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BURGUNDSKO NA KOLE 
Termín: 30. 7. - 10. 8. 2014 

 
Pohodově po poklidných cyklostezkách krajem 
prodchnutým historií, obývaném Galy i Římany, plným 
románských staveb, středověkých center měst, 
kostelů, bazilik a klášterů. Krajem vinic a vinných 
sklípků, sýrů a šneků, po zelených stezkách Burgundska 
podél kanálů, řek a jezer…  
 
ODJEZD 
    Sraz všech účastníků bude ve středu 30. 7. 2014 v 
16.30 hodin odpoledne v Praze.     
   Nástupní místo je na ulici V Olšinách, na zastávce 

autobusu těsně u stanice metra Strašnická v 

přídavném pruhu po pravé straně ve směru od centra.  

   Prosíme o prominutí, pokud na uvedené místo 

přijedeme o něco později.  

 

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. – 2. DEN (30. - 31. 7., ST - ČT)  
   Z ČR autobusem přes Německo do Francie. 
Přijedeme do jižní části Burgundska. Ubytujeme se 
v kempu v Saint Point, který se stane našim útočištěm 
po první dvě noci. Tento den nás čeká ještě seznámení 
s okolím Saint Point. Rodištěm slavného romantického 
básníka Alphonse de Lamartina, podíváme se k zámku 
Pierreclos,  ve kterém básník pobýval. Obce Tramayes 
a Saint-Léger-sous-la-Bussière. 
3. DEN (1. 8., PÁ) 
   Ráno vyrazíme do údolí Val Lamartine opět po 
stopách básníka Lamartine. Na kolech zvlněnou 
krajinou Beaujolais, mezi poli a vinicemi k historickému 
Maconu. Víno, z této oblasti vděčí za svou vznešenost 
žulovému podloží bohatému na mangan. Ne nadarmo 
se o něm mluví jako o „králi Beaujolais“.  
   U skalisek Roche de Solutre a Roche de Vergisson na 
nás dýchne historie archeologických nálezů. 
4. DEN (2. 8., SO). 
   Dnes se projedeme malebnými vesničkami kolem 
středověkého hradu Berzé-le Chatel do městečka Cluny 
se slavným opatstvím a romantickou atmosférou. Za 
zmínku stojí, že zdejší opat spravoval asi 1450 klášterů 
a z kláštera vyšlo několik francouzských papežů. 
Nocovat budeme po tři noci v Cormatinu. 
5. DEN (3. 8., NE) 
   Po menších silničkách přes středověkou vesničku 
Brancion do města Tournus, kde je nejvýznamnější 
románský kostel Francie a 900 let starý hrad.  
   Na kole odtud pojedeme po další vyhlášené vinařské 
oblasti Chardonnay s výjezdem na Mont St-Romain s 
panoramatickou vyhlídkou.  
6. DEN (4. 8., PO) 
   Odpočinkový den strávený na kolech v okolí 

Cormatinu. Slavné jeskyně v Blanot či Azé.  
 
