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14. etapa, sobota 18. júla 2015 

178,5 km – kopcovitá etapa, Rodez - Mende 

 

ŠTART – 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 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. 

 

130 km – Montjoux 

 Obec má stáročnú tradíciu vo vinárstve a vo výrobe syru roquefort. Okrem poľnohospodárstva, tu 

prosperuje aj cestovný ruch, najmä turistika a cyklistika, keďže sme blízko pohoria Centrálny masív. 

Malé mestečko sa v posledných rokoch vyľudňuje, mladí odchádzajú do miest, no jedným z impulzov 

oživenia bol v 70. a 80. rokoch príliv nových zahraničných obyvateľov najmä členovia hnutia hippies. 

 Starý hrad Château de Montjoux stál na vrchole neďalekého kopca a strážil viacero dedín 

súčasne. V 15. storočí bol zničený a miestna šľachtická rodina Prvéinquieres sa rozhodla vybudovať 

nový, honosnejší, bližšie k centru obce, ktorý sa nazýva aj 

Château de Rives. Stavbu z ružového pieskovca vystužujú 

štyri mohutné rohové obranné veže. V 17. storočí pribudla 

zdobená renesančná brána a vchod. Po odňatí vlastníckych 

práv počas Francúzskej revolúcie si následne potomkovia 

rodiny Prvéinquieres na súde uplatnili vrátenie majetku. 
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Opevnený kaštieľ im patrí dodnes. 

 

106 km - Peyre 

 Dedinka dýcha históriou, je uvedená na zozname najkrajších dedín vo Francúzsku. To najmä kvôli 

zachovalému historickému jadru s dvomi významnými kostolmi. Skalnaté bralá v okolí sú jednak 

domovom vzácnych druhov vtáctva (napr. bociany), a môžeme tu obdivovať aj mnohé jaskyne, 

prístupné aj laickej verejnosti. 

 

103 km – Le Viaduc Millau  

 Ambicióznu stavbu dokončenú v decembri 2004 navrhol 

architekt Sir Norman Foster. Druhý najvyšší most na svete nad 

údolím rieky Tarn blízko mesta Millau zložený zo siedmych 

vysokých bielych pilónov, mnohí považujú za umelecké dielo. 

Nepretržite 3 roky tu pracovalo 600 robotníkov a v procese 

výstavby boli použité najmodernejšie postupy vrátane využitia 

laserov a stáleho GPS merania polohy jednotlivých komponentov. 

Most meria takmer 2,5 km, a je široký 30 m, najvyšší pilón meria 245 m. Diaľnica A75, ktorej súčasťou 

je Le Viaduc Millau predstavuje najkratšie spojenie južného a severného Francúzska. 

 

100 km – Millau 

 Millau bolo aktívnym mestom už v staroveku. Sídlo nazývané Condatomagus bolo v 8. storočí 

úplne zničené a vybudované nanovo. Od 11. do 13. storočia prebiehali vojny medzi francúzskym kráľom, 

Aragónskom, Provance či Katalánskom o vplyv na tomto území. Millau sa postupne vyprofilovalo ako 

poľnohospodárske mesto s veľmi kvalitnými manufaktúrami na výrobu kože. Dnes tu nájdeme 

pozostatky týchto fabrík, napríklad obuvnícke a textilné podniky. Dôležitú roľu hrá aj strojárstvo 

a spracovanie farebných kovov. Ako väčšina miest a obcí v tejto oblasti, Millau tiež produkuje kvalitný 

syr roquefort z ovčieho mlieka obohatený o šľachtené plesne. 

Zaujímavosťou je, že tunajšie syrové trhy bývajú otvorené až 

do polnoci. 

 Nájdeme tu Kostol Panny Márie Espinasse z 12. 

storočia. Pôvodné časti sú gotického slohu, novšia loď zo 16. 

storočia je gotická. Kostol bol po vypálení renovovaný z peňazí, 

ktoré mesto vybralo na mýte cez rieku Tarn. Preto si dovolili  

honosný chrám s netradičným architektonickým riešením. 
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 K pamiatkam Millaeu patrí aj most Lerouge postavený v roku 1821 po veľkých povodniach, 

ktoré zničili pôvodný stredoveký most. Vzácna architektonická pamiatka sa v súčasnosti posúva a hrozí 

jej zrútenie. Kompetentní uvažujú ako by sa dala zachrániť.  

 

88 km – Pailhas 

 Pamätník Fontaneilles: Na začiatku 20. storočí sa tri miestne farnosti dohodli, že na kopci 

Fontaneilles postavia sochu Panny Márie, ktorú im bude závidieť celý department. Skrášlili okolie, 

postavili podstavec, no od dohodnutého sochára viac ako 3 roky po termíne nedostali žiadnu sochu. 

