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kontrastů. Přijdete-li do The City ve všední 
den, budete se jen stěží prodírat davem bankéřů  
v tmavě modrých oblecích. Jsou jak přes ko-
pírák: mladí, perspektivní, těla vyrýsovaná  
v posilovnách, mobil a kafe ze Starbucks v ruce, 
vyleštěné boty, dokonale padnoucí obleky a 
výraz, že právě jim patří svět. Naproti tomu o 
víkendu v City nepotkáte ani živáčka, nepočí-
tám-li hrstku zasvěcených turistů, kteří vědí, 
jaké poklady tato čtvrť může nabídnout. V City, 
dnešním finančním centru britské metropole, 
pracuje třista tisíc zaměstnanců, ale bydlí tady 
jen sedm tisíc lidí. Proto je zde o víkendu klid  
a božské ticho, které v Londýně člověk hledá 
jen velmi obtížně. Vydejte se ztichlými ulicemi 
ke vstupní bráně Temple Bar. Sloup s legendár-
ním drakem, symbolem City, dnes označuje 
místo, kde bývala jedna ze vstupních bran do 
města. Právě tady totiž Londýn původně vzni-
kl. Založili ho  Římané v roce 42 našeho leto-
počtu jako Londinium a kolem dokola posta-
vili ochrannou zeď s devíti vstupními branami.  
V Temple Bar stávala ta nejdůležitější. I dnes 
je to výhodný bod k prozkoumání nejbližšího 
okolí. Oblast Templu totiž skrývá několik po-
kladů, o kterých ví jen zasvěcení. Dokonce ani 
rodilí Londýňané nemají o některých tušení. 

NedokoNalá  budova
První budova, která upoutá vaši pozornost, 
jsou Royal Courts of Justice, tedy Královské 
soudní dvory. Označení budova je velmi za-
vádějící, RC of J připomínají mnohem více 
nádherný gotický zámek, který si do velikos-
ti nezadá třeba s českou Lednicí. A co je ještě 
lepší –  jsou volně přístupné veřejnosti. Když 
vstoupíte dovnitř, otevře se před vámi nádhera 
gotických síní a uvidíte spěchat soudce v bílých 
parukách. Všimněte si nádherné mozaikové 

podlahy i vyřezávaných sloupů. Nejvyšší ob-
čanský soud Anglie má tisíc místností a několik 
kilometrů chodeb, je tedy velmi jednoduché se 
v téhle gotické nádheře ztratit. Ale stojí to za 
to. Pokud budete mít štěstí, možná narazíte i na 
podpěrný sloup, který se od všech svých kolegů 
nápadně liší – je totiž úplně obyčejný. Žádné 
ornamenty, žádné zdobení, jen čisté, rovné li-
nie. Nebojte se, architekt na něj ve svých plá-
nech nezapomněl, ba naopak. George Edmund 
Street byl totiž velmi zbožný člověk, který věřil, 
že dokonalé dílo může stvořit jen Bůh. Schvál-
ně proto nechal jeden sloup nedokončený, aby 
stavba nebyla dokonalá. I přes tuto drobnou 
plánovanou „chybu” se mu ale podařilo něco 
nevídaného. Soudní dvory budí úžas dodnes. 

Až vás majestátní nádhera soudních dvorů 
omrzí, stačí přejít ulici a ocitnete se před nej-
starším  obchodem s čajem v Anglii. Rodina 
Twinnings tady prodává čaj už od roku 1706. 
Obchůdek slouží zároveň jako muzeum, mů-
žete tady mimojiné vidět i dekret udělený krá-
lovnou Viktorií, díky kterému se Twinnings stal 
oficiálním dodavatelem čaje královské rodině. 
To platí i dnes a tak je veřejným tajmestvím, že 
si královna Alžběta II. každý den dává k sní-
dani čaj Earl Grey právě této značky. Zkusit to 
můžete i vy, čaj je to výborný a díky silné chuti 
se dobře doplňuje s mlékem. Není-li čaj s mlé-
kem vaším šálkem kávy, doporučuji vyzkoušet 
Lady Gray, tedy čaj Earl Grey s citrónovo-po-
merančovou příchutí. Krabička vás vyjde jen na 
pár liber, takže si můžete udělat zásobu. A až 
budete doma popíjet pravý anglický čaj, určitě 
si vzpomenete na maličký obchůdek, tísnící se 
na hranicích Londýna a City. A také na Londýn 
samotný, na jeho různorodost a majestátnost. 
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Royal Courts of Justice aneb Královské soudní 
dvory jsou přístupné i veřejnosti

