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Údolím Mosely
až do Belgie
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Německo, Lucembursko i Belgii jsme při svých cestách již
několikrát navštívili, přesto jsme neviděli ani zdaleka vše,
co za to stojí. Při této květnové cestě v roce 2019 jsme si udělali
čas na oblasti, kterými jsme dříve jen projížděli.
Text a foto:
Jana a Jiří Chválovi
Redakčně kráceno
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Vyjíždíme okolo poledne z Pardu‑
bic. Nemusíme spěchat, spíme na
náměstí v Kladrubech. V Rozvadově
překračujeme hranice a prověříme
stellplatz (STLP) v Ambergu, kde
míníme spát při zpáteční cestě. Je
gratis, v podstatě v centru města
v oploceném prostoru a nabízí za
nízký poplatek i napojení na elek‑
třinu. Dále po německých dálnicích
směřujeme k Mosele, ale s odboč‑
kou k Frankfurtu nad Mohanem,
kde máme část rodiny. Zde trávíme
tři dny, které využíváme k prohlídce
okolí (Aschaffenburg, Seligenstadt,
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Kahl am Main, Bad Orb, Alzenau)
s konstatováním, že všude žijí lidé
a všude je něco zajímavého.

Údolí hradů a zámků,
vína i cyklostezek
Pokračujeme přes Limburg a Kob‑
lenz na první STLP v údolí řeky Mo‑
sely v obci Kobern
‑Gondorf. Stojí
tu sedm obytných aut, každé však
z jiné evropské země. Přes parkova‑
cí automat platíme 5 € a můžeme se
věnovat vinařské obci. Řeka se zaře‑
zává hluboko do údolí, stráně jsou

osázeny vinicemi, nechybí hrázděné
domy ani krásný hrad. V údolí Mose‑
ly je údajně nejvíce hradů a zámků
na této délce na světě.
Necháme se zlákat a posedíme
v jedné z místních vináren. Během
noci registrujeme čilý ruch na vodě,
jak nákladní, tak osobní lodě. Ná‑
sledný den necháváme auto na STLP
a z místního nádraží odjíždíme do
Koblenze. Cena zpáteční jízdenky
činí 10 € za osobu, což vzhledem
k vzdálenosti není nejlacinější. Vý‑
letní lodí, které odtud jezdí jen
o prázdninách, by to však bylo ještě
dražší. Přes den poprchává, přesto
si návštěvu města na soutoku Rýna
a Mosely se slavným Deutsches Eck
užijeme.
Po návratu na STLP kopírujeme
břeh Mosely až do historického měs‑
tečka Cochem, kde nás vítá mohutný
hrad nad městem a krásné nábřeží.

Obytná auta mají vyhrazená placená
parkoviště (7-19 hod/11 €). Domní‑
váme se, že v noci lze zde stát zdar‑
ma. Značky na historických domech
ukazují výšku vody při povodních,
a to i zcela nedávných (23. 12. 1993
určitě výše než 3 m – to musely být
Vánoce!). Po obou stranách řeky jsou
cyklostezky s čilým provozem. Po‑
kračujeme do symbolu vinařství na
Mosele, a sice do městečka Zell. Je
velmi útulné a sympatické pro kara‑
vanisty (samozřejmě, jako celé údolí
Mosely i pro milovníky vína) – na
konci promenády na pravém břehu
Mosely je neplacené parkoviště pro
obytné vozy (pouze ve dne).
Protože na Mosele se co do cíle
nelze splést, zastavujeme v dalším
městečku Traben
‑Trarbach. Zde se
však na karavanisty nedívají shovíva‑
vě, většinou je zde zapovězeno i par‑
kování obytných aut. Za městem