 
 7. DEN (5. 8., ÚT) 
   Tento den budeme opouštět kemp v Cormatinu a 
pojedeme po cyklostezce podél splavného kanálu 
Canal du Centre rovinatou krajinou jižního Burgundska 
plnou polí, lesů a typických vinařských vesniček.  
   Poté dojedeme do kempu v Meursault, který se 
nachází poblíž města Beaune, zde strávíme 4 noci.  
8. DEN (6. 8., ST) 
   Dnes si zajedeme do starobylého města Autun. 
Město Autun si do značné míry zachovalo středověké 
hradby s 23 věžemi, které stojí na základech římské 
hradby v délce asi 6 km. Hlavní pamětihodností je však 
románská katedrála St. Lazare na návrší nad starým 
městem. Dále se zde nachází historicko-umělecké 
muzeum Rolin s římskými a keltskými památkami či 
velmi zachovalé římské divadlo s kapacitou až 17 000 
diváků. 
9. DEN (7. 8., ČT) 
   Ráno vyjedeme po cyklostezkách ve vyhlášené Zlaté 
pahorkatině.  Krajina plná vinic nás bude provázet až 
do hlavního města Burgundska a historického sídla 
burgundských vévodů - Dijonu. Projedeme se kolem 
nejdražší vinice světa - Romanée Conti. 
   Dijon je typickým zástupcem středověkých městeček, 
kde zůstala většina architektury nezměněna po staletí. 
Nejznámějším dijonským produktem je Dijonská 
hořčice. Každým rokem na začátku září probíhá 
vinobraní. V centru Starého města stojí 52m vysoká 
věž Filipa Dobrého, která je nejviditelnější pozůstalostí 
vlády vévodů. Nachází se zde Vládní palác, jehož 
součástí je radnice, Archeologické muzeum. V parku 
Colombiere je zachován zbytek římské cesty Via 
Agrippa, vedoucí z Lyonu. 
10. DEN (8. 8., PÁ) 
   Cyklističtí nadšenci i dnes mohou nasednout na kola 
a vydat se na projížďku do okolních kopců pokrytých 
vinicemi. Ostatní, kteří chtějí příjemně relaxovat, 
mohou navštívit některý z řady místních sklepů (jeden 
z nich je největší nejen v Burgundsku, ale patří i 
k největším v celé Evropě, nabízí zajímavý výklad 
sommelierů například o kategorizaci burgundských vín 
na základě kvality, bohatou ochutnávku i možnost 
výhodných nákupů prvotřídních vín). 
11. - 12. DEN (9. - 10. 8., SO - NE) 
   Předposlední ráno budeme mít příležitost se blíže 
seznámit s Beaune, tímto malebným historickým 
centrem Burgundska a jednou z hlavních metropolí 
vinařství celé Francie. Prohlédneme si unikátní 
středověký špitál Hôtel-Dieu z 15. st.  
   Poté se vydáme na zpáteční cestu po známé trase 
přes východní Francii, Bádensko -  Württembersko a 
Bavorsko domů. Do Prahy bychom měli dorazit v neděli 
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během dopoledne.  
POZNÁMKA 
   Dříve, než začnete číst následující body s praktickými 
informacemi ohledně zájezdu, Vám vřele 
doporučujeme ještě jednou prostudovat náš katalog 
zájezdů na rok 2014 (nemáte-li jej, zavolejte či napište 
si o něj na výše uvedenou adresu a telefonní čísla, rádi 
Vám katalog bezplatně zašleme), obzvláště kapitolu 
JAK CESTUJEME.  

 
 ZDRAVÍ A POJIŠTĚNÍ 
   Je třeba, aby každý z vás měl s sebou přinejmenším 
některé základní léky: Endiform (případně Endiaron 
nebo živočišné uhlí), Acylpyrin, Paralen, dezinfekci 
(např. Jodisol nebo Septonex) a několik náplastí. 
Nezapomeňte si vzít pokrývku hlavy, sluneční brýle a 
kvalitní opalovací krémy s vyššími ochrannými faktory. 
Užitečný může být i Panthenol na spáleniny. 
Doporučujeme před odjezdem navštívit zubaře! 
   V ceně zájezdů je „zdravotní připojištění“ od Allianz 
pojišťovny, a.s. Zahrnuje úhradu léčebných výloh do 
výše 3 500 000 Kč v zahraničí se zajištěním nepřetržité 
základní asistenční služby, ambulantního ošetření, léků 
a materiálu, hospitalizace, repatriace do ČR. Akutní 
zubní ošetření do výše 10 000 Kč, pojištění rizik 
související s terorismem do výše 1 500 000 Kč. V ceně 
je také pojištění základních sportů - cyklistika, horské 
kolo a vysokohorská turistika nad 3000 m (do 5000 m).  
   Komplexní připojištění (pro ty, kteří si přikoupili) 
zahrnuje navíc: Úrazové pojištění - poměrné trvalé 
následky úrazu do 400 000 Kč a smrt následkem úrazu 
do 200 000 Kč. Pojištění zavazadel - všechny škody na 
zavazadlech jednoho pojištěného do 20 000 Kč, na 
škodu na jedné věci a cennostech do 10 000 Kč, na 
zpoždění letu od 7. hodiny a zpoždění zavazadel od 7. 
hodiny do 5 000 Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu 
na životě a zdraví do 2 000 000 Kč a do poloviční výše 
za škodu na věci (vždy se spoluúčastí 5 000 Kč). 
Doplňkové asistenční služby jako právní pomoc v 
zahraničí aj. Pojištění stornovacích poplatků do 80% 
skutečných nákladů max.        30 000 Kč (nebo do 80 
000 Kč za 1110 Kč) - nemůžete-li nastoupit na cestu z 
důvodu úrazu nebo akutního onemocnění, úmrtí 
pojištěného či jediného spolucestujícího aj. Přesné 
podmínky pojištění, věková omezení, další omezení 
atd. jsou v pojistných podmínkách, které můžete najít 
na www.nomad.cz/pojisteni/podminky.pdf. 
   Budete-li mít ohledně připojištění jakékoli dotazy, 
rádi Vám je zodpovíme.  

