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Sdružení lázeňských míst ČR uspořádalo letos 

v květnu jubilejní desátou studijní cestu po 

zahraničních lázních a lázeňských místech.

Tentokrát byla vybrána za cíl Francie, která má 

s lázeňstvím obrovské zkušenosti. Počátek ces-

ty byl věnován oblasti francouzského Savojska 

(Savoie), kam účastníci doputovali přes italské 

Savojsko, jmenovitě město Turín, které jsme 

měli příležitost krátce navštívit, včetně kated-

rály Jana Křtitele. Zde je uloženo slavné Turín-

ské plátno.

Naše osmidenní lázeňské putování začalo 

v horském městečku Brides les Bains prohlíd-

kou léčebných termálních lázní, kde nás při-

vítal prezident společnosti Thermes de Brides  

les Bains. Lázně se specializují na léčbu obezi-

ty a edukace v oblasti výživy.

Po té jsme se přesunuli k největšímu francouz-

skému jezeru Lac du Bourget, na jehož břehu 

leží nádherné lázeňské město Aix les Bains. 

Zde jsme navštívili lázně Chaine Thermale du 

Soleil, které se zabývají léčbou respiračních 

chorob a onemocnění horních cest dýchacích.

Tato oblast podhůří Savojských Alp nabízí 

mnohé další léčebné možnosti, proto jsme 

neopomenuli i na nedaleké Challes les Eaux 

s jejich tradičními lázněmi.

Pokud se pohybujete v této oblasti Francie, je 

téměř povinností navštívit správní středisko 

kraje a původní sídlo Savojské dynastie město 

Chambéry.

Další den se naše skupina přesunula do svě-

toznámého lázeňského města Vichy. Zde jsme 

mohli navštívit lázně Callou a další dva lázeň-

ské domy této společnosti. Součástí prohlídky 

Vichy bylo i přijetí na radnici vedením města 

a přednáška o fungování lázeňství v této části 

Francie.

Po té následoval delší přejezd směr lázně 

a městečko Dax, při kterém nás uchvátilo 

krásné město Bordeaux. V Daxu, kde se léčí 

jak vodou z termálních pramenů, tak i léči-

vým bahnem z řeky Adour, proběhla exkurze 

v jednom ze zdejších lázeňských domů. Dax 

patří mezi nejnavštěvovanější lázeňská zaří-

zení v zemi.

Jet za lázněmi do Francie a nenavštívit Lurdy, 

to by bylo neodpustitelné. Genius loci musí 

uchvátit každého cestovatele. Návštěva Lurd 

byla poslední zastávkou na našem putování 

a druhý den nás čekala dlouhá cesta domů.

Plni zážitků a po ujetých 5 000 kilometrů 

můžeme již nyní přemýšlet, kam za lázeň-

stvím v roce 2017.

LÁZEŇSKÉ PUTOVÁNÍ 
– ZA LÁZNĚMI FRANCIE
DNE 15.–22. KVĚTNA PROBĚHLA DESÁTÁ STUDIJNÍ CESTA 
SDRUŽENÍ PO ZAHRANIČNÍCH LÁZEŇSKÝCH MÍSTECH.TE
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