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2. etapa, nedeľa 2. júla 2017  

203,5 km – rovinatá, Düsseldorf / Liège 

 

ŠTART Düsseldorf – 630-tisícové hlavné mesto spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko ležiace na 

rieke Rýn je ekonomickým srdcom tejto modernej priemyselnej oblasti s výše 500-tisíc firmami. V meste sú 

štyri vysoké školy, veľmi prestížnou je najmä Akadémia umenia a sídli tu takisto Univerzita Heinricha 

Heineho pomenovaná po slávnom spisovateľovi, ktorý sa tu narodil. Nachádza sa tu najväčšie medzinárodné 

letisko v tejto oblasti. V rebríčku kvality života sa Düsseldorf umiestnil na 6. mieste spomedzi 50 svetových 

metropol. 

 

188,5 km – Néandertal 

 Krátko na to, čo pelotón opustí vyspelé mesto Düsseldorf, ocitne sa vo veľmi známom údolí rieky 

Düssel nazývanom Néander, kde boli v roku 1856 objavené pozostatky pravekého človeka, ktoré sa líšili od 

dovtedy nájdených archeologických nálezov. Samotné údolie je chránenou prírodnou rezerváciou a sídli tu 

tiež Múzeum histórie ľudstva, ktoré sa venuje najmä Človeku Neandertálskemu (Homo 

Neanderthalensis). Tento typ pravekého človeka je považovaný za najstaršieho predka súčasného Homo 

Sampiens, pretože nájdené lebky sú takmer identické so súčasným typom ľudskej lebky. Vedci odhadujú 

existenciu tohto druhu približne na 250 000 až 40 000 rokov p. n. l. Dodnes sa presne nevie, ako a prečo 

tento druh postupne vyhynul, resp. nahradil ho Homo Sapiens. Ďalšie nálezy Neandertálcov sa objavili 

v Belgicku, ďalších častiach Nemecka ako aj v jaskyniach na Gibraltári. 

 

148,5 km – Neuss 

 Toto starobylé mestečko na Rýne je spoločne s obcou Tréves najstarším sídlom v Nemecku – už 

v roku 1984 oslavovalo 2000. výročie založenia. Väčšia časť súčasného centra mesta pochádza zo začiatku 

13. storočia. Z pohľadu turistov je zaujímavá Bazilika sv. Quirina, ktorá je jedným z najväčších 

a najkrajších románskych kostolov v Nemecku. Chrám bol dokončený v roku 1230 a bazilikou sa stal v roku 

2009 počas pontifikátu pápeža Benedikta XVI. V roku 1741 ho zasiahla mohutná búrka a niektoré časti boli 

opravené s viacerými gotickými prvkami. Nachádza sa tu takisto úplne zrekonštruovaný historický mlyn 

v holandskom štýle „Hnedý mlyn“ a takisto veľký hipodrom, kde pravidelne organizujú dostihy. 

 

126 km – Mönchengladbach (šprintérska prémia) 

Mesto sa pôvodne nazývalo Gladbach, avšak v Nemecku sa nachádzalo ďalšie mesto s rovnakým 

názvom preto bolo premenované najskôr na München Gladbach, následne na Mönchengladbach. Historické 

jadro je plné skvostných zachovaných stavieb ako napríklad Kaiser-Fridrich Hall, ktorá aktuálne slúži ako 

divadelná, koncertná a tanečná sála. Využíva sa aj na organizovanie veľkých konferencií. Autorom tejto 

secesnej stavby dokončenej v roku 1800 je architekt Frederick William. 
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 Dominantou mesta je Bazilika sv. Víta vybudovaná na základoch niekdajšieho benediktínskeho 

kláštora z 11. storočia. Do súčasnej podoby bol chrám budovaný najmä v 14. storočí. Išlo o veľmi významný 

kostol, preto bol uchránený vo viacerých vojnových konfliktoch. Bohatstvo tunajšej cirkvi dokumentuje zlatý 

poklad, ktorý je v súčasnosti vystavovaný len každý siedmy rok pri príležitosti púte do Mönchengladbachu. 

