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13. etapa, piatok 17. júla 2015 

195 km – zvlnená etapa, Muret - Rodez 

 

ŠTART – Muret 

 Archeologické výskumy v tejto oblasti odhalili prítomnosť človeka 3500 rokov p n l. Na území 

Muret sa nachádzali osady aj počas doby bronzovej a staroveku. V 12. a 13. storočí sa tu odohrali bitky 

medzi francúzskymi kráľmi a miestnymi menšími grófstvami, ktoré sa odmietali podriadiť korune. 

Nakoniec sa Francúzom podarilo dobiť všetky južné a pyrenejské mestá. Muret nebolo výrazne zapojené 

do bojov vo svetových vojnách, v 2. sv. sa však prezentovalo aktívnymi partizánmi akciami. Narodil sa tu 

Clément Ader významný automobilový, letecký a telekomunikačný vynálezca. 

 Muret patrí do širšej aglomerácie Toulouse, pričom oficiálne nie je jeho predmestím. Spadá pod 

samosprávu Muretain. Miestne hospodárstvo je vyvážené, najviac vyniká najmä strojárstvo a výroba 

elektrotechniky. 

 Z kultúrnych pamiatok spomeňme dominantný gotický Kostol sv. Santiaga de Muret 

pochádzajúci z 12. storočia. Je typický vysokou osembokou vežou, ktorá dnes slúži ako rozhľadňa. V 16. 

a 17. storočí tu pristavali dve klasicistické bočné lode. 

  

190-160 km – Toulouse 

 Prvá časť 13. etapy sa pôjde po takmer rovinatom teréne v okolí mesta Toulouse. Metropola 

departementu Haute-Garonne, a celého regiónu Midi-Pyrénées je s 1,2 mil. obyvateľom štvrtým 

najväčším sídlom vo Francúzsku. Toulouse je centrom európskeho letectva a kozmického výskumu. Sídli 

tu jednak spoločnosť Airbus, no tiež stredisko navigačného systému Galileo a európske vesmírne 

stredisko CNES. Nachádza sa tu aj univerzita - jedna z najstarších v Európe založená v roku 1229. 

Mesto s jedinečnou architektúrou z ružovkastých terakotových tehál, je nazývané aj „la Ville 

Rose“ ("ružové mesto"). Milovníci kultúrnych pamiatok si prídu na svoje najmä kvôli dvom stavbám 

zaradeným do UNESCO. Canal du Midi a románska Bazilika sv Sernina z 11. storočia, ktorá je stáročia  

zastávkou na púti do španielskeho Santiaga de Compostela. 

 

140 km – Lavaur 

 Malé mesto na brehu rieky Agout bolo v 13. storočí svedkom veľkej bitky o územie Albigenes. 

Uskutočnila sa tu tiež krížová výprava, ktorá spôsobila dlhé obliehannie, neskôr vypálenie a zničenie 

miestnej rozsiahlej pevnosti. Vojská aragónskeho kráľa Petra II. pod vedením obávaného lorda Simona 

de Montfort tu zničili takmer celé mesto, utopili a ukameňovali aj miestnu vojvodkyňu Guiraude de 

Laurac. 
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 Vo vojnách padol aj starý benediktínsky kostol z 10. storočia, ktorý 

neskôr nahradila Katedrála Saint-Alain v gotickom štýle. Jedine 42 m 

vysoká trojpodlažná zvonica s orlojom je postavená v románskom slohu. 

Skvostami sú románsky vyrezávaný oltár s bohatou ikonografickou výzdobou, 

či vzácny nábytok z kovaného železa a medi z 18. storočia. V zvonici nájdeme 

starý mechanický zvon z roku 1523, no počuť môžeme len nový automatický 

z 19. storočia. 

 

119,5 km – Graulhet 

 Kedysi tu stála mohutná obranná pevnosť a mála dedina, no po jej zničení v 16. storočí začali 

budovať nové osídlenie. Centrum dnešného Graulhet zdobia úzke uličky s kamennou dlažbou a Kostol 

Notre Dame Val d'Amour. Neďaleko jadra mesta nájdeme súbor unikátnych dreveníc pochádzajúcich 

z druhej polovice 18. storočia. Jazdci tiež prejdú vedľa starého mestu z roku 1244, ktorý je kultúrnou 

pamiatkou. Zo športov tu dominuje ragby, keďže niekoľko členov francúzskej reprezentácie pochádza 

práve odtiaľto. Miestne malé letisko je určené pre amatérske lietanie na vetroňoch a dvojplošníkoch. 

 

101 km – Castelnau-de-Lévis 

 Pelotón sa síce cez túto obec nepreženie, no z diaľky asi 500 m určite uvidí 40 m vysokú vežu 

polozrúcaniny bývalej pevnosti Château de Castelnau-de-Lévis. V 13. storočí ju postavil gróf Sicard 

Alman, ktorému to odobril samotný aragónsky kráľ Raymond VII. Počas stredoveku putovala rozsiahla 

opevnená nehnutelnosť od vlastníka k vlastníkovi a pomaly sa strácal jej význam. Dnes tu stoja len ruiny 

so zachovalou rozhľadňou. 