 
NOCLEHY 
   Spát budeme 9x ve vlastních stanech ve třech 
kempech – první dvě noci v St. Point, poté 3 noci v 
Cormatinu a zbývající 4 noci Meursault. Kromě toho i v 
autobusu při nočních přejezdech. 

 
STRAVA 
   Začíná druhým dnem snídaní a končí posledním 
dnem opět snídaní. V ceně zájezdu je každý den 
snídaně a večeře (nebo pozdní oběd - dle instrukcí 
průvodce v závislosti na konkrétním denním 
programu). 
   Ke snídani (chléb či jiné pečivo s pomazánkami, 
salám, ovesné vločky, apod.) i večeři (většinou teplá a 
masitá) podáváme teplý čaj. Jídla jsou vydatná, přesto 
doporučujeme vzít si s sebou potraviny (konzervy, 
suché salámy ap.) jako třetí denní jídlo. Jejich množství 
však nepřehánějte.  
   Na začátku zájezdu od nás dostanete k zapůjčení 
talířek a hrníček. Lžíci (příbor, lžičku) si vezměte 
vlastní! Máte-li rádi pohodlí a máte-li možnost, 
doporučujeme Vám vzít s sebou malou (!) přenosnou 
skládací stoličku. Není nutná, ale občas přispěje ke 
zvýšení kultury "stolování" při konzumaci stravy.     
   Během zájezdu bude kuchař vařit kávu (obvykle při 
snídani a večeři nebo i jindy, bude-li dost času.) Kromě 
ní si u kuchaře za české koruny můžete koupit (až do 
vyčerpání zásob) pivo či lihoviny. Nealkoholické nápoje 
si vezměte sami (nejlépe ty v prášku).  
 
 JAK SE ZABALIT 
   To nejdůležitější, co si nelze zapomenout doma, je 
identifikační doklad – občanský průkaz nebo cestovní 
pas, který nadále doporučujeme. Jeho platnost musí 
trvat alespoň 3 další měsíce po skončení zájezdu 
(vyžadují to tak celní předpisy).  
   Berete-li si svůj vlastní stan, nejvhodnější je se 
samonosnou konstrukcí (nenastanou problémy se 
zatloukáním kolíků). Pokud stan nemáte, je možné si 
ho objednat u naší CK (viz katalog, JAK CESTUJEME, 
bod 14. Půjčování). S sebou vezměte lehčí kvalitní 
spacák a karimatku. 
   Vezměte si vhodné oblečení a obutí pro jízdu na kole 
(pláštěnku, rukavice, sluneční brýle a cyklistickou 
helmu) a náhradní převlečení. Také nezapomeňte na 
náhradní díly, které byste během cesty mohli 
potřebovat, a zvlášť upozorňujeme na dobrý zámek na 
kolo!  Bohužel i Francie je v současné době zemí, kde 
jsou krádeže kol na běžném pořádku, proto si dávejte 
pozor!).  
   Doporučené vybavení účastníka cyklistického 
zájezdu:  
     - kolo v bezvadném stavu  
     - cyklistické oblečení, pláštěnka, cyklistická helma 
     - rezervní duše, lepení, pumpička, mazací spray na 

