mešita s vysokou štíhlou věží, o kus dál je pěkně vidět letecké 
muzeum v Sinsheimu, kterému dominují supersonik Concorde a zdá se, že je tam i TU 144 a  
velký Jumbo jet Boeing 747.  

 Hned po překročení francouzských hranic u Saarbruckenu opouštíme dálnici a těšíme 
se, že po fádní jízdě uvidíme „normální“ život. Na francouzské dálnici se na rozdíl od 
německé platí. Kilometr stojí kolem 10 centů. Její stav je velmi dobrý, odpočívadla jsou 
pěkná, dobře vybavená, a celkově jsme měli pocit, že na ní není tak hustý provoz jako 
v Německu. Podle nás je na dálnici problémem jen to, že cesta je dost jednotvárná, a proto 
nudná.    

 Projeli jsme pár městeček na francouzské straně a zhruba za hodinu přijíždíme 
do Metz – česky Mety. Po cestě přes návrší Vogéz míjíme jednu z pevností Maginotovy linie 



 3

– je tam dnes muzeum, vlaje tam francouzská vlajka – prostě památník vojenské slávy. 
Možná jsme se tam měli zastavit – tak někdy příště…. 

 Hledání našeho hotelu v Metách bylo docela těžké. Měl být nedaleko nádraží, jenomže 
právě jeho okolí procházelo rekonstrukcí a prostranství před ním bylo obklopené ohradami 
s úzkými průchody pro pěší. Všude kolem bylo plno aut, a protože jsme přijížděli před pátou 
odpoledne, byla navíc i dopravní špička. Komplikací pro nás byla také naše navigace. Tím, že 
některé ulice byly uzavřené, nestačila navrhovat nové trasy, a tak jsme se všelijak točili, až 
jsme se najednou ocitli v podjezdu a když jsme z něho vyjeli – byli jsme přímo před naším 
hotelem – Le Moderne.  

 V postranní ulici byl ve dvoře prostor – patrně po staré autodílně uvnitř bloku domů - 
kde je pár míst na parkování pro hotelové hosty. Navštívit tyto prostory je také docela 
zajímavé – hned na vás dýchne atmosféra staré autodílny ze šedesátých let, kterou jsme 
mnohokrát viděli ve filmech z francouzského prostředí…  

 Druhý den ráno podjezd vedle našeho hotelu nabízí zajímavou podívanou. Stojí tam 
mladík, mávne na jedno z projíždějících aut, které mu tam zastaví. Teprve když nastupuje, si 
všimneme, že sundává z rukávu žlutou pásku s nápisem policie. Úplně jako ve francouzských 
seriálech s komisařem Moulinem. Asi to byl jeden z jeho party. Kdo ví, koho tam hledali… 

 Hovoříme-li o hotelu, pak je nutné se u nich zastavit podrobněji. Hotely si podle 
jednotlivých míst zajišťujeme pomocí booking.com. Funguje to velmi dobře, dokonce lépe 
než kterékoli jiné servery, které nabízejí podobné služby. Stalo se nám to hned poprvé, kdy 
jsme přijeli do hotelu, a tam o nás nevěděli. Tehdy nám řekli, že ten server (zřejmě to byl 
planigo) je nespolehlivý a navíc si od objednatele bere další poplatky, což booking.com 
údajně nedělá. I tak nás tehdy bez problémů ubytovali, ale za rezervaci jsme zaplatili - sice 
pár eur - ale zbytečně.  

 Při naší cestě si vybíráme hotely ve městech, která chceme navštívit. Nejsou žádné 
luxusní – k přespání úplně stačí, když mají dvě hvězdičky. Všude je čisto, uklizeno a základní 
pohodlí, které takový hotel může poskytnout. Nikde jsme se nesetkali s problémy. 

 Snažíme se vyhýbat hotelům, jako je Formule 1, kde je společné příslušenství - WC 
a koupelna - sice také čisté, ale na patře na chodbě, což je nepohodlné. Dveře do pokoje jsou 
na kód, takže pořád musíte chodit s kartičkou, ale ta je pro pokoj jen jedna. Dole v recepci se 
nabízí pouze snídaně, restaurace tam nebývá. Navštívili jsme je v minulosti několikrát, 
protože v místě jiný volný hotel nebyl. Někdy jsme tam potkali hodně různorodou 
společností, a tak si raději volíme něco jiného.  

 O něco komfortnější je systém hotelů Premiere classe. Každý pokoj má svoji malou 
buňku, kde je WC i sprchový kout. Také uspořádáním pokojů je celkově přívětivější. 
Premiere classe bývá obvykle doprovázen ještě komfortnějším hotelem Campanile ze 
stejného řetězce. Oba hotely jsou zpravidla propojeny přes společné parkoviště a mají 
restauraci, kde se dá celkem dobře a lacino povečeřet. Bývá tam však často doslova narváno, 
protože se sem ve stejnou dobu vrhnou hosté z obou hotelů. 

 Všechny tyto hotelové řetězce mají také dostatečně velká parkoviště, takže není 
problém tam kdykoli zaparkovat. Nevýhodou pro nás je jejich poloha. Jsou na okrajích měst – 
blízko sjezdu z dálnice anebo silničního obchvatu. Do centra města je to od nich někdy dost 
daleko – běžně 5 i více kilometrů. Projít se před spaním v okolí takového hotelu nemá smysl. 
Pokud se chcete večer podívat do města na osvětlené památky, v klidu povečeřet, musíte 
sednout do auta a dojet tam. Můžete si sice dát i trochu vína, protože ve Francii je dovoleno 
až 0,5 promile, ale přece jen to není ono. Proto pokud chceme poznat město a užít si večerní 
posezení se sklenkou vína, hledáme si hotel někde poblíž centra.   
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 Říkáme-li, že dáváme přednost hotelům v centrech měst, pak to neznamená, že tyto 
řetězce levných hotelů jsou špatné. Jejich výhodou je to, že se tam dá přijet kdykoliv – 
i uprostřed noci. Pokud má hotel volno, u vchodu zaplatíte platební kartou, automat vás pustí 
dovnitř a v klidu přespíte. Ráno přijde služba, která připravuje snídaně. Ta si pak zkontroluje, 
pokud se dožadujete snídaně, zda jste ji zaplatili. Výhodou těchto hotelů je cena – pokoj pro 
tři – třetí lůžko je však na palandě (Formule 1) a bývá menší, než dvě spodní lůžka vedle sebe 
- stojí zhruba 35 eur za noc. Premiere classe bývá o něco málo dražší. 

 Francouzi tento systém hotelů hojně využívají, zejména mladí nebo rodiny s dětmi, ale 
je to skutečně jen na přespání. To je vidět právě na parkovišti. S nadcházejícím večerem se 
začne zaplňovat. Hned ráno je rušno u snídaně, ale zanedlouho se parkoviště vyprázdní, 
protože hosté odjeli… Tyto hotely mají ještě jednu výhodu. Většinou mívají volno, pokud to 
zrovna není o víkendu a v okolí se nekoná nějaká zajímavá akce anebo tam nestojí některý 
z českých autobusů, které je rádi vyhledávají.  

 Na závěr ještě jedna poznámka - ve všech hotelích, které jsme na této cestě navštívili, 
byla k dispozici wifi – bezplatně a všude velmi dobře fungovala. 

 Hotel v Metách byl zařízen skromně, ale na naše přespání stačil. Z okna byla vidět 
mohutná budova nádraží. Její architektura byla nějak povědomá. Ano, byla to typická 
německá budova, prý v neorománském stylu, jakou lze vidět např. ve východním Německu, 
kam jsme v minulosti často jezdili, nebo v Bavorsku. Není ani divu – v letech 1870 – 1918 
patřily Mety do Německé říše a byly hlavním městem Lotrinska – právě v době, kdy se 
stavěly železnice a nádraží. Prostě tato budova měla zde – poblíž hranic s Francií - 
symbolizovat moc a sílu Německé říše. 

  Hned vedle je budova pošty – také velmi solidní mohutná stavba z červeného kamene, 
v podobném stylu jako jinde ve Vogézách a v Lotrinsku. Z dnešního pohledu zbytečně velká, 
možná, že ji dnes ani nedovedou využít, ale hezká. 

 Po ubytování vyrážíme na prohlídku města. Láká nás uvidět katedrálu Saint Étienne. 
Od nádraží to do centra není daleko. Katedrála je nasvícena zapadajícím sluncem, takže 
úžasně vyniká nádherná vnější sochařská výzdoba. Pořizujeme si pár záběrů, ale dovnitř již 
nemůžeme, protože právě zavírají.  

 Porozhlédneme se po centru a hledáme restauraci, kde bychom si mohli dát první 
francouzskou večeři. Původně jsme uvažovali o tom, že hned k první večeři budou mušle, ale 
nakonec jsme si řekli, že mušle si necháme až k moři a ochutnáme jiné speciality. Vybíráme 
si tříchodové menu a karafu bílého vína (1. menu: Teplý slaný koláč se šunkou / těstoviny se 
zapečeným sýrem, parmská šunka, salát / koláč s mirabelkami a drobenkou, zmrzlina, 
šlehačka. 2. menu: Salát bramborový a zeleninový /  místní specialita coq au vin - zde to bylo 
pod názvem coq au vin cocotte, kde cocotte znamená hrnec. Samotné jídlo je vlastně kohoutí 
resp. drůbeží maso dušené v omáčce z vína, doplněné mirabelkami se zapečenými brambory 
v železném zapékacím hrnci, který je to velmi horký / tiramisu ve skleničce s mirabelkami a 
se šlehačkou.  

 Na tomto místě je třeba poznamenat, proč se hned v několika pokrmech objevují 
mirabelky. Lotrinsko je oblastí, kde se „lotrinské špendlíky“ pěstují. Prý nikde na světě 
nenajdete takovou hustotu jejich keřů jako právě zde. Keře se sem dostaly někdy v polovině 
15. století. Opěvovali je mnozí básníci a leckdo tvrdí, že toto ovoce je ze všech peckovin to 
nejlahodnější. Vyrábí se z něj želé, zavařeniny, běžná i šumivá vína a destiláty. Hrdý zdejší 
slogan praví: Švestky najdete všude – mirabelky jenom u nás. V takovém množství, velikosti 
a s takovým aromatem je to nejspíš pravda. 
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 Katedrála v Metách 

 Po večeři jsme se ještě vrátili zpátky ke katedrále. Mezitím se setmělo a chtěli jsme se 
podívat, jak vypadá v nočním osvětlení. Nezklamala. Byla krásně nasvícená, a tak jsme 
neodolali a udělali pár snímků z malého stativu. Cestou potkáváme mladé lidi, kteří žebrají. 
Jeden jede na kole, ostatní utíkají vedle něj. Bylo to docela nepříjemné. 

   

 2. den 

 Ráno vstáváme brzy a po snídani (káva, mléko, čaj, máslo, med, džem, sýry, jogurt,  
müsli, chléb, bageta, sladké pečivo, džus) vyrážíme znovu do města. Je hezky. Slunce krásně 
osvětluje gotickou katedrálu ze žlutého vápence, jednu z nejcennějších francouzských 
chrámových staveb, která je teď ještě zajímavější než včera vpodvečer. Zašli jsme se podívat 
dovnitř. 43 m vysoká chrámová loď patří k nejvyšším ve Francii. Obrovská chrámová okna 
jsou zdobena barevnými vitrážemi, ve dvou oknech nalevo od oltáře jsou dílem malíře Marca 
Chagalla. Jeho typické motivy plné mystiky se svým pojetím zcela vymykají ostatním 
tradičním „učesaným“ motivům katedrálních oken, z nichž nejstarší pocházejí ze 13. století.  

 V Metách však není zajímavá jen katedrála, která stojí na vyvýšenině. Obejdeme-li ji, 
dostáváme se k řece Moselle, resp. k jednomu z jejích ramen. Právě tam se otevírá pohled 
na další velmi zajímavý objekt – je to Temple Neuf. Dokonce se tvrdí, že tento kostel je 
fotografovanější než samotná katedrála. Je to impozantní stavba v neorománském stylu 
postavená v době, kdy Mety patřily do Německé říše. Monumentalita budovy vyniká 
především proto, že má kolem sebe volný prostor, což v případě katedrály neplatí. Ta je přece 
jen více zasazena do městské zástavby a není možné tam najít takový odstup jako dole u řeky. 
Celá tato impozantní stavba měla zřejmě zase dokumentovat moc a sílu Německé říše – 
údajně byl tento protestantský kostel otevřen za účasti německého císaře Wilhelma II. Byl to 
především symbol – protestantský kostel v katolické Francii - v monumentalitě, kde se 
pokusil být protiváhou katolické gotické katedrále. 
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 O kousek dál od kostela Temple Neuf je velký komplex budov – jedna část je místní 
divadlo a opera, kulturní centrum a především prefektura departmentu Moselle. Před nimi je 
park se stříkající fontánou a záhony plnými květin. Francouzi osazují záhony docela jinak než 
u nás. Vedle jiřin kvete skočec, laskavec, luštěnice, oku lahodící zelenina jako kadeřávek 
nebo mangold, ve větru se pohupují stébla travin, voní petúnie a ke slunci se otáčí vysoké 
slunečnice. Na keřích jsou pověšené malé barevné konvičky, jako by vybízeli kolemjdoucí, 
aby je zavlažili. Celý tento komplex je ve skutečnosti na malém ostrově vytvářeným 
rozvětvenými rameny Moselly. 

 Ještě si děláme pár fotografií a pomalu se vracíme k hotelu. V centru se pak podíváme 
na komplex arsenálu, což jsou bývalá a částečně i současná kasárna.  

 V 10 hodin odjíždíme směrem na Remeš. Ale ještě dříve je před námi Verdun. Slavné 
bojiště první světové války. Místo, kde jenom v roce 1916 – kdy zde zuřila největší bitva – 
v průběhu deseti měsíců (od února do prosince) byly na francouzské straně celkové ztráty 
378 000 mužů (oficiálně to bylo 62 000 mrtvých, více než 101 000 nezvěstných a dalších 
215 000 raněných, kteří velmi často skončili jako invalidé). Na německé straně to bylo 
obdobné - celkem 337 000 mrtvých a raněných. Nezvěstní, to byli ti, jejichž těla se nikdy 
nenašla.  

 Hrůzy téhle zákopové války snad nejlépe vystihuje často citovaný dopis jednoho 
francouzského vojáka - … jeden trychtýř vedle druhého, v každém leželi tři nebo čtyři mrtví, 
Francouzi i Němci, jeden přes druhého. Jsou tady mrtví z října, pod nimi ti, co zemřeli v 
červnu, a pak už jen holé kostry těch březnových. Někteří ještě vypadají, jako by spali, modré 
a šedé uniformy jsou dnes nazelenalé. 

 Poválečné odhady uváděly, že na jeden čtvereční metr bojiště dopadlo nejméně 
6 dělostřeleckých granátů. Krajina dodnes – téměř po sto letech – nese známky války. Terén 
všude, kam se pohlédne, je vytvarovaný podle kráterů, které vyryly dělostřelecké granáty. Je 
to dobře patrně v místech, kde stávala vesnice Fleury-devant-Douaumont. Celý prostor je 
udržován jako muzeum s vyznačenými uličkami, statky atd. Jak se říká, nezůstal tam kámen 
na kameni – zde to platí doslova. Maně si člověk vzpomene na české Lidice či Ležáky, které 
byly také zcela zničeny – jen o dvacet let později a s velkou důsledností. 

 Tato bitva, kde snad každý čtvereční metr byl nasycen prolitou krví, nakonec ani 
nebyla tou největší na západní frontě. Byla však tím, co prohloubilo nepřátelství mezi oběma 
zeměmi a vedlo v konečném důsledku k další válce o dvacet let později.  