Poklad obsahuje napríklad relikviár z rýdzeho zlata ako aj zlatú tkaninu používanú pri Svätom prijímaní. 

Bazilikou je od roku 1974 po vysvätení pápežom Pavlom VI. 

 

114 km – Wickrath 

 Od roku 1975 patrí táto dedinka administratívne pod Mönchengladbach. Je významná predovšetkým 

zámkom Wickrath s päťuholníkovým pôdorysom vlastneným významným šľachticom Wilhelmom Ottom 

Friedrichom von Quadt jedným z najbližších ľudí cisára. Zámok postavili v 18. storočí v holandskom 

barokovom štýle. Nakrátko bol okupovaný Francúzmi, no po bitke pri Lipsku v roku 1813 sa stal majetkom 

Pruskej monarchie. Následne plnil funkciu kasárni a stajní pre vojenské kone. Pôvodná stavba bola zničená 

v dôsledku požiaru, no v roku 1875 ho opravili takmer do pôvodnej podoby. Okrem toho, že v súčasnosti je 

zámok otvorený pre verejnosť ako historická pamiatka, nachádza sa tu centrum chovu koní (Horse 

Centrum of Wickrath Castle), kde je zaregistrovaných vyše 5000 koní 50 rôznych plemien. V susedstve 

zámku sa nachádza aj novopostavená jazdecká dráha a jazdecká škola. 

 

87 km – Jülich 

 Mesto bolo z 90% zničené vo februári 1945 počas postupu spojeneckých vojsk na Berlín pod 

vedením generála Eisenhowera. V roku 1949 sa začalo s kompletnou rekonštrukciou centra podľa starých 

renesančných nákresov zo 16. storočia architekta Alessandra Pasqualiniho. Dnes je známe najmä vo 

vedeckých kruhoch, keďže tu sídli jedno z najväčších vedeckých centier v Európe – Forschungszentrum 

Jülich, kde pracuje vyše 800 vedcov v rôznych disciplínach. Taktiež tu v roku 1956 postavili satelitný areál 

Fachhochschule ACC.  

Kultúrno-historickou dominantou mesta je Citadela Jülich postavená už v období starovekého Ríma 

na dôležitej obchodnej ceste do talianskej Bologne. V 13. storočí bola kompletne zničená. Na začiatku 16. 

storočia bolo postavené mohutné opevnenie, ktorého viaceré časti vrátane obrovskej mestskej brány sa 

zachovali dodnes. Veľká časť súčasnej podoby Citadely pochádza z čias prusko-francúzskych vojen na 

rozmedzí 18. a 19. storočia. Pevnosť sa zachovala takmer v úplnej podobe aj s priekopami a bunkrami 

a patrí k najzachovalejším vojenským stavbách v Nemecku. Dnes tu sídli múzeum, ale aj kancelária 

primátora mesta, a tiež súkromná škola. 

 

74 km – Alsdorf a Würselen 

 Banícke mestá, kde sa v baniach Maria a Anna ťažilo uhlie. Prevádza bola uzatvorená v roku 1992. 

V roku 1930 sa tu odohralo druhé najväčšie banské nešťastie v histórií Nemecka, ktoré si vyžiadalo až 270 

obetí. V roku 1944 bola táto oblasť 6 týždňov súčasťou hlavného frontu, čo znamenalo takmer kompletné 
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zničenie. Z historických stavieb sa čiastočne zachoval Kostol sv. Lucie v meste Würselen z roku 1902, ktorý 

kompletne obnovili v 70. rokoch 20. storočia.  

 

62 km – Aachen (fr. Aix-la-Chapelle) 

 Mesto sa nachádza len 5 km od križovatky hraníc Nemecka, Belgicka a Holandska. Bolo založené 

v rímskej dobe už v roku 124. V 8. storočí tu dal prvý franský kráľ Pepin III. postaviť opevnenie. Následne 

za vlády jeho syna Karola Veľkého sa toto mesto (vtedy Aix-la-Chapelle) stalo hlavným mestom Franskej 

ríše. Názov pochádza z latinského Aqua (fr. Aix), keďže sa tu nachádzali viacero prameňov. Druhá časť 

francúzskeho názvu je odvodená od cisárskej kaplnky (Chapelle), ktorá bola v tom čase zasvätená sv. 

