
Z Orleansu k Atlantiku  11.6.-21.6.2009

Opět jsme jeli  s pražskými hasiči,  tentokrát  do Francie,  abychom na kolech absolvovali  z velké části 
tradiční  cyklojízdu  podél  nejdelší  francouzské  řeky  Loire   v jejím  dolním  toku   z Orleansu 
k Atlantickému oceánu. Do Orleansu jsme po noci v  buse dorazili v pátek v poledne a měli jsme volno 
až do večera. Prohlédli jsme město a zamířili na místní písník, rekreační zónu Orleánčanů u Loire, asi 
2km od města na levém břehu proti proudu, abychom si odpočinuli a vykoupali se. Loira sama není ke 
koupání  vhodná už  proto, že neoplývá čistotou. Vyhnu se popisu historických měst i nádherných zámků 
s jejich  dobře  udržovanými  francouzskými  zahradami  a  spíš  do svého povídání  vložím pár  postřehů 
z pohledu cyklisty a turisty.  V sobotu jsme tedy vyrazili  na trasu, na které jsme ujeli celkem 610km. 
První taková pro cyklistu trochu nepříjemná zpráva: i ve větších městečkách se špatně při cyklotrase 
hledá obchůdek se základními potravinami. Velké potravinové řetězce je úplně vytlačily a cyklista jen 
s obtížemi  občas  zajede  k supermarketu,  který  je  pochopitelně  na  výpadovce  mimo  město,  v lepším 
případě   na jeho okraji. Menší supermarkety, pokud někde jsou, zavírají ve 12hodin a otvírají nejdříve po 
15hodině. Přitom bufety či restaurace, které při cyklotrasách jsou, bývají  ve Francii pro nás poněkud 
finančně náročnější a pít pivo z dvoudecky taky nic moc. Jiná země jiný mrav. Také koupání ve volné 
přírodě má svá specifika. Voda, která by ve zprávě z hygienické stanice u nás byla označena černým 
obličejíčkem jako naprosto nekoupací,  je  ve  Francii  ke koupání  vhodná.  Zato,  když  jsem se jednou 
odvážila zaplout za bójky, které na plovárně u Lac de Maine v Angers označují asi dvoumetrový koridor 
pro  plavce,  uslyšela  jsem ihned  z amplionu  hlášení,  abych  se  neprodleně   vrátila  do  střežené  zóny. 
Nedávno jsem četla  podobnou  zprávičku  v novinách:  Francouzi  se  koupají  pouze  v bazénech  anebo 
omezeně v moři, nikoli v přírodních nádržích. A teď už jak jsme jeli:

den prvý sobota 13.6.

Orleans-Beaugency –St. Dye sur  Loire- Chateau de Chambord-Blois 86km 
večer ještě projížďka městem Blois 10km

14.6. neděle

Blois  – Amblois – Negron-Tours - pravý břeh řeky Chér – Savonnieres – Valleres -  Azay le Rideau 
(nejdelší etapa)                                           114km 

15.6. pondělí

Azay le Rideau  -  Vilandry - La Chapelle aux Naux-Brehemont - Rigny Ussé - Avoine - Savigny en 
Veron - Souzay - Champingny – Saumur 86km

16.6. úterý

Saumur-levý břeh Loire-cyklostezka  mezi  vinnými  sklípky-Gennes-St.  Remy la  Varenne-pravý břeh 
Loire-St. Mathurine sur Loire-ústí řeky La Maine-Angers-camping du Lac de Maine 75km



17.6. středa

camping  du  Lac  de  Maine-Angers-zpět  cyklostezkou  podél   řeky  La  Maine-pravý  břeh  Loire-
Savennieres-Montjeans sur Loire-St Florent le Viel-Ancenis               78km

18.6. čtvrtek

Ancenis-pravý břeh Loire-Nantes-cestou po pravém břehu řeky Sevre-Vertou    55km

19.6. pátek

Vertou-zpět  podél  řeky  Sevre-Nantes-levý  břeh  Loire-Bouguenais-La  Montagne-le  Pellerin-velo6-
Migron-Frossay-Chauve-Hourserie-Pornic 86km

20.6.sobota

Odpočinkový den-koupání na plážích Atlantiku v Pornic a okolí 20km

V sobotu se neradi loučíme s Atlantikem a v 17hodin nasedáme do busu, abychom ve 14 hodin v neděli 
21.6 vysedli z busu na hasičské stanici číslo 7 v Praze. 

Většinu  trasy  jsme  absolvovali  po  značených  cyklotrasách,  z nichž  většina  byla  buď  samostatnou 
cyklostezkou anebo silničkou či účelovou komunikací s velmi malým provozem. Pouze  úsek mezi mezi 
městy Amblois a Tours v podstatě není značen - není zatím dokončen, takže záleží na orientačním smyslu 
cyklisty, na jeho schopnosti si mezi těmito městy najít nejoptimálnější vlastní cyklotrasu. My jsme jeli po 
pravém břehu Loire  zprvu  málo  živou  silničkou,  vesničkami  a  kolem několika  malých  soukromých 
zámečků, houstne na ní provoz, jak se blíží k Tours (143.000 obyvatel). Cyklostezka  pak začíná několik 
kilometrů  před  Tours  na  pravém břehu Loire.  Podobně jako u nás,  je  však cyklotrasa  někdy někde 
nesmyslně značena oklikami, asi aby vedla k sponzorským subjektům té, které lokality(vinné sklípky, 
restaurace).

Fotky z této akce na    

http://anajpo.rajce.net/2009_cerven_Z_Orleansu_k_Atlantiku_na_kole-1.cast 

a 

http://anajpo.rajce.net/2009_cerven_Z_Orleansu_k_Atlantiku_na_kole-2.cast

http://anajpo.rajce.net/2009_cerven_Z_Orleansu_k_Atlantiku_na_kole-1.cast
http://anajpo.rajce.net/2009_cerven_Z_Orleansu_k_Atlantiku_na_kole-2.cast

