
Bretaň 2017 – sobota 8. 7. – sobota 22. 7. – 15 dnů, 14 nocí, cca 5.000 km 
 
minibus René Brym (řidič) + 7 cestujících: Jaroslava Veselá, Dagmar Cepková, Alena Schelová, Alena Kožíková,           
Bohuslava Maříková, Jana Pavlíčková, Jana Michetschlägerová 
 
so 8. 7. v 7.00 h odjezd Č. Budějovice - Méty , příjezd 16 – 17 h, ubytování, podvečerní procházka do města, 
nebo Centre Pompidou Metz. V muzeu jsme stihli velmi zajímavé výstavy a poté i sklenku vína. 

 
ne 9. 7. Méty – Le Mans, trasa 530 km, odjezd 8.30 h, příjezd v cca 15 h.  
Po ubytování přejezd 2 km do historického centra ke katedrále Saint-Julien. Prohlídka památek, večeře. 
Název města asociuje slavné automobilové závody a automobilové muzeum. Málokdo tuší, jak pozoruhodné je 
historické centrum města. Křivolaké uličky s historickými domy jsme si moc užili. 
 
Po 10. 7.  Le Mans – Fougéres (130 km) – Avranches + vyhlídky (70 km) – Mont Dol  (50 km) celkem 250 
km s prohlídkou města Fougéres, zajížďkou k normandskému pobřeží s vyhlídkami na Mt-St-Michel.  
Fougéres dominuje impozantní hrad, jehož exteriér na skalách a zahrady na terasách kolem jsou zde hlavním 
turistickým lákadlem. Zajímavá byla okružní projížďka turistickým vláčkem a vynikající palačinky po dojezdu. 
Dlouho jsme u Avranches (Normandie) hledali ideální výhled na západní stranu zálivu Mt-St-Michel. Nakonec 
jsme jej našli na mysu sv. Petra. Byl vrcholný odliv a před pohyblivými písky varovaly cedule u cesty. Pohledem 
na Mt-St-Michel jsme se kochali téměř sami a navzdory upozorněním poté někteří z nás těžce v pohyblivém 
písku lovili své boty. Přejezd do Dol de Bretagne, prohlídka historicky nejvýznamnější bretaňské biskupské 
katedrály sv. Samsona. Poté kolem menhiru Champ Dolent (výška 9,20 m + cca 4 m v zemi) do ubytování 
v historickém hotýlku v Mont Dol. Večerní vycházka na vrchol stolové hory s vyhlídkou na záliv Mt-St-Michel. 

       
Na ústřicích v Cancale. Menhir Champ Dolent u Dol de Bretagne. 
 
Út  11. 7.  Mont Dol – Cancale – Paimpol – St. Thégonnec – Luzec cca celkem 230 km. 
 V Cancale nás jako vždy čerstvě vylovené ústřice od stánkařů u mola, pojídané na schodech opodál nezklamaly. 
Vzhledem k vrcholnému přílivu ( v 9.20 h, výška 11,21 m a odlivu nejníže až v 16.09 h, výška 2,49 m) jsme 
v Cancale neviděli tu obrovskou podmořskou továrnu na chov ústřic, a ani neudělali zastávku v St. Malo kvůli 
vycházce z hradeb na ostrov Malé Bé k hrobu Chateaubrianda. 
Kolem poledne přejezd podél pobřeží k městečku Paimpol (130 km),  
3 km před Paimpolem zastávka 14.30 – 15.30 h opatství de Beauport z 12. stol.: zbytky premonstrátského 
opatského kláštera z 12. stol.,dále vesnička Ploubazlanec  se „hřbitovem Islanďanů“: na zdech jsou pamětní 
desky těch, kteří se z výprav nevrátili (Zeď ztracených v moři). Celkem jde mezi lety 1852- 1935 o 117 škunerů a 



cca 2.000 námořníky). Při hledání „hřbitova Islanďanů“ jsme přijeli ke kapli, zasvěcené těmto rybářům, v níž 
nám místní obyvatelka poskytla zasvěcený výklad. 
18.00 – 19.15  Přejezd do St. Thégonnec – Luzec (90 km), ubytování v penzionu na 3 noci 
 