rou a novou část – stará část s osob‑
ním přístavem je na pravém břehu
řeky. Úzké uličky a hrázděné domy
nás už nepřekvapí, co však budí naši
pozornost, je Karlsbader Platz (Karlo‑
varské náměstí). Města jsou od roku
2000 partnery. Na náměstí je i Karlo‑
varská kašna, kterou městu věnovaly
Karlovy Vary.
Poslední noc u Mosely trávíme na
STLP Minheim (7,2 eura/den). STLP
tu většinou provozují obce (Geme‑
inde), u kterých není prioritním zá‑
měrem zisk. V úseku Trevír – Koblenz
uvádí BordAtlas na řece 39 STLP. Sko‑
ro všechny jsou placené, ale za přija‑
telné ceny. Z Trevíru do Koblenze to
je po silnici cca 110 km, ale po řece je
to díky četným zákrutům asi 190 km.
Svahy u řeky dosahují místy sklo‑
nu až 55° a výšky skoro 400 m. Díky
tomu je zdejší pěstování vína velmi
obtížná činnost s velkým podílem
ruční práce. Čilý lodní provoz je pod‑
míněn dostatečnou hloubkou vody
v řece, což zajišťuje velký počet zdy‑
madel. V krajině, která by u nás byla
prohlášena za CHKO (možná v Ně‑
mecku něčím podobným je) se jedná
o jev nebývalý a u nás nepředstavi‑

v sevřeném údolí chceme navštívit
místní termální lázně v Bad Wild‑
stein, je však úterý, a to jsou bazény
přístupny pouze pro dámy. Dá se to
považovat za diskriminaci, proto‑
že den pouze pro pány zde nemají.
Odjíždíme proti proudu řeky a zasta‑
vujeme na noc ve vesničce Kröv. Ta
sice nevypadá tak romanticky jako
předešlá městečka, lze v ní však gra‑
tis přespat na velkém parkovišti na
břehu řeky pod sportovní halou. Sa‑
mozřejmostí je, že každý druhý dům
je vinařství s prodejem lahvového
vína. Stáčené víno, známé z vinoték
u nás, zde neznají. Jste‑li ve vesničce
Kröv, jste zhruba ve středu moselské
oblasti.
V následujícím městečku Bernkastel
‑Kues se necháme zlákat k hodinové
plavbě výletní lodí (11 €/os.).
Z lodi je krásný výhled (nejen) na
místní hrad. Řeka dělí město na sta‑

[1] Vinařské městečko
Kobern, aneb zářez
Mosely s prudkými
svahy vinic.
[2] Cestu nelze zahájit
jinak než sklenkou
moselského.
[3] Turistická sezona
v Kobern ještě
nezačala – a to jsme
ještě netušili, že v roce
2020 začne dlouhá
pauza…
[4] V údolí Mosely není
o stavební památky
nouze.
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[5] Hrad v Cochemu se
shlíží v Mosele.
[6] Jeden ze 39
STLP v údolí Mosely,
tentokrát v ceně 5 €
(u nás se objevují
návrhy 500 Kč/noc).
[7] Oblast Mosely je
natolik atraktivní,
že obyvatelé snáší
i povodně. Nejvyšší
značka vody uvádí
stav ze dne dne
23. 12. 1993.
[8] Nejen hrady ale
i obývaná historická
sídla patří do
moselského údolí.
[9] Hrázděné domy
v Traben‑Trarbachu.
[10] Generál Patton
s kolty (nikoliv však
proklatě nízko
zavěšenými).
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telný – zdymadlo u Děčína se řeší
nejméně dvacet let.Je třeba uvést, že
zdymadla jsou zasazena vhodně do
krajiny a nepůsobí nikterak rušivě.

