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8. etapa, sobota 13. júla 2019, 200 km, kopcovitá,  Mâcon > Saint-Étienne 

ŠTART – Mâcon 

Mâcon je situovaný na západnom brehu rieky Saône a je to najväčšie centrum v kraji 

Burgundsko. V 6. storočí tu boli uložené relikvie sv. Vincenta zo Zaragozy v Katedrále starého 

sv. Vincenta – „primitívny“ chrám v miešanom románsko-gotickom štýle. V 18. storočí sem 

pribudla rotundová Kaplnka sv. Vincenta de Paul s vežou, ku ktorej sa kládli nechcené deti. 

Najstarší dom v Mâcone je Drevený dom na námestí Marché aux Herbes, vyzdobený 

grotesknými postavičkami. Oproti radnici stojí najväčší kostol sv. Petra, ktorý je zaujímavý 

freskou maľovanou vietnamským umelcom Mai Thuom na pamiatku obetí Prvej svetovej 

vojny. 

 

113,7 km – Tarare 

Mesto vďačí za svoj rozvoj textilnej manufaktúre – konkrétne mušelínu, no v 30. rokoch 20. 

storočia sa začali vyrábať syntetické látky – rayon, viskóza. V 19. storočí hneď pri vstupe do 

mesta bola veľká budova – kláštorná továreň – kde mníšky dohliadali na pracovníčky. 

 

88,33 km – Les Places  

Zámok Chamousset z 9. storočia rekonštruoval žiak slávneho architekta Viollet-le-Duca v 19. 

storočí, kedy sa pridali aj dekorácie budovy na stredoveký štýl. Počas Druhej svetovej vojny 

bol tento zámok významným bodom stretu pre odboj a agentov.  

 

84,7 km – Saint-Laurent de Chamousset 

Mont du Lyonnais je prírodnou hranicou medzi mestami Lyon a Saint-Étienne – dve hlavné 

mestské centrá regiónu Rhôna-Alpy. Najvyšší bod leží v meste Marcenod – Cret Malhebre 

(946 m). V horách premáva aj turistická železnica Brevenne. 

 

71,8 km – Courzieu 

Dedinka „Hlavné mesto jahôd“ je pozoruhodná tým, že tu masovo rastú lesné jahody. V okolí 

je niekoľko zámkov - Bénéventský hrad z 16. storočia, Hrad Lafay z 14. storočia a Hrad 

Chatelus z 12. storočia, ktorý patril vojvodom z Bourbonu. Veža s nepravidelným 

päťuholníkovým tvarom je jediný pôvodný prvok. 

 

57,6 km – Sainte-Foy L’Argentière 
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Názov dediny pochádza z rimanskej tradície ťažby striebra. Okrem toho tu fungovala 

manufaktúra porcelánu a kachličiek do kúpeľne. 

Hrad Markízov z Fenoyl bol postavený opátstvom Savigny s účelom ochrániť strieborné 

bane. Na skale postavený s štyrmi vežami však nemá pivnicu a rekonštruovaný bol v 19. 

storočí. 

 

47,1 km – Grand Jean 

V 14. storočí bol tento hrad Saconay významným feudálnym sídlom. V 16. storočí ho 

získala rodina Saconay, prestavala ho na vidiecke sídlo a zosilnila opevnenie. O tri storočia 

neskôr bol využívaný ako dielňa. 

 

45,8 km – Saint-Symphorien-sur-Coise má jednu zo 100 najkrajších chodníkov vo 

Francúzsku, ktorý vedie do pútnického miesta Santiago de Compostella. V neskorom 

stredoveku sa tu cenila garbiarska výroba, v 19. storočí pribudla produkcia soleného mäsa 

a slamených klobúkov. 

Románsky Kostol sv. Symphoriena stojí na mieste starobylého stredovekého hradu, ktorý 

zničili grófi z Lyonu, a je zasvätený mučeníkovi sv. Symforienovi z Autunu. Kaplnka Panny 

Márie z La Salette ponúka 360-stupňovú panorámu na Mont du Lyonnnais. Postavili ju 

farníci v roku 1872 na želanie miestnej rodiny, ktorá sa zapojila do Francúzsko-nemeckej 

vojny. 

 

18 km – Sorbiers je známa výrobou klincov. Hoci sa väčšina miestnych remeselníkov 

prestala venovať tejto výrobe už v polovici 19. storočia, klince sú tu populárne stále. Kostol 

Nanebovzatia Panny Márie v neogotickom slohu z roku 1874 stojí na rozvodí, podľa 

tradície na mieste, kde padla kvapka dažďa na sochu Panny Márie na zvonici. Žili tu známi 

cyklisti Andrei Kivilev a Alexander Vinokurov, riaditeľ Astany. 

 

 CIEĽ – Saint-Étienne  

Toto mesto je od Lyonu vzdialené 60 kilometrov a leží v Centrálnom masíve. Nesie meno po 

prvom katolíckom mučeníkovi – sv. Štefanovi. Do 15. storočia sa datuje metalurgická 

produkcia – nože, palné zbrane. Vďaka prítomnosti uhoľných baní sa tu rozvinulo aj ťažšie 

hutníctvo na výrobu vojenského vybavenia a zbraní pre civilistov. Taktiež sa tu vyrábajú 

stužky. Miestny klub AS Saint-Étienne vyhral 10-krát francúzsku ligu. 

Štadión Geoffroy-Guichard, prezývaný aj Kotol, stojí od roku 1931 na objednávku 

Geoffroya Guicharda, ktorý vlastnil sieť potravín Casino. Štadión má štyri strany a štyri 

vstupy nazvané podľa významných osobností. 
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Zénith je koncertná hala, ktorá pojme od 2 000 do 7 200 návštevníkov. Je otvorená od roku 

2008, postavená z betónu a vysoká 25 metrov. Hliníková strecha je aerodynamicky 

tvarovaná a chráni okná pred horúcim letným slnkom. 

Mesto dizajnu je komplex niekoľkých budov, v ktorých prebiehajú tvorivé dielne, múzeá, 

náučné prednášky a podobné aktivity na rozvoj ľudskej kreativity. Má za cieľ učiť obyvateľov 

mesta o histórii a potrebe dizajnu. Podobný charakter má aj Múzeum moderného 

a súčasného umenia s jednou z najväčších zbierok moderného umenia vo Francúzsku. 

Katedrála sv. Karla Boromejského bola vybudovaná v 1912 v primitívnom neogotickom 

slohu. Má nezvyčajný pôdorys v tvare kríža, ktorý sa líši od starobylých kostolov tým, že 

veriaci sú otočení na západ a kňaz na východ. 

Banské múzeum je rekonštruovanou galériou historických budov na pôvodnom mieste. 

Zaberá 15 hektárov a vie sa sem zmestiť 2000 baníkov a niekoľko stoviek denných 

pracovníkov. 

 