  
Kaple utonulých rybářů v Ploubazlanec a náš „hortensiový“ penzion u St. Thégonnec. 
 
středa 12. 7. – čtvrtek 13. 7. – dva dny na výlety do okolí 
 1/ celodenní výlet do míst bretaňských pobytů Jana Zrzavého a působení básníka Saint-Pol-Roux: poloostrov 
Crozon - Camaret, dále mys Pen-Hir, celkem cca 200 km 
po dálnici E50 cca 15 km do Landivisiau, dále 30 km po D18, u Rumengolu přejezd na D791, cca 40 km do 
městečka Camaret. Do 13 h prohlídka Camaretu, oběd. Poté přejezd cca 6 km na mys Pen Hir se zastávkou u 
domu básníka Saint-Pol-Roux. 14 – 17 h procházky po skalách mysu Pen-Hir, případně koupání na pláži pod ním. 
17 – 18 h návrat do penzionu Luzec. 
 
2/ Pointe de Saint-Mathieu – Landerneau – La Roche Maurice, Guimiliau (okruh cca 150 km) 
Po dálnici N12 na Brest (40 km), dále po D789 k městečku Plougonvelin (30 km) a opatství Saint-Mathieu (3 km, 
prohlídka, procházka po pobřeží), farní dvory 
Farní dvůr Guimiliau s návštěvou sousední galerie kamaráda Ivo Štefana, případně Locmélar.  
 

        
V galerii v Guimiliau u kamaráda, řezbáře Ivo Štefana a večeře s bretaňskými přáteli u Patrika v Lanvaudan. 
 
pá 14. 7. - přejezd  k ubytování v penzionu v Lanvaudan (cca 150 km). Cestou zastávky: 
 Roc Trévezel (30 km) - nejvyšší hora Bretaně, vysoká 364, 62 m! v pohoří Monts d´Arrée , už kultovní 
nenáročný výstup za předpokladu slušného počasí a očekávané viditelnosti do okolí. 
Commana – Ecomusée des Monts d´Arée  
Le Faouët  (70 km) - kaple sv. Barbory ve skalách (70 km) - cca 15.30 – 16.30 h 
Saint Fiacre (5 km) - gotická stavební památka UNESCO 16.45 – 17.15 h  



Kernascléden (10 km) - unikátní  gotické fresky 17.30 – 18 h 
Plouay (10 km) – Lanvaudan (6 km) – ubytování v penzionu 18.30 h 
 
Lanvaudan: typická bretaňská ves (městys) s náměstíčkem a okolními kamennými domy převážně ze 17. stol. 
kolem kostela St-Maudé (taktéž náš penzion s kamennou studnou na zahradě). Zajímavostí jsou historické 
kamenné psí boudy u některých domů se sochou psa nahoře. Lanvaudan se nachází v údolí říčky Blavet, která 
zde tvoří svými meandry překrásnou krajinnou scenérii. Zhruba 10 km západně protéká další říčka Scorf. Po 
soutoku u Hennebontu ústí do Morbihanského zálivu u města Lorient. Morbihanský záliv je hluboko zakousnutý 
do pevniny a posetý velkým množstvím ostrůvků. Vzhledem k tomu, že se voda při pohybu oceánu do zálivu a 
ven dostává úzkým průlivem, jsou tu mimořádně silné proudy a plavidla mohou řídit jen zkušení kormidelníci. 
 
pá 14. 7.- čt 20. 7. – 6 nocí ubytování v penzionu v Lanvaudan s okružními cestami: 
 

  
Penzion u Patrika v Lanvaudan a naše skupina spolku Hortensia s manželi Štefanovými a řidičem Brymem 
(vpravo).                                                                                                                               Foto Bohuslava Maříková 
 
sobota 15. 7. celodenní výlet po pobřeží Finistére celkem 250 km: Quimper, historické centrum 
bretaňské kultury a folklóru (70 km), Pointe du Raz – „konec světa“ (60 km), Douarnenez (hřbitov lodí), 
Locronan, městečko na seznamu UNESCO (45 km). 
 