Na skok do Lucemburska
Po dálnici bez poplatku pokraču‑
jeme na první místo v Lucembursku,
je to město Grevenmacher. Ve městě

6

0

zkoušíme první místní kávu. Číšník
něco splete a na omluvu nám přináší
další dvě kávy, aniž bychom je platili.
Na místním bezplatném parkovišti je
k dispozici bezplatné WC a tekoucí
voda. Docela sympatický začátek Lu‑
cemburska.
Odbočujeme na sever a v místě
Junglinster míjíme stožáry radia Lu‑
cemburk. Připomeneme si časy, kdy
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si hodně Čechoslováků ladilo volání:
„ Radio Luxembourg, your station of
the stars“. Jednalo se o nepolitické
hudební vysílání v té době nejsil‑
nějším vysílačem v západní Evropě.
Jako ctitelé hradů a jejich zřícenin
víme, že Lucembursko v tomto smě‑
ru chudé není. První hrad na naší tra‑
se je Larochette. Hrad nás nezklamal,
trochu nás zklamalo dle průvodce
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doporučované průmyslové muse‑
um – bylo zavřeno. Linii hradů pro‑
kládáme muzeem v Diekirchu. Jedná
se o jedno z četných muzeí majících
vztah k bitvě v Ardenách. Bohužel je
u něj problém zaparkovat. Za vstup‑
né 5 € uvidíte opravdu mnoho (místy
jsou na sebe exponáty natěsnány až
příliš). Mile nás překvapí zdejší socha
nejznámějšího Čecha – svatého Jana
Nepomuckého. Z Diekirku zajíždíme
do blízkého Ettelbrücku, abychom
přes Pont Patton dorazili k soše le‑
gendárního generála Pattona.
Další z řady hradů je Bourscheid.
Za 3,5 eura vstupného si prohlížíme
rozsáhlé, dobře konzervované zří‑
ceniny s krásnými výhledy do údolí
pod hradem na meandrující řeku.
Protože hradů dnes není ještě dost,
dojíždíme k večeru k hradu Esch
‑sur‑Süre. Nechceme si kazit dojem
z romantického hradu prohlídkou
zblízka (ač je volně přístupný) a ob‑
cházíme hrad pouze odspodu. Po
ubytování v kempu (vč. elektřiny
celkem 27 €!) jdeme ke hradu večer
ještě jednou, protože je krásně na‑
svícen.
Poslední zastávkou v Lucembur‑
sku (budeme se sem na zpáteční
cestě ještě vracet) je město Wiltz.