 Francouzské prameny uvádějí, že účastníky této bitvy byli na německé straně mezi 
mnoha dalšími, s jejichž jmény se pak shledáváme v dějinách druhé světové války, např. 
budoucí polní maršál Paulus, velitel 6. armády zničené u Stalingradu, tehdy nadporučík, nebo 
hitlerovští generálové Guderian a von Manstein, kteří tehdy sloužili ve štábu velitele 
německých vojsk. Byli to právě oni, kteří pak vypracovali taktiku blitzkriegu, kterou použili 
proti francouzské armádě v roce 1940 a tak se revanšovali za porážku v první světové válce. 

 Na francouzské straně byl u Verdunu zraněn a upadl do německého zajetí Charles de 
Gaulle, pozdější francouzský prezident a také jeden z architektů poválečného smíření Francie 
a Německa. Také pozdější francouzský maršál Jean de Lattre de Tassigny, který byl 
představitelem Francie při podpisu bezpodmínečné kapitulace Německa v Berlíně 8. května 
1945, byl účastníkem těchto bojů. Francouzi na památku svých hrdinů nezapomínají. 

 Prohlédli jsme si bojiště – viděli jsme obnovenou pevnost Douaumont, dnes kostnici a 
rozsáhlý hřbitov, který k ní přiléhá. Nešli jsme dovnitř, probíhaly tam nějaké opravy, ale 
hlavně na celém bojišti na člověka padá tíseň, uvědomí-li, kolik lidí tam zemřelo -  a proč 
vlastně? 
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 Zastavili jsme ještě u muzea bitvy a také u dalšího památníku – bajonetového zákopu.  
Je to připomínka známé fotografie, která výstižně dokumentuje hrůzy zákopové války. Na té 
fotografie je vidět řadu bodáků trčících ze země. Byli to francouzští vojáci připravení 
v zákopu vyrazit do útoku, když je zasypal a zaživa pohřbil blízký výbuch dělostřeleckého 
granátu. 

Dnes je tento zákop překryt poměrně nevzhledným betonovým monstrem, které ho 
zakrývá a vytváří nad ním jakousi střechu. Místa, kde spočívají těla jednotlivých vojáků, jsou 
označena kříži. Mohutná stavba se nám zdá neúměrná pietnímu místu. Možná proto, že ho 
známe z dřívějších fotografií, jsme o něm měli jinou představu. 

  Ještě snad malou poznámku. Velkou část bojiště pokrývají lesy. Jsou to relativně 
mladé lesy – převážně listnaté, jak je v této části Francie obvyklé - protože původní byly 
do posledního stromu zničeny. Lesy jsou tu i proto, že celé bojiště je pokryto spoustou 
nevybuchlé munice – podle odhadů až pětina granátů nevybuchla a zůstala po válce v zemi, 
kterou neměl nikdo odvahu odminovat. Navíc některé z těchto granátů také obsahovaly 
bojové plyny – jak bylo bohužel za první světové války obvyklé. 

 Opustili jsme bojiště, které leží na východ od Verdunu, a zastavili se v samotném 
městě. Zaparkovali jsme u jednoho kostela na nábřeží řeky Meuse a vyrazili se podívat na 
nedaleké návrší se sochou symbolizující Verdun. Byl to opět památník připomínající válku, 
ve které bylo město velmi poškozeno. Byl odtud také hezký výhled na východní část města. U 
památníku jsme potkali studenty, kterým zrovna skončila škola. Zvědavě si nás prohlíželi 
a pak se osmělili zeptat, odkud jsme. Že je Česká republika v Evropě, věděli, že je v EU také, 
ale na dotaz, jaké je naše hlavní město, už se nechytali. Nevypadali jako Francouzi a pak na 
sebe prozradili, že pocházejí z Balkánu, z Kosova.   

 Byl krásný teplý den a tak jsme ještě seběhli dolů a na chvíli se posadili na nábřeží. Na 
řece bylo zakotveno několik obytných lodí. Jedna byla docela velká a bylo vidět, že je 
obydlená – rozvěšené prádlo a na palubě auto – malý Renault R5. Když někde zakotví, 
přemístí ho zřejmě na pevninu a zajedou si tam, kam se lodí nedostanou. Voda v Meuse 
nevypadala právě vábně – měla zelenou barvu, takže by do ní člověk asi nevlezl. Ale jinak 
musí být bydlení na lodi či putování po vodě velmi romantické…. 

 Vyrazili jsme dále k dnešnímu cíli. Po cestě bylo městečko Sainte-Menehould. 
Typické město střední Francie, upravené prostranství před radnicí, malé obchůdky, spousta 
květin. Nás však zaujalo něco jiného – slavný rodák, na kterého by si měli lidé na celém světě 
vzpomenout vždy, když si připíjejí šampaňským.   

 Ano, Dom Perignon, vynálezce šampaňského, se narodil v roce 1639 právě zde, 
v Sainte-Menehould – tedy bezmála před čtyřmi stoletími. V roce 1670 se mu poprvé podařilo 
najít tu správnou kupáž vína a od té doby má lidstvo jeho skvělý vynález k dispozici. Musíme 
se vyfotografovat u jeho sochy, kterou mu krajané postavili na malém náměstí. Perignon je 
zde vyobrazen jako poněkud nahrbený stařík. V Epernay, v nedalekém centru výroby 
šampaňského, je ale vypodobněn jako vzpřímený důstojný mnich. Která podoba je ta pravá, 
kdo ví? 

 A pak už vyrážíme k Remeši. Vítá nás kruhový objezd, kde nám několika modely 
dvouplošníků z počátků letectví připomínají postavu Henri Farmana. Byl to jeden 
z průkopníků letectví ve Francii, který právě zde, v Remeši, organizoval první letecká 
vystoupení.   

 Kruhové objezdy ve Francii, to je kapitola sama pro sebe. Kdyby to šlo, zastavit se 
vždy pěkně uprostřed, vytáhnout fotoaparát a zvěčnit atmosféru toho, na co nás chtějí 
upozornit, mohla by vzniknout velmi zajímavá kniha. Kruhové objezdy ve Francii, to jsou 
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místa, kde se na malém prostoru prezentuje město, či region, kam právě vjíždíme, nebo které 
opouštíme. Pokud někde vidíme pěkně v řadě zasazenou révu a před ní vinařský lis, 
pochopíme, že jsme ve vinařské oblasti. Tam, kde je na písku loďka a rybářské náčiní, tušíme, 
že moře je nedaleko. Někde stojí třeba velký žebřiňák osázený množstvím květin, jinde jsou 
ukázky místních výrobků.  

 Skoro se nám zdá si, že jednotlivá místa mezi sebou soutěží o to, kdo bude mít 
výzdobu originálnější, ale můžeme se samozřejmě mýlit. Když jsme jeli poprvé do Colmaru, 
hned nás upoutala zmenšenina sochy Svobody, která stojí v New Yorku. Spojí tam proto, že 
její autor se v Colmaru narodil. Je dobré si kruhových objezdů všímat a pamatovat si, co na 
nich bylo, protože výzdoba opravdu není náhodná, ale důkladně promyšlená. Tam, kde to 
vypadá, že se nezmohli na nic jiného, než postavit kousek zdi, záhy pochopíte, že jste právě 
vjeli do místa, kde je velká pevnost atd. Třeba vás to také zaujme, ale to nesmíte cestovat po 
dálnici, tam nic takového nenajdete.  

 V Remeši jsme si našli hotel d’Alsace. Doslova za rohem byla radnice a jen o kousek 
dál to bylo ke katedrále a do uliček centra.  

 Hotel byl zajímavý. Jako většina takových dvouhvězdičkových hotelů neměl dole 
restauraci, takže nenabízel snídani. Vzhledem k poloze tohoto hotelu mu může jen těžko něco 
konkurovat. Ale hodí se jen pro samostatné turisty, jako jsme my. Pro zájezd by nebyl 
vhodný, autobusem se k němu nedostanete.  

 Malý, ale úpravný a čistý pokoj nás překvapil. Na jedné straně byla neúplná přepážka 
se zasouvacími dveřmi. Když jsme za ni nahlédli, ukázalo se, že je tam skryto příslušenství – 
umyvadlo, WC a sprcha. Trochu nezvyklé pro naši praxi - zatím nikde jsme se nesetkali s tím, 
že by jen tenká stěna, která nesahá ani do stropu, oddělovala WC a sprchu od ostatního 
pokoje, ale ve Francii je to zřejmě možné. Skoro se zdálo, jako by tento hotel v minulosti 
sloužil i jiným účelům – zajít si tam na hodinku s nějakou prodejnou ženštinou, hygiena hned 
vedle postele. Kdo ví. Docela by nás zajímalo, zda by takový hotel prošel našimi 
hygienickými předpisy.  Není na tom jistě nic špatného, jen je to pro nás nezvyklé. Hotel 
nebyl drahý – asi 55 eur za pokoj na přespání v centru města je dobrá cena….   

 Šéf hotelu je velmi milý a přátelský člověk. Hned při příjezdu nám radí, abychom 
zaplatili parkovné jen do 21 hodin, protože v době od 21 do 9 hodin se neplatí, takže nás to 
stálo jen 0,5 €, a také nás upozorňuje, že večer musíme jít ke katedrále, že tam bude večerní 
představení. Vyrážíme proto do města a po chvíli se zastavujeme na menším náměstí 
porostlém nízkými stromy sestřihanými tak, aby se pod nimi dalo chodit a přitom vytvářely 
stín. Je tam i takový malý amfiteátr, kde se právě chystá nějaké představení. 

 Posedíme si ve venkovní zahrádce u kávy a prohlížíme si protější dům, kde je výstava 
připomínající slavného francouzského ministra Colberta. Je to jeho rodný dům, protože se 
v Remeši narodil. Je významnou postavou francouzských dějin – v polovině 17. století, za 
Ludvíka XIV., byl ministrem financí. To by nebyla taková zásluha, jako to, že s využitím 
hospodářské teorie merkantilismu chtěl oživit francouzskou ekonomiku zaváděním 
ochranářských cel na dovoz, podporoval zakládání manufaktur a budoval nové přístavy. 
Založil také francouzskou akademii věd.  

 Jdeme ke katedrále – tradičnímu místu korunovace francouzských králů, která je jen 
kousek odtud. Je úžasná.! Už jsme stáli před mnoha katedrálami, ale tahle je mimořádná. 
Vyzařuje z ní taková energie, která vás doslova rozechvěje…. 

 Byl už čas k večeři, a tak jsme se rozhodli, že se povečeříme na nádvoří paláce Tau, 
sousedícího s katedrálou. Byl teplý večer a my jsme seděli venku a mohli se dívat na 
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katedrálu z boku. I tam je v každém opěrném sloupu socha anděla. Jakmile se začalo stmívat, 
reflektory osvítily řadu soch pod tympanonem a věžičky na střeše. Byl to krásný zážitek. 

 Na jídelním lístku byla kromě jiného andouillette. To je místní specialita, kterou je 
těžko k něčemu z naší kuchyně přirovnat. Není to ani klobása, a také to není jitrnice či jelítko, 
i když tak na první pohled vypadá. 

  Vzniká tak, že se použije vepřové střevo – to tlusté střevo – které u nás používáme na 
výrobu jelítek při domácí zabíjačce, ale toto střevo se naplní úplně jinou surovinou. 
Do andouillette se – podle našeho odhadu - dávají vnitřnosti, jako jsou hovězí či telecí dršťky 
anebo vepřový žaludek – ten se u nás při domácí zabíjačce používá jako obal na tlačenku. 
Možná, že se dovnitř dávají i střeva, ale žádné jiné vnitřnosti jako třeba játra apod. To vše je 
nařezané na proužky, jakoby na nudle, spíše než nasekané nadrobno. Andouillete se podává 
zpravidla opečená. Přirozeně, že její úprava se liší krajově. My jsme si dali alsaskou.  

 Až potud by to bylo všechno pochopitelné. Hlavní překvapení pro našince však přijde, 
když ji zakrojí. Je to velmi zvláštní odér. Dalo by se to přirovnat k tomu, když se na zabíjačce 
málo vymývají střeva a trochu té vůně v jejich obsahu tam zůstane přítomno. Prý je to právě 
to správné, co na tom místní fajnšmekry láká. 

 Andouillette jsme jedli už vícekrát – právě na východě Francie – a vždycky to mělo 
tuto stejnou vůni. Ne každému našinci se to bude líbit. Nakonec je i dost těch, kteří nemají 
rádi kozí sýry – právě pro jejich zvláštní vůni. Ale věřte, že je to velmi dobré a ochutnat 
všechny místní speciality je přece důvodem, proč do takové země jedeme. Servíruje se na 
prkénku s hořčicí a s bramborou opečenou ve slupce. Když si k tomu dáte ještě dobré červené 
či růžové víno – je to delikatesa…  

 Jistě, ne každý holduje výše zmíněné specialitce, proto druhou večeří byl zapečený 
camembert v keramické misce, na povrchu posypaný drobnou drobenkou, k tomu na prkénku 
salát, miska s bramborami a mistička medu. Velmi chutné! 

 Při večeři se postupně stmívalo a pojednou zhaslo osvětlení katedrály. Bylo to 
znamení, že světlená show brzy začne. Rychle jsme proto zaplatili, abychom byli včas 
na prostranství před katedrálou, kde už stálo hodně lidí. 

 Představení bylo nádherné. Na přední stěnu katedrály se za zvuků hudby a zpěvu 
promítala animace, jak se katedrála stavěla (po stěně se rozbíhají malí mužíčci s kladívky – 
stavitelé chrámu; zdola se vynořují postavy, které se zvětšují a stále se klaní – symbolika 
korunovace). Obrysy stavebních kontur se prohýbaly, posouvaly se nahoru, šikmo, do stran, 
až se postupně barevně osvětlovaly jednotlivé sochy, resp. jejich skupiny, či výjevy nad 
jednotlivými portály. Finále představení bylo strhující. Celá fasáda katedrály byla nasvícena 
barevně tak, jak vypadala po svém dokončení, to znamená, když byly sochy barevně 
polychromovány. Uvádí se totiž, že ve středověku byly všechny sochy a dekorativní prvky 
fasády barevné.  

 Udělali jsme tam pár fotografií ze stativu, to ale ani při nejlepší vůli nezachytí 
atmosféru daného okamžiku. 

 Přemýšleli jsme, jak taková katedrála ve své mohutnosti a bohatosti obrazů musela 
působit ve 13. století na negramotného člověka, který k ní šel ze své ubohé chalupy dlouhé 
hodiny, možná i několik dní, ačkoliv se jinak za celý svůj život nevzdálil z rodné vesnice více 
než na pár kilometrů, udřený, třeba i hladový… Jak zdrcující pocit musel mít z mohutnosti 
a síly náboženství, které dokázalo vybudovat takovou stavbu. 

 Vracíme se do hotelu. Všude je plno lidí - večeří u stolků venku před restauracemi. Je 
teplo a město žije... 
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.  

Remešská katedrála v noci 

 3. den 

 

 Ráno je zase hezké a slunečné. V hotelu nemáme snídani, a tak jdeme do města 
do nejbližší kavárny na obvyklou kávu a croissant. 

 Hned za rohem hotelu však je jiná atrakce – na náměstí před radnicí a v přilehlých 
ulicích začíná sobotní trh. Co všechno je tam nabízeno ke koupi – jeden stánek je plný jahod, 
druhý nabízí jen mirabelky, další květiny nebo nepřeberné množství zeleniny, jinde jsou 
rozloženy různé druhy chlebů, nebo sýrů, ryby a také houby – zejména lišky. U všeho je 
napsáno, že jde o francouzský výrobek, resp. výpěstek. Je možno si koupit i koberce – nové 
perské s pestrými vzory, o kus dál někdo nabízí starožitné židle. I takové je ráno v Remeši. 

