
 
Normandie 2016 

aneb kouzlo „bydlíku“ 
 
Je rozhodnuto. Naším dalším spole ným zážitkem budou pláže v Normandii, které navštívíme 
v zap eném obytném aut … 
 
Po m sících p íprav je to kone  tady. S Bazim a Marou vyrážíme do Holešova p evzít (od 
jara rezervované) obytné auto. Probíhá 90-ti minutové školení, jak užívat bydlík. Po školení 
máme pocit, že obytné auto je složené pouze z v cí p edur ených k poškození. Prohodíme 
ješt  pár slov s velmi ochotným majitelem a jedeme balit. 
Dobrodružství za íná ve st edu ve 3h ráno, kdy Mara s bydlíkem nakládá Baziho, m  a Fandu. 
Pokra ujeme pro Romana do Kojetína. V kyselovických zatá kách nám bydlík ukazuje zákony 
setrva nosti a adheze v praxi. Tento zp sob výuky se jeví jako velmi ú inný – Fanda okurky 
našt stí chytil a na p íšt  jsme pou eni. 
Nakládáme Romana a já se ujímám p etlumo ení základních informací ze v erejšího školení. 
Svítící sk ka odhaluje rozsvícené venkovní sv tlo – školení nebylo zbyte né . 
Cesta p es R a N mecko probíhá bez v tších komplikací. V Belgii nás p ekvapuje ve ejné 
osv tlení dálnic a od hranic s Francií mlha, která se nás drží až do Normandie. Nep íjemný 
pr van v obytné ásti vozu eší bundy a kapuce. 
Záv re ná etapa cesty vychází na Marka, který (jakožto správný pokladník) u t etí mýtné 
brány prohlašuje, že další závoru proráží. Našt stí šílené poplatky kon í mostem nad 

ístavem v Le Havre. Obytná ást vozu upadá do spánku a veškerá tíha dojezdu padá na 
idi e a navigátora.  

Je  tvrtek  2:30  a  my  dorážíme  na  STPL  u  pláže  Utah  –  Marek  má  prakticky  holou  hru  
(v  bd losti  ho  drželo  trhání  chlup  z  hrudi)   a  klimbající  navigátor  Bazi  se  stává   se  svou  



hláškou „tak to zapatkujem“ 
ter em na další dva dny . To, že 
nemáme a o p l t etí v noci ani 
nem žeme mít, parkovací kartu do 
automatu, ne ešíme a nalíváme 
Rom ovu slivovici. B hem p ti 
minut jsme všichni ve spacácích.  
V 9 h potahujeme bydlík k pláži a 
užíváme si pohledu na Atlantik. Po 
rychlé snídani sbíráme pár lastur, 
kterými je pláž p ímo posetá. 

hem závodu o nejhez í mušli se 
u b ehu objevuje skupinka tule . 

ítomnost tule  posunuje Fandovi plavky do ela hitparády zbyte ností. 
 
V 10h již procházíme opevn ní a pomníky pláže Utah. Zastavujeme se u baru Le Roosevelt, 
kde prodávají místní suvenýry.  P i nákupu nás Mara ohromuje svou znalostí francouzštiny, 
jeho slovní zásoba je dvojnásobkem pr ru naší jednotky (asi dv  slova), ale p edevším 
intonace a pohotové využití d lá dojem na majitele baru a jeho manželku. Okamžit  
projevují zájem o p t stejn  od ných krasavc  a od Romana žadoní nášivku. Rom a kývne a 
frantík nás okamžit  táhne k baru, kde visí celá ada nášivek z celého sv ta. Než se sta íme 
rozkoukat, nášivka je p ibitá na trámu uprost ed baru. Majitel nás velmi ochotn  fotí za 
barem a provádí nás jeho podnikem plným zajímavostí okolo vylod ní. 
 

 
 
Prost ednictvím Baziho mu d kujeme a lou íme se. 
 
Prohlídku pláže Utah kon íme u Stp 010 u Hameau Mottet a naše cesta se stá í k m ste ku 
Sainte Mére Église, kde se nachází AIBORNE MUSEUM. 
 



ed návšt vou muzea hodnotíme 
rozdílné pojetí ve ejných záchod  
na jednom nám stí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muzeum procházíme s p íjemným pocitem, že naše cesta nebyla zbyte ná. Fotíme kvéry       
(i eské produkce), které známe pouze z knížek a hodnotíme vysokou úrove  zdejších 
expozic. 
 