Zde si prohlížíme památník zdejší
generální stávky na protest odvodů
lucemburských mužů do německé
armády. Před belgickými hranicemi
shrnujeme své první dojmy z Lu‑
cemburska: země s vysokou život‑
ních úrovní, která se v dopravě zcela
obešla bez bilboardů.
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… a dál do Belgie
Naším prvním městem v Belgii je
Bastogne, které se proslavilo v bitvě
v Ardenách. Když jsme projíždě‑
li, chystaly se pompézní oslavy 75
výročí bitvy. Nad Bastogne je vel‑
ké muzeum věnované zdejší bitvě,
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[11] Karlovarské
náměstí v městečku
Bernkastel‑Kues.
[12] Největší válečný
hřbitov Comonwealthu
z I. světové války
v Tyne Cot.
[13] Kašnu městečku
Bernkastel‑Kues
věnovaly družební
Karlovy Vary.
[14] Nejběžnější
podoba STLP na břehu
Mosely, tentokrát
v ceně 7,2 eura.
[15] Před hranicemi
s Belgií je vhodné
natankovat, pohonné
hmoty v Belgii jsou
o dost dražší.
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vstupné pro důchodce je 12 €. Sym‑
patické jsou velké skupiny školní
mládeže, které jsou zde na návštěvě.
V předsálí muzea je plakát, zvoucí na
oslavy osvobození Plzně ve dnech
1.–6. 5. 2020. Hlavní památník tvoří
pěticípá hvězda, každé rameno má
délku 31 metrů, centrální atrium má
průměr 20 metrů. Stěny jsou opatře‑
ny jmény jednotlivých amerických
států. V kryptě muzea jsou na stě‑
nách uvedena jména 76 890 americ‑
kých obětí bitvy.
Po neplacené dálnici přijíždíme
k Namuru, kde vládne dokonalý
dopravní zmatek. Po militáriích si
dopřejeme něco techniky. Málem
se nám dvakrát podaří vjet do vrat
zdejší věznice, ale nakonec správně
trefíme k největšímu lodnímu vý‑
tahu na světě. Nachází se v lokalitě
Strépy
‑Thieu, 7 km východně od
města Mons (zde je velitelství NATO),
a je schopen loď o váze 1 350 tun do‑
pravit do výšky 73,15 metrů (www.
canalducentre.be). Doporučujeme
nekupovat vstupenku v ceně 6,5
eura, za kterou uvidíte pouze zdlou‑
havý film a panorama. Vše zajímavé
je možné vidět zvenku, stačí počkat,
až pojede loď. Manipulace s jednou
lodí trvá dvě hodiny.
Dále pokračujeme do města
Tournai. Mnohde se setkáváme
s karavanistickými problémy, kde
zaparkovat, to se ale tohoto místa
netýká – neplacený STLP v centru
města obsadil dočasně lunapark,
díky dobrému značení však hravě
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najdeme nejbližší parkoviště, které
STLP nahrazuje. Je páteční podvečer
a na Grand‑Place díky předzahrád‑
kám vládne atmosféra jako někde na
jihu. Náměstí je zakončeno věží Be‑
ffroi zapsanou v UNESCO, stejně jako
pětivěžová katedrála Notre
‑Dame
vedle náměstí. Samozřejmým cílem
je i známý most Pont des Tours.
Po absolvování ranního květino‑
vého trhu míříme na sever k městu
Ieper (Ypres). To je známé jako mís‑
to krutých bojů první světové války.
V okolí je asi 185 vojenských hřbi‑
tovů, kde je pohřbeno asi půl milio‑
nu obětí zdejších bojů. Mezi městy
Zonnebeke a Passendale je největší
hřbitov Commonwealthu v Tyne
Cot s 12 000 hroby. Místo je navště‑
vováno při výročích státníky, jejichž
příslušníci zde odpočívají. Soudě dle
parkoviště se jedná o jeden z nejna‑
vštěvovanějších hřbitovů. Ve vlast‑
ním městě Ieper je v bývalé tržnici
sukna nově instalovaná expozice
evokující čtyři roky zdejší zákopové
války. Expozice má název „Na flan‑
derských polích“ a není to sbírka
militarií (chybí úplně těžké zbraně),
ale pomocí hraných výstupů přibli‑
žuje atmosféru doby a pocity účast‑
níků. Museum je prezentováno ve
čtyřech jazycích – místní vlámština,
francouzština, angličtina a němčina.
Dalším významným památníkem ve
městě je Meensepoort (Menenská
brána). Na stěnách brány jsou vyryta
jména 54 896 britských vojáků, ne‑
majících hrob. Dodnes v osm hodin

večer se zde zastaví veškerý provoz
a místní uniformovaní hasiči troubí
anglickou večerku Last Post.
Země, která (na rozdíl od nás) má
moře, má něco navíc. Prvním po‑
břežním městem je pro nás město
De Panne. Začíná zde pobřežní tram‑
vaj, nejdelší v Evropě, která v délce
cca 70 km kopíruje celé belgické po‑
břeží. S celodenní jízdenkou můžete
kdekoliv nastoupit nebo vystoupit.
Tramvaj jezdí asi v půlhodinovém in‑
tervalu. Belgické pobřeží není karava‑
nistům nakloněno, všude jsou zákazy
stání obytných aut. Prakticky zde
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nejsou STLP. Tuto skutečnost nám
potvrzují sami Belgičané, kteří jezdí
přes blízkou hranici kempovat do
Francie. Při následné cestě zjišťuje‑
me, že jediné příznivé místo pro stání
obytných vozů jsou lázně Westende,
kde lze parkovat až u moře. Protože
není ještě sezona, jsou parkovací
automaty vypnuty. V De Panne ob‑
jevujeme kostel Svatého Petra s kaplí
Pražského jezulátka a za ním parko‑
viště u školy, kde přespíme. Před tím
však ještě bereme kola a lustrujeme
pobřežní promenádu s hotely, písko‑
vými dunami a kavárnami.