 My však nakonec zamíříme ke katedrále, kterou jsme včera viděli v noci při iluminaci 
a teď ráno máme možnost vidět ji za denního světla. Katedrála je zasvěcena Panně Marii. 
Vznikala od roku 1210 po dobu asi 100 let. 

 Je to nádherná stavba, kterou je velmi těžké popsat – celá kniha by na to byla málo. 
Jen vypodobnit sochařskou výzdobu, galerii králů a všechny výjevy na vstupních portálech by 
trvalo dlouho. Charakteristickým rysem katedrály je „značný výskyt“ andělů. Najdeme je 
skoro všude – v portálech, pod oblouky klenby, na špičkách malých věžiček i ve výklencích 
opěrných pilířů. Všichni mají v tváři velmi jemný úsměv, a proto se jí říká katedrála smějících 
se andělů. 

 Vůbec nejslavnější je ten z výjevu Zvěstování na pravé straně středního portálu 
hlavního průčelí, který díky svému líbezně se usmívajícímu obličeji dostal přezdívku „Úsměv 
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z Remeše“. Tento anděl, jehož úsměv, spíše jen pousmání, je výrazem hrdosti a současně i 
neskrývané radosti, zvěstuje Panně Marii, že je samodruhá, že čeká narození božího syna. 

 Socha patří k typickým dílům École Champenoise, jež ve 13. století vytvořil 
v remešské katedrále řadu osobitých děl, která mají společné to, že zachycují mladé štíhlé 
osoby s jemným přátelským výrazem.  

   

 Není divu, že právě v této katedrále byli korunováni francouzští králové. Uvnitř 
nalezneme kámen, kde je napsáno, že na tomto místě pokřtil biskup Remi franského krále 
Clovise – neví se, zda to bylo roku 496 nebo 499, ale o místě, kde se tak stalo, se ví přesně…   

 U hlavního oltáře jsou okna s vitrážemi Marca Chagalla. Na postranních oknech je 
zobrazena výroba vína, šampaňského a další výjevy ze života. 

 V Remeši se objevují dvě české stopy. Jedna se vztahuje k roku 1398, když přijal 
Karel VI. českého krále Václava IV., druhá k Sázavskému klášteru, kde prý vznikla starší část 
Remešského evangeliáře, psaná cyrilicí. (Ve 14. století ji Karel VI. věnoval nově založenému 
klášteru v Emauzích.) 

 Katedrála Notre Dame je zvenku impozantní. Její čelní strana obrácená k náměstí je 
zdobená mnoha sochami a jako celek působí jako by byla z krajkoví. Podle našeho názoru je 
dokonce hezčí než pařížská Notre Dame.  
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 Seděli jsme před ní dlouho, znova a znova jsme si prohlíželi sochařskou výzdobu, ale 
hlavně jsme na sebe nechali působit energii, kterou vyzařovala. Byl to velký zážitek, který si 
dlouho udržíme v paměti.  

 Zašli jsme se ještě podívat do města. Viděli jsme také hezkou budovu divadla a další 
výstavné budovy v centru, jen kousek od katedrály. 

 Remeš má ještě jednu technickou zvláštnost – tramvaj. Při procházce městem si 
všímáme tramvajových kolejí. Jsou to vlastně tři koleje. Dvě normální a uprostřed mezi nimi 
je položen ještě jeden železný pás. To je napájecí kolejnice, protože nikde nejsou vidět troleje.  
Tramvaj, která tu jezdí, je i ve Francii unikátem - prý je to spíše pokusná konstrukce. Jezdí 
tiše a celkově je velmi elegantní. Upřímně řečeno, je daleko hezčí a asi i účelnější než 
tramvaje, které dnes jezdí v Praze.   

 Bylo by toho k vidění ještě více, ale protože dnes ještě směřujeme dále k pobřeží, 
opouštíme Remeš a další zastávkou je Soissons. Malé město, na které upozorňuje naše mapa, 
že by mělo být zajímavé. A tak se vydáváme k další z mnoha katedrál. Už z dálky však 
vidíme jen jakési torzo gotické katedrály – dvě samostatně stojící věže a mezi nimi jen přední 
stěna s velkým kruhovým otvorem, kde původně musela být rozeta, jako tomu bývá ve všech 
gotických katedrálách.  

 Když jsme přišli blíže, uviděli jsme další velké prostranství a jen jednu nepoškozenou 
budovu. Ukázalo se, že nejde o důsledek válek, ale o pozůstatek bouřlivé doby Velké 
francouzské revoluce. Tato katedrála Saint-Jean en vigne – Svatého Jana na vinici - patřila k 
opatství, které bylo zrušeno právě za revoluce, a mniši byli vyhnáni. Pak sloužila armádě 
a nakonec již byla natolik poškozená, že nebyl dostatek peněz na její obnovení, a tak byla 
prodána dvěma řemeslníkům, kteří některé její části postupně rozprodali. V dobrém stavu se 
zachovala ještě jedna klášterní budova, jejíž vnitřek je zřejmě natolik fotogenický, že se tam 
právě fotografovala nevěsta se ženichem. V jedné z budov tohoto napůl opuštěného areálu 
bylo WC – přístupné bez poplatku, čisto, voda, papír, utěrky. Pořád se máme od Francouzů co 
učit.  

 Na celkovém stavu této katedrály se podepsalo také to, že Soissons bylo v uplynulých 
staletích mnohokrát místem, kudy procházely nejrůznější armády – např. ruská a pruská 
vojska táhnoucí k Waterloo. Také za první světové války bylo město velmi těžce poškozeno – 
fronta tu prošla několikrát – a je považováno za jedno z mučednických měst. 

 Nedaleko tohoto torza je ještě jedna katedrála – Saint-Gervais, ale dovnitř jsme se 
nedostali, probíhaly tam nějaké opravy, proto bylo zavřeno. Poseděli jsme v nedalekém bistru 
a pozorovali místní život.  

 A propos - káva. Když si zde objednáváte kávu, je dobré si dát pozor. My, Češi, jsme 
zvyklí si v kavárně u nás doma objednat preso. Pokud ve Francii požádá člověk o preso v 
domnění, že je to totéž, jako u nás, může se dočkat překvapení. Mohl by totiž dostat sklenici 
piva. Hovorově je točené pivo označováno jako pression, což zní téměř jako české preso. 
Proto je potřeba si dát záležet a pěkně vyslovit espreso, pak se jistě dočkáte šálku lahodné 
kávy velikosti českého presa pikola.    

 Vydáváme se zase o kus dále. Projíždíme mezi obrovskými lány polí, na nichž je nízké 
strniště pískové barvy. Připadáme si jako na poušti. Naše velké šíré rodné lány jsou 
ve srovnání s těmito jen drobnými políčky. 

 Další zastávkou na cestě byl Noyon. Také menší městečko na řece Oise. My se však 
nevěnujeme řece. V centru vidíme další katedrálu – Notre-Dame de Noyon – opět tedy Panny 
Marie. Venkovní architektura není příliš originální a zajímavá. Ovšem vnitřek je zcela jiný.  
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Tam je to krásná gotika. Zrovna se chystali na svatební obřad, protože právě připravovali 
květiny a roznášeli židle pro hosty, ale nechali nás v klidu si vnitřek prohlédnout. Jen jsme 
odešli, rozezněly se zvony a začali přijíždět svatebčané. 

 Směřujeme do Amiens. To je centrum oblasti, která se nazývá Pikardie. Po cestě 
vidíme nejednu upoutávku na muzeum, památník, či hřbitov vojáků z první světové války. 
Často jsou v angličtině. Území na východ od Amiens bylo totiž v první světové válce 
operačním prostorem pro anglickou armádu. Právě zde došlo v roce 1916 k další neobyčejně 
krvavé bitvě – bitvě na Sommě. Za pouhých pět měsíců zde britské ztráty dosáhly více než 
200 tisíc padlých a nezvěstných, francouzské přesáhly 70 tisíc padlých a nezvěstných. 
Celkové ztráty na mrtvých a raněných včetně německé armády přesáhly 1 milion mužů.  

 Je dobré si také připomenout ještě jeden fakt – při zahájení útoku bylo za prvních šest 
minut vyřazeno z boje 30 000 mužů – zabití a ranění. V historii britské armády je proto 1. 
červenec 1916 považován za nejtragičtější den – ztráty dosáhly těžko uvěřitelných 60 tisíc 
vojáků, z toho třetina padlých. Výsledkem této bitvy byl – po pěti měsících bojů - postup 
vojsk o zhruba deset kilometrů.  

Projíždíme územím severní Francie, kudy se přehnaly nesčetné války a boje. První 
historické záznamy hovoří o tažení římských legií a od té doby tudy prošla snad každá velká 
evropská válka. Je dobré se zamyslet nad nedávnými válkami, jak nad tou první – někdy jí 
říkají Francouzi Grande guerre – tak nad druhou.  

U nás doma si možná málo uvědomujeme, jak moc zasáhla Francii právě první 
světová válka. Celou dobu se bojovalo na jejím území. Německo, které zaútočilo, získalo 
nespornou výhodu a frontové linie se stabilizovaly na území severní Francie. Zhruba v těch 
místech, kudy jsme projížděli a ještě v daleko větší míře na sever od nich. Mnohé památky, 
které dnes obdivujeme, byly poničeny – remešská katedrála Notre-Dame byla jednou 
z hodně poškozených, usmívající se anděl zvěstující Panně Marii má dodnes ulomené křídlo 
a také část ruky. Jen tak mimochodem – právě tyto kulturní památky poškozené v první válce 
byly postupně obnovovány. Nejednou se dočtete, že opravy byly dokončeny v roce 1937 či 
1938 - a za dva roky to všechno začalo znova…. 

 Území, kudy procházela fronta, však bylo zničeno zcela – historici uvádějí, že právě 
v těchto letech se německá armáda naučila provádět svoji taktiku spálené země, kdy při 
ústupu likvidovali úplně vše. Byly to jednak rozvinuté průmyslové oblasti severu, a pak také 
tradiční zemědělské oblasti – Champagne. To vše bylo nutno obnovit. 

 Byl však problém, s kým tyto ztráty zacelit. Francie ztratila za války 1,2 mil. mužů. 
Tehdy měla kolem 40 mil obyvatel, a tak si snadno spočítáme, že zhruba desetina mužů ve 
věku 20 – 60 let se z války domů již nevrátila a nesporně více bylo těch mladších. K tomu 
připočtěme statisíce invalidů.  

 Nelze se proto divit, že konec této války byl pro Francouze zdrojem nesporné hrdosti. 
Kapitulace Německa se odehrála v Compiègne, které leželo nedaleko naší trasy a kam jsme se 
již nestačili podívat. Určitě ho však příště nevynecháme. 

 Bylo to prý tak, že 8. listopadu 1918 přijela německá delegace do Compiègneského 
lesa do štábu vrchního velitele spojeneckých vojsk maršála Foche.  

 Maršál Foch, který neuznal za vhodné podat svým bývalým nepřátelům ruku, se stroze 
otázal - „Co si přejete, pánové?“ 
 „Chtěli bychom znát vaše návrhy na příměří.“  – odpověděla německá delegace. 
 „Nemáme žádné návrhy na příměří…,“ prohlásil maršál Foch „nám se válčení 
zalíbilo…“ 
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 „My však potřebujeme vaše podmínky. Nejsme schopni bojovat dál…“ 
 „Vy jste přišli  p r o s i t  o příměří? To je potom něco jiného….“ 

 Zda to bylo právě takto, či jinak, dnes už asi nikdo nezjistí. A jak známo, dějepis 
nemůže být jen výčtem jednotlivých dat – musí být zalidněn konkrétními osobami, jejich činy 
a také jejich výroky. Snad i proto se nám tahle interpretace a tento dialog o vyjednávání 
příměří v té hrozné válce, kterou nikdy před tím lidské dějiny nepoznaly, líbí. Bohužel za 
dvacet let tu byla válka ještě horší….  

 Škody na majetku a ohromné lidské ztráty v první válce poznamenaly francouzskou 
společnost jako celek. Armádu pak začali budovat jako armádu, která bude sedět 
v pevnostech, aby se vyhnuli ztrátám na lidech a samozřejmě tam byla nechuť k další válce. 
To mělo dopady i na nás. Těžko si představit, jak mohli politici předválečného 
Československa za této situace spoléhat na pomoc Francie. Ovšem kde jinde mohli hledat 
spojence?  

 Je jisté, že vyhlášení války kvůli tehdejšímu Československu by francouzská 
společnost nemohla nikdy podpořit. Jít do války, která jim ještě nedávno zničila zemi, a padlo 
v ní tolik lidí, prostě nebylo možné pro naprostou většinu společnosti, která dokonce žila 
v představě, že zavládne mír a že ta první válka byla také poslední – proto jí říkali Velká 
válka. 

 Možná, že měli naši tehdejší politici po této zemi trochu více cestovat, aby viděli, 
kolik je tam památníků padlých a jak mnoho je na nich jmen. Pak by museli pochopit, že lidé 
nebudou ochotni jít do žádné války, dokud i jim nezačnou padat bomby na hlavu. A navíc si 
francouzští generálové a politici nevzali poučení z toho, jak vést příští válku. To němečtí 
generálové pochopili právě u Verdunu.  

 Pokud jde o druhou válku, pak ani tam nemáme dosti dobrou představu o jejím 
průběhu ve Francii. Moc dnes nevnímáme, že francouzské přístavy na atlantském pobřeží, kde 
za války byly základny pro německé ponorky, byly anglo-americkými bombardéry soustavně 
bombardovány a z velké části zničeny. Navštívili jsme před časem Saint-Malo. Krásné 
starobylé město sevřené v pevnostních hradbách, po nichž vede promenáda s kouzelnými 
pohledy na moře a hru přílivu a odlivu. Toto město bylo za války kompletně zničeno a dnes 
by na něm nikdo nenašel žádné škody po válce. Jen opodál v parku na návrší přes zátoku jsou 
zbytky německého bunkru.  

 Přístav Le Havre, jak uvádějí turistické průvodce, byl také za války téměř úplně 
zničen. Po válce byl obnoven a dnes je příkladem moderní poválečné architektury. Např. 
v Amiens bylo za první války zničeno 6000 domů a obnova města do druhé války nebyla 
dokončena, přitom v ní bylo město ze 60 % znovu zničeno. Toho, že se podařilo mnohé 
z kulturních památek opravit po válce, bychom si měli vážit, protože máme jako turisté kam 
jezdit. Kolik jen úsilí a peněz stála jejich obnova? Přitom někde se dozvíte, že jejich obnova 
byla dokončena teprve v polovině šedesátých let.  

 Pokud jde o druhou válku, nemluvíme o lidských obětech, kterých také nebylo málo. 
V literatuře – při popisu jednotlivých měst např. Soissons – se ve francouzské mutaci 
wikipedie nejednou uvádějí hrdinové domácího odboje, kteří byli za války popraveni za odboj 
apod. Také na pobřeží se lze potkat s památníky, kde se např. uvádí, že z toho místa odjeli do 
Anglie bojovat proti nacismu hrdinové … Myslíme si, že Francie si těchto svých hrdinů velmi 
váží – je vidět, že všechny památníky jsou udržované a upravené.  

 Také proto si myslíme, že je dobré nezůstávat jen na dálnicích, ale jet normálními 
silnicemi, projíždět i jiná města, než jenom vyhlášené turistické destinace. Snad právě takové 
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cesty umožňují lépe pochopit život země, resp. nevidět jen turistické pozlátko. Poznat 
skutečný život takové země by však vyžadovalo mnohem více času…. 

 Při cestě na Amiens je už z dálky vidět vysoká věž. Připomíná maják, ale co by dělal 
maják tak daleko od moře? Po čtvrt hodině jsme už hodně blízko – je to obytný a kancelářský 
dům, přímo proti nádraží od známého architekta Perreta, vysoký 110 m. Také se mu říká 
Perretova věž.  