neděle 16. 7. celodenní výlet po poloostrově Sizun cca 250 km: dopoledne + oběd v Concarneau 
(opevněné městečko na ostrůvku), maják Eckmühl (s možností vyhlídky na Pobřeží legend), Pobřeží legend 
(báje o Tristanovi a Isoldě), kalvárie Tronoën (nejstarší dochovaná v Bretani). 
Concarnerau (45 km) 10.00 – 13.30 (vč. oběda). 
 
pondělí 17. 7. celodenní výlet po stopách Paula Gauguina: Quimperlé (25 km), Pont-Aven (15 km), kaple 
Trémalo, Nizon (5 km), Le Pouldu (25 km) nazpět do penzionu 40 km, celkem 110 km 

 
úterý 18. 7. – delší výlet na jih po dálnici E 60 přes Auray, Vannes, u Nivillas odbočka na D 774 do 
Guérande (130 km), prohlídka města, oběd, nazpět podél pobřeží po D 99 do Piriac sur Mer, prohlídka 
skalnatého pobřeží za odlivu (10 km), návrat přes Carnac Plage (koupání), Lorient,  Plouay do Lanvaudan  
 
středa 19. 7. – Lorient,  ponorková základna a muzeum, pevnost Port Louis výlet k řece Blavet za 
přítelkyní Dominikou a její dcerou – stavitelkou hauseboatů a provozovatelkou lodní dopravy po Blavet.  
Do muzea ponorek jsme se kvůli velkému návalu turistů nedostali. V Port Louis jsme si prohlédli expozice, ale 
většinu času jsme věnovali koupání – bylo horko. Erdeven: zastávka v městečku poblíž Carnaku, v němž přímo u 
domů vyrostlo pole menhirů (v řadách asi 300) a v nedalekém lesíku pak další vysoké menhiry. Ač je zdejší 
menhirové pole menší než v Carnaku, je ke kamenům volný přístup bez ohrad. 
 
čtvrtek 20. 7: přejezd z Lanvaudan do Vitré (200 km), cestou zastávky v lese Paimpont (100 km),  
u dolmenu Dívčí skály, po ubytování procházka po Vitré, celkem 260 km. 
Legendární les Paimpont, stejně jako dolmen Dívčí skály, nás zklamaly. Oproti dřívějším letům, kdy jsme si tato 
magická místa užívali téměř sami, tentokrát připomínala pouťové atrakce. Kolem největšího evropského 



dolmenu La Roche-aux-Fées (Dívčí skály) vedla nová dálnice a několik desítek dětí na kamenech trénovalo šplh. 
Tak alespoň popis: obří dolmen – brána – svatyně je dlouhý 19,5 m, široký 3 – 5 m a vysoký kolem 2 m. Tvoří jej 
42 bloků z červené břidlice, dopravených sem minimálně ze 4kilometrové vzdálenosti. Jednotlivé kameny váží 
40 – 45 tun. Účel stavby z let 3.500 – 3.000 před Kristem je neznámý. Určitě jde o kultovní místo, možná 
prehistorický chrám. K místu se váže novodobější legenda, týkající se mladých párů a jejich budoucnosti. 
Chlapci se kolem dolmenu vydali zprava, dívky zleva. Počítali kameny. Když se v počtu shodli, mohl milenecký 
pár dospět k šťastné svatbě. V opačném případě se nekonala. Podle pověsti potměšilý ďábel pravidelně počet 
kamenů obměňoval, aby mladí neměli šanci se na jejich počtu shodnout. 
Janzé – Vitré (30 km), procházka do hradu a města. Zato Vitré, hraniční brána Bretaně, nám předchozí 
zklamání odškodnilo, v centru byl lidový trh a veselice.  Za Vitré ale přestanou platit bretaňské výhody, např. 
neplacení mýtného.  
 
Pátek 22. 7.: přejezd z Vitré do Saarbrückenu – Eppelbornu (700 km) s nutnými zastávkami. Ubytování. 
 
Sobota 23. 7.: po snídani v hotelu přejezd z Eppelbornu do Českých Budějovic (680 km).   
 
 
 
  
 


