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Les souvenirs de Bourgogne/Vzpomínky z Bourgundska 

Ve dnech 3. 4. do 8. 4. 2018 navštívili žáci naší školy Burgundsko a jeho památky. 

Nahlédněne nyní do jejich programu s malou ochutnávkou pár fotografií, jakýmsi pozváním 

do tohoto kraje vína, burgundské architektury, kuchyně a vůbec malebného kraje, málo námi 

Čechy navštěvovaného. 

1. den 

Klášter Fontenay je francouzský cisterciácký klášter nedaleko Montbardu severozápadně  

od Dijonu. Klášter byl založen v roce 1118 Bernardem z Clairvaux. Prvotní konvent pocházel  

z mateřského kláštera Clairvaux v Burgundsku. Ve 20. století byl celý klášterní areál pečlivě 

zrestaurován a zrekonstruován do své původní středověké podoby. 

                              

Semur-en-Auxois  

Semur-en-Auxois má středověké jádro, postavené na růžovém žulovém bluffu, který je více 

než napůl obestavený řekou Armançon . Řeka předtím poskytovala hnací sílu pro koželužny  

a mlýny, ale její tok je nyní poněkud snížen Přehrada byla postavena proti proudu v 19. 

století, aby poskytla vodu pro Canal de Bourgogne .  

               

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cisterci%C3%A1ck%C3%BD_%C5%99%C3%A1d
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Montbard&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dijon
https://cs.wikipedia.org/wiki/1118
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bernard_z_Clairvaux
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Clairvaux
https://cs.wikipedia.org/wiki/Burgundsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Granite&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhiADhWX7_BT5VNJuoaKkhy1zDtBiQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Arman%25C3%25A7on&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgUc9hTjqvgcs825ZY_xzRSi01wMQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Arman%25C3%25A7on&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgUc9hTjqvgcs825ZY_xzRSi01wMQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Bourgogne&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgvnrfD0-JKwj4R6OF3flarelFaSg
http://www.abbayedefontenay.com/cache/advportfoliopro/xl_cloitre1_jpg_e7f677d4af72a63ca18d1d9abfcf84c1.jpg
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2. den 

Cluny              

Cluny [klyny] je historické městečko ve střední/východní Francii, v departementu Saône-et-

Loire, jižní Burgundsko, asi 80 km severně od Lyonu. Má asi 4500 obyvatel, ve městě je řada 

škol, z nichž zdaleka nejvýznamnější je ENSAM (École Nationale Supérieure des Arts et 

Métiers), elitní technická vysoká škola s asi 500 studenty, která sídlí v objektu bývalého 

opatství. Tím Cluny žije, není to jen historie. Ve městě je dále známý hřebčín a dostihová 

dráha. 

Beaune 

Beaune je opevněné město s asi polovinou cimbuří, hradbami a příkopem, které přežily  

v dobrém stavu. Centrální "staré město" nebo "vieille ville" je rozsáhlé. Historicky je Beaune 

úzce propojen s vévody Burgundska. Beaune je jedním z klíčových center vína ve Francii  

a centrem výroby vína a obchodu v Burgundsku. Každoroční aukce vinařství ve Francii. 

Hospicová struktura v centru města, která je jednou z nejlépe zachovaných renesančních 

budov v Evropě. Mezi památky v Beaune patří starý trh, Hospices z 15. století, Beffroi (věž s 

hodinami) a univerzitní kostel Notre Dame. Beaune je hlavním centrem polychromního 

renesančního stylu střechy regionu "Burgundian dlaždice".  

    

                                

https://cs.wikipedia.org/wiki/Departement
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%B4ne-et-Loire
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%B4ne-et-Loire
https://cs.wikipedia.org/wiki/Burgundsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Dukes_of_Burgundy&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhjfy1bUbSS8Rz9xI__48lAMNhvHXQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/France&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhjsZ_kWFxx-MW-a_NH8mDc1sWu-ig
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Collegiate_church&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhKfPKp_RiS5HA_89CqRgoC-0T4pw
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Le Château du Clos de Vougeot  

je historická památka, kde si můžete prohlédnout celý proces výroby vína. Mimořádně 

zajímavý je obří lis ze 13. století, kdy zde nechali cisterciátští mniši, kteří byli po více než 

sedm století majiteli zdejších vinic. V současnosti zde najdete více než 80 různých vinařství 

pěstujících a vyrábějících svá vína. 

Součástí prohlídky je i film o historii výroby vína a o vinařských slavnostech. 

  

        

 

3. den 

 

Autun 

Gotická věž Autunu se velmi pěkně vyjímá proti pozadí okolních kopců. Dokonce ještě dnes 

jen velmi málo zasahuje za hranici, kterou vymezují jeho středověké hradby. Stopy po 

římském období jsou zde stále patrné. Dochovaly se dvě z původních čtyř městských bran: 

port St-Amdré a Port d´Arroux. Za řekou Arroux je vidět vysokou cihlovou zeď - zbytky 

Janusova chrámu. Významnou památkou je římské divadlo, do kterého se vešlo 15 000 

diváků, což vypovídá o důležitosti tohoto města v římském období. V současnosti  

ze zachovaných zbytků sedadel shlížíte na fotbalové hřiště a za ním se rozprostírá uměle 

vytvořené jezero (nádrž). 
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Vézelay 

Vézelay je půvabná vesnička obklopená obranným valem, uvnitř kterého najdete několik 

významných románských staveb.  

