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Mezi sopkami a jezery za vyhlášenými sýry do

Krátery nedávno vyhaslých sopek v Auvergne vytvářejí obraz krajiny, kterou z ČR neznáme

Přestože i u nás v Čechách najdeme nemálo
pozůstatků sopečné činnosti, krajinu se sopečnými
vrcholy s vyhloubenými krátery, jakou můžete
spatřit v Auvergne, v Čechách prostě neuvidíte.
Sopky se táhnou v severojižním pásu a při pohledu
z té nejvyšší, Puy de Dôme, jako byste si prohlíželi
učebnici geologie. Právě geologicky zajímavé a na naše poměry nezvyklé
přírodní útvary tu na vás vykukují ze všech stran.

Věčně zelené údolí Chaudefour

Auvergne je kraj ve střední Francii. Je
částí tzv. Francouzského středohoří
(Massif Central), které tvoří několik
menších pohoří, z nichž nejzajímavější
je Řetěz vrcholků (Chaîne des Puys)
s pozůstatky velice mladých, jen
několik tisíc let starých, sopek. Vrchol
té nejvyšší Puy de Dôme je
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každoročně cílem
mnoha tisíc turistů
hlavně z Francie.
Přístupová
komunikace, která
obtáčí horu
podobně, jako když
Jan Žižka dobýval
hrady, teď slouží již
jen jako servisní
komunikace. Na
vrchol hory se nyní
Na Puy de Dôme vozí turisty moderní vláček
turisté vyvážejí
moderním vyhlídkovým vláčkem. Pozůstatky Merkurova chrámu na
vrcholu svědčí o významu hory již v době, kdy tuto oblast spravovali
Římané. To, co láká mnohem více, je procházka po koruně kráteru
s vyhlídkou na pár sopečných „puy“ (francouzsky vrchol kopce) táhnoucí
se na sever i na jih. Na některé z nich se dá také vystoupat, jiné musely být
pro drolící se lávu pod nohama opatřeny dřevěnými chodníky/lávkami,
nebo byl přístup na korunu kráteru zcela zakázán.
Láva a lávový kámen se ve zdejším kraji
často používají při stavbách domů. Domy
s černými kameny vyspárované bílou
maltou vytvářejí typický kolorit zdejších
horských i podhorských vesniček. Černá
láva dala také jedinečný vzhled městům
ležícím pod strmým Limaňským zlomem,
který byl zřejmě hlavním důvodem zdejší
sopečné činnosti. Černá katedrála
v Clermont-Ferrand i jedna z hlavních ulic
v Riomu, Rue de l´Horloge, tak mnohého
Čecha překvapí. Ze zdejšího lávového
kamene se tesaly nejen kameny pro
stavbu domů, ale také kamenné sochy
zdobící třeba kašny. Po sopečných tufech
Katedrála v Clermont-Ferrand je
ale budete také šlapat na chodníku.
postavená z černého lávového kamene
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Zatímco v ClermontFerrand najdeme gotickou
katedrálu se štíhlými
věžemi, v Orcivalu či
Saint-Nectaire jsou to
monumentální románské
stavby s břidlicovými
střechami, jaké v Česku
nemáme. Právě šedá
břidlice dotváří jedinečný
pohled na půvabné
Románský kostel a šedé břidlicové střechy patří k Orcivalu
městečko Orcival ležící
mezi Puy de Dôme a nejvyšším vrcholem dalšího menšího pohoří Monts
Dore. Pod jeho nejvyšší horou Puy de Sancy, která je pozůstatkem
stratovulkánu, se ukrývá lázeňské město Mont Doré, které se během zimy
mění v oblíbené lyžařské středisko se sjezdovkami hlavně na jižní straně
hřebene. Při výstupu z údolí, kde pramení řeka Dordogne, lanovkou na
Puy de Sancy (1860 m) uvidíte, jak přirozeně zapadají šedé břidlicové
střechy Mont Doré do zdejší přírody.
Celý Národní park
vulkánů v Auvergne
(Parc Naturel Regional
des Volcans
d´Auvergne) pak
zahrnuje několik
zvláště chráněných
oblastí s jedinečnou
přírodou. Jednou
z nich je například
Přírodní rezervace
údolí Chaudefour
(Réserve Naturelle de
la Vallée de
Chaudefour). Ledovcové údolí s nezvykle vyčnívajícími skalami Kohoutí
hřeben (Crete du Coq) a Zub zášti (Dent de la Rancune) ve tvaru zubu je
místem, kde žijí kamzíci a svišti.