V the City najdete nejstarší obchod s čajem 
značky twinnings na světě

Royal Albert Hall ve čtvrti South Kensington

Čtvrť South Kensington Londýňané  
překřtili na Albertopolis

 Viktoriánské vily se pyšně vypínají k jar-
nímu slunci, do nosu vás udeří vůně 
kávy a čerstvého pečiva ze zdejších ka-
váren. Čtvrť South Kensington, nachá-

zející se jen patnáct minut metrem od proslulé-
ho Big Benu, vás okamžitě uchvátí. Život tady 
plyne mnohem pomaleji, černé taxíky se líně 
proplétají s cyklisty, po ulicích se procházejí 
Angličané a diskutují o počasí. Jakoby tady lidé 
měli na všechno víc času a nebáli se vychutnat 
si přítomný okamžik. 

South Kensingtonu se mezi obyvateli města 
přezdívá Albertopolis, tedy město prince Al-
berta. Manžel královny Viktorie byl velkým 
milovníkem vědy, kultury i umění. Do Londý-
na nechal v roce 1853 přivést několik tisíc před-
mětů z tehdejších anglických kolonií a otevřel 
tak první světovou výstavu, na kterou se přijelo 
podívat obrovské množství lidí ze všech kou-
tů Anglie. Londýn díky tomu zažil svůj první 
turistický boom. Brzy bylo jasné, že doprava 
ve městě takový počet turistů nezvládne a tak 

Londýn podomáCku
V běžných průvodcích je nejadete, přesto by byla škoda zákoutí a čtvrti, která dělají  

z Londýna tak úchvatné místo., minout. text: adéla barošová

AdélA BArošová pracuje 
jako průvodce českých klientů 
v londýně. Ja autorkou webu 
www.sadelouvlondyne.cz, kde 
pravidelně publikuje zajímavosti 
a tipy pro návštěvníky britského 
velkoměsta.ww

parlament přišel s převratným řešením – dvou-
poschoďovým autobusem. Objekty z tehdejší 
výstavy můžete dnes vidět ve třech muzeích, 
která se nacházejí jen několik desítek metrů 
od východu z metra. Do všech je vstup zdarma  
a rozhodně stojí za vidění.  Dostane-te li hlad, 
doporučuji zajít si do muzea Viktorie a Alber-
ta, kde si můžete dát něco dobrého k snědku  
v nejstarší muzejní kavárně na světě. 

Pro chtivé nákupů je v South Kensingtonu 
obchodní dům Harrods. V nejluxusnějším ná-
kupním domě světa seženete opravdu všechno. 
Vždyť se tady do roku 1981 prodával  

i kokain! Pokud vás nelákají róby světových 
módních návrhářů v ceně luxusního auta, za-
jděte se alespoň podívat do Food Halls. Tady 
najdete nádherné haly plné těch nejvybra-
nějších anglických pochoutek. I pouhá pro-
cházka mezi nazdobenými stánky stojí za to.  
A co teprve, když okusíte některou z místních 
čokoládových pralinek nebo třeba nadýcha-
ný borůvkový muffin. Zbyde-li vám po tom 
všem ochutnávání trocha energie, sejděte po 
mramorovém schodišti do podzemních pater, 
kde najdete památník Lady Diany a jejího pří-
tele Dodiho. Harrods totiž donedávna patřil 

rodině Muhammeda Al-Fayda, jehož syn 
zahynul spolu s princeznou Dianou v Pa-
říži při autonehodě, kolem které dodnes 
koluje spousta nejrůznějších konspirač-
ních teorií…

The  CiTy:  měsTo  ve  měsTě
V samém srdci města, pár minut od Trafal-

garskéhho náměstí, se rozprostírá čtvrt plná 