Nejvýznamnější stavba je Kostel opatství La Madeleine. Od zkázy ji v roce 1840 zachránil 

Viollet-le Duc. Po vstupu do kostela vás zaujmou sochy přímo u hl. vstupu, na jehož 

tympanonu je umístěn étericky působící Kristus, oděný ve volném rouchu. Strop v hlavní části 

kostela je tvořen klenbou ze střídavě bílého a černého kamene. V jeho zadní části je gotický 

kůr‚ dokončen v r. 1215), působí světleji a připomíná vnitřek lastury.  

Vézelay mají ve velké oblibě poutníci, ale i milovníci umění. Je zde několik malých galerií a 

obchodů se starožitnostmi, z nichž se většina nachází na hlavní ulici vedoucí k „La 

Madeleine“. V Musée Zervos můžete vedle modernistů shlédnout i několik obrazů od Picassa. 

 

                                        

 

4. den 

Dijon 

 

Dijon je město ve východní Francii, hlavním městě departementu Côte-d'Or a regionu 

Bourgogne-Franche-Comté. 

Nejstarší archeologické nálezy v okrese Dijon se datují do období neolitu. V provincii sídlili 

vévodové Burgundska od počátku 11. do konce 15. století a Dijon byl místem ohromného 

bohatství a moci, jedním z velkých evropských center umění, učení a vědy. Město zachovalo 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Communes_of_France&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgCjrI9imamytVUEn29R4redoIyBw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/France&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhjsZ_kWFxx-MW-a_NH8mDc1sWu-ig
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Departments_of_France&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhjkco518f-YnUeOTWytEd2gHCsTAA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/C%25C3%25B4te-d%2527Or&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhjqK9Syhx8VmB6K0XJPJ9nMtTRlxA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Bourgogne-Franche-Comt%25C3%25A9&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhiSLvnOb6o5vDUmiH00Z-CjP5z9Ag
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Period_(geology)&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhg6ELmyIuEygi1FY3t07DDXOO1_tA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Neolithic&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhghmGp5WtSf4zZU8-h6CrNLSNitnQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_Burgundy&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhs8rB1Ny3hppFItQPcH_0P18SJrA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_Burgundy&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhs8rB1Ny3hppFItQPcH_0P18SJrA
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různorodé architektonické styly z mnoha hlavních období minulého tisíciletí, včetně Capetian, 

gotiky a renesance. Mnoho městských domů, které jsou stále obývané  

v centrální části města, pochází z 18. století a dříve. Dijonská architektura  

se vyznačuje mimo jiné bourguignony (burgundské polychromované střechy) z dlaždic 

glazovaných v terakotě , zelené, žluté a černé a uspořádané v geometrických vzorech.  

Je střediskem burgundské vinařské oblasti a obchodu s vínem, nejznámějším dijonským 

produktem je "Dijonská hořčice". Každým rokem na začátku září probíhá v Dijonu vinobraní 

kterého se účastní různé folklorní soubory z celé Evropy včetně zastoupení z Moravy. Každé 

tři roky pořádá Dijon mezinárodní výstavu květin Florissimo. Na severozápadě města se 

nachází závodní dráha Dijon-Prenois, která je místem mnoha motoristických událostí.  

V minulosti se zde jezdila i Grand Prix Francie vozů Formule 1. 

 

A posledním městem naší návštěvy byl Besançon.   

Besançon je město na východě Francie, v regionu Burgundsko-Franche-Comté 

a hlavní město departementu Doubs. Město patří mezi 9 měst regionu označených jako  

Cités patrimoine pro svou urbanistickou, architektonickou a kulturní hodnotu. Rozkládá se  

v meandru řeky Doubs. Citadela, městské hradby a pevnost Griffon v Besançonu jsou jako 

součást Vaubanových opevnění od roku 2008 na seznamu světového dědictví.  

Viděli jsme Katedrálu sv. Jana, která se bohužel v současné době restauruje a známý orloj 

jsme si prohlédnout nemohli. 

 

        

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Architectural_style&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhi_IUZASSQrpy64vF9OReitlh4YYg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_architecture&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgpj9y5HcoX00Wz7Zy5vz-z1vDYeg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_architecture&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhiviW0l7JH5u2sqMu4sn-mnySEJsQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DToits_bourguignons%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhuxTMCqgHPyTB7l_svbVlP_mYbkw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Terracotta&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhhuRafFRpIusyiq0sNI3Q1QCduvQ
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99%C4%8Dice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vinobran%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Florissimo&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dijon-Prenois&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Formule_1
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Burgundsko-Franche-Comt%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doubs_(departement)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Meandr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doubs_(%C5%99eka)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vaubanova_opevn%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD

