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15. etapa, nedeľa 19. júla 2015 

183  km – kopcovitá etapa, Mende - Valence 

 

ŠTART - 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.  

 

149 km – Mirandol 

 Malá obec má vo svojom strede až štyri kostoly, pričom najväčším a najvýznamnejším je Kostol 

Panny Mrie z 15. storočia. Dedina známa najmä zachovalým 168 m dlhým železničným viaduktom, ktorý 

je stále v prevádzke. Kultúrno-technická pamiatka bola viackrát úplne rekonštruovaná, historici nevedia 

presne, z ktorého obdobia tento most pochádza. 

 

130 km – Luc 

 Tradičnej francúzskej obci dominuje jednak románsky Kostol sv. Petra z 13. a 14. storočia, no 

tiež pozostatky hradu Château de Luc. Ten bol v stredoveku dôležitou pevnosťou chrániacou údolie 

Allier. Začali ho budovať už okolo 6. storočia, obdobie jeho najväčšej slávy sa datuje na 11. a 12. 

storočie. V minulosti sa odohralo niekoľko dôležitých bitiek, pretože hrad stojí na stredovekej obchodnej 

ceste zo stredného Francúzska na juh. Od 16. storočia tu stála aj Kaplnka panny Márie, ktorá bol tiež 

úplne zničená Vlastnili ho rodiny lordov z Luc a rodiny grófov Polignac a Randon. 
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92,5 km – Le Chambon 

 Nájdeme tu zaujímavú stavbu kaštieľa Château de Burget pochádzajúcu z roku 1594. 

Trojpodlažná opevnená budova z tromi vstavanými strážnymi vežami na prvý pohľad nepripomína 

okázalé zámky, no jej defenzívny systém slávil úspech, keďže nikdy sa ju nepodarilo dobiť či vypáliť. 

V interiéry sa nachádza pozoruhodný gigantický krb či kamenné točivé schodisko. Tieto prvky sú tu 

v pôvodnom stave zo 16. storočia. V roku 1930 tu prebehla rekonštrukcia, keďže stavba skoro 50 rokov 

chátrala. Premiestnili tu administratívne centrum miestnej farmy. 

 

90 km – Jaujac 

 Obec na úpätí sopečného kopca Ardechés leží zároveň na hranici Národného parku Cévennes. 

Hlavným bodom panorámy obce je Kostol sv. Bonneta zo začiatku 13. storočia stojací a ruinách úplne 

zdemolovaného Kostol sa. Sauveura, ktorý tu nevydržal stáť ani sto rokov. Neoklasicistická zvonica 

zväčšená na začiatku 19. storočia je s 27 m najvyššia v oblasti. Postavili ju po zrútení pôvodnej stavby, 

pri ktorom sa zranili piati miestni dedinčania. 

 Neďaleká opevnená stavba obdĺžnikového 

pôdorysu s dvomi strážnymi vežami Château de 

Castrevieille bola postavená v štýle tradičnej 

francúzskej vojenskej architektúry. Vlasstnilo ju sedem 

generácií šľachtického rodu Castervieille. Už v 19. storočí 

nehnuteľnosť kúpila samospráva Jaujac aby tu zriadila 

školu. Dnes sa v budove dokonca nachádza niekoľko 

bytov. 

 

76,5 km – Aubenas 

 Niekdajšie sídlo zámožných francúzskych rodín ponúka množstvo nádherných zákutí. Námestie 

Place de l'Hôtel-de-Ville je rovnako ako priľahlé ulice pokryté zrenovovanými dlažobnými kockami 

a obklopuje ho viacero stredovekých meštiackych domov. Jedna z najhonosnejších víl, gotický 

Gargoyleho dom nezmenený od 15. storočia so štyrmi poschodiami a  mramorovou sochou majiteľa 

na nádvorí.  

 Blízko námestia stojí veľmi dobre zachovaný kaštieľ Château de Aubenas z18 storočia stojaci 

na základoch hradu z 12. storočia, v roku ho zrekonštruovali do stopercentného stavu a premiestnili tu 

radnicu a iné inštitúcie. Zriadili aj výstavu vzácnych malieb, sôch a nábytku, ktoré tu ostali po pôvodných 

vlastníkoch najmä rodine Montlaur, ktorá tu bývala 300 rokov dala postaviť dve veľké bočné veže – 

súčasné dominanty kaštieľa. 
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V tejto obci je situovaná jediná šprintérska prémia. 

