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9. etapa, nedeľa 14. júla 2019, 170 km, kopcovitá,  Saint-Étienne > Brioude 

ŠTART – 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. 

 

139,4 km – Aurec-sur-Loire 

Rochebaronský hrad je vzdialený 35 kilometrov od Puy-en-Velay. Pravdepodobne 

Rochebaronovci začali s jeho výstavbou v roku 1150 a zakončila ju výstavba kaplnky v 15. 

storočí. Vystriedalo sa tu šesť šľachtických rodín až do vlády Ľudovíta XIV., odvtedy je 

neobývaný. 

 

110,5 km – Usson-en-Forez  

Ako všade inde v stredoveku, aj tu sa ľudia živili chovom dobytka, poľnohospodárstvom, 

lovom, ale Ussončania využívali ešte ďalší voľne dostupný materiál – decht a smolu – na 

vodeodolnú impregnáciu drevených lodí, ktoré sa plavili po rieke Loire. 

V Ekomúzeu Monts Du Forez je uložených asi 2000 objektov spojených s životom 

v tunajšej oblasti, ktoré zozbieral miestny zubný lekár Alex Folléas. V jeho zbierke sa 

nachádza napríklad pastierska chatka, detské hračky, náčinie čipkárov a pod. Rozlieha sa na 

2500 m2. 

 

97,6 km – Craponne-sur-Arzon zažilo najväčšiu slávu v 19. storočí vďaka 

poľnohospodárstvu, čipkárstvu a tesárstvu. Niektoré meštianske domy pochádzajú až zo 17. 

storočia.  

 

62,1 km – La Chaise-Dieu 

Výnimočné cirkevné pamiatky - Kláštorný kostol sv. Roberta a Kláštor La Chaise-Dieu 

– pochádzajú z 14. storočia, dal ho postaviť pápež Klement VI. (počas Avignonského zajatia 

pápežov), ktorý si ho určil ako svoje posledné miesto odpočinku. Z chóru je vidno na známu 

fresku - Tanec smrti – ktorá mala na veriacich pôsobiť ako vizuálna kázeň o smrti a potrebe 

kajania sa. 

Podľa pápeža je pomenovaná aj Klementínska veža, v ktorej sa uchovávali trezor a 

relikvie a slúžila aj ako azyl pre mníchov. Dokončil ju až pápež Gregor XI., Klementov 

synovec. 
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53,9 km – Cistrières 

Domeyratský hrad stojí na svojom mieste od 12. storočia. Postavila ho rodina 

Papabeufovcov, ktorá tu žila až do 14. storočia, kým sa záhadne nevyparila. V vežiach sa 

dochovali maľby na stenách zobrazujúce typické stredoveké činnosti – lov, lásku 

a náboženské motívy. 

Románsky kláštor sv. Ondreja založil v roku 1057 Robert de Turlande (patrón a zakladateľ 

kostola v La Chaise-Dieu). Kláštor veľmi rýchlo napredoval vďaka početným donáciám 

šľachticov, dokonca pápež mu udelil privilégium, aby mohol opáta menovať kráľ (a nie aby 

ho volili sami mnísi). 

Lavoûte-Chilhac je pekná dedinka rozdelená na dve časti – jednu uzatvára úzka slučka 

rieky a druhá časť sa rozprestiera okolo brehov tohto ostrovčeka. Dvesto rokov staré vysoké 

domy mali byť prevenciou proti povodniam. 

Opátstvo sv. Kríža založil slávny mních Odilon de Cluny v 11. storočí, je po ňom 

pomenovaná aj románska brána do chrámu. Inak je to gotická stavba.  

Hrad Saint-Ilpize, z ktorého sú teraz impozantné ruiny, bol kedysi sídlom auvergnských 

dauphinov. V roku 2001 bola rekonštruovaná iba románska hradná kaplnka, na ktorú 

stredovekí stavitelia využili sopečný kameň. V blízkosti je aj 103 metrov dlhý visutý most, 

vznášajúci sa nad vodou vo výške 26 metrov. 

 

47,3 km – Tourchon 

Hrad Servières z 13. storočia, ktorý je teraz v súkromných rukách, si zachoval svoju hlavnú 

hradnú vežu a spodné nádvorie. Postupne k nemu pribúdali prístavby, napríklad brány sú 

z 15. storočia, no rešpektoval sa pôvodný plán hradu. 

 

30,5 km – Le Pont de Lamothe 

V roku 1832 dokončili tento 45-metrový Most Vielle-Brioude. Nahradil tak starý most, ktorý 

sa zrútil.  

 

CIEĽ – Brioude 

Počas raného stredoveku bolo Brioude významným pútnickým miestom, vojvodovia 

z Akvitánie nad ním držali ochrannú ruku. Leží aj na trase do Santiaga de Compostella.  

Okrem čipkárstva a lovu lososov je Brioude známe aj tým, že sa tu narodil cyklista Romain 

Bardet. Mesto bolo pôvodne vystavané okolo Baziliky sv. Juliána. Tá je najdlhším 

”románskym“ kostolom v celom Auvergne, má 74 metrov od vchodu po apsidu. Výtržníci 

počas Veľkej francúzskej revolúcie rozbili na bazilike vitráže, ktoré sa do chrámu doplnili až 
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v roku 2008. Na ich návrhu sa podieľal aj kórejský dominikán Kim En Joong, ktorý pôsobí 

v Loirskej sklárskej dielni v Chartres. 

Okolo kostola sv. Anny sa nachádza záhradné Múzeum vína a miestneho dedičstva. 

Vinárstvo tu prekvitalo až do Prvej svetovej vojny, keď muselo veľa vinárov narukovať. 

O vinič sa tak nemal kto starať a rozmohli sa tu plesne a révokazný hmyz. 

Dvojkrídlový zámok Paulhac je elegantnou ukážkou auvergnského zámku. Veže sú z 12. 

storočia, no v 19. storočí, kedy bola móda historických štýlov a návratov k starým slohom, sa 

rozhodla rodina Cassagneovcov pridať zámku ešte gotickejší a stredovekejší charakter. 

Zámok je stále obývaný a zapísaný v zozname Historických monumentov Francúzska. 

Hrad Chabreuges tiež patrí do zoznamu Historických monumentov Francúzska. Má 

štvorcový plán, ktorý obkolesuje hradba so štyrmi rožnými vežami a ústrednou budovou. 

Patrí k nemu ešte kaplnka a stajne. Celkovo sa rekonštruoval v 19. storočí. 

 


