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„Big Ben a Westminster Abbey? Zapomeňte na Londýn z pohlednic,“ říká Adéla, která žije
a provází v Londýně. Prozradí vám tajemství, o kterých jste neměli ani tušení, kuriozity, kolem
kterých denně chodí desítky lidí bez povšimnutí a tradice, nad kterými zůstává rozum stát.
Zde je 10 věcí, po kterých vám Londýn už nikdy nebude připadat stejný.

V Londýně se jezdí vpravo

Uzounká ulička ve středu Londýna,
vedoucí ke slavnému hotelu Savoy,
je jedinou ulicí ve městě, kde se jezdí vpravo. Tradice stará přes sto let pochází z doby
kočárů, ve kterých dámy seděly vpravo, na
místě za řidičem. Aby byly chráněny před
ruchem ulice, hotel si prosadil výjimku z dopravních předpisů a nechal vozidla přijíždět
zprava. Dámy tak mohly vystoupit přímo
u dveří hotelu. Savoy Court zůstal dodnes
jedinou ulicí v Londýně, kde se jezdí vpravo.

Londýn,
jak ho neznáte

››
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Prestižní zaměstnání? Taxikář!

Stát se řidičem typického černého
taxíku není jen tak. Londýnští taxikáři
musejí před nástupem do zaměstnání složit
proslulou zkoušku „The Knowledge of London“ (Znalost Londýna) a prokázat tak bezpečnou orientaci v okruhu 9.5 km od nádraží
Charing Cross v centru Londýna - tedy znát
všech 250 000 ulic a na 200 000 významných
budov, hotelů a dalších orientačních bodů!
Náročná příprava trvá v průměru 4 roky. Co
by na to řekli pražští taxikáři?

Zákaz vstupu královně

Je sice hlavou státu, i přesto existuje místo, které královna nikdy
nenavštíví. Dolní sněmovna anglického
parlamentu. Tradice pochází z roku 1642,
kdy Karel I. vtrhl do sněmovny, kde se pokusil zatknout 5 poslanců. Neuspěl. I přesto
si poslanci prosadili zákon, který zakazuje
anglickému panovníkovi vstup do sněmovny. Tradice se dodržuje dodnes, při každoročním otevírání Parlamentu dokonce před
královnou slavnostně zabouchnou dveře.
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Hovory ze záhrobí

Když v roce 1924 probíhala
soutěž o nový návrh na telefonní
budku, jeden ze zúčastněných architektů,
G.G. Scott, se nechal inspirovat designem
hrobky, kterou si pro sebe a svou manželku o 100 let dříve navrhl ekcentrický architekt John Soane. Scott soutěž s velkou
převahou vyhrál a dal tak Anglii telefonní
budku, která kopíruje design 200 let starého mauzolea. Originální stavbu Johna
Soanea můžete dodnes vidět na hřbitově
St. Pancras Churchyard v centru Londýna.

36

3

›› Památník zabiják

V roce 1666 zachvátil Londýn obrovský požár. Trval 5 dní a zničil 80 procent města. Jako zázrakem při něm zahynulo
pouze 6 obyvatel. Jako památka na ohnivou
katastrofu byl vztyčen Monument, ve své
době nejvyšší samostatně stojící dorský sloup
na světě. Monument byl postaven na místě
prvního kostela zničeného požárem a se svou
výškou 62 metrů přesně 62 metrů od místa,
kde požár vypukl. Ironíí osudu je, že skokem
z vyhlídkové plošiny památníku zahynulo více
lidí než při samotném požáru.
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Povedený dáreček

Tradice chovu bílých pelikánů v parku
St. James’s se datuje od roku 1664, kdy
Ruský ambasador daroval první pár pelikánů
Karlu II. V roce 2013 darovala tři pelikány královně Alžbětě pražská ZOO. Isla, Tiffany a Václav, jak byli ptáci pojmenovaní, jsou od té doby
velkou turistickou atrakcí. Nejenže jsou tak
krotcí, že občas přisednou k turistům na lavičku
a nechají se hladit, ale navíc vyvinuli zvláštní
stravovací návyky - místo ryb jedí holuby.
● Chcete se dozvědět více zajímavostí
o Londýně? Další kuriozity a informace
o prohlídkách Londýna v češtině
na www.sadelouvlondyne.cz a na
www.facebook.com/sadelouvlondyne

››
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Zlaté české ručičky

London Eye, neboli Londýnské Oko,
od roku 2000 shlíží na Londýn ze své
úctyhodné výšky 135 metrů. Ve své době
nejvyšší ruské kolo na světě má 32 kapsulí,
stejný počet jako má Londýn okrsků, stálo
75 milionů liber a za dobrého počasí lze
z něj dohlédnout až do 40 km vzdáleného
městečka Windsor. Málokdo ví, že hřídel
kola vyrobila česká Škodovka. Škodovy závody jsou zodpovědné také za kontroverzní
reklamu pro svůj nový model Citigo, kdy pod
Okem umístili repliku anglického Stonehenge
vyrobenou z nalakovaných modelů aut.
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Policisté ukrytí v lampě

Trafalgarské náměstí se svou
obrovskou rozlohou a polohou
v samém centru Londýna bylo vždy místem
demonstrací a protestů, proto Metropolitní
Policie Londýn umístila v rohu náměstí
služebnu, kterou mnozí právem nazývají
Nejmenší policejní stanice na světě. Do
nenápadného betonového sloupu, připomínajícího lampu, se vešli pouze dva
policisté a telefon. Dnes služebnu využívají už jen metaři, kteří si zde nechávají
čisticí prostředky..
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Chudák královna

Socha před Katedrálou svatého
Pavla zachycuje královnu Annu,
toužebně hledící do dálky. Anna byla
17krát těhotná, 12krát potratila a 2krát
porodila mrtvé dítě. Všechny tři děti, které
měla, zemřely v útlém věku. Anna sama trpěla několika závažnými nemocemi a byla
natolik obézní, že když zemřela, její rakev
muselo nést 14 mužů. Není divu, že za svůj
těžký život rozvinula závislost na alkoholu,
na znamení čehož byla socha umístěna
zády ke kostelu a čelem k místní hospodě.

Kožichy
i kokain

Obchodní dům
Harrods je jediný v celé Británii,
který stále prodává pravé kožešiny
a v rámci sloganu „všechno pro
všechny“ jste si zde do roku 1916
mohli koupit třeba i kokain. Harrods
je častým cílem turistů nejen pro
svou velkolepou nádheru, ale také
kvůli památníku Diany a Dodi Al
Fayeda. Skleněná pyramidka ukrývá
sklenici s otiskem Dianiny rtěnky,
ze které princezna pila při své
poslední večeři a zásnubní prsten,
který Dodi koupil údajně den před
společnou smrtí v Paříži.
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