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7. etapa, piatok 7. júla 2017 

213,5 km – rovinatá, Troyes / Nuits-Saint-Georges 

 

ŠTART – Troyes 

V oblasti dnešného Troyes v roku 451 Rimania pod vedením veliteľa Flavia Aetia definitívne porazili 

Vizigótov a Alanov. V stredoveku bolo mesto sídlom kniežatstva, neskôr bolo pripojené k francúzskemu 

kráľovstvu. Bolo tiež významným obchodným centrom, od roku 80 p. n. l.. až do roku 1773 sa tu razili 

mince. Podľa hmotnostnej jednotky používanej v stredoveku na miestnych trhoch bola pomenovaná dodnes 

používaná jednotka hmotnosti troyská unca. 

Katedrála sv. Petra a Pavla sa nachádza na Námestí sv. Petra v susedstve historickej radnice 

a múzea súčasného umenia. So stavbou katedrály sa začalo už v 10. storočí no dlho bola nedokončená. Prvá 

katedrála v románskom štýle bola vysvätená v 12. storočí. Všetky ďalšie prvky zo 14. a 15. storočia sú 

gotické. V roku 1700 po zásahu bleskom došlo k značnému poškodeniu veže, ďalšie obnovy si vyžiadal aj 

vandalizmus po vypuknutí Francúzskej revolúcie. Druhým významným svätostánkom je gotická Bazilika sv. 

Urbana z 13. storočia zasvätená biskupovi z Verdun, neskoršiemu pápežovi Urbanovi IV. rodákovi z Troyes. 

V interiéri sú k videniu jedny z najstarších a najzachovalejších tesárskych prác nazývaných kamenná čipka 

s výjavmi korunovanie Panny Márie. 

 

167 km – Mussy-sur-Seine 

 Stredoveké mesto na brehu Seiny so zachovalým námestím, radnicou, letným sídlom biskupov 

z Langers a veľkým Kostolom Saint-Pierre-es-Lines z 13. storočia. V minulosti išlo o mohutne opevnené 

územie, z čoho tu dnes zostali len tri nepoškodené veže. Obľúbenou turistickou zastávkou je kaštieľ 

Chateau de Mussy postavený pre šľachtica Reného Petita de Bantel v roku 1876. Má netradičnú tehlovú 

fasádu s bielymi dekoráciami. 

 

151 km – Chatillon-sur-Seine 

 Dôležité centrum obchodu dostalo už v 11. storočí privilégium slobodného kráľovského mesta. Od 

10. storočia na kopci nad mestom stojí Kostol Saint-Vortes, ktorý dal postaviť biskup z Langers 

v honosnom románskom štýle. Vonkajší zjav kostola je netradičný pre daný región, podľa odborníkov má 

mnohé prvky talianskych kostolov z Lombardie. Prešiel veľkou rekonštrukciou v roku 2000. Hneď vedľa 

kostola sa nad mestom týčia ruiny niekdajšieho hradu vojvodov z Burgundy z 12. storočia. Zaujímavé, je 

že tu niekoľko desaťročí spoločne bývali vojvoda a biskup z Langers. Z pôvodnej stavby sa zachovali len dve 

veže a niekoľko obvodových múrov. Dlho išlo o zanedbanú a zarastenú pamiatku, až sa v roku 1982 miestni 

dobrovoľníci rozhodli ruiny očistiť a skultúrniť. 
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141,5 km – Chamesson 

 Nachádza sa tu jeden z troch veľkých kláštorov, ktoré boli v 11. a 12. storočí prvými cisteriánskymi 

kláštormi vo Francúzsku. Abbeye de Fontenay založil mních Bernard z Clairvaux, ktorý bol najznámejším 

cisteriánom, neskôr sa preslávil aj svojimi filozofickými dielami a básnickými zbierkami. Zaujímavosťou je, že 

mnísi sa v tomto kláštore, na rozdiel od ostatných podobných, nevenovali len poľnohospodárstvu 

a prepisovaniu liturgických textov, ale aj zlievarenstvu a kováčstvu. S blížiacou sa Francúzskou revolúciou sa 

mnísi stali nežiaducim a kláštor postupne upadol. Následne areál získal do vlastníctva gróf de Buffon, na 

začiatku 20. storočia ho kúpil lyonský bankár Eduarde Aynard. Dnes patrí štátu a je otvorený pre verejnosť 

ako historická pamiatka taktiež zapísaná v zozname UNESCO. 