V 60. rokoch sa samospráva rozhodla, že pripravené podstavce využije na pamätník pre 15-tisíc vojakov 

z regiónu Rouregue, ktorí padli v 1. sv. vojne. 

 V katastri obce leží pozostatok hradu Château de 

Peyrelade, ktorý bol kedysi jedným z najväčších opevnených 

komplexov v južnom Francúzsku. Odohralo sa tu nespočetné 

množstvo bitiek počas Storočnej vojny, náboženských vojen a pod. 

V roku 1633 ho dal zničiť kardinál Richelieu. Dnes tu miesta 

organizácia cestovného ruchu usporadúva poznávacie výlety, kde 

sa turisti dozvedia zaujímavosti z histórie celého regiónu. 

 

77 - 60 km – Saint-Paal-La-Muse 

 Nádherné tiesňavy a rokliny v údolí riek Jorge a Tarn sú súčasťou Národného parku 

Cévennes. Ide o jedno z hlavných centier športového horolezectva vo Francúzsku, a takisto jednu 

z najvýznamnejších ornitologických lokalít s ojedinelými druhmi supov. Nachádza sa tu moderná 

pozorovateľňa vtáctva s panoramatickými výhľadmi, videoprojekciami a odborným výkladom. Turisti, 

ktorí zavítajú do národného parku si nenechajú ujsť tiež skalné útvary netradičného tvaru (napr. útes 

v tvare čínskej vázy).  

 

49,5 km - Château de La Caze 

 Kaštieľ postavený v renesančnom slohu v 15. storočí bol rozširovaný v rokoch 1630-1637. 

V peknom prostredí historického parku so 150-ročnými drevinami v súčasnosti sídli veľmi luxusný hotel 

s reštauráciou. Interiér zdobia vzácne maľby na dreve od známeho maliara Pruiniera. Minulosť objektu 

nebola až taká prestížna, pretože v 19. storočí tu zriadili väznicu. Ešte pred terajším zámkom tu stál 

kláštor sv. Enimia pravdepodobne z 9. storočia. 
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42 km – Sainte-Emine 

 Jedno z najlepšie zachovaných pôvodných osídlení v regióne s takmer 20 kamenno-drevených 

jednopodlažných domov. Na kopci na okraji obce sa nachádza budova starého kláštora pôvodne z 10. 

storočia. Už v roku 1870 tu prebehla komplexná rekonštrukcia a bola tu presťahovaná miestna stredná 

škola. Obec žije cestovným ruchom, je vstupnou bránou do Národného parku v údolí rieky Tarn. Pýchou 

obce je románsky Kostol Panny Márie Gourg z 13. storočia. Na fasáde kostola je stále viditeľná stopa, do 

akej výšky siahala voda pri mohutných povodniach v roku 1900. 

 

32 - 26 km – Sauveterre 

 Po tejto malej dedine je pomenovaný kopec Cote de Sauveterre a tiež rovnomenná náhorná 

plošina ohraničená údolím rieky Lot. Pasúce sa stáda oviec, salaše a skalnaté svahy vytvárajú miestnu 

panorámu. Zachovala sa tu opevnená farma založená už v 13. storočí, ktorá niekoľkokrát v histórií 

slúžila aj ako vojenský tábor. Zaradili ju do zoznamu industriálnych pamiatok Francúzka. 

 

CIEĽ – Mende 

 Mesto leží blízko kaňonu rieky Lot vo zvlnenom regióne Gévaudan a je zaradené medzi 5 

historických agro-oblastí vo Francúzsku s dobre zachovanou stredovekou poľnohospodárskou 

infraštruktúrou- 12-tisícové mesto profituje s výhodnej polohy a blízkosti dvoch národných parkov. 

Pravidelne sa tu konajú najmä kultúrne a hudobné festivaly. 

 V meste umenia môžeme obdivovať vežu Pénitents z 12. storočia, ktorá tu ostala po stredovekej 

pevnosti, zrekonštruovanú mestskú bránu, priľahlé úzke uličky a kamenný most Panny Márie s gotickými 

prvkami z roku 1229. Obyvatelia Mende sú hrdí aj na 13-metrový 

drevený kríž z roku 1907. 

 Najväčším monumentom v Mende je Katedrála Panny Márie 

dokončená v roku 1368. Bola postavená z vôle pápeža Urbana V., 

známeho tím, že nesídlil v Ríme ale v Avignone. V 16. storočí prebehla 

veľká prestavba, boli pridané dve vysoké zvonice 65 a 80 m. Vo vyššej 

veži nainštalovali gigantický zvon patriaci k najväčším v krajine. Počas 

náboženských vojen bol zvon zničený a veža značne poškodená. Oprava 

chrámu trvala 40 rokov. Katedrála má na dĺžku takmer 70 m, Široká je 

39 m.  