Neplánovaně do Francie
a pomalu domů
Blízká hranice nás zláká ke krát‑
kému výpadu do Francie. Nejdří‑
ve však zastavujeme v Adinkerke
s vojenským hřbitovem z druhé
světové války, kde je pohřbeno 40
Čechoslováků, kteří padli většinou
dne 5. 11. 1944 při útoku na blízké
Dunkerque, které obléhali. Vlají zde
česká i slovenská vlajka (dříve čes‑
koslovenská). Vedle hřbitova je z ti‑
tulu blízké hranice free shop, kde se
dají koupit levněji cigarety, my však
kupujeme skvělé francouzské víno.
Zastavujeme v nejbližším letovisku
za hranicemi v Bray‑Dunes. Zde se
žádné zákazy nekonají, na náměstí
parkuje (i přes noc) 15 obytných aut.
Na kolech odjíždíme po cyklostezce
vedoucí po bývalém drážním tělese

do sousední obce Zuydcoote. Vlád‑
ne zde pohoda, teplota 18 °C (jsme
u Severního moře), svítí slunce.
Jsme na nejzápadnějším bodě naší
cesty a otáčíme k domovu. Přes De
Panne, Oostduinkerke, přístav Nie‑
uwpoort a Westende (jediné místo
pro stání obytných vozů, dokonce až
u vody, mimo pobřeží 438 parkova‑
cích míst gratis – viz výše) zajíždíme
do největších zdejších přímořských
lázní a přístavu Oostende. Zde zce‑
la výjimečně lze stát (pouze ve dne)
s obytnými vozy téměř v centru na
označeném parkovišti poblíž troj‑
stěžníku Mercator. Sundáváme kola
z auta a objíždíme celé lázně. Na
celém belgickém pobřeží se nedá
o koupání příliš hovořit, spíše se
jedná o brouzdání pobřežními měl‑
činami se sledováním jakýchsi jed‑
nomístných jachet na kolečkách.
Samozřejmě nás jako suchozemce
okouzlí místní jachetní přístav. Ne‑
cháme se přepravit zdarma lodním
přívozem na protější stranu kanálu,
kde je Fort Napoleon, včetně kom‑
plexu bunkrů Atlantického valu.
U bunkrů se nám zdá, že betonářské
provedení na československé zdi je
v lepší kvalitě. Kola se dají použít i na
velké promenádě. Od zdejšího mu‑
zea Atlantického valu jsme očekávali
více. Ne všechny zbraně zde instalo‑
vané jsou originály, mnohdy se jed‑
ná o repliky nebo modely. Jsou však
zde i artefakty z doby první světové
války. Pozor – jedná s o tři muzea, při
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nezájmu o ostatní je to třeba u po‑
kladny uvést. Na prohlídku je třeba
si rezervovat alespoň dvě hodiny. Při
prohlídce města potkáváme belgic‑
kou policii (Politi), která používá jako
služební vozidla produkty z českých
montoven – vozy Škoda.
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[16] Náměstí
v Bastogne se středním
tankem M4 Sherman
(po T 34 nejpočetnější
tank II. světové války).
Busta amerického
generála Mc Auliffa
připomíná jeho výrok
z 22. 12. 1944, kdy
na výzvu německých
parlamentářů, aby
se vzdali, odpověděl:
Blbost!
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Protože ve městě nelze parkovat
v noci, jedeme podél pobřeží přes
Bredene, De Haan, Wenduine do
Blankenberge, abychom do těchto
letovisek pouze nahlédli s konsta‑
továním, že obytná auta zde nejsou
vítána. Pouze v Blankenberge umož‑
ňuje stát přes den u pobřeží, na noc
je třeba odjet do vnitrozemí.
Končíme tudíž prohlídku pobřeží
a odjíždíme na STLP Aalter, který je
zdarma ve vnitrozemí u říčního ka‑
nálu z Gentu do Brugg, na kterém
vládne čilý dopravní ruch (pouze
však nákladní lodě).
Při ranní cestě do Leuven zastavu‑
jeme v městečku Grimbergen poblíž
Bruselu. Mimo pamětihodností se
soustřeďujeme na nákup vyhláše‑
ných belgických pralinek. Město
dýchá příjemnou maloměstskou at‑
mosférou. Univerzitní město Leuven
(Lovaň) splnilo naše očekávání. Je
zde vyhlášená katolická univerzita
s 23 000 studenty. Ulice jsou plné
studentů na kolech, městská radnice
ve stylu plaménkové gotiky se vymy‑
ká skoro všem evropským měřítkům
(v dobrém slova smyslu), Begijnhof,
atd, atd – je třeba město navštívit.
Protože Belgie je velkým producen‑
tem piva (Belgičané však ve velkém
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pivo exportují) musíme nějaké míst‑
ní okusit, mají asi 350 druhů. Hos‑
poda se většinou jmenuje Café, ale
my se snažíme vstoupit do známé
pivnice v centru Brauhus s uzavíra‑
cím dnem pondělí. Ač je úterý (opět
Když je úterý, musíme být v Belgii),
má podnik zavřeno. Vedle je nálev‑
na s názvem Quo vadis? (kam kráčíš)
a odpovídáme si počeštěnou latinou
: In hospodas. Pivo je skvělé, také
však za patřičnou cenu.
Tento světský cíl kontrastuje s dal‑
ším místem dosažitelným po husté
síti belgických dálnic, a tím je americ‑
ký vojenský hřbitov v Henri‑Chapele,
poblíž Eupen. Hřbitov je otevřen do
17 hodin, přijíždíme okolo šesté.
Parkoviště je zavřeno, ale do areálu
lze vstoupit. Na večer odjíždíme do
kdysi vyhlášených lázní Spa. Bohužel
mají to nejlepší evidentně za sebou.
Rozbité silnice, nemožnost zaparko‑
vat a velké množství jednosměrek
v nás příznivý dojem nezanecha‑
ly. Celé lokalitě vévodí nelázeňsky
vypadající velká stáčírna minerální
vody. Míříme do města Malmedy,
kde u bývalého nádraží nacházíme
STLP s automatem (poplatek 5 €).
Špatný dojem ze Spa mizí při návště‑
vě rozkošného hradu Reinhardstein