 

72 km – Ambialet 

 Priamo stredom mesta preteká rieka Tarn, rozdeľujúca Ambialet na Horný a Dolný. Sídlil tu 

kláštor, ktorého mnísi začali s budovaním vodných priehrad na mieste, kde sa dnes nachádzajú vodné 

elektrárne. V stredoveku bolo mesto viackrát vypálené, v 13. storočí čelilo ničivej križiackej výprave, 

počas ktorej bola zničená miestna obranná pevnosť. 

 Budova kláštora Notre-Dame-de-L'Oder stojí na 

okraji obce dodnes. Postavili ju v prvej polovici 11. storočia 

mnísi rádu Saint-Victor de Marseille, ktorí boli neskôr 

presťahovaní do Paríža a stavba ďalej slúžila na vojenské účely. 

V roku 1865 tu obnovil kláštorný život príchod františkánov, 

neskôr tu až do roku 2005 pôsobili mnísi sv. Jána. 
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48 km – Réquista 

 Okolie tejto obce patrí k trom európskym regiónom s najpočetnejším chovom oviec. Tieto 

suroviny sú využívané v mliekarenskom priemysle, ale tiež na výrobu vlny. Len na území obce Réquista 

sú štyri farmy. Každoročne prvú júnovú nedeľu tu organizujú ovčí festival s trhmi, ochutnávkami syrov 

a mlieka a jahňacieho. Stály ovčí trh je otvorený každý pondelok dopoludnia. 

 

27,5 km – Cassagnes Bégonhes 

 Do 15. storočia sa život v obci sústreďoval okolo stredovekého hradu, ktorý bol sídlom tunajších 

grófov. Vojny však zničili osadu i pevnosť, preto sa táto obec budovala v 18. storočí takmer nanovo. 

Nájdeme tu Kostol sv. Juliána pôvodne zo začiatku 15. storočia, ktorého dnešná podoba bola z veľkej 

časti určená rekonštrukciou v roku 1904. Gro 44-metrovej zvonice ako aj základné múry chrámu však 

pochádzajú z roku 1499. Ozdobou kostola je veľké vytrážové okno na čelnej strane, ktoré zobrazuje 12 

kmeňov Izraela. 

 Cassagnes Bégonhes patrí a celý priľahlý región patria ku tradičným lokalitám výroby ovčieho 

mlieka a jeho následného spracovania na syr roquefort.  Polotvrdý plesnivý syr s veľmi ostrou arómou 

i chuťou je možné zakúpiť na miestnych trhoch. 

 

19 km – La Burgayrolle 

 Maličká dedina, ktorá je známa len kvôli blízkemu opátstvu Abbaye de Bonnecombe, v ktorom 

od roku 1162 pôsobili cisteriánski mnísi. Zakladateľom bol Raymond V. vojvoda z Toulouse. Počas 

storočnej vojny s Anglickom bola pristavaná obranná veža sv. Betranda a aj niekoľko defenzívnych 

valov. V miestnom kostolíku s dvomi bočnými kaplnkami bol v roku 1212 pochovaný Hugues, biskup 

z Rodez. Počas náboženských vojen v južnom Francúzsku začalo opátstvo stagnovať, definitívnu ranu 

mu dala Francúzska revolúcia. Všetci mnísi boli vyhnaní a majetok zoštátnili. Na konci 19. storočia boli 

pokusy o jeho obnovenie, ale pre nedostatok 

mníchov bol definitívne uzavretý a mnísi sa 

presťahovali do iných kláštorov. V 20. storočí 

niekoľko rokov slúžil aj ako nápravno-výchovný 

ústav. Najnovšie komplex získala do užívania 

miestna nezisková organizácia, ktorá ho pomaly 

opravuje a organizuje tu kultúrno-vzdelávacie 

aktivity. 
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CIEĽ – Rodez 

 O mesto sa viedli ťažké boje približne od 11. storočia až do roku 1589, kedy ho definitívne pod 

svoje krídla získalo francúzske kráľovstvo. Najväčší rozmach zaznamenalo toto obchodné mesto počas 

17. a 18. storočia. Históriou dýcha najmä staré centrum s typickými úzkymi uličkami. Mesto je známe aj 

viaduktom Bourran, dokončeným v roku 1990, ktorý meria 350 m. V minulosti tu sídlili hlavné inštitúcie 

departmentu Aveyron. 

 V roku 1277 začali s ambicióznym projektom stavby veľkej 

Katedrály Panny Márie. Takmer po 300 rokoch sa ju podarilo dokončiť 

v súlade s pôvodným projektom. Dlhé zdržanie zapríčinili vojny, morové 

epidémie, ale hlavne spory o rozdelenie diecéz. Samotná cirkev zastavila 

výstavbu na takmer 100 rokov. O dokončenie sa zaslúžil najmä biskup 

Francois d'Estaing, ktorý dal na počesť dokončenia postaviť impozantnú 74 

m zvonicu zo vzácneho ružového pieskovca. Až dodnes ide o najvyššiu 

zvonicu vo Francúzku, vedie na ňu presne 400 schodov. Exteriér stavby je 

príznačný aj viacerými menšími obrannými vežičkami, ktoré boli súčasťou 

mestského defenzívneho systému. 