 

132,5 km – Vaurois 

 Obec neďaleko trasy etapy s ďalším nádherným zámkom Chateau de Rocheprise zo 16. storočia. 

Z tejto doby sa tu zachovala len jedna veža, ostatné obytné časti sú z 18. storočia. Počas 2. sv. vojny zámok 

obsadili Nemci a vyrabovali celý interiér vrátane vzácneho nábytku a rozsiahlej súkromnej knižnice. 

V súčasnosti je privátnou rezidenciou.  

 

94 km – Abbaye Saint-Seine 

 Areál bývalého benediktínskeho kláštora bol vybudovaný už v roku 1225, avšak 11 rokov po tom bol 

úplne zničený požiarom a museli ho postaviť nanovo. Súčasné stavby pochádzajú z 15. storočia a sú 

prevažne gotické. V kláštornej kaplnke sa nachádza séria 21 malých obrazov zo 16. storočia, ktoré 

znázorňujú život a zvyky v meste Saint-Seine. 

 

76 km – Malain 

 Polozrúcanina hradu Malain bola pôvodne od 11. storočia rezidenciou nižšej šľachty, následne 

počas náboženských vojen tu vybudovali masívne opevnenie a pevnosť sa stala dôležitým obranným bodom 

na hraniciach vojvodstva Burgundy (Burgundsko). Dodnes sú to viditeľné niektoré časti dvoch 

delostreleckých veží, žalára, kaplnky a vstupného portálu prevažne zo začiatku 16. storočia. Nedávno bola 

vytvorená iniciatíva na obnovu tohto hradu, zatiaľ sa podarilo urobiť len základné čistiace a prípravné práce 

čo trvalo viac ako 5 rokov. 

 

71 km – Pont-de-Pany 

 Nájdeme tu kaštieľ Chateau de Montculot-Lamartine niekdajšie sídlo významného francúzskeho 

básnika, autora divadelných hier a neskoršieho politika, Alphonsea de Lamartinea, ktorý bol jedným 

z hlavných predstaviteľov romantizmu. Kaštieľ začal navštevovať v roku 1801 ako dieťa, neskôr tu často 

tvoril. V roku 1826 sa rozhodol usadlosť odkúpiť a presťahoval sa tu aj so svojou sestrou. Prežil tu niekoľko 

desaťročí, no na konci kariéry sa vrátil do Paríža aby sa zaradil k hlavným strojcom Druhej republiky (1848). 
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50 km – Gevrey—Chambertin 

 Jedno z mnohých vinárskych a turistických mestečiek, centrum produkcie svetoznámych 

burgundských vín, z ktorých vyčnieva odroda Chambertin – najobľúbenejšie víno cisára Napoleona 

Bonaparte. Údajne ho pil na kráľovskom dvore už od 6 rokov a počas vládnutia odmietal piť akékoľvek iné 

vína, s výnimkou pravého Champagne. V roku 2012 miestne vinice ako aj značku Gevrey—Chambartin 

odkúpil čínsky investor Stanley Ho za viac ako 8 miliónov eur. 

 Nájdeme tu aj typický vinohradnícky kaštieľ Chateau du Gevrey-Chambertin obklopený 5 

hektármi viníc. Pochádza z 11. storočia a viaceré prvky opevnenia získal v 13. storočí. V minulosti bol 

rezidenciou šľachty, dnes je v súkromných rukách a slúži ako sídlo miestneho celebritného vinára Armanda 

Rousseaua, ktorý spravuje vinice pre spomínaného čínskeho majiteľa. 