u Robertville. Auto necháváme na
parkovišti u přehrady, přejdeme hráz
a po toku říčky pod přehradou je to
pěšky 800 m. Značená cesta pro au‑
tomobily není rozhodně vhodná pro
obytná auta. Majitel hradu provází
osobně za 7 € ve čtyřech jazycích.
Hrad srovnává s Karlštejnem, srov‑
nání však kulhá.
Vracíme se zpět do Lucemburska
a začínáme (jak jinak) hradem Cler‑
vaux. Hrad nemůžeme nalézt, upou‑
tá nás věž nad údolím, ale vlastní
hrad je v údolí (podobně jako u nás
hrad Kost). V areálu je malé muzeum
battle of the bulge (bitva o výběžek,
neboli bitva v Ardenách), vstupné je
6 €. Není nám jasné, jak na nádvoří
hradu dostali tank Sherman. Pomalu
bychom s hrady na této cestě měli
končit, ale ještě zde máme hrad Vi‑
anden, kde se v roce 1296 narodil
pozdější český král Jan Lucembur‑
ský. Hrad působí romanticky, má to
být nejkrásnější hrad v Lucembur‑
sku. Platíme 6 € za osobu na další
zvelebení hradu. Po opuštění hradu
míjíme (a zastavujeme) přečerpávací
vodní elektrárnu Vianden, která při‑
pomíná naše Dlouhé Stráně. Má to
být největší přečerpávací elektrárna
ve střední Evropě. Dále přes letovis‑
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ko Reisdorf na soutoku říček (poplat‑
ky v kempu 18 €) míříme ke skutečně
poslednímu hradu v Lucembursku,
hradu a zámku Beaufort. Přijíždíme
po zavírací době, ale hradů již máme
„přečtených” tolik, že nám stačí pro‑
hlídka zvenku.