 Podobá se hranolu. Ten základní přesahuje polovinu a na něm jsou pak další – asi tři – 
již menší hranoly a šestihran. V noci je celá věž barevně osvětlena a barvy se postupně mění. 
Je to velmi hezký symbol moderní architektury.   

 Budova nádraží je na místě už čtvrtá v pořadí – protože bylo zcela zničeno jak v první, 
tak ve druhé válce a stavba z padesátých let byla po roce 2000 znovu zásadně rekonstruována. 
Prostranství před ním je překryto střechou, která zasahuje i nad cestu, po které přijíždíme. 
Máme trochu problém najít náš hotel. Silnice, kde máme odbočit, je čtyřproudá, prostřední 
pás je neprůjezdný a my musíme doleva. Nakonec se nám podaří někde otočit a pak naštěstí 
vidíme směrovku k hotelu. Navigace má zase problém - navíc k hotelu musíme přes pěší 
zónu, kde je v sobotu odpoledne při dobrém počasí plno lidí. Ale všechno se nakonec podařilo 
a my jsme v centru - před hotelem de Normandie. Je to skoro stejný typ jako v Remeši a když 
po chvilce najdeme i místo na parkování, jsme spokojeni. 

 Z hotelu to je na náměstí ke katedrále doslova kousek – za pět minut jsme tam. 
Usedáme k večeři. Objednáváme si jako vždy dvě odlišná jídla, abychom poznali více 
krajových pokrmů. Jako předkrm si dáváme chuťově vynikající zapečené hlemýždě 
s bylinkovým máslem a výraznou chutí česneku s chlebem. Losos s opečeným toastovým 
chlebem, smetanovým krémem a bylinkami chutná také výborně. Jako hlavní jídlo vybíráme 
biftek s hořčicovou omáčkou s celým pepřem a hranolky a kachní prso jako minutku 
servírované na bramboráčku, doplněné zelným salátem s koprovou zálivkou. K tomu růžové 
víno, karafa vody na stole je samozřejmostí. Číšník, který procházel kolem našeho stolu, strčil 
do lahve, která byla z třetiny vypita. Jako omluvu donesl okamžitě novou. Večeři ukončujeme 
ještě kávou. 

 Pak už jdeme před katedrálu, protože víme, že se bude konat světelná animace. Když 
se v 90. letech 20. století čistilo západní průčelí laserem, objevily se na různých místech 
zbytky polychromie – sochy byly původně barevné. Po podrobném studiu byla vypracována 
technologie, která je schopna promítnout na průčelí původní barvy. A tak se tady v rámci 
večerního představení probouzejí skulptury do nového života. 

 Ještě před začátkem se před chrámem objevuje starší flašinetář. Zastaví se, točí klikou 
a už se linou staré písničky. Dětem rozdává pohlednice, od posluchačů dostává nějaké drobné 
a zase se posune o kus dál. Pak se rychle vytratí, protože začíná projekce, která trvá tři čtvrtě 
hodiny. Představení je doprovázeno lyrickým vyprávěním ženy, podbarveným hudbou.  

 Nejprve jsou nasvíceny 3 spodní portály se sochařskou výzdobou. Jednotlivé sochy 
vystupují z fasády jako samostatné postavy. Tvůrci tohoto představení dokázali každou ze 
soch nasvítit tak, že má přirozenou barvu obličeje, vousů a vlasů, na šatech jsou zřetelné 
barevně odlišné lemy, spony na páscích i přezky na botách. Každá socha v barvě vypadá, jako 
kdyby byla živá. Barevné jsou i šroubovice na ozdobných sloupech, jejich hlavice atd. 
Několikrát byly nasvětleny i postavy v horní části, pak se objevily stříbřité obrysy nebo 
barevné kontury celé stavby.  

 Během animace přicházeli lidé k fasádě a prohlíželi si ji zblízka. Nakonec jsme 
neodolali a přesunuli se také přímo ke stavbě. To byla teprve krása! Mohli jsme zblízka 
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obdivovat přesné prokreslení figur a barevné detaily do všech podrobností. Tak vypadá 
spojení moderní techniky s historickou architekturou. 

 

Katedrála v Amiens 

  

  4. den 

 Ráno je opět hezky a slunečno. Posnídali jsme v hotelu. Jídelna je zde velmi hezká, v 
prostorné místnosti s barevnými vitrážemi v oknech je krb. Je to zřejmě bývalé apartmá 
majitele hotelu v secesním stylu – uděláno s velkým vkusem.  

 Švédský stůl nabízí müsli, croissanty, bagety, máslo, sýry, jablka, jogurty, různé druhy 
džemů (samozřejmě i mirabelkový), k pití džus, káva, čaj nebo mléko. Super nabídka za 
7,5 €/ os. 

 Je nedělní ráno, střed města je ještě klidný a v ulicích je téměř liduprázdno. Jdeme se 
podívat k řece Somme, která se tu rozlévá do několika ramen. Některá jsou možná 
pozůstatkem vodních příkopů chránících ve středověku město. Jsou tu přízemní, nepříliš 
výstavné domy, bývalé dílny apod. Na nábřeží jsou četné hospůdky a kavárny. V přilehlých 
ulicích se zřejmě chystá nějaká slavnost. Je vidět, že sem, do míst bývalých doků, se lidé 
chodí bavit, popít i pojíst. Procházíme kolem stánků, kde prodejci v dobových oděvech 
nabízejí místní kulinářské speciality, rukodělné výrobky i drobné umělecké předměty. Je zde 
velmi příjemná atmosféra. 

 Na vodě pozorujeme zvláštní lodi. Na každé sedí alespoň dvacet mužů s pádly. Na 
zádi je šikmý nástavec, který sahá do výšky asi metr a půl nad palubu lodi a na konci je malá 
plošina. Pak pochopíme, k čemu slouží taková podivná loď. Na řece probíhají svérázné 
zápasy podobné rytířským turnajům, kdy se proti sobě rozjeli dva rytíři s dřevcem, aby 
vyhodili toho druhého ze sedla. Vždy dvě posádky lodí oblečené do sportovních dresů se 
rozjíždějí proti sobě. Na plošince stojící muž má také štít, aby se jím kryl před útokem 
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soupeře. Má za úkol podobným dřevcem shodit svého soupeře do vody. Je přitom spousta 
legrace. Zápasy netrvají dlouho – hned první nájezd a je hotovo – někdo se neudrží a spadne 
do vody. Do toho diváci, kteří povzbuzují své favority, a nakonec poháry pro vítěze. Příjemná 
podívaná. Národ se baví… 

 V této části města jsou k vidění i další hezké domy, protože podél zřejmě bývalého 
vodního příkopu dnes byly postaveny moderní malé domy, které zachovávají ráz původní 
zástavby. Stojí za zhlédnutí…. 

 Na rohu náměstí před katedrálou je malá kavárna, kde si dáváme ranní espreso 
tentokrát s několika zákusky – jsou vynikající. Je to příležitost znovu si prohlédnout úžasnou 
stavbu. Notre-Dame d’Amiens se vyznačuje tím, že jedna její věž je o trochu nižší než druhá 
– možná je v tom nějaký skrytý symbol. Tato katedrála je nejvyšší gotickou katedrálou ve 
Francii. Chrámová loď je vysoká celých 42,5 metru. (Katedrála v Beauvais, ale ta nepatří 
mezi největší ve Francii, je ještě vyšší – 48,5 m, což je prý světový rekord. Pro srovnání – 
nejvyšší kostelní loď v Praze – v kostele Panny Marie Sněžné nedaleko Václavského náměstí 
- je vysoká 34 metrů, tedy o 8 metrů nižší než tato v Amiens.) 

 Ačkoli to tak nevypadá, amienská katedrála je ještě větší než v Remeši. Její základní 
rozměry jsou: délka 145 metrů a šířka 70 metrů, v Remeši je to délka 138 metrů a šířka 62 
metrů. Pro srovnání - svatovítská katedrála v Praze má na délku 124 metrů a na šířku 60 
metrů.  

 Popsat samotnou katedrálu je pro nás těžké. Je to opět ukázka bravurní práce 
tehdejších stavitelů. Zaujala nás vstupní fasáda, která se nám zdá jemnější než jiné. Rozeta 
nad vchodem připomíná mimořádně jemnou strukturou krajku. Také uvnitř katedrály jsou 
zajímavé sochy a reliéfy, některé sochy jsou vyřezané do dřeva. Na podlaze je labyrint, který 
byl považován za místo, kde se soustřeďuje energie a kde se jí člověk nabíjí. Možná na tom 
něco bude, protože když tudy kráčíte, nebo když se tam na chvíli posadíte, doslova pociťuje 
monumentalitu a vznešenost. 

  Právě taková chvíle pak vede k zamyšlení nad těmito stavbami. Vždyť je lidé stavěli 
před osmi sty lety – třeba Amiens v základní stavbě dokázali postavit za 21 let. Jak dovední 
museli být ti, kteří navrhovali tyto katedrály. Jen vytvořit plány muselo zabrat mnoho času. 
Jak zakládali tyto stavby, když bez statických poruch vytrvaly staletí? Jak dokázali vytvořit 
takové klenby, a zejména jak dokázali postavit opěrné sloupy? Stačí zvednout oči a sledovat 
dokonalou vertikálu takového sloupu – nikde nevidíte, že by tam byl zřetelný nějaký průhyb 
či jiná nerovnost. Dá se jen obdivovat, jak tehdejší stavitelé dokázali tak přesně opracovat či 
spojovat nosné kameny - vždyť nemohli používat ani beton, ani železné armatury. Přitom 
hlavní silou pro ně byly jejich vlastní svaly a možná koňské síly při obsluze výtahů či 
nějakých jeřábů. 

 A což teprve přemýšlet nad organizací práce na takové stavbě. Stovky lidí musely mít 
přesně přidělenou práci. Bylo nutné je také zásobit vším potřebným – od materiálu a nástrojů, 
až po stravu a ubytování. Samostatnou kapitolou je pak umělecká výzdoba. Tolik námětů, 
které najdete na každé katedrále, především z bible či ze života svatých, to je vskutku 
obdivuhodné. Některé se opakují – na vstupních portálech všech tří velkých katedrál, které 
jsme navštívili, je např. téměř totožný obraz hříšníků, které pohlcuje ďáblova tlama. Ovšem 
třeba motivy všech ďáblů, buď jako chrličů vody, či na podnoží sloupů, jsou jedinečné, stejně 
jako motivy prací světského charakteru. Kolik jen umělců na tom muselo pracovat? 

 Tyto katedrály ukazují, jak nesmírně rozvinutá byla v té době v regionu řemeslná 
výroba spojená s jejich stavbou, jak rozvinuté zde muselo být řemeslo stavitelské, bylo-li 
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schopné takových výkonů (kde tito lidé získávali zkušenosti a znalosti?). A jak bohatá musela 
být zdejší města, když mohla – bezpochyby s potížemi – takové stavby financovat.  

 Dodejme ještě malou poznámku – gotické katedrály podobného rozměru lze nalézt 
zde, na severu Francie, v téměř každém, i v poměrně malém městě – v Pikardii, v Normandii, 
v Champagni či v Burgundsku. Upřímně řečeno, nedivíme se Karlu IV., když po svém 
nástupu na trůn povolal do Prahy stavitele právě odtud, z nedalekého Arrasu – Matyáše, aby 
mu také postavil alespoň jednu takovou katedrálu v jeho sídelním městě….    

 Z Amiens jsme vyrazili k moři. Krajina je kupodivu výrazně zvlněná, takže klesáme 
z prudkého kopce. Se zájmem sledujeme skulptury vybudované z balíků slámy na poli podél 
silnice. Jednou je to velká figura, podruhé 2 traktory, které stojí proti sobě. Co všechno se dá 
vytvořit z obyčejných kulatých a hranatých balíků slámy. Příjemné zpestření cesty. 

 Před námi byla zastávka v Abbeville. Samotné město nás příliš nenadchlo, i když i ono 
má zajímavou historii. Prohlédli jsme si zdejší kostel Saint-Vulfran uprostřed města, který je 
další ukázkou gotické architektury. Teplé odpoledne v ospalém městě nás vybízí, abychom se 
již nikde nezdržovali a vyrazili rovnou k cíli – Le Tréport. Před odjezdem si ještě 
objednáváme kávu v příjemné kavárničce. 

 Na pobřeží při ústí malé řeky s názvem Bresle leží dvě města - Le Tréport a naproti 
přes říčku - Mers-les Bains, které, jak název napovídá, je považováno za lázně. Na otázku, 
proč jsme si vybrali na Alabastrovém pobřeží právě Le Tréport, nemáme jasnou odpověď. 
Podle polohy na mapě se nám zdálo, že to může být hezké místo a když jsme si ho prohlédli 
v Google Earth, bylo rozhodnuto.   

 Kolem třetí hodiny stojíme před hotelem Le Maritime, hned proti turistickému 
informačnímu centru. Je to jednoposchoďová budova na nábřeží s výhledem na část přístavu. 
Pár pokojů, v přízemí malá restaurace – typická hospoda s ubytováním, kterou nazývají 
hotelem. Náš dvoulůžkový pokoj je prostorný, s odděleným WC, umyvadlem a sprchovým 
koutem. Jsme spokojeni – něco takového jsme hledali. Bezproblémové bezplatné parkování 
před hotelem je bonusem navíc. 

 V hospodě si dáváme kalvádos – jsme v Normandii a tady je národním nápojem. 
K našemu překvapení nám přinesli ke sklence kalvádosu také kostku cukru. Vysvětlili nám, 
že se má správně popíjet právě přes kostku cukru. Bylo to dobré, chuť se tím zjemnila.  

 Ještě jedna zkušenost – když jsme si později, již ve východní Francii, chtěli koupit 
láhev kalvádosu domů, nepodařilo se nám to. Asi se distribuuje jen v Normandii.   

 Je příjemné nedělní odpoledne, proto hned vyrážíme do města. I tady je hodně 
obchůdků, restaurací a spousta turistů, kteří si užívají teplé zářijové neděle. Jdeme se podívat 
k majáku, pak posedíme na pláži a kocháme se pohledem na křídové útesy. Právě zde v Le 
Tréportu jsou údajně vůbec nejvyšší v Evropě – 110 metrů nad mořskou hladinou. Jejich 
scenérie je skutečně nádherná - zejména když jsou ozářeny odpoledním sluncem.  

 Je zajímavé, že tyto francouzské útesy, které jsou opravdu mimořádně krásné, se netěší 
takové oblibě, jako ty v Doveru. Možná je to tím, že tady není tak rušno, ani žádný tranzit, 
nebo proto, že doverské útesy jsou obráceny čelem k příchozím z Evropy, a tak symbolizují 
vstup do nové země.  

 U moře jsme si namočili nohy, ale voda se nám zdála studená. Ovšem před námi na 
oblázkové pláži se někteří lidé koupali. Pozorovali jsme asi dvanáctiletého chlapce, který 
z vody skoro vůbec nevylézal. Vydržel tam snad hodinu, možná i déle, a nezdálo se, že by mu 
byla zima.  
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 Vydali jsme se nahoru na útesy. Dá se tam dojít po schodech (je jich jako dní v roce - 
365) nebo vyjet tunelem pozemní kabinovou lanovkou – kabinky jezdí nepřetržitě (a také 
bezplatně – jó, Francie!) v automatickém režimu. Proto se netvoří dlouhé fronty. Samotná 
cesta lanovkou trvá snad jen dvě minuty, což jsme si vyzkoušeli až při cestě dolů. Nahoru 
jsme se vyšplhali po svých, abychom si užili postupně se odkrývajícího výhledu na celou 
oblast Le Tréport a okolí a také na širé moře.  

 Nahoře na útesu je postavena řada domků (vilky se zahradami) a možná tam žije více 
lidí, než dole ve městě. Může to být hezké bydlení, byť nemají bezprostřední kontakt 
s přístavem ani s mořem.  

