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5. etapa, streda 11. júla 2018, 205 km – zvlnená, Lorient > Quimper 

 

ŠTART – Lorient [Lohrion] 

V 19. storočí sa obyvatelia živili predovšetkým rybárstvom a lovom ustríc. Cez druhú svetovú 

vojnu bolo mesto bombardované, Nemci zložili zbrane až 10. mája 1954, preto mesto dostalo 

Rád čestnej légie. Vyvinulo sa do moderného prístavu s rozvinutým prímorským turizmom. 

Radničné múzeum lodí a iných plavidiel či dopravných prostriedkov. Je tu tiež známy 

futbalový štadión a historická citadela slúžiaca na niekdajšie fortifikačné účely. 

 

186,5 km – Clohars-Carnoët [Kloar Karnoe] 

Tento prímorský rezort je dodnes veľmi populárny u umelcov či spisovateľov. Neďaleké 

opátstvo Saint-Maurice de Carnoët je na pravom brehu rieky Laity, dnes sú z tohto 

cisterciánskeho kláštora už len ruiny. Mnísi vedení sv. Móricom sa tu usídlili v dvanástom 

storočí. Niekoľko storočí sa starali o pozemok a statky okolo kláštora, v 17. storočí ho 

prestavali. Počas obdobia Teroru cez Veľkú francúzsku revolúciu bola lokalita opustená 

a spustošená. Premenila sa potom na zámok. 

 

183 km – Moëlan-Sur-Mer [Moelan sur Mer] 

Okrem lovu ustríc je tu niekoľko zámkov, vil, jedenásť mlynov, náboženský charakter lokalite 

dodáva zopár kalvárií a cirkevné stavby. Kaplnka sv. Filiberta a sv. Rocha je malým pokladom 

architektúry zo 16. storočia. V 1975 ju prestavali do gotického štýlu s pôdorysom riešeným 

v tvare písmena T. Z 19. storočia sa zachoval kostol sv. Melánia. 

 

171,5 km – Pont-Aven [Pon Aven] 

Je inak známe aj ako Mesto umelcov, je postavené v blízkosti rieky Aven. Pitoresknú dedinu 

odporúčali svojim žiakom parížski profesori na umeleckých univerzitách. Výhodou boli tamojší 

ľudia, ktorí pre maliarov pózovali takpovediac zadarmo. Najslávnejším obyvateľom je 

fauvistický maliar Paul Gaugin (fóvistický, Pól Gogén), ktorý udržiaval kontakt so známym 

umelcom Vincentom Van Goghom, do tohto regiónu sa opakovane vracal a založil tu Pont-

Avenskú školu. 

 

156 km – Concarneau [Konkahrno] 

Prezývané „Modré mesto“ vyrástlo okolo opevneného ostrova. Toto stredoveké, „uzavreté“ 

mesto bolo fortifikované na príkaz bretónskeho vojvodu Jána II. Hradby pretrvali do 19. 

storočia a aj vtedy poslúžili utečencom vojnovým či ako útočisko kupeckých lodí. Tu sa pre 
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zmenu ustálil lov sardiniek. Koná sa tu spomienkový festival Modrých sietí na počesť rybárov, 

ktorým zrušili výcvikové školy. 

 

91,5 km – Côte de Trimen [Kot d Thrimen] 

V malej usadlosti Trimen (v preklade Tri kamene) sa nedá prehliadnuť rarita – tri menhiry ( 

obrovitánske kamene mysteriózneho pôvodu), z toho dva ležia, jeden je vzpriamený. 

Neďaleko sa tiež nachádza zámok Trévarez, ktorý bol posledným postaveným zámkom 

v celom Francúzsku (19. – 20. storočie). Bohatý politik James de Kerjégu sa podpísal pod 

najnovšie dostupné vybavenie zámku – ústredné kúrenie, moderné záchody, teplá voda, 

výťahy a secesné dekorácie. Cez Druhú svetovú vojnu zámok bombardovali Nemci 

a rekonštruuje sa. 

 

84 km – Chateauneuf-Du-Faou [Šatónöf di Fou] 

Mestečko pomenované podľa miestneho neskorostredovekého hradu, z ktorého prakticky už 

nič neostalo. V 50. rokoch 20. storočia sa tu zrekonštruoval gotický kostol Notre-Dame des 

Portes. Známejší je však kostol sv. Juliána a Panny Márie (Notre Dame – Naša pani), ktorý sa 

hrdí stenami maľovanými umelcom Paulom Sérusierom (priateľ slávnejšieho maliara Paula 

Gaugina). Výjavy maľované počas Prvej svetovej vojny zobrazujú život Krista od Zvestovania 

po Zmŕtvychvstanie. Samotný Sérusier sa vyhol vojenskej službe vďaka pokročilému veku 

(50 rokov) a nedostatočnej fyzickej kondícii.  

 

26 km – Locronan [Lokronan] 

Aj toto mesto má prezývku – Mesto tkáčov. Od 14. storočia jeho obyvatelia vyrábali plachty 

na lode. Od 15. storočia sa lokalita špecializovala na spracovanie ľanu a konope. Tejto 

výrobe pomohli mestské privilégiá udelené Annou Bretónskou. Neskôr sa začalo s výstavbou 

hotelov a tkáčska výroba postupne upadala. Zbožnosť mesta dokazujú pravidelné púte 

a renesančný kostol sv. Ronana. Locronan, s renesančnými domami a námestím s mačacími 

hlavami, patrí medzi najkrajšie francúzske dediny. Natáčal sa tu film Romana Polanského 

Tess, ktorý získal niekoľko Oscarov. Nie sú tu žiadne semafóry, preto je ideálny pre 

historické filmy. 

 

CIEĽ – Quimper [Kampéhr] 

Mesto malo v stredovekom Bretónsku významné postavenie a atmosféru s jemne keltským 

nádychom. Zaujímavosťou je, že na jeden deň, v roku 1940, sa Quimper stal hlavným 
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mestom Francúzska. Najznámejší produkt je osobitý typ fajansy (=keramiky), ktorý 

znázorňuje poväčšine muža alebo ženu v tradičnom kroji.  

Katedrála Saint-Corentin – bazilika Panny Márie a podľa legiend prvého biskupa Korentína 

[Korentén]. Bola postavená v trinástom storočí v gotickom slohu, najstaršia v dolnom 

Bretónsku, no dokončila sa až počas Druhého cisárstva. Je považovaná za najdôležitejšie 

kultúrne dedičstvo mesta Quimper, veľa turistov obdivuje jeho špicaté veže merajúce 36 m. 

Zaujímavosťou je, že sa nakláňa 10 metrov doľava. Jedným z vysvetlení je snaha o paralelu 

s hlavou Krista na kríži, ktorá tiež nestála rovno na krku, ale od únavy sa klonila na stranu.  