 
 
V 18 h p ijíždíme na STPL v p ístavu Grandcamp. Naše nadšení z volného parkovacího místa 
kazí automat s vodou na žeton a provozní doba, která skon ila p ed p l hodinou. Našt stí se 
objevuje zdejší „bába výb í“ a kasíruje všechny zdejší bydlíká e.  
Naše nezkušenost s bydlíka ením je vid t, když Baziho t ikrát po sob  vysíláme pokaždé 
s jiným dotazem k hodn  p ekvapené Francouzce. Nakonec nám paní p idává žeton grátis, 
dostává Plze  a my jdeme slavit náš první obchodní úsp ch. 
Páte ní ráno trávíme v komunit  místních bydlíká . Pozici nová ka prozrazují plné nádoby 
na vodu stojící vedle auta. (když já m l radost, že to te e ). Nyní již na plno využíváme 
možnosti bydlíku (v etn  WC!). B hem p ípravy snídan  se nic zvláštního nep ihodí, pouze 
Marek si zp sobí popáleninu II. stupn  na 0,02% svého t la – Maro, promi ! Popálenina je 
v  pr hu  dne  ošet ována  pr žným  chlazením  o  karoserii  vozu,  plášt  budov,  pomníky  
atd. 
 



V 10 h parkujeme u Pointe du Hoc (skála 
RANGERS). Po d kladné osobní prohlídce, 
navšt vujeme místní budovu, která je pod 
správou USA. Uvnit  shlédneme krátký 
dokument k událostem z roku 44 a mí íme 
na samotný výb žek pevniny. Procházíme 

mezi zbytky bunkr  a pozic d lost eleckých 
baterií, jejichž po et mnohonásobn  p evyšují 
krátery vzniklé  b hem velmi d kladné 

lost elecké p ípravy. Je s podivem, že po 
tomto pekle mohl ješt  n kdo bránit pozice. 
 
 

Po prohlídce se zastavujeme na místních toaletách, kde se objevuje problém s p ekro ením 
limitních hodnot CH4, CO2, NH3.   Pevn  v ím, že se situaci poda ilo brzy vy ešit a nebylo 

eba zvláštních opat ení v oblasti bezpe nosti. 
Ve 13h p ijíždíme do Vierville sur Mer. Parkujeme a užíváme si ob d s výhledem na pláž 
Omaha. Po rychlém ob  vyrážíme na prohlídku nejslavn jší pláže v Normandii. 
Probíhající odliv nám umoc uje p edstavu, kdy stovky kluk  vybíhají proti hlavním MG 42, 
které obsluhují vojáci jako Heinrich Severloh… 
 

 
 
Klaníme se památce zesnulých, nabíráme písek a pokra ujeme autem dále po pláži Omaha. 
Naše cesta sm uje k americkému h bitovu u Colleville sur Mer nad pláží Omaha. 



Po cest  neodoláme a cca v 15h 
zastavujeme  u  Muzea  OVERLORD  44  
v Colleville sur Mer. 
Op t s úžasem procházíme zdejší 
dokonalé expozice, kde je možné, 
mimo jiné, vid t p ímé srovnání tanku 
Sherman vs Panther a n meckou V-1. 
 
 
 
 
 

 
Opouštíme muzeum, abychom se p esunuli k nedalekému h bitovu. Je pozd , proto míjíme 
dob e hlídanou budovu USA a procházíme samotný h bitov. 
9 387 bílých k íž  je zbyte né komentovat, proto ml ky procházíme h bitovem, než nás 
zdejší personál upozorní, prost ednictvím našeho tlumo níka, fotografa a uznávaného 
navigátora Baziho, na konec otevírací doby. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Po cest  do p edem vytipovaného STPL v Arromanches se zastavujeme u d lost elecké 
baterie v Longues su Mer, kde jsou stále k vid ní d la z produkce Škody Plze . 
 