 

43 km – Vougeot 

 Obec zaradená do burgundskej vinohradníckej oblasti, kde sa vyrábajú prvotriedne vína kategórie 

Champagne a Bordeaux. Potvrdzuje to okázalý kaštieľ Chateau du Clos Vougeot, v ktorom je k videniu 

múzeum vína ako aj reštaurácia ponúkajúca burgundské gurmánske špeciality a najkvalitnejšie vína. Stavba 

renesančného kaštieľa pochádza z 12. storočia a nachádza sa uprostred 50-hektárových viníc. Objekt bol 

dlho majetkom významného opátstva Citeaux, ktorého dostalo do daru od burgundského vojvodu. Už od 14. 

storočia tu mnísi pestovali a šľachtili vinič. V podzemných priestoroch kaštieľa sa nachádza pivnica z 13. 

storočia, v ktorej je uložených 2000 fliaš tých najkvalitnejších francúzskych vín. 

 

41,5 km – Gilly-les-Citeaux 

 V malej obci stojí rovnomenný zámok, ktorý od 14. storočia slúžil ako rezidencia opátov 

z neďalekého významného opátstva a kláštora Citeaux. Je výkladnou skriňou cisteriánskej architektúry spolu 

s 15-hektárovými štylizovanými francúzskymi záhradami. V 15. storočí počas storočnej vojny bol zámok 

zväčšený a opevnený, aby mohol chrániť mníchov pred vpádmi Angličanov. K významnému poškodeniu 

došlo aj v roku 1591 počas náboženských vojen. V 80. rokoch 20. storočia získala objekt do vlastníctva 

miestna samospráva a zriadila tu kultúrne centrum a divadlo. Dnes okrem toho slúži aj ako hotel 

a reštaurácia. 

 

30 km – Abbeye de Citeaux – v katastri obce Saint-Nicolas-les-Citeaux 

 Jeden z najväčších kláštorov vo Francúzsku bol v časoch svojej slávy akoby samostatným 

mestečkom. Najstaršie gotické budovy pochádzajú z pôvodného vôbec prvého cisteriánskeho opátstva z 11. 

storočia. Kláštor bol založený burgundským vojvodom a niekoľko storočí pôsobil pod jeho ochranou. Išlo 

o jeden z najstriktnejších kláštorov, kde mnísi dodržiavali prísnu askézu a mlčanlivosť. Dorozumievali sa tu 

špeciálnou posunkovou rečou. Okrem toho sa venovali poľnohospodárstvu a šľachteniu nových druhov 

rastlín. Môžeme im byť vďační napríklad za vyšľachtenie viacerých významných odrôd viniča, či za vynález 
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inovatívneho zavlažovacieho systému. Súčasťou kláštora boli lesy a polia o rozlohe 13-tisíc hektárov, ktoré 

boli po Francúzskej revolúcií zoštátnené. 

 

20,5 km – Bagnot 

 Dedinka na okraji prírodnej rezervácie s hustými výhradne dubovými lesmi - National Forest of 

Citeaux s pekným románskym Kostolom L'église de la Nativité z 13. storočia, v ktorom sa nachádzajú 

zachovalé stropné fresky s výjavmi Posledného súdu. 

 

CIEĽ – Nuits-Saint-Georges 

 Cieľové mesto patrí k najdôležitejším centrám výroby vína Champagne. V 41 vinohradoch tu 

vyrábajú tie najkvalitnejšie a najdrahšie vína. Strmé svahy s riedkym výskytom borovíc a s vápencovým 

podložím, ktoré ponúka aj dostatok podzemnej vody a množstvo malých prameňov na zavlažovanie, sú 

ideálnym prostredím na pestovanie viniča. Ročne tu organizujú niekoľko osláv, vinobraní a festivalov, no 

najzaujímavejším podujatím je burza vína, ktorá sa tento rok v marci konala už 56-krát. Celý výťažok z nej 

sa používa na charitu a pomoc postihnutým. Z historických stavieb sa tu zachovali pozostatky opevnenia zo 

14. storočia, samostatne stojaca zvonica zo začiatku 17. storočia, ktorá je symbolom mesta, ako aj 

neorománsky Kostol Saint-Denis z 19. storočia obklopený starým cintorínom, na ktorom sú zachovalé hroby 

významným občanov ešte zo začiatku 17. storočia. 

 