 

67 km – Vesseaux 

 Obec sa skladá z viac ako 30 malých sídiel a lazov. Významnou sakrálnou stavbou je Kostol sv. 

Pierra-aux-Liens s vysokou zvonicou z glazúrovaných tehál s rôznymi geometrickými vzormi. Kostol 

pochádza z 12. storočia. 

 Bývalé strategické miesto na križovatke dvoch 

obchodných ciest dnes pripomínajú len pozostatky po hrade 

Château de Boulogne. Hrad vybudovaný v 11. storočí 

patril k najrozľahlejším v departmente Ardéche. Vystriedalo 

sa tu viacero rezidentov, napríklad gróf Ľudovít de 

Lestrange, alebo Charles de Fay lord Boulougne, ktorý sa 

presťahoval do Švajčiarska a stavbu predal. Neznámy nový 

vlastník sa v roku 1820 pustil do demolácie hradu, aby 

získal stavebný materiál pre iné stavby. 

 

42,5 km – Coux 

 Celé jadro obce sa zachovalo v pôvodnom stredovekom stave aj s časťami obranného opevnenia. 

Stále stojí napríklad hlavná vstupná brána, okolo ktorej sú štyri domy z roku 1660 či miestny 68 m dlhý 

most zo 14. storočia. Coux sa vyhli významnejšie stredoveké vojny, aj keď za vlády Ľudovíta III, bola 

obliehaná grófom z Montmorency. Zaradili je na zoznam najkrajších dedín vo Francúzsku. 

 

31 km - Le Pouzin 

 Jedna z najväčších obcí v údolí rieky Rhóme bola v stredoveku sídlom protestantov. Tí tu mali aj 

svoj kostol a pevnosť, ktoré už dnes neexistujú. Najstarší stále stojaci most cez rieku Rhóme pochádza 

z 12. storočia. V roku 1944 bolo 90 % mestečka zničeného americkým bombardovaním. V strede obce 

v roku 1958 postavili Kostol sv. Mandeleine. 

 

25 km – La Voulte-Sur-Rhóne 

 Významné centrum kultúry a umenia na trase 15. etapy. Jedno z hlavných sídiel departmentu 

Ardéche bolo v minulosti slávne vďaka fabrike na výrobu textilu a vlny. Stáročnú tradíciu tu mala aj 

ťažba železnej rudy a spracovanie železa vo vysokých peciach. V súčasnosti tu sídli množstvo spoločností 

zaoberajúcich sa výskumom v oblasti počítačových technológií. 
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 Renesančný kaštieľ Château de Voulte-Sur-Rhóne pochádza zo 14. storočia, no úplne 

dokončený bol až koncom 16. storočia. Chránil staré mesto pred vpádmi znepriatelených lordstiev. 

V roku 1944 bol pravdepodobne úmyselne podpálený a na následky požiaru sa zrútila asi tretina stavby. 

 

CIEĽ – Valence 

 Mesto na rieke Rhóne tu stálo už počas rímsko-galských vojen – nazývalo sa Valentia. 

V stredoveku patrilo k najviac nábožensky aktívnym sídlam regiónu. V 10. storočí tu postavili kláštor, 

v 11. novú katedrálu. 

 Katedrála Saint-Apollinaire dokončená v roku 

1095 bola už počas vysviacky pápežom Urbanom II. 

spojená s tromi svätými – sv. Apolinaire, sv. Cyprián, sv. 

Corneille na počesť jednej z krížových ciest do Jeruzalema. 

pôvodnú zvonicu zničil blesk 1281. Nová bola pridaná až 

v 19. storočí. 

 Dominantnými stavbami vo Valce sú aj dve 52 a 57 

m vysoké zásobníky vody. Veže elegantného tvaru, ktoré navrhol dizajnér André Gomis  získali radu 

architektonických ocenení. Veže majú v severno-južnom smere ostré hrany, pričom ostatné hrany sú 

zaoblené, aby sa silným nárazom južných vetrov známych z oblasti Provance. 