 
 
V 18 h využíváme jedno z posledních parkovacích míst na STPL v Arromanches. Našeho 
souseda si nakláníme Plzní a (již jako zkušení p íslušníci komunity) najíždíme na klíny.  
Jsme docela unavení, proto upouštíme od ve erní prohlídky m ste ka a ve spole nosti 
Baziho 18-ti leté skotské spolucestující klábosíme v aut . B hem ve era se objevuje 
dobrodružn  pojatá výprava z Rakovníka (otec, dcera s p ítelem a hodn  obouchaný 
Ducato), která nám pom že s vy ešením zpáte ní cesty – jede se na Pa íž. 
Je sobota 8:30 a my procházíme (ješt  za šera) liduprázdným m ste kem k p ístavu 
spojenc . 
Návšt va místního MUSEE DU DEBARQUEMENT by mohla objasnit v tšinu dotaz  
k  mobilnímu  p ístavu  spojenc  a  Roman  s   Fandou  mohou  kone  dokon it  své  teorie  o  
chování „paneláku“ ve vod , které produkují již od Utahu. Proto neváháme a bereme za 
kliku.  
Ihned po p íchodu do musea dostáváme brožurky v J a pán u pokladny si nás získává svou 
znalostí eštiny. B hem prohlídky je naše výprava (prost ednictvím místního rozhlasu) 
povolána do zdejšího kinosálu, kde dostáváme sluchátka v J k promítanému dokumentu o 

ístavu.  
 
 



 
 
Po prohlídce muzea navšt vujeme pár zdejších krámk , kde nakupujeme vzpomínky na 
Normandii pro naše blízké. 
Je 12h a náš bydlík opouští STPL v Arromanches. V obchod  u Bayeux dokupujeme pár 
zdejších pochutin a nabíráme kurz Pa íž. P edchozího ve era nás Bazi rychle p esv il, že 

íležitost vid t jeden z posledních exemplá  tanku Tiger se nemusí opakovat. 
Proto si cestu na Pa íž zpest ujeme hledáním Tigra v m ste ku Vimoutiers. Bazi jako 
manager projektu Tiger se u místní benzinky pokouší zjistit polohu tanku, který se neda í 
nalézt. Zdejší „ ernobílý“ pár je ovšem pln  soust ed n na ešení problému, jak tankovat do 
auta zaparkovaného mimo dosah hadice. Baziho odbydou kroucením hlavy a dál se pokouší 
ohnout stojan. Našt stí se na scén  objevuje mladík, který i bez znalosti angli tiny reaguje na 
slovo „tiger“, z jeho mávání rukama náš tlumo ník rychle dedukuje polohu tanku. Vyjíždíme 
dle pokyn  Baziho , dvakrát míjíme popisované odbo ky a ist  náhodou (zcela mimo popis) 
objevujeme památník s tankem Tiger. 
Va íme kávu, fotíme, prohlížíme, hodnotíme … 
Je 15 h lou íme se s nejslavn jším tankem druhé sv tové války a vydáváme se na cestu 
dom . 
První etapu cesty do Dreux dojíždí Rom a, který nás provážel celou Normandií – díky. 
Následn  za  volant  usedá  Mara  s  Fandou,  kte í  nás  protáhnou  Pa íží  a  dovezou  až  
k n meckému Heilbronnu. Po dotankování p ebírám ízení a v družném hovoru s Romanem 
vydržíme až za Plze . Tam p edáváme ízení Bazimu, který nás za Markovy podpory p iváží 
do Brna. Poslední úsek cesty jede Roman. Cesta kon í na Romanov  dvo e, kde prob hne 
velmi d sledný úklid zap eného bydlíku – Miriam, díky za sva inku. 
O p edání bydlíku se postaráme s Markem.  
 

edáváme v ned li okolo 12h. 
Celkem ujeto 3 500 km. 
Cesta p es Belgii – mýto Francie cca 60 EURO 
Cesta p es Pa íž – mýto Francie cca 70 EURO (po ítáno od Pa íže) 
Cena bydlíku 2100,- K /den  
Pr rná spot eba 11,6 l (zimní pneu) 
Cena na STPL - parkování 0 až 6 EURO , voda 2 EURA 



S jídlem bychom vydrželi ješt  pár dní a s oble ením, díky jednotné ustrojenosti, do jara  
 

 
 
Záv rem bych cht l pod kovat: 
 

- všem ú astník m zájezdu za super atmosféru 
- našim rodinám za „opuš áky“ 
- firm  CS EMPIRIE, s.r.o. za velmi férové a p íjemné jednání p i pronájmu auta 
- za p kné po así, které touhle dobou v Normandii není zrovna obvyklé 
- všem turist m, kte í z stali doma a umožnili nám návšt vu všech památek bez 

tla enic a front 
 
 