řetěz, případně rezervní plášť kola 
     - náhradní díly (lanka, špice, přehazovačka…) 
     - zámek na kolo, cykloláhev 
 
   Věnujte, prosím, pozornost ochraně rámu kola před 

http://www.nomad.cz/pojisteni/podminky.pdf
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odřením. Doporučujeme rám zabalit, či zakoupit 
tepelně izolační trubici Mirelon Pro z pěnového 
polyetylenu. Na trhu je běžně k dostání v různých 
tloušťkách (pro izolaci potrubí). Dále je vhodné vzít si 3 
pevné řemínky pro připevnění kola během přesunu. 
   Během tras na kole bude autobus sloužit jako 
doprovodné vozidlo a většinou se s ním 1-2x za den na 
předem určeném místě setkáme, pojedeme tedy "na 
lehko". Jako příruční zavazadlo je asi nejvhodnější 
brašnička na řídítka nebo přes rameno (s obsahem: 
jídlo na cestu, rezervní duše nebo galuska, pláštěnka, 
peníze a doklady zabalit pro případ deště do igelitu). 
Nezapomeňte si kolo vybavit držákem na cyklistickou 
láhev, a pokud se hodně potíte, zásobte se dostatečně 
iontovými nápoji. Láhev na pití je samozřejmě 
nezbytností. Časté jsou defekty kol způsobené 
střepinami skla, a proto doporučujeme mít pláště kol 
s dobrým nesjetým vzorkem.  
   Pokud by se někomu zdály některé etapy příliš 
dlouhé a namáhavé, je možné jejich operativní 
zkrácení a část náročnějších úseků absolvovat v 
autobuse.  
   Z dalších potřebných věcí na cestu znovu 
připomínáme tmavé brýle (a náhradní dioptrické brýle 
- pokud je potřebujete), opalovací krém s vyšším UV 
filtrem a klobouk či jinou ochranu hlavy proti sluníčku - 
hlavně osoby náchylné k úpalu a úžehu, plavky, lžíci 
(příbor), plastikovou láhev na vodu (o obsahu aspoň 1 
litr), základní léky (viz bod 5. ZDRAVÍ) nebo léky které 
pravidelně užíváte. Nezapomeňte si doma baterku, 
někdy budeme možná stavět stany až za tmy. Pokud 
máte potíže se vstáváním, vezměte si s sebou budík.  
   Vzhledem ke skutečnosti, že polovinu úložných 
prostor autobusu obvykle zabere naše kuchyně, zásoby 
potravin, náhradní díly a nářadí řidičů, je nanejvýš 
nutné dodržet váhový limit zavazadel maximálně 15 
kg! Do něj se nezapočítává stan a přenosný hudební 
nástroj - pokud na nějaký hrajete, přivítáme, vezmete-
li jej s sebou (nejlépe kytaru). Z důvodu možného 
přetížení autobusu musíme skutečně Vaše zavazadla 
převážit. Příplatek za nadváhu vybereme ještě před 
odjezdem podle cestovních podmínek.  
   Jako zavazadla doporučujeme kufry nebo pevné 
tašky. Zabírají méně místa a snadno se ukládají do 
úložných prostorů autobusu.  
   Doporučujeme, abyste měli dvě zavazadla. Jedno 
větší uložené dole a jedno menší s osobními věcmi, 
jídlem a pitím nahoře při sobě. To také můžete využít 
pro cyklistické etapy. Během dlouhých přejezdů 
můžeme přehrát Vaše oblíbené DVD, pokud je vezmete 
sebou. 
 