 Na konci 19. století zde byl postaven hotel s vlastní lanovkou. V první válce sloužil 
jako vojenská nemocnice, ale po válce začal pustnout – doba se změnila a nebylo mnoho těch, 
kteří by sem jezdili na dovolenou či do lázní. Za druhé války ho Němci zničili, aby nemohl 
sloužit jako orientační bod pro britské letectvo při náletech. Dnes jeho existenci připomíná už 
jen pamětní deska. 

 

 Útesy v Le Tréportu 

 Pomalu jsme se vraceli do města. Šli jsme po nábřeží, kde je plno květin, Buď jsou 
ve velkých nádobách na chodníku, nebo v závěsech na lucernách. Některé jsou barevné 
a voňavé, jiné ozdobné listem. Zdá se, že místní úřady vědí, co mají dělat, aby město bylo 
příjemné pro jeho obyvatele i pro turisty.    

 Vybrali jsme si restauraci, abychom povečeřeli. Když už jsme dosáhli mořského 
pobřeží, objednali jsme si mušle. Les moulles a la mariniere je obvyklý způsob přípravy, který 
už známe, proto jsme si vybrali mušle s dovětkem - podle šéfkuchaře. Bylo to něco 
vynikajícího – do smetanové zálivky byl přidán kalvádos, což jí dodalo mimořádně dobrou 
chuť. Tak dobré mušle jsme zatím nejedli. Nakonec jsme požádali o lžíci, abychom tu zálivku 
snědli to poslední kapky. Udělali to i další hosté, takže jsme nebyli jediní, komu tam 
chutnalo….  
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 Ještě poznámka - mušle se dají jíst tak, že vnitřky vybíráme ze skořápek vidličkou. 
Ovšem místní to většinou dělají jinak. Vyberou si jednu z již prázdných mušlí a tu pak 
používají jako pinzetu. Mušle se nejčastěji servírují ve velkém smaltovaném hrnci s poklicí, 
kterou si převrátíte a odkládáte do ní prázdné lastury. Podávají se zpravidla s opečenými 
hranolky – frites. Když vám přinesou vaši porci, můžete si myslet, že takových malých 
potvůrek ve škebli se nemůžete pořádně najíst. I když je to opravdová pochoutka, skoro nikdy 
je nedokážete sníst všechny. Asi proto, že je to velmi syté jídlo.….  

 Vraceli jsme se po pobřežní promenádě do hotelu. Osvětlené křídové útesy zářily nad 
městem do tmavé noci. I to byl jeden z příjemných zážitků.  

   

 5. den 

  

 Snídáme v hotelu – káva s croissantem, veka, džus, máslo, džem. Pak jdeme 
na prohlídku města. Procházíme kolem malého rybářského přístavu – na jednom domě je 
nápis Non a la dictature eolienne (ne větrné diktatuře). Upozorňuje na jeden ne právě malý 
problém – také zde existují plány na výstavbu velké farmy větrných elektráren v moři. Těžko 
říci, v které hlavě se tento nápad zrodil. Dokonce jsme se dočetli, že takový větrný park by 
měl mít výkon 700 MW – což představuje nejméně 300 věží, každou o výšce kolem 100 m.  

 Doufejme, že Francouzi mají rozum a nenechají si zničit své nádherné pobřeží. Je 
přece rozdíl postavit větrné elektrárny někde v Severním moři v Německu, kde není ani hustá 
vodní doprava, ani loviště ryb, ani takový turistický ruch. Ale tady? 

 V malém kostele je na stěně zavěšena rybářská síť, svěcená voda u vchodu je 
v obrovské mušli – jsme u moře a přejeme štěstí rybářům. Na molu vybíhajícím do moře stojí 
maják. Jdeme se k němu podívat. V přístavu je rybí trh. Charakteristický pach rybiny je pro 
nás, suchozemce, tak lákavý, že se hned jdeme podívat, co je v nabídce. Vidět tolik různých 
druhů ryb a také mušlí - to je pastva pro naše oči. 

 Samotný Le Tréport má nejen rybářský přístav, ale i malý obchodní přístav, kam se 
přiváží především stavební materiály. Oba přístavy jsou odděleny od moře soustavou 
zdymadel, respektive vrat, která mají zabránit prudkému kolísání hladiny v důsledku 
vysokého rozdílu mezi přílivem a odlivem. Po těchto vratech pak vedou cestičky do 
vedlejšího města Mers-les-Bains. Autem je to asi tři kilometry – pěšky to lze zvládnout za 10 
minut. Strávili jsme tam větší část dne. 

 Mers-les-Bains se rozvinulo na přelomu 19. a 20. století, kdy sem byla zavedena 
železnice a jak píší místní prameny – na léto se sem stěhovali příslušníci pařížské buržoazie. 
Ti si tady postavili své vily a časem zde vznikly apartmánové domy. Tehdy trvala cesta 
do Paříže po železnici asi tak tři hodiny – dnes to moderní vlaky zvládnou za dvě hodiny.  

 Uvádí se, že největšího rozmachu dosáhlo město před druhou válkou. V jejím průběhu 
bylo značně poškozeno a již se ke své předválečné slávě nedokázalo vrátit. Možná také proto, 
že se změnila jeho možná klientela – ti bohatší začali jezdit k teplému moři – na jih.   

 Město samotné tvoří zejména na pobřeží apartmánové domy – architekturou spíše 
připomínající secesi, hodně s využitím dřeva (u nás tak stavěl např. architekt Jurkovič). Hezká 
je i písčitá pláž s množstvím kabin umístěných do jednotlivých bílých domků. Podél pláže 
vede typická promenáda pro lázeňské hosty. Velké množství laviček slouží k odpočinku. 
Posedávají na nich docela staří lidé, kteří jsou zde zřejmě na léčení, rodiče s dětmi, ale i 
turisté. Na několika místech nabízejí malíři své olejomalby s místními motivy. Nejsou u nich 
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uvedeny žádné ceny, ale je zřejmé, že čekají na své potencionální kupce, takže jsme i svědky 
začínajícího obchodního jednání. Je tady příjemná poklidná atmosféra, na pobřeží jen chybí 
kavárny a restaurace. Směrem dál od moře je příjemné malé náměstíčko s množstvím květin, 
pověšených na lampách. Rostliny jsou umístěny v několika nádobách nad sebou, takže 
výsledný dojem z množství barev a druhů rostlin je ohromující.  

V jedné pekárně si kupujeme tradiční oběd – plněnou bagetu. Připravují ji přímo před 
našima očima, takže si můžeme vybrat, čím ji chceme naplnit. 

 

 

 Le Tréport a v pozadí Mers-les-Bains 

 Místní křídové útesy jsou krásné, byť nejsou tak výrazně bílé jako v Le Tréportu. 
Jejich výhodou však je, že vytvářejí přirozený oblouk směrem k severu, takže jsou 
v odpoledním slunci hezky nasvícené a vytvářejí nádherné pozadí městečku, které leží pod 
nimi.  

 Protože jsme byli u moře, najednou jsme měli chuť courat se po pobřeží, pozorovat 
racky, jen tak poskakovat po kamenech, máchat se ve vodě, fotit mušle zachycené 
na kamenech, prostě si jen tak si užívat. Bez ohledu na čas a jakákoliv omezení jsme 
pozorovali odliv. Bylo to úžasné odpoledne.  

 Na konci pláže si ještě dáme kávu a pak se vracíme do města. Přemýšlíme, že když 
jsme u moře, měli bychom si večer objednat nějakou mořskou specialitu. Vybrali jsme si dvě 
menu, to je předkrm, hlavní jídlo a zákusek, samozřejmě každé jiné. Ještě před jídlem si 
dáváme kalvádos a pak už nesou předkrm. Jednomu 6 ústřic, jak je v Normandii zvykem 
(právě odtud pocházejí jedny z nejlepších ve Francii, a tedy i na světě), druhému krevetu 
zapečenou v palačince. Jako hlavní jídlo jsme si zvolili ryby - jeden smaženého platýze, druhý 
rejnoka s kapary. Rejnok má vynikající jemné maso, a protože to je paryba, nemá kosti, jen 
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chrupavky. Přílohou byly hranolky. Jeden moučník byl vanilková a kávová zmrzlina, druhý 
čokoládová pěna se šlehačkou. Bílé víno a karafa vody k tomu…. 

 Do hotelu se vracíme osvětleným městem.  

  

 6. den  

 

 Ráno se probouzíme do nevlídného počasí. Poprchává, ale nad mořem se občas 
projasní. Doufáme, že budeme mít štěstí a během dopoledne se to vybere, jak slibuje 
předpověď. Balíme a vyrážíme na cestu. 

 Jedeme po silnici, která probíhá velmi těsně podél pobřeží – možná je to pomalejší, ale 
krásné, protože můžeme občas zahlédnout moře. Počasí se maličko zlepšuje. 

  Po cestě projíždíme kolem Penly. Mohutné rozvody vysokého napětí dávají tušit, že 
někde poblíž se skrývá elektrárna. Atomová elektrárna v Penly, postavená na břehu moře 
a schovaná pod křídovými útesy, má výkon 2700 MW, tedy skoro o polovinu větší než 
Temelín. Na rozdíl od něho má průtočné chlazení, proto nemá žádné chladící věže a ze 
vzdálenosti dvou či tří kilometrů nikdo ani nepostřehne, že tam stojí. Inu, moře je tady 
výhodou a navíc si někdo dal tu práci a navrhnul stavbu v souladu s okolní přírodou. 
V informačním středisku elektrárny nezastavujeme, i když bychom rádi.  

 Před námi je jiný cíl – Étretat.  

 Projíždíme vesnicemi s nádherně upravenými zahrádkami. Cihlové domy a kvetoucí 
hortenzie vytvářejí příjemnou kulisu naší cestě. Při průjezdu městem Dieppe si všímáme 
bytovek s rovnou střechou – jako u nás. Ve Francii nejsou bytovky ničím výjimečným. Patří 
k životu tak, jako obrovské katedrály nebo malé kamenné domky. 

 Zastavujeme se ještě v St.Valéry en Caux. Je to malé městečko, rozdělené na polovinu 
zálivem, s přístavem pro výletní lodi. Městečko samotné je po válce nově postavené, protože 
jeho historická část byla zničena již v roce 1940, kdy se zde bránila francouzská armáda 
obklíčená německými tankovými divizemi.  

 Zastavujeme na parkovišti na přístavním molu, které je vyzdobeno vlajkami všech 
členských států EU. Je to poprvé, co zde vidíme naši vlajku, což nás velmi potěšilo, a tak 
přímo pod ní zastavujeme. Hned na vedlejším stožáru je polská, takže parkujeme téměř 
symbolicky. Projdeme se chvíli po městě – také zde jsou vysoké skalní útesy, které však 
nejsou tak bílé jako v předchozích místech. Kupujeme si náš tradiční oběd – plněnou bagetu. 
Prohlížíme si centrum městečka, kde by se dalo zastavit, přespat a pokračovat dál….  

 Vracíme se zpět na pobřežní silnici a projíždíme okolo další „skryté“ atomové 
elektrárny v Paluel – snad jen pět kilometrů od St-Valéry. Je to opravdu obr – 5200 MW 
a přitom ze silnice je vidět jen pár poměrně nenápadných budov. 

 Cestou míjíme Dieppe a Fécamp. Jsou to docela velká města, takže si uvědomujeme, 
jak jsme udělali dobře, že jsme na pobřeží zakotvili v malých městečkách s úplně jinou 
atmosférou.  

 Do Étretatu přijíždíme po pobřežní silnici. Pokud chce člověk na parkoviště, pak je 
dobré na hlavní silnici odbočit doleva a jet jakoby zpátky do vnitrozemí. Vzápětí se před ním 
objeví velké prostranství, kde se dá bez problémů zaparkovat – k moři je to odtud pět minut 
chůze. 
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 Toto parkoviště má ovšem jednu velkou zvláštnost – veřejné záchodky. Pánské 
záchodky mají, jak to bylo v minulosti obvyklé, korýtko, nikoli mušle, jak tomu je většinou 
dnes. Jenomže prkenná zástěna kolem tohoto korýtka je vysoká tak 120 centimetrů, možná 
o maličko výš, takže potřebu konající pánové jsou sice odvráceni ke zdi, ale jinak vlastně stojí 
pod širým nebem, nad hlavou mají jen malý přístřešek, a tak je z ulice vidět jejich postavy 
a pohyby při té důležité činnosti. Bylo by dobré vidět, jak to tam vypadá, když je zima a 
mrzne - ale to tam asi zase nejsou turisté. Myslíme si, že tak nějak vypadaly ony veřejné 
záchodky, které si postavili občané v Chevalierových Zvonokosech. Jinak všechno ostatní tam 
funguje k naprosté spokojenosti – tekoucí voda, mýdlo, utěrky…    

 Étretat navštěvujeme podruhé. Poprvé jsme neměli štěstí na počasí. Tehdy jsme přijeli 
a za čtvrt hodiny se spustil pěkný liják. Pro tentokrát to vypadá daleko lépe – už se projasnilo, 
ale je poměrně silný vítr, zřejmě pozůstatek přecházející fronty a ranního deštíku.    

 Étretat je malé městečko, nebo velká vesnice, která žije z turistického ruchu. Nic 
jiného kromě prodejen suvenýrů, vína a kalvádosu, restaurací a také několika hotelů tam není. 
Dva hotely v centru jsou však velmi zajímavé – jsou to celodřevěné stavby někdy ze začátku 
20. století. 

 Při promenádě na pobřeží narazíme na místo, kde nápis na tabuli připomíná, že právě 
zde Claude Monet maloval své slavné obrazy bárek se známými „děravými“ útesy v pozadí. 
Všichni si to fotografují. Zastavujeme se i my, protože také dnes je tady několik člunů 
vytažených na břeh, takže máme skoro stejný motiv, jako před lety Monet. Jen ta imprese na 
fotografii chybí.  

 Vyrážíme na útesy – nejprve na levou stranu, kde jsou ty slavnější, mnohokrát 
publikované skály s otvory vyhloubenými za tisíce let mořskou vodou a příbojem.  

 Nahoru vedou schody, které začínají u německého bunkru - i zde „bylo nutno bránit 
Evropu“. Vystoupáme nahoru a před námi se otevírá výhled nejen na Étretat, ale i na další 
útesy, kde jsou snad ještě hezčí scenérie.  

 Po přechodu fronty fouká čerstvý vítr, proto jsou na moři vlny s bílými hřebeny, 
ačkoliv je právě odliv. Fotografujeme nejrůznější motivy a večer při prohlídce záběrů 
najednou vidíme, že i když se nám podařilo udělat pár opravdu hezkých obrázků, postavy na 
nich mají příšerně rozcuchané vlasy, což některým ženám vadí. 

 Jdeme pak ještě asi další kilometr po útesech, abychom se dostatečně vynadívali na tu 
krásu. Zajímavost – jen kousek od turistické cesty začíná golfové hřiště. Je to docela svažitý 
terén, který ubíhá dolů do údolí a fouká-li tam takový vítr, jako dnes, pak hra musí být 
opravdu „požitkem“. Také to tam v té době někdo zkoušel…. 

 Sestoupili jsme zpět na pobřežní promenádu a jdeme se ještě podívat i na druhou 
stranu útesů. Ta už není tak známá, ale je neméně pěkná. Také odtud je krásný výhled. 
Nahoře je kaple, hned o kus dál narazíme na památník francouzského pilota Nungessera, 
leteckého esa z první světové války a jeho kolegy, kteří se pokusili už v roce 1927 přeletět bez 
mezipřistání Atlantik z Evropy do USA a beze stopy zmizeli. Muzeum, které to připomíná, 
bylo zavřené. Kocháme se ještě chvíli nádherným výhledem na moře a sestupujeme zpět.   