Malé lucemburské
Švýcarsko na závěr
Na konec naší cesty nás čeká ma‑
lebné malé lucemburské Švýcarsko.
Máme za sebou saské Švýcarsko,
české Švýcarsko, skutečné Švýcarsko
a nyní toto. Jeho centrem je zajímavé
město Echternach, nejstarší město
Lucemburska, zdejší klášter byl zalo‑
žen v roce 698. Zúčastníme se ranní
bohoslužby a po ní si dáváme u pro‑
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tější kavárny kávu. Jsme obklopeni
členy místního Harley klubu, kteří
zde mají nějaké sezení. Ptají se nás,
odkud jsme, a reagují tak, že někteří
byli v červenci 2018 v Praze na osla‑
vách 115 výročí značky. V Praze je
nejstarší H‑D klub na světě a setkání
organizoval pro 60 000 motorkářů.
Prohlídka města stojí za to, je zde
pěkná pěší zóna, kavárničky… Míst‑
ní info (u katedrály) nás instruuje,
co v místě dál podniknout. Pískov‑
cové skály jsou jiného charakteru,
než u nás. Jedná se o roztroušené
skalní bloky nepřevyšující obvykle
okolní stromy. Je vhodné pohybovat
se autem, okruh má asi 50 km. Na
označeném místě je parkoviště, kde
vystoupíte a prohlédnete si skalní
bludiště v okolí. Jako výchozí bod

je ideální vesnička Berdorf. Nejbližší
skály a jeskyně jsou od centra obce
vzdáleny cca 5 km. Zajímavá krajina,
musíme však konstatovat, že české
Švýcarsko je zajímavější.
Lucembursko uzavíráme odjez‑
dem na STLP na břehu Mosely v obci
Ensch (to je již v Německu).
Za noc platíme 6 € (možnost při‑
pojení na elektřinu – 2 eura za 24 ho‑
din). Ráno přijíždí místní pekař a ze‑
mědělci s nabídkou zeleniny. Trochu
nás během celé cesty znervózňuje,
že jsme snad nepotkali karavan, kde
by nebyl pes. Usuzujeme, že nej‑
vhodnější místo pro opuštění Mosely
na dálnici je Zell, zopakujeme si tedy
ještě jednou trasu do tohoto městeč‑
ka. Nakoupíme poslední tamní víno
Schwarze Katze a po dálnici přes
Mainz, Aschaffenburg, Würzburg
a Norimberk přijíždíme odpoledne
do Ambergu na již vyhlédnutý STLP.
Je však víkend a STLP je plně obsa‑
zen. Vedlejší parkoviště se v sobotu
platí do 14 hodin, následný čas do
pondělí je zdarma. Běžně je parko‑
vání v Německu zpoplatněno do
18 hodin (nedoporučujeme jezdit do
Pardubic, kde jsou parkoviště zpo‑
platněna do 22 hodin…). Nejsme
sami, kdo této skutečnosti využívá
a jdeme se porozhlédnout po ne‑
dalekém historickém centru. Poblíž
parkoviště je nainstalován Kneippův
chodník, v němž se můžete brou‑
zdat po kolena chlazenou vodou.
Zkuste, funguje to! Osvěženi míříme
domů. Do Pardubic přijíždíme starší
o 18 dnů a s dalšími 3 140kilometry
na tachometru.

[17] Památník
v Bastogne se jmény
amerických států.
[18] Kostelů s pěti
věžemi mnoho
neuvidíte – tento je
v Tournai.
[19] Největší lodní
výtah na světě,
překonává výšku
73 metrů.
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