VALUTOVÉ VYBAVENÍ 
   Zdůrazňujeme, že vstupné do jednotlivých památek, 
zámků, muzeí, sprchy apod. není v ceně zájezdu 

zahrnuto a účastníci si je hradí z vlastních prostředků. 
   Bude záležet na vás, pro která z nabízených míst se 
rozhodnete. Jste-li opravdovými milovníky historie, 
rezervujte si na vstupy cca 130-170 €. Pokud se 
spokojíte s návštěvou těch nejvyhlášenějších míst, 
mělo by vám stačit cca 90 €. Studenti (s průkazkami 
ISIC), učitelé (s průkazkami ITIC) a větší skupiny 
obvykle mívají slevy. Přesto raději počítejte s vyšší 
částkou a vyměňte si o něco víc do rezervy třeba i pro 
nákup suvenýrů nebo lehkého občerstvení. 
   Ve Francii jsou nejlevnější nákupy v supermarketech 
na okraji měst a u dálnic a na tržištích. Jako suvenýr se 
vozí kromě parfémů, vína, koňaků a trvanlivějších sýrů 
i různé druhy hořčice s bylinkami, sušené květiny a 
aromatické byliny (šalvěj, levandule atd.) 
   Levné jsou restaurace přistěhovalců (čínské a 
vietnamské), ve francouzských je pro nás stále ještě 
draho (v nikterak luxusní restauraci počítejte s cenami 
kolem  15-25 € za jedno jídlo.) 
 
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
a) Základní geografické informace: 
Francie: 
Rozloha: 551 695 km2 (včetně Korsiky, bez zámořských 
území); počet obyvatel:  55 miliónů; hustota zalidnění: 
100 obyv. / km2 (cca 80% hodnoty ČR)  
Hlavní město: Paříž vnitřní město (Ville de Paris) - 2,1 
mil. obyvatel na rozloze 104 km2 
Velká Paříž s předměstími - 6,4 mil. obyvatel na rozloze 
365 km2. Pařížská aglomerace přes 10,0 mil. obyvatel 
na rozloze 12 058 km2 
Správní rozdělení: 96 departementů (94 + 2 korsické) + 
4 zámořské departementy a 6 dalších zámořských 
území 
Úřední jazyk: francouzština, na Korsice i korsičtina 
(historický toskánský dialekt francouzštiny) 
Státní svátek: 14. červenec (výročí pádu Bastily v r. 
1789) - bývá slaven velkolepými ohňostroji a bujarým 
veselím 
Státní zřízení: republika 
Hlava státu: prezident volený na 7 let (v r. 1995 
vystřídal ve funkci socialistu F. Mitteranda, který byl 
prezidentem od r. 1981, pravicový "gaulista" J. Chirac, 
od r. 2007 Nicolas Sarkozy, nyní Francois Hollande) 
 
b) Zajímavosti: 
Obyvatelstvo:  
   Francouzi jsou známi jako přátelští lidé, na dotaz 
většinou ochotně odpoví a zcela bez problémů bývá 
komunikace s policisty a se všemi úředními osobami 
(angličtinu, případně i němčinu použijete v rekreačních 
střediscích, hlavně starší lidé ovšem mluví pouze 
francouzsky). Často se ovšem můžete setkat s jistou 
nevraživostí na angličtinu (popř. němčinu), vyplývající 
snad z určité žárlivosti nad rostoucím světovým 
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významem konkurenční angličtiny právě na úkor 
francouzštiny. Pokud tedy chcete otevřít vrátka k 
srdcím Francouzů, doporučujeme naučit se alespoň 
několik základních frází v jejich řeči a tím i v případě 
neznalosti francouzštiny dokumentovat Vaši dobrou 
vůli. 
 
c) Slovníček základních výrazů: 
česky – francouzsky - foneticky     
dobrý den bonjour / bonžúr 
dobrý večer bonsoir / bonsuár  
dobrou noc bonne nuit / bonnui  
ahoj salut / saly  
nashledanou au revoir / órevuár   
Jak se máte? Ca va? / sa va  
děkuji  merci / mersi  
Není zač. De rien. / d rjen  
prosím (v otázce)  s´il vous plait / sil vu ple 
prosím (poděkuji) je vous en prie / ž vu zan prí 
promiňte, omluvte mě excusez-moi / ekskyze mua 
Promiňte Pardon.  
ano  oui / ui  
ne non / no  
kde ou / u 
jak, jaký comment / komán 
kdy quand / kán 
kolik combien / kombjen 
Co to je? Qu´est-ce que c´est? / kes k se    
Kde to je? Qui est-ce? / ki jés 
Kolik to stojí?        Ca coute combien?  / sa kut kombien 
Je to drahé. C´est cher. / se šér  
Není to drahé. Ce n´est pas cher.  / s nepa šér 
Co si přejete? Que désirez-vous? /k deziré vú 
Prosím, pomozte mi, Aidez-moi, s´il vous plait. / edé 