 Poseděli jsme ještě na nábřeží a naslouchali hukotu moře, který vzniká tím, jak vlny 
valí před sebou ohromné množství drobných i větších valounů, které do sebe narážejí, omílají 
se navzájem, až z toho vzniká hřmot, který nám, suchozemcům, připadá vždycky jako úžasná 
symfonie. Jsou to tóny přírody, které nikdy nezní disharmonicky. Bereme do rukou oblé 
kamínky, tiskneme je v dlani a máme pocit, že odtud nemůžeme nikdy odejít.….   
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 Étretat 

 Loučíme se s Étretatem s pocitem, že bychom se sem ještě někdy měli vrátit – do 
třetice. 

 Míříme do Honfleuru. Na příjezdu k mostu přes Seinu, těsně před Le Havrem někde 
špatně sjedeme a chvíli se motáme po předměstí, než zase najdeme správnou cestu. 

 Před námi je Pont de Normandie, silniční most s čtyřproudovou silnicí zavěšený 
na dvou dvě stě metrů vysokých pylonech, jedno z krásných inženýrských děl. Klene se ve 
výšce 60 metrů nad hladinou řeky Seiny. Uvádí se, že je víc než 2 km dlouhý. 

 Jsou to ovšem ve skutečnosti dva mosty, z nichž první, stejně vysoký, překonává jedno 
ze slepých  ramen řeky - a ani on není právě krátký – bezmála 1,5 km. Takže celý přejezd 
řeky vypadá tak, že se přejíždějí jakoby dva hrby, protože nejdřív musíte vystoupat z nulové 
výšky hladiny řeky do šedesáti metrů a pak zase klesnout na úroveň řeky. První most 
vyúsťuje do míst, kde jsou pokladny pro výběr mýtného pro přejezd druhého – hlavního - 
mostu. Jeden přejezd stojí kolem 5 eur, ale pro místní obyvatele existuje možnost slevy.  

 Je to skutečně nádherná stavba, která velmi dobře zapadá do údolí řeky, proto je 
možné hovořit o ní jen v superlativech – např. o délce oblouku mezi oběma pylony atd. Prostě 
srdce každého stavaře tady zaplesá. 

  Hned za mostem odbočujeme směrem na Honfleur a ubytováváme se v Premiere 
Classe, asi kilometr od sjezdu. Do města je to odtud asi dva kilometry, takže tam jedeme 
autem. Na místě zjišťujeme, že blízko centra je hotel Etap, což by také bylo dobré místo pro 
přespání.  
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 Honfleur je staré město, které si zachovalo svůj historický ráz, ačkoliv kolem něj 
prošly všechny války. Leží na jižním konci zátoky vytvořené ústím Seiny – je vlastně 
protipólem Le Havru, jenž byl za poslední války totálně zničen. 

Centrem města je historický přístav vybudovaný za ministra Colberta. Je to vlastně 
takový bazén, zhruba 300 krát 100 metrů, který vytvářel přirozený kryt nejen před 
rozbouřeným mořem, ale i před případnými nájezdníky. Dnes zde kotví pouze výletní lodi. 
S mořem je spojen úzkým kanálem, přes který vede zvedací most. Viděli jsme ho v činnosti – 
najednou se před námi začala zvedat vozovka – pouze na jednu stranu - což je docela 
technicky náročné. Celá atrakce – zvednutí a opět uložení mostu na své místo trvá pár minut.  

 Starý přístav je velmi fotogenický, takže až v průvodcích narazíte na obrázky 
historického přístavu v Normandii, můžete vzít jed na to, že je to Honfleur, s množstvím lodí, 
loděk i lodiček pohupujících se na hladině mezi úzkými různobarevnými domy, které 
vytvářejí onu kouzelnou atmosféru místa. 

 Kolem přístavu jsou rozmístěny nejrůznější kavárny a restaurace, večer plně obsazené 
– je to skutečné srdce města – alespoň z pohledu nás, turistů, kterých je tady velké množství. 
Jedna Češka napsala v hodnocení hotelu, kde jsme byli ubytováni – Honfleur je městečko pro 
zamilované. A skutečně, můžeme potvrdit, že je velmi romantické. Posezení u přístaviště 
večer, kdy všechny domy okolo jsou ozářeny světlem přilehlých restaurací a barů, je velmi 
příjemné. Také v širším okolí starého přístavu je několik velmi pěkných restaurací a můžete si 
vybrat, zda dáte přednost rybám, steakům nebo úplně jiným specialitám. My jsme si objednali 
v malé příjemné restauraci s výhledem na zakotvené lodě rybí polévku s malými kostičkami 
opečené bagety, strouhaným sýrem, mističkou krému a hořčice na dochucení a mušle 
s fritkami. Popíjeli jsme krajovou specialitu - cidr, což je lehké šumivé víno z jablek. 

  
 7. den 
  

 Ráno je zase trochu pošmourno. Posnídáme v Premiere classe (bageta, sýr, bábovka, 
džem, máslo, káva, džus), balíme věci a vyrážíme k našemu příštímu hotelu ve městě. Je 
právě na hranici placeného parkování. Můžeme zde proto bez problémů nechat auto a jít 
v klidu do centra. (Cena parkování: velké parkoviště 3 €/den; jinde 14 €/24 hodin; 1 €/ hod.)  

 Občas se objeví lehká přeháňka, a proto vyrážíme do místního muzea Eugèna 
Boudina. Byl to rodák z Honfleuru, ale otevřel si papírnictví v Le Havru, kde začal 
navštěvovat malířské kurzy a věnovat se soustavněji malířství. Postupně se tak vypracoval, že 
se zařadil mezi významné představitele impresionismu. Byl to blízký přítel Clauda Moneta, 
který u něho v Honfleuru také pobýval. Muzeum vystavuje jeho četné obrazy, které čerpají 
z místních motivů. Je považován za marinistu, protože zachycuje zejména život na plážích, 
přístavy, moře atd. – z velké části právě odtud, z Honfleuru, z nedalekého Trouville 
a z Deauville, kde zemřel. Některé prameny uvádějí, že byl dokonce jedním z těch, kteří 
inspirovali impresionisty k malování v plenéru a k zachycení svých pocitů – imprese. Boudin 
není u nás jako impresionista příliš znám, ale francouzské prameny hodnotí jeho dílo velmi 
příznivě.  

 Muzeum není velké, ale rozhodně stojí zato ho navštívit – zejména pro toho, kdo má 
rád tento malířský směr. Jsou tam i díla dalších malířů, kteří čerpali své náměty v Honfleuru. 
Kromě obrazů je možné si zde prohlédnout i muzeální exponáty jako dobové oblečení, 
normanské čepce, paličkované krajky, sklo, porcelán, svatební skříně atd. 

 Jen kousek od přístavu je náměstí s kostelem zasvěceným svaté Kateřině 
Alexandrijské, který je celý ze dřeva. Velmi zajímavá stavba. 
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 Procházíme se úzkými uličkami centra, nahlížíme do výstavních síní, kterých je zde 
jako máku, a znovu se podíváme k přístavu, kde je několik hezkých starobylých staveb. 
Počasí se zlepšuje, a tak se rozhodneme, že se vydáme na vyhlídku nad městem. Odtud je 
pěkně vidět na celé široké ústí Seiny a také na normanský most. 

 V Honfleuru – možná ještě více než jinde – se věnují výzdobě města květinami. 
Truhlíky plné různobarevných rostlin jsou na zábradlích v pěších zónách, nebo na nábřežních 
promenádách. Veliké mísy v centru, stejně jako závěsy na lucernách jsou osázeny směsí 
voňavých květin.  

 Uprostřed města je u památníku obětem válek nevelký park, který si zaslouží uznání. 
Nad záplavou pestrých květin, kombinovaných s vysokými travinami a keři hortenzií 
v pěstěném trávníku se můžete zastavit a pokochat pohledem. Příjemná výzdoba nejen 
podporuje turistický ruch, ale vytváří i pozitivní vztah občanů k městu, kde žijí.. To je něco, 
co bychom si rádi přinesli k nám domů… Ve Francii je možná péče o květiny snazší – jednak 
navazuje na dávnou tradici okrasných zahrad, ale také příroda je tady štědřejší – přece jen zde 
častěji prší, nemusí se proto tolik zalévat.  

 Možná je teď vhodné zmínit se o jídle. Na této cestě se stravujeme velmi jednoduše. 
Obědváme zásadně jen obložené bagety – ve Francii je to běžný způsob oběda – nejednou 
vidíte na parkovišti řidiče, jak se cpe bagetou a po malé zastávce jede dál. Dělají to tak, 
studenti, úředníci i další lidé. Francouzské obložené bagety jsou vyhlášené a není problém, 
aby ji připravili přímo před vámi. V každém pekařství je nabídka obložených baget a můžete 
si být jisti, že jsou dobré a opravdu čerstvé. Nejčastější jsou šunkové, sýrové, s tuňákem nebo 
s kuřecím masem.  

 Francouzský oběd trvá nejméně hodinu, spíše hodinu a půl, a to je pro vás jako pro 
turistu ztráta času, který můžete trávit prohlídkou města s bagetou v ruce.  

 O to déle se pak můžete věnovat večeři, kde si v klidu proberete, co jste za celý den 
viděli a prožili. Nejraději si k večeři vybíráme tzv. formuli, kterou nabízí každá restaurace. Je 
to něco na způsob menu známého z českých restaurací. Ovšem je to opravdu jen velmi 
vzdálená podoba.  

 Formule zpravidla obsahuje předkrm, hlavní jídlo a desert. Platí také, že v rámci 
formule, si člověk může vybrat předkrm tak ze tří či čtyř možností, hlavní jídlo má také více 
variant, stejně tak i dezert. Většinou si volíme každý něco jiného, abychom poznali co nejvíce 
krajových pokrmů. 

 Výběr jídla je docela zábavný, protože i francouzský jídelní lístek oplývá mnoha 
vlastními názvy, které budete marně hledat ve slovníku. I u nás to má cizinec těžké, pokud na 
jídelním lístku najde třeba jihočeskou cmundu nebo katův šleh. Většinou se z názvů pozná 
alespoň to, zda se jedná o rybu nebo hovězí. Ale to napětí, co člověk nakonec dostane na 
talíři, je možná na celé večeři nejzajímavější. 

 Taková formule ve slušné restauraci stojí do 20 € pro jednoho. Velmi chutná večeře se 
vším všudy se tak dá pořídit pro dva do 50 €.  Jídlo je vždy vynikající. Je vidět, že jeho 
přípravě se věnuje velká pozornost, je čerstvé, voňavé….Nesetkali jsme se s něčím, co by 
nám nechutnalo.  

 K večeři patří také víno. Běžně se nabízí džbánek 0,5 litru – un pichet (piše) - stolního 
vína – a nesetkali jsme se nikde se špatným. Často jsme si dávali růžové víno, které u nás není 
tak časté. K vínu dostanete bez problémů karafu točené vody. Je to více méně samozřejmost.  

 Večeře trvá tak asi hodinu, či hodinu a půl a hlavně, vždy máte pocit, že jsou 
v restauraci rádi, že jste k nim přišli…. 
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My jsme si povečeřeli ve velmi příjemném podniku s rybími specialitami poblíž 
přístavu. Vybrali jsme si předkrm - 6 ústřic/ žampióny na zelenině; hlavní jídlo – rejnok na 
kaparech, vařené brambory/losos na grilu, brambory, omáčka z majonézy, cibulky a hořčice; 
desert -   sýry, máslo, veka/čokoládový krém. 

 

 Honfleur – starý přístav 

  

 8. den 

 Náš hotel Ex Voto byl sotva pět minut od starého přístavu na hlavní třídě. Velmi 
pěkné místo. Typický hotýlek v malém městě – jedno patro, malé pokoje, dole bar, 
na chodníku dva stoly pro štamgasty. Vedla ho starší paní patrně s dcerou – velmi milé dámy. 
(2 osoby, 2 noci, 2 snídaně - 110 €) Na chodbě hned vedle našeho pokoje byl společný WC 
a sprcha pro 3 pokoje. Příslušenství bylo zcela nové, velmi moderní design, vše modré a bílé 
s oknem. Mimořádně čisto. Při otevření dveří vystříkl do prostoru parfém, sprchový kout měl 
po obvodu světelnou lištou. V pokoji bylo umyvadlo, na nočním stolku stála varná konvice, 
na vyšívané dečce čekaly dva hrnečky, v mističce cukr, rozpustná káva, několik druhů čaje. 
Jako u maminky.  

 Jen stěny pokoje byly velmi tenké. Vedle nás bydleli nějací Holanďané s velikým 
psem - asi nějakou dogou. Přes stěnu bylo slyšet jeho kroky, jako by chodil zrovna vedle naší 
postele. Ovšem byl to pes velmi vychovaný a za celou noc se nijak neprojevoval. Spal tak 
tvrdě, jako my. Příští den naši sousedé odjeli. Hotel byl ovšem pořád plný.  

 Ráno jsme měli typickou místní snídaní – croissant, kávu a džus. Výhodou bylo, že 
jsme seděli mezi normálními hosty, kteří přišli z ulice, takže jsme si mohli všímat jejich 
zvyklostí, nebo odhadovat, o čem se asi tak baví. Žena u vedlejšího u stolu – zřejmě známá 
šéfky – vyřizuje u ranní kávy poštu v notebooku, dělník někam telefonuje, starší paní s taškou 
na kolečkách si u snídaně povídá s dcerou majitelky, maminka se školákem se zastavili pro 
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svačinu…Všimli jsme si, že někteří Francouzi s oblibou jedí svůj ranní croissant tak, že si ho 
namáčejí do kávy – je zpravidla překapávaná (ale když požádáte, udělají vám espreso). 
Zkusili jsme to také a není to vůbec špatné. Zajímavá zkušenost. 

 Ráno už byla modrá obloha a to jsme potřebovali. Hned po snídani jsme vyrazili do 
města. Při tak krásném počasí jsme si udělali pár fotek sluncem zalitého přístavu. Právě 
v takovém světle se ještě umocní atmosféra a malebnost tohoto prostoru. Stejně tak i v okolí 
starého přístavu, kde je starobylá zvonice a malebné uličky plné obchůdků 

 Byli jsme svědky, když se u mola fotografovala skupina Japonců, zřejmě osazenstvo 
celého autobusu. S Japonci jsme se potkali před lety v Alpách a víme, že fotografují skoro 
všechno a hlavně chtějí, aby na obrázcích byli zachyceni osobně. Jejich průvodce, starší pán, 
to jistě také věděl, ale protože nechtěl, aby pořizováním dokumentů ztratili drahocenný čas, 
měl to ohromně zorganizované. Přišel ke staršímu páru, vzal si jejich fotoaparát, zvěčnil je 
před krásnou lodí v přístavu, fotoaparát vrátil, na totéž místo si hned postavil pána, pak další 
dvě paní…Šlo to jako na drátku. Fotil své „ovečky“ jak na běžícím pásu. Úžasné…. 

  Naším hlavním cílem pro tento den však bylo vyrazit ještě dále na západ – do 
Deauville. 

 Kdo by nechtěl navštívit místo, kde tak často pobýval „ten slavný detektiv“ Hercule 
Poirot, na jehož příběhy jsme se rádi dívali v televizi. 

 Deauville není daleko od Honfleuru – sotva půl hodinky. Hned za městem jsme zažili 
malé překvapení - uviděli jsem dvě auta s českou značkou. Až dosud jsme žádná česká auta 
nepotkali – ale možná jsme se jen špatně dívali. A pak nás čekal ještě jeden moc hezký 
okamžik. Zastavili jsme na parkovišti na okraji města. Byla tam příjemná písčitá pláž. Z dálky 
připlouvala malá barevná nákladní loď. Krásný motiv – žlutá pláž, barevná loď, na obzoru 
kontury Le Havru a nad tím modré nebe s mráčky – jak z Boudinova obrazu.    

