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V muzeu „La Maison 
du Saint-Nectaire“ 
si můžete vychutnat 
stejnojmenný sýr, 

kterému se říká žitný.
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19Guy de 
Maupassant 

o hradu 
Tournoël napsal, 

že se jedná 
o nejkrásnější 

ruinu na světě!

TIP: V oblasti 
okolo jezera se vyrábí sýr Pavin, blízký příbuzný sýru Saint-Nectaire.
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při tradičním postupu se nechává dozrát na  žitné slámě. V  rámci 
prohlídky také zavítáte do  místního sklepa, kde se sýr dál upravuje, 
nebo se můžete podívat na  audiovizuální prezentaci s  anglickými 
titulky.

Hrad Murol
(Château de Murol, Route du château, 63790 Murol, http://murolcha-
teau.com, otevřeno celoročně. Vstupné: dospělí 9 €, děti 10–17 let 
4,50 €, děti do 10 let zdarma)

Na čedičovém kopci nad městem Murol se tyčí hrad, jehož historie 
sahá až do 12. století. Postupem času k němu byly přistavovány další 
opevnění a budovy a nakonec zde vybudoval významný rod d’Estaingů 
renesanční palác. Právě díky němu přežil hrad Murol (17) jak příkaz 
kardinála Richelieu, kvůli kterému bylo zničeno mnoho podobných 
opevnění, tak dobu francouzské revoluce, kdy se tu ukrývali banditi. 
Murol je nejznámější pevností Auvergne a v letních měsících se tu ka-
ždé úterý a čtvrtek koná divadelní představení.

Jezero Pavin
Se sopečným jezerem Pavin (18) je spojeno hned několik legend. Dle 
jedné vzniklo tak, že na lehkovážné občany městečka Besse-et-Saint
-Anastaise byl seslán trest a to bylo zaplaveno. Druhá vypráví o ďáblovi, 
který se zamiloval do jedné místní dívky, ale ta jeho lásku odmítla. 
Ďábel plakal a plakal a výsledkem bylo tohle jezero. Taky se mu podle 
tohoto příběhu říká Lac du Diable neboli Ďáblovo jezero. Ať už to bylo 
jakkoliv, nás jezero Pavin, obklopené hustými lesy a skalami uchvátilo. 
Ale přesto – aby těch legend nebylo málo, když do jezera hodíte kámen, 
říká se, že tím onoho smutného ďábla probudíte!

Hrad Tournoël
(Château de Tournoël, 1 Rue des Remparts, 63530 Volvic, http://www.
tournoel.com/, otevřeno v červenci a srpnu 10:30–12:30 a 14:00–18:00. 
Vstup: dospělý 8 €, děti 6–16 let 3 €, studenti 3 €, skupinové 6 €/osoba)

Město Riom bylo až do francouzské revoluce hlavním městem regio-
nu a sídlo auvergnských vévodů. Asi 8 km od Riomu stojí na 594 metrů 
vysokém kopci zřícenina hradu Tournoël (19). Tento hrad, pravděpo-
dobně z 11. století, byl přes 100 let sídlem nejvýznamnějších místních 
šlechticů a je přístupný celé léto.

Co určitě nevynechat
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Muzeum přírodní historie Henri Lecoqa je povin-
nou návštěvou pro příznivce geologie, botaniky, 
zoologie a paleontologie.

20

Martinův tip

21
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Co určitě nevynechat
Když vám zbyde čas

Jonášovy jeskyně (20) začali hloubit už Keltové v 5. století před naším 
letopočtem a ve středověku byly ještě mnohonásobně rozšířeny. Jedná 
se o jeskynní komplex, který byl obýván mnichy a později rytíři vyu-
žíván jako pevnost. Asi 70 různých místností na pěti podlažích, ručně 
vytesané sloupy a pilíře a náboženské fresky jsou hlavním lákadlem 
Jonášových jeskyní. Na konci středověku byly jeskyně úplně opuštěny, 
nicméně se staly oblíbeným turistickým cílem.

Opatství Saint-Pierre v Mozac (21) bylo založeno buď v roce 533, 
nebo 680. V  místním relikviáři se nacházejí pozůstatky „apoštola 
z Auvergne“, svatého Austremona, jenž byl prvním clermontským bis-
kupem. Budovy opatství byly téměř zničeny při několika zemětřeseních 
v druhé polovině 15. století, ale ve 20. století byly zrekonstruovány 
a některé prvky původní románské architektury přežily.

Paragliding na Puy de Dôme
Skutečně nezapomenutelný zážitek pro ty, kteří se nebojí adrenalinové zábavy. 
Tandemový paragliding z vrcholu Puy de Dôme Vám umožní vidět krásu okolní 
krajiny z ptačí perspektivy

Míšin tip
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Doporučujeme ubytovat se přes stránku Gîtes 
de France (https://www.gites-de-france.com/), 
která nabízí příjemné ubytování mezi místními za 
rozumné ceny.

Volcan – přímo v centru Clermont-Ferrand najdete 
hotel s příznačným názvem Volcan (6 Rue Sainte 
Rose, Clermont Ferrand) 49 až 54 € /os./noc
Mercure – nejvyššího ohodnocení kvality služeb do-
sahuje komfortní hotel Mercure Clermont Ferrand Centre Jaude (1 Avenue Julien, 
Clermont-Ferrand) a jistě udělá 
dobrý dojem i na vás. Ceny jsou zde 
ovšem vyšší. Za noc ve dvojlůžko-
vém pokoji zaplatíte 150 €.

Sýr – nejčastější surovinou v tradičních auvergnes-
kých pokrmech je sýr. A není se čemu divit, Auverg-
ne je totiž jednou z nejdůležitějších sýrařských ob-
lastí celé Francie. Dále jsou časté masné výrobky, 
především z hovězího, a vína a likéry.

Aligot – bramborová kaše s česnekem a sýrem 
podávaná s čerstvými klobáskami a červeným ví-
nem. Tradiční jídlo, které si dávali poutníci při cestě 
do Santiago de Compostela.

Truffade – zapečené 
brambory se sýrem tomme fraiche, tradičně při-
pravované na husím sádle.

Ubytování

Co určitě ochutnat