V Saint Nectaire s románskou katedrálou se vyrábí známý sýr
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Na horských pastvinách údolí Chaudefour se pasou krávy, z jejichž mléka se vyrábí známý Cantal

Přestože mnoho sopečných „puy“ bylo uměle zalesněno, pod nimi spíš než
pole uvidíte pastviny. Je až neuvěřitelné, že právě z Auvergne pochází
čtvrtina všech sýrů s ochrannou značkou původu AOP vyrobených ve
Francii. Ročně se jich tu vyrobí na 50 000 tun. Ty nejznámější, které se
mohou pochlubit značkou appellation d'origine protégée (AOP), tedy
ochrannou známkou původu, tvoří čtveřici. Všechny sýry se vyrábějí
z kravského mléka (vaché), dva z nich jsou s modrou plísní Bleu
d´Auvergne a Fourme d´Ambert, třetí nese jméno po lázeňském
městečku Saint Nectaire a je to klasicky zrající sýr typu Tomme. Právě
Tomme, tedy jen jednoduše vysýřený sýr je základem pro čtvrtý zdejší
vyhlášený sýr. Sýr Cantal se totiž lisuje dvakrát a zraje mnohem déle, než
jeho mladší bráškové, kterým obvykle stačí měsíc.
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Lahodná chuť Cantalu se v obřích bochnících výšky a průměru 40 cm, či
menších o průměru a výšce 20 cm, postupně vyvíjí, a tak si jej zde můžete
koupit ve třech různých stupních vyzrálosti: mladý (jeune), střední (entredeux) či starý (vieux), který zraje minimálně půl roku. Krávy se pasou na
planinách ve vyšších nadmořských výškách hlavně v pohoří Cantal, jež
vzniklo jako pozůstatek obřího stratovulkánu, v jehož kráteru jsou tři
největší vrcholky pohoří Monts de Cantal – Plomb de Cantal, Puy de
Rocher a Puy de Peyre Arse.

Le Puy-en-Velay - město s dominantami na sopečných homolích

Ve Francouzském středohoří pramení
mnoho řek na rozvodí mezi Středozemním
mořem a Atlantským oceánem. Nachází se
tu nespočet kamenných hradů, krásných
údolí, jeskyní i menších soutěsek. Oblast je
ve srovnání s jinými regiony Francie méně
obydlena. Mezi městy tu ale najdete jednu
perlu. Je jím město Le Puy-en-Velay se
sopečnými homolemi uprostřed i na
okrajích. Výstup k několikametrové soše
Panny Marie na vulkanickém kopci patří ke
standardní prohlídkové trase města.

Kaple St. Michel na jedné ze
sopečných homolí v Le Puy-en-Velay
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Z menšího sopečného kopce s kaplí St. Michel si tento monument i
katedrálu z černého lávového kamene můžete pěkně prohlédnout.
K poznání Auvergne patří i její gastronomie. Chcete-li ochutnat zdejší
vyhlášené sýry trochu jinak, zajděte si do některé restaurace na truffade.
Pak teprve poznáte, jak mají vypadat opravdové francouzské brambory.
Zájezdy CK Intertrans do
Auvergne v sezóně 2017:
22.-28. 5. 2017 pěší GEOzájezd
(není v katalogu)
25.8.-3.9.2017 Cyklozájezd
(katalog str. ??)
??. srpen 2017 Poznávací zájezd
(katalog str. ??)

Interiéry románských kostelů působí nezvykle
kombinací světlého a tmavého kamene

Vyhlídka ze sopečné homole se sochou Panny Marie zláká snad každého turistu k výstupu.