 V Deauville jsme zaparkovali před nádražím. Je tam dvojměstí – před řekou se to 
jmenuje Trouville, a když překročíte malou říčku, je to Deauville – vždyť i nádraží se 
jmenovalo Deauville-Trouville. My už jsme byli za řekou…. 

 K této oblasti máme jistý citový vztah. Velmi rádi se díváme na obraz s názvem Černé 
skály u Trouville, který vznikl někdy na konci 19. století. Chtěli jsme tady na místě najít „náš 
motiv“. Marně. Podle tvaru a zbarvení skal jsme ho tušili, ale na místě divokého pobřeží stojí 
domy nebo hotely – prostě dnes už všechno vypadá jinak. Snad jen moře a mraky jsou stejné. 

 V Deauville je úžasná promenáda podél moře. Je to dlouhá cesta zčásti vedená po 
prkenné podlaze – kvůli písku je to praktické. Místní pláž je skutečně krásná, písčitá a jen 
velmi pomalu ubíhá do moře. Takových míst není v Normandii mnoho. Ale úplně největší 
atrakcí jsou kabiny na převlékání, které jsou seřazené právě podél promenády. Je jich dlouhý 
pás a u vchodu do každé z nich jsou nevysoké bariery, kterými jsou vzájemně odděleny. Právě 
na těchto barierách jsou napsána jména filmových hvězd - především amerických. 
Pravděpodobně proto, aby si podle nich návštěvníci pláže pamatovali, kde se převlékali. Je to 
bezesporu i proto, že v Deauville se každoročně o prázdninách koná festival amerického 
filmu. Možná se po této promenádě procházely i některé z pozvaných hvězd. V každém 
případě se můžete u bariéry se jménem svého oblíbence vyfotografovat. 

 Přišli jsme k pláži, když byl právě odliv a moře ustoupilo dost daleko. Pro koupání to 
tady není právě ideální, protože moře je mělké a aby si člověk mohl zaplavat, musí jít docela 
daleko, ale na opalování a pobyt na mořském vzduchu je to báječné. 

 Nás nejvíce zaujal právě odliv, a tak jsme se brouzdali po pláži, sbírali vyvržené 
mušle, šlapali do každé větší prohlubně v písku, kde se nashromáždila voda a přitom jsme 
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pozorovali desítky racků, kteří čekali na kořist. Ustupující moře namalovalo do písku 
neopakovatelné vzory. Mimořádně krásné byly i mraky. Po sytě modré obloze se potulovaly 
malé obláčky – jako by to byly chomáčky vaty. Nemohli jsme se na tu krásu vynadívat a ve 
snaze zachytit neopakovatelnou atmosféru jsme vše fotografovali. Mraky, racky, mušle, 
moře… 

  

 Obloha v Deauville 

 Právě zde si člověk uvědomuje, že nelze zobrazit krásu jedinečné chvíle, momentální 
nálady či rozpoložení duše. Jak těžké to museli mít malíři, když se snažili zachytit krásu právě 
takového pomíjivého okamžiku. Není vůbec divu, že právě zde, v tomto regionu se zrodil 
impresionismus – malířský směr, který je nám ze všech nejbližší….  

Došli jsme zpátky na promenádu a poseděli v jednom místním baru nad šálkem kávy, 
abychom si tu krásnou pohodu prodloužili.  

 Vrátili jsme se ještě do města, abychom si prohlédli vily, které zde stojí. Jsou většinou 
ve stylu secese – ve Francii Belle Époque - v místním podání, tedy s využitím dřeva na 
mansardách, balkonech, či jenom zasazené trámy do vyzděných stěn (ovšem nejsou to 
hrázděné stavby, jako třeba v Německu). Secese, jak ji známe od nás, je jiná – má více 
ozdobných prvků, rozsáhlejší modelaci fasády atd.  
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 Právě na konci 19. století se začala na mořském pobřeží pěstovat turistika a Deauville 
se stalo atraktivním místem pro pařížskou smetánku – byly to jen dvě hodiny vlakem. Je zde 
velké kongresové centrum, kasino, hipodrom a řada atrakcí pro náročné hosty.   

 Vydali jsme se ještě dál na západ do Villers-sur-Mer. To je také zajímavé místo – 
prochází jím greenwichský poledník a ten jsme překročili – ocitli jsme se tedy již na západní 
polokouli. Hned u vjezdu do Villers je takový malý výklenek na pobřežní kolonádě a také 
značka na chodníku, která označuje průchod poledníku.  

 Pokračovali jsme dál a po pár stech metrech jsme se ocitli v samém centru městečka. 
Hned u vjezdu byl kruhový objezd s obrovskou sochou dinosaura. - vlastně to byl ještěr 
s dlouhým krkem a maličkou hlavou, kterému se dříve říkalo brontosaurus. Ten zdejší byl 
vytvořen tvarováním rostlin, které navíc ještě měly dvě barvy – světlejší zelenou na hřbetě 
a tmavší zelenou na břiše této prehistorické příšery. Z dálky to vypadalo vskutku impozantně. 
Můžeme jen obdivovat práci zahradníků, kteří takovou sochu dokázali vytvořit. Dokonce 
nedávno byla k vidění v rozesílaných mailech, kde byly zachyceny nejzajímavější skulptury 
vytvořené z rostlin. Výjev na kruhovém objezdu ovšem není samoúčelný – upozorňuje na 
místní muzeum, kde jsou shromážděny zkameněliny nalezené ve zdejších křídových útesech 
a expozice dinosaurů. To ovšem nebylo nic pro nás. 

 Cestou zpět se ještě zastavujeme v Blonville-sur-Mer. Je to menší sídlo na břehu moře. 
I tady je na co se dívat. 

 Byl to poslední den na pobřeží, a tak jsme si vyrazili ještě na večeři. Zašli jsme 
do restaurace, kde se nám zdálo, že připravují hlavně ryby. Začali jsme přípitkem kalvádosu. 
Jako předkrm jsme měli ústřice a grilované krevety. Za hlavní jídlo pak steaky z rejnoka, 
jehož jemné maso nám moc zachutnalo a na závěr kávu a zmrzlinové poháry se šlehačkou 
a čokoládou. K tomu ještě láhev dobrého bílého vína. Nebyli jsme sami, kdo si užíval 
mořských specialit. Vedle nás přinesli na stůl asi půlmetrový parník plný nejrůznějších 
mořských specialit, včetně krabů. 

  

 9. den 

 

 Nastal čas rozloučit se s Honfleurem – budeme na něj mnohokrát vzpomínat a možná, 
že se sem ještě někdy vrátíme.  

 Je polojasno - docela pěkné počasí na cestu zpět. Míříme do Giverny. Pojedeme stále 
podél Seiny. V jedné malé vesnici vidíme ukazatel, který upozorňuje na vyhlídku do údolí 
řeky. Skutečně krásný výhled – pod námi se kroutí řeka a informační tabule upozorňuje 
na význačná místa v krajině. Vyhlídku patrně zřídila radnice, aby upozornila na krásu zdejší 
krajiny – možná i proto, že kdo zastaví, jistě si něco koupí v místní hospodě. 

 Asi za hodinu dorazíme do Giverny. Je to místo spojené s nejslavnějším 
impresionistou – Claudem Monetem. Tam prožil mnoho let svého života a ve své proslulé 
zahradě namaloval své nejslavnější série leknínů a další obrazy, které dnes na aukcích stojí 
desítky milionů eur, či jiné měny…. 

 Giverny je zajímavé také pro českého milovníka výtvarného umění. Za Claudem 
Monetem sem zajížděl i významný český impresionista Václav Radimský, který do první 
války žil ve Francii. Na jeho souborné výstavě v Praze v roce 2012 byly vystaveny některé 
jeho obrazy právě z Giverny a okolí a také plátno, které zachycuje Moneta na cestě před jeho 
domem. 
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 Dům a zahrada Clauda Moneta je vyhlášená turistická destinace, a proto má 
odpovídající zázemí. Bez problémů zaparkujete a pak již jdete podle šipek. Než dorazíte 
k cíli, projdete několik zahradami. Jsou malé, spíše jde vždy o několik záhonů orámovaných 
živým plotem. Liší se navzájem nejen nápaditým sesazením různých druhů rostlin, ale 
především tím, že každá je v jedné barvě. Bílá, modrá, červená, žlutá… V červené se 
obdivujeme plnokvětým růžím vedle jehlicových jiřin, v modré nás upoutá barevná škála 
od blankytné až po temně modrofialovou, bílá je elegantní a něžná zároveň a žlutá, to je 
slunce ve květech. Je to příjemné a inspirativní. Projít tyto předzahrádky – to je taková malá 
rozcvička na to, co přijde pak, ve skutečných zahradách přiléhajících k Monetovu domku.   

 Malířova zahrada a domek lákají turisty z celého světa. Nakonec z Paříže je to sem 
možná tak 60 km, proto tu potkáváme hodně Japonců a Číňanů. Je jich plný domek i zahrada 
a všude a všechno fotografují ne jednou, ale stokrát, takže vám za chvíli už lezou na nervy.  

 Typicky venkovský kamenný domek s množstvím oken a zelenými žaluziemi je 
prostorný. Je tam větší kuchyně s krásnými modrými dlaždicemi, žlutá jídelna, místnost pro 
služku atd. Dobové fotografie s Monetem dokumentují, jak to tady za jeho života vypadalo. 
Nahoře v poschodí je veliký sál, jehož stěny jsou zaplněny velkými obrazy – nádhernými 
originály. 

 Před domem se díváme na treláže s pnoucími rostlinami a záhony plné červených 
a bílých muškátů. Pak směřujeme do zahrad. Ty jsou dodnes udržovány tak, jako když zde 
pobýval Monet. Hned si všimneme kovových oblouků, které mnohokrát zachytil na svých 
obrazech z této zahrady. I dnes slouží jako opora pro růže a jiné květiny. V celém prostoru je 
záplava květin – chryzantémy, krásné bohaté květy jiřin v mnoha odstínech červené, oranžové 
a také fialové, vysoké slunečnice, afrikány, zápleváky, rudbekie…Hezké je, že v zahradě 
nejsou žádné přísně upravené záhony, kde každý druh má své místo – naopak na záhonech je 
docela chaos, který nakonec navozuje pocit, že právě tak to má být a ten chaos konec konců 
vytváří určitou harmonii. 

 Z horní zahrady pak přecházíme do jiné, slavnější části. Když zde byl Monet, dalo se 
přejít do spodní zahrady přes silnici, ale dnes by to bylo nebezpečné. Kvůli velkému provozu i 
množství návštěvníků byl vyhlouben tunel, který obě části bezpečně spojuje. 

 Spodní zahrada – to je voda a hlavně jezírka. Okolo zahrady vede strouha s vodou, kde 
dnes vzrostlé stromy vytvářející hezká zákoutí. 

 Hlavní atrakcí je ovšem jezírko. Monet si nechal postavit loďku s přístřeškem a byl to 
vlastně jeho plovoucí ateliér. Tady namaloval mnoho obrazů, i své slavné lekníny.  

 Jezírko je protáhlá nádrž, asi tak 100 metrů dlouhá a 25 – 30 metrů široká. Jeho 
nepravidelný tvar vytváří zdání, že je plocha větší. Hladina je na mnoha místech zarostlá 
lekníny – bohužel při naší návštěvě už byly odkvetlé – a dalšími vodními rostlinami. Velmi 
hezké scenérie známé z Monetových obrazů vznikají především tím, že kvetoucí rostliny jsou 
vysázeny až úplně ke břehu jezírka. Ty se pak zrcadlí na hladině, kde vznikají jejich odrazy, 
hra světel a barev. Je zde také slavný obloukovitý můstek – mnohokrát zachycený na jeho 
plátnech.  

 Stejně jako v horní zahradě, i tady je hodně turistů, ale nakonec se nám podaří udělat 
ve vhodném okamžiku pár záběrů, kde jsou jen květiny a jejich barevné odrazy na jezeře. 
I když je tu stále dost návštěvníků, dá se i tady najít volná lavička, chvíli posedět a v duchu 
přemýšlet o tom, jaké to tu bylo v době, když tady maloval slavný mistr….    

 V zahradě jsme strávili dosti času na to, abychom si odtud odnesli mnoho záběrů 
a nezapomenutelných dojmů.  
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 Hra barev v Monetově jezírku v Giverny 

  

 Před námi je ještě pěkný kus cesty. Je pátek odpoledne a musíme projet po pařížském 
dálničním obchvatu v době dopravní špičky.  

 S dobrou navigací – my si na tu naši nemůžeme stěžovat, na dálnici pracovala opravdu 
výborně – se dá i dopravní špička zvládnout. Hlavní je, včas se zařadit do správného pruhu, 
aby se nestalo, že je člověk zablokován v tom nesprávném, a tak je nucen jet jinam. Hustota 
provozu je vysoká, hlavní však je, že se sice v některých místech jede pomaleji, ale stále se 
jede.  

 Podařilo se nám objet Paříž po severním obchvatu a mohli jsme zamířit k dalšímu 
dílčímu cíli – Provins. O tomto městě asi 50 kilometrů na jihovýchod od Paříže píší turistické 
průvodce, že je tam řada středověkých památek.  

 Při příjezdu do města, bylo to v podvečer, jsme si všimli, že na jeho předměstí je 
nějaká pevnost, ale z ulice, kudy jsme projížděli, ji nebylo moc vidět. Zaparkovali jsme proto 
až ve středu města, který jsme si prohlédli a na samotnou středověkou pevnost už jsme se 
nedostali. Rozsah pevnosti, jak jsme zjistili až dodatečně z propagačních materiálů, které jsme 
dostali v místním informačním středisku, je takový, že bychom k jeho návštěvě potřebovali 
hodně času a ten už jsme v té době neměli. Opevněné město s hrázděnými domy je velmi 
zajímavé, plné obchodů, restaurací, antikvariátů…Nelze přehlédnout nepřeberné množství 
květin, kterými jsou osázeny závěsné koše na lampách městského osvětlení i rozměrné 
nádoby v ulicích.  

 Naším cílem bylo městečko Nogent-sur-Seine, kam jsme přijeli, když už se začínalo 
stmívat. Hotel Loisirotel byl na náměstí, bez problémů jsme ho našli a zaparkovali přímo před 
ním. Nebyl velký – tři patra s výtahem, hotelová zahrada s hezkým bazénem – v létě zde 
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může být docela pěkné ubytování. Měli jsme prostorný a upravený pokoj, prostě vše zcela bez 
problémů. 

 Hotel byl zjevně zařízen na provoz ve všední dny. Přes víkend tam nebyla otevřena 
restaurace, a tak jsme se museli vydat do města. Tady jsme měli trochu smůlu, protože se nám 
nepodařilo najít v blízkosti hotelu nějakou dobrou restauraci. Jak se ukázalo, je jich zde jen 
několik. Vzhledem k tomu, že sem turisté moc nepřijíždějí, více by jich tady asi ani nemohlo 
prosperovat. Jednu restauraci jsme sice našli, ale tam byla nějaká soukromá akce, takže 
nezbývalo než zajít do blízké čínské restaurace. Bylo to pro nás velmi nezvyklé 
a neplánované, ale jídlo – pekingská kachna - bylo chutné a to, co nás zvláště nadchlo, bylo 
víno. Objednali jsme si láhev červeného Montalcour a bylo opravdu vynikající.  

  

 10. den 

  

 Ráno bylo slunečné, a tak jsme po snídani vyrazili na prohlídku městečka. Na náměstí 
byl docela hezký kostel a kousek za ním pak i trh – jako ostatně všude v sobotu ráno. 
Podobný sortiment, jaký jsme už viděli – velký výběr svěží zeleniny, místních sýrů, drůbeže, 
pečiva.   