 mua, sil vu ple  
hledám... je cherche... / ž´šerš 
Jděte přímo... Continuez tout droit... /  

kontinye tudrua... 
Zahněte doleva...        Tournez a gauche...  / turnezagoš 
Zahněte doprava..        Tournez a droite... / turnezadrua 
Mluvíte francouzsky? Vous parlez francais? / vu  

parlé frans 
Jsem Čech a nemluvím francouzsky –  Je suis Tcheque et 
je  / že suí tček e žnparl pa fransé ne parle pas francais.  
Kolik stojí jedna zmrzlina? –  Combien coute une  

glace? / kombjen kut yn glas? 
Dobrou chuť! Bon apetit! / bonapeti 
snídaně petit déjeuner / petidežoné 
oběd déjeuner / dežoné 
večeře diner / dine  
voda l´eau / ló 
obchod magasin / magazén 
otevřeno ouvert / uvér  
zavřeno fermé / fermé 
pekařství boulangerie / bulánžeri  

cukrárna patisserie / patiseri 
daleko loin / luén 
blízko proche / proš 
nádraží gare / gár  
vchod entrée / ántré  
východ sortie / sorti  
zakázaný interdit / énterdi                   
 
ČÍSLOVKY 
0 – zéro / zero  16 – seize / séz 
1 – un / ón  17 – dix-sept  / diset 
2 – deux / dó  18 – dix-huit / dizuit 
3 – trois / trua  19 – dix-neuf / diznóf 
4 – quatre / kátr 20 – vingt / vén 
5 – cinq / sénk   21 –  vingt-et-un / vénteón 
6 – six / sis  22 – vingt-deux véndó 
7 – sept set  30 – trente / tránt 
8 – huit / uit  40 – quarante / karánt 
9 – neuf / nóf  50 – cinquante / sénkánt                
10 – dix/ diz  60 – soixante / suasánt 
11 – onze / ónz  70 – soixante-dix / suasándi 
12 – douze / dúz 80 – quatre-vingts / katrvén 
13 – treize / tréz 90 – quatre-vingt-dix  / katrvéndiz 
14 – quatorze / katórz    100 – cent / sán 
15 – vquinze / kénz         1000 – mille / mil 
 
- Souhláska "c" se ve francouzštině vyslovuje jako "s", 
pokud za ním následuje -i nebo -e. V ostatních 
případech se vyslovuje jako "k". 
- Uvedená fonetická transkripce je pouze přibližná. 
Některé nedostatky se vyskytují i  v původní psané 
verzi slov, vzhledem k tomu, že jsme vynechali některé 
specifické francouzské přízvuky. Doufáme, že nám tyto 
vady na kráse odpustíte a že slovníček splní své 
poslání, jímž je umožnění té nejzákladnější a 
nejjednodušší komunikace v jazyce.  
 
e) Důležité adresy a telefonní čísla ve Francii: 
velvyslanectví:  15 Avenue Charles Floquet, 75007, 
Paris tel. +331/40651300, nouzová linka 607 764 394 
předčíslí do ČR: 00420 
telefony:  policie: 17, ambulance: 15, hasiči: 18, 
evropské číslo pohotovostní služby 112 
 
PERSONÁL: 

Hlavním vedoucím a průvodcem zájezdu bude 
Matěj Rajnošek (tel. po dobu konání zájezdu 774 270 
854), pomocník Dana Starková a přípravou stravy bude 
pověřena Marie Rajnošková. 

 
Příjemnou dovolenou Vám za všechny pracovníky 
cestovní kanceláře Nomád přejí  
Mgr. Karel Starý, tvorba zájezdů  
ing. Michal Šindelář, ředitel CK 