 Pak jsme si vyšli k Seině. Ta zde ještě nemá tu velikost, kterou známe třeba z Paříže. 
Řeka se tady rozvětvuje a tvoří malý ostrov. Objevili jsme krásnou industriální budovu mlýnů 
postavenou na počátku 20. století. Po břehu řeky vede pěkná procházková cesta, všude jsou 
rozmístěny truhlíky plné květin. 

 Seina je zde ještě splavná. Plavební kanál vede mimo tok řeky, která tvoří četné 
meandry. Dnes pravděpodobně slouží jen k dopravě stavebních materiálů, které se těží 
z naplavenin podél řeky, a k rekreační plavbě.  

 Z příjemné procházky se vracíme k hotelu a po chvíli vyjíždíme z Nogentu. Po dvou 
až třech kilometrech potkáváme další jadernou elektrárnu – tentokrát je to „klasická“ 
elektrárna s chladicími věžemi, které v dopoledním chladu pěkně „kouří“. Na 2600 MW stačí 
dvě chladící věže, které nejsou v údolí řeky příliš nápadné. 

 Francie má v současnosti, jak známo, patrně nejrozvinutější jadernou energetiku 
v Evropě. To, co nám připadalo sympatické, je jejich snaha stavět tyto elektrárny tak, aby 
příliš nezasahovaly do krajiny. Aby nebyly nápadné. Vzpomínáme si, že loni jsme projížděli 
kolem velké jaderné elektrárny Chinon, jejíž chladicí věže byly necelých 30 metrů vysoké, 
a to jen proto, že to bylo v údolí Loiry, kde by stametrové věže zcela zničily panoráma 
nedalekých zámků.   

 Také jsme viděli, že se velmi rychle rozvíjí větrná energetika. Oproti naší návštěvě 
v roce 2010 byl ve vnitrozemí k vidění nesrovnatelně větší počet větrníků. Zato se solárními 
elektrárnami – alespoň v místech, kudy jsme jeli – jsme se nesetkali.  

 Z Nogentu jsme zamířili vnitrozemím do Vitry-le-François. Projíždíme krajem 
zvaným Champagne. Je to především zemědělská oblast, kde se rozprostírají velké lány polí 
a již méně pastviny. Na pobřeží to bylo spíše opačně – rozsáhlé pastviny a méně polí.  

 Již v polovině září, kdy tudy projíždíme, je vidět, že pole jsou připravena na další 
úrodu – zorána, pravděpodobně i zaseta. Krajina se zdá opuštěná – sem tam vesnice, 
do nejbližšího města je to daleko, možná dvacet, třicet kilometrů nebo i dále. Všude jsou pole, 
pole a zase pole. To je nesporně jedna z oblastí, které doslova živí Francii. Tady člověk 
pochopí, jak důležitá je pro Francii – a nakonec i pro Evropu - rozumná zemědělská politika, 
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která povede k tomu, že lidem se na vesnicích bude žít dobře a že se rozumně uživí, aniž by to 
pro ně byla jenom dennodenní dřina. Když vidíme ohromné lány polí, klademe si otázku – 
kolik dní – od rána do večera - jenom trvá, než to traktorem celé zorají, kolik stojí nafta atd.   

 Jedeme silnicí č. 4. Místy je rovná tak, že ujedeme deset kilometrů a nemusíme vůbec 
pohnout volantem. Krajina je jen mírně zvlněná. V dálce na obzoru vidíme přímo před sebou 
na horizontu malý zářez – to je naše silnice, která zde protíná malý lesík. Některé úseky této 
silnice jsou třípruhové – v našem směru se pravidelně střídají dva a jeden pruh – asi tak po 
dvou kilometrech. Na takové silnici se dá bez větších problémů dosáhnout jízdní průměr 80 
kilometrů za hodinu. Hned nás napadá, proč se právě takový systém nepoužívá také u nás. 
Musí být přece mnohokrát levnější než budování nové dálnice. Možná, že právě to, že je to 
lacinější, tomu u nás brání….  

 Zastavujeme ve Vitry-le-François. Není tam mnoho historických památek, protože 
jeho rozvoj začal až v 16. století. Město mělo strategickou polohu poblíž soutoku řek Marny 
a Saulx a mělo chránit cesty k Paříži. Proto přes něj prošly snad všechny války v posledních 
několika staletích a všechny ho poznamenaly. Za druhé světové války bylo silně 
bombardováno a téměř celé zničeno. Proto je většina města postavena nově. Poseděli jsme na 
náměstí v kavárně a pokračovali směrem na Nancy.      

 V Nancy se chceme zastavit i proto, že se v turistických průvodcích uvádí, že Mety 
a Nancy jsou dvě města – skoro dvojčata, které spolu zápolí, kdo je lepší. A tak navštívili-li 
jsme Mety, nemůžeme Nancy minout.  

 Do Nancy přijíždíme v sobotním odpoledni, náš hotel je někde v centru, navíc nemá 
žádné parkoviště. Našli jsme ho bez větších problémů, ale museli jsme kroužit kolem, 
abychom někde zaparkovali. Naštěstí na nedalekém nábřeží jsme našli místo. Do hotelu to 
bylo asi 300 metrů, takže pohoda. 

 Hotel Stanislas byl snad jen dvě minuty pěšky od náměstí Place Stanislas, jednoho 
z nejslavnějšího a také prý nejkrásnějších na světě. Byl to čistý a úpravný hotýlek, který 
slouží jen k ubytování, ale ráno tady dostanete i slušnou snídani. Náš nevelký pokoj byl 
v přízemí směrem do ulice, která však byla tichá. Ubytovali jsme se a hned jsme vyrazili 
do města. Byli jsme zvědavi, jak vypadá to slavné náměstí. 

 Pověst, která ho předcházela, skutečně nelhala. Každé z těch hezkých náměstí má 
v sobě něco originálního a stejně tak tomu bylo i tady. 

 Bylo vybudováno v první polovině 18. století svrženým polským králem Stanislavem 
Leszczynskim, kterému tehdejší francouzský král, jeho zeť, věnoval doživotně lotrinské 
vévodství. Velká socha krále Stanislava stojí uprostřed.  

 Je to čtvercové náměstí, které je rámováno budovami radnice, grandhotelu, opery 
a také muzea výtvarného umění. Jednu stranu pak tvoří vstup do královského paláce. Uvedené 
budovy se vyznačují jednotným architektonickým stylem.  

 To, co je na náměstí zcela jedinečné, jsou jeho brány. V části náměstí, která přiléhá 
ke královskému paláci, jsou brány, kudy se vchází do přilehlých parků. Tyto brány tvoří 
složitě tvarované železné mříže – velmi ozdobné, kombinované se zlacenými prvky, na 
vrcholu korunované královskými erby a symbolickými korunami. Stylem připomínají barokní 
mříže. Uprostřed nich jsou pak také kašny s alegorickými sochami. Jako celek to je velmi 
hezké a dekorativní. 

 Podobné prvky se opakují po stranách všech vstupů na náměstí. Také lucerny zde mají 
stejný styl. Celé náměstí má proto jednotný architektonický výraz, který nebyl žádnými 
pozdějšími úpravami narušen. Nedávno bylo zrekonstruováno a výsledný obraz je mimořádně 
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zdařilý. Dnes je přístupné pouze pro pěší. V přilehlých ulicích jsou také budovy prefektury 
a další administrativy. 

 

 

 Vítězný oblouk před královským palácem v Nancy 

Bylo krásné slunečné odpoledne a všude bylo plno lidí. Probíhaly tady dny 
evropského kulturního dědictví. Před královským palácem stálo několik velkých stanů, kde se 
prodávaly knihy, běžely přednášky a diskutovalo se.  

Na několika místech jsou zde kavárny, a tak jsme neodolali a také se do jedné posadili, 
abychom si mohli náměstí v klidu prohlédnout a pozorovat život 

 Pak jsme zamířili k dalším památkám. Střed města je tvořen starými uličkami, prošli 
jsme pod vítězným obloukem před královským palácem, viděli jsme hezkou gotickou 
katedrálu a nakonec jsme prošli do velkého parku plného lidí. Fontány, mladíci hrající fotbal, 
děti na tříkolkách – prostě sobotní podvečer v teplém zářijovém dnu. 

 Večer jsme se vydali do úzkých uliček hned vedle Place Stanislas - v rue des  
Maréchaux (mohli bychom to přeložit ulice maršálů) byla jedna restaurace vedle druhé - 
v hotelu nám říkali, že se jí říká ulice labužníků, protože se tady nejlépe jí. Mělo to svoji 
neopakovatelnou atmosféru a my jsme byli rádi, že jsme přišli včas. Sedělo se venku. Nebylo 
sice chladno, ale všude byly zapnuté buď vyhřívací lampy, nebo zářiče. Za chvíli po našem 
příchodu už nebylo nikde místo.    

 Jídlo bylo skutečně vynikající. Objednali jsme si menu za 23 € na osobu. Jeden si jako 
předkrm vybral gratinovaná drůbeží játra s čekankou a salátem, jako hlavní jídlo konfinované 
kachní stehno na mirabelkách, brambory zapečené se smetanou a salát z rajčat s  rozpečeným 
tvarohem, jako moučník dva větrníčky plněné vanilkovou zmrzlinou polité horkou čokoládou, 
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ozdobené šlehačkou. Druhý měl zapečené toasty s kozím sýrem, čekankou a salátkem, biftek 
s hranolky a na závěr výběr z několika druhů sýra.  

 Zdrželi jsme se u večeře trochu déle – zapomněli na nás s moučníkem, ale šéfka 
restaurace to sama zjistila a omluvila se. Nám to moc nevadilo, nikam jsme nespěchali. 
Sledovali jsme, jak přicházejí celé rodiny, což je pro Francouze typické. Byli tady rodiče se 
svými ratolestmi rozličného věku. Nejvíce nás zaujali pěkně oblečení adolescenti, ať už to 
byly mladé slečny nebo pubertální mladíci. Všichni si spolu povídali, nikam nespěchali, 
hotová rodinná idyla.  

 Do restaurace, hned vedle naší, přišla skupinka lidí Bohužel v době, kdy už byla 
všechna místa obsazená. Chvíli postávali a přemýšleli, kam se půjdou najíst, ale během 
okamžiku přiběhl starší pán, zřejmě šéf, dal se s nimi do hovoru, laškovali a za chvíli už 
každý z nich držel sklenku vína. Veselí pokračovalo, mezitím se uvolňovala místa po hostech, 
kteří již dojedli, takže skupinka čekajících se postupně zmenšovala, pak odněkud z budovy 
donesli další židle, až nakonec všichni spokojeně seděli. Neuvěřitelná obchodní zdatnost…  

 Po jídle jsme se přesunuli na náměstí. Věděli jsme, že zde bude světelné představení. 
Čekalo na něj spolu s námi hodně lidí. Jen nikdo nevěděl, kdy to začne. Nejprve se davy 
připravovaly na půl desátou, pak na desátou, ale nakonec to celé začalo až v půl jedenácté. 
Ráno druhý den jsme si všimli informace na turistickém centru, že světlené představení začne 
v půl jedenácté. Ale to bylo až ráno….  Potěšilo nás, že si toho nevšimli ani Francouzi, kteří 
tam čekali s námi. 

 Samotné představení bylo opravdu krásné. Jednalo se o historii náměstí, takže se 
na budovu radnice promítal příběh jeho výstavby, významné dobové události, promlouval 
k nám král Stanislav… Radnice byla osvětlována různými barvami, které zdůrazňovaly její 
architekturu. Pestře osvětleny byly i domy na obou sousedních stranách náměstí. Čekání stálo 
za to….  

 

   11. den 

 

 Přišel poslední den naší cesty. Bylo hezké slunečné ráno, rychle jsme posnídali 
a vyrazili ještě znovu na Place Stanislas. Chtěli jsme se podívat na probouzející se město. 
Sedli jsme si do kavárny venku přímo na rohu náměstí, obdivovali jsme architekturou 
v paprscích ranního slunce, pozorovali lidi …  

 Ještě před odchodem do hotelu jsme si zašli do malého parku v jeho sousedství. Byl to 
jeden z těch parků, kde zahradníci dokáží kombinovat různé druhy listové zeleniny, aby 
z nich vytvořili zajímavé barevné kombinace. Je přece možné sesadit několik odrůd mangoldu 
nebo kadeřávku, či římského salátu s  kvetoucími rostlinami a je zde efektní barevný obraz. 
Každý záhon byl ohraničen nízkým plůtkem z pečlivě sestříhaných buxusů. Jednotlivé 
rostliny byly označeny tabulkami s názvy. Zrovna tam jedna maminka něco vysvětlovala nad 
záhonem zeleniny svému malému černošskému synkovi, možná hledal zeleninu, kterou měl 
včera na talíři. 

 Nemůžeme se ovšem dlouho zdržovat, protože je před námi dlouhá cesta domů. Byla 
neděle a je také dobré si připomenout, že v neděli ve Francii není zpravidla otevřeno – a to ani 
v hypermarketech, jak jsme zvyklí u nás doma. Jen ojediněle se dá koupit v některém 
pekařství bageta apod., a to jen po ránu. Ještě že jsme si nakoupili nějaké sýry a víno, které si 
chceme dovézt domů, včera odpoledne.  
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 Place Stanislas – brána do parku 

  

 Trochu jsme měli problém, jak se dostat na námi zamýšlenou trasu. Navigace nás 
tvrdošíjně posílala jinam, až po chvíli konečně pochopila, kam směřujeme. Nakonec jsme jeli 
docela hezkou trasou podél kanálu spojujícího Marnu a Rýn.  

 Canal de la Marne au Rhin byl postaven v polovině 19. století, překonává soustavou 
zdymadel a také dvou tunelů podhůří Vogéz, jejichž vrcholy zde dosahují kolem 500 metrů. 
Je to jeden z mnoha vnitrozemských vodních kanálů ve Francii. Dodnes je používán pro 
dopravu – pro čluny o výtlaku 250 tun a také pro rekreační plavbu. Velmi pěkně splývá 
s okolní přírodou a asi si nikdo ani neuvědomí, že jde o umělou stavbu.  

 Zastavujeme ještě v Haguenau, abychom si koupili něco na cestu. Také potřebujeme 
natankovat. To ovšem není vůbec jednoduché. Většina benzínových pump je ve Francii bez 
obsluhy, především ty, co jsou u nákupních center. My jsme si vždycky vybírali pumpy, kde 
byla obsluha - zpravidla to byl Total, který nabízel vylepšenou naftu za lepší cenu než u nás.   

 Tentokrát však potkáváme jen bezobslužné pumpy, kam je nutno vložit platební kartu. 
Zkoušíme to, ale bezúspěšně, až přijela ochotná řidička, která nám pomohla.  

 Přejeli jsme Rýn a vyrazili k domovu. Bylo to jen pár kilometrů, cesta po německé 
dálnici dobře ubíhala a navečer jsme překročili hranice.  

  To, že jsme „doma“, jsme poznali hned po pár kilometrech. Něco se změnilo. Možná 
je u nás jiné povětří, jinak si neumíme vysvětlit agresivitu řidičů, se kterou se člověk setká, 
sotva překročí naše hranice.  
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 Projeli jsme při této cestě kolem tří tisíc kilometrů. Za celou dobu jízdy mimo naše 
území jsme se nesetkali tím, že by na nás někdo blikal, abychom mu uhnuli z cesty nebo na 
nás zezadu najížděl. Nestalo se, aby tam, kde je povoleno sto třicet, jel někdo sto šedesát či 
více.  

 Viděli jsme, že v těchto zemích platí, že pokud se má jet padesát, jede se padesát už od 
cedule, která označuje vesnici. Také jsme to zkoušeli jako u nás, nebrzdíme na začátku obce 
a  necháme to pomalu setrvačností dojet, ale místní řidiči jedou padesát už od cedule. Možná, 
že právě dodržování pravidel je to, co nás nejvíce odlišuje od těchto zemí.  

 Do Prahy jsme dorazili po deváté večer…. 

 

 

 

 
 