Martinovi. Bolo tu korunovaných až 30 franských panovníkov, z nich prvý bol Othon I. v roku 936 a posledný 

Ferdinand I. v roku 1531. Na začiatku 19. storočia prešlo mesto pod správu Pruska. V 2. sv. vojne sa tu 

odohrali veľmi ťažké boje a 21. októbra 1944 sa stalo prvým nemeckým mestom, ktoré dobyli spojenci. Celé 

mesto bolo zničené, zachovala sa len časť stredovekej radnice z 13. storočia, v ktorej dnes sídli archív. 

 Radnica z 18. a 19. storočia kombinujúca barokový a gotický sloh stojí na mieste bývalého 

veľkolepého Paláca Karola Veľkého, ktorý bol v 9. a 10. storočí srdcom Franskej ríše. Z pôvodnej stavby je 

zachovaná len časť jednej veže nazývanej Granus. Zachovaná je tiež časť korunovačnej miestnosti Aula 

Regia či tzv. Biela sieň, v ktorej bol roku 1748 podpísaný Aachenský mier, ktorým sa ukončili spory 

o Rakúske dedičstvo a prerozdelili sa mnohé územia medzi Rakúsko-Uhorskom, Francúzskom, Holandskom, 

Britániou a Španielskom. 

 Katedrála sv. Márie nazývaná tiež Katedrála Aix-la-Chapelle 

alebo „Octagon“ bola vysvätená v roku 805 pápežom Leonom III. Hlavnú 

časť chrámu tvorí Kaplnka Karola Veľkého, ktorá bola za života tohto 

panovníka jeho súkromným religióznym miestom. Stále sa tu nachádza 

jeho pôvodný cisársky trón. Chrám je katedrálou od roku 1930 

a následne bol tiež zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva 

UNESCO. Celá vnútorná výzdoba je ukážkou krásy karolínskej renesancie. 

Nachádza sa tu 32 stĺpov z talianskeho mramoru ktoré dal doviesť z Ríma sám Karol, taktiež tu nájdeme 

vzácny pozlátený medený luster ako aj mozaiku predstavujúcu Krista vo fialovom plášti. V minulosti sa tu 

nachádzal cirkevný zlatý poklad vrátane busty Karola Veľkého, zlatého kríza vykladaného drahokamami ako 

aj klenoty cisára Henricha II. prevažne z byzantskej slonoviny. V súčasnosti sa tieto cennosti nachádzajú vo 

viacerých kláštoroch vo Francúzsku a Nemecku. 

 

51 km – Kelmis (fr. La Calamine) 

 Nachádzame sa už na území Belgicka, no tunajší obyvatelia hovoria prevažne nemecky. Miesto je 

známe najmä kvôli dlhoročnej tradícií zlievarenstva a výroby zinku. Nachádza sa tu fabrika Vielle Montagne, 

ktorá je dnes súčasťou koncernu Umicore. 
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 V blízkosti obce nájdeme zámok La Commanderie de Fouron Saint-Pierre, ktorý bol postavený 

v 12. storočí a slúžil ako sídlo vojenského veliteľstva. V 13. storočí sa tu nachádzal jeden z mála 

gréckokatolíckych kláštorov v západnej Európe. Luxusné pánske sídlo slúžilo následne množstvu majiteľov, 

dodnes je v súkromných rukách rodiny van Rijckevorsel a nie je otvorené pre verejnosť. Nachádza sa tu 13 

jazier, kde sa od roku 1885 venujú chovu rýb. Dodnes tu chovajú pstruhy tradičným „ručným“ spôsobom. 

 

33,5 km – Herve 

 Už od 13. storočia išlo o slobodné kráľovské mesto s viacerými privilégiami. Kostol sv. Vincenta de 

Paul z 19. storočia vypálili Nemci počas 1. sv. vojny. Bol obnovený v roku 1920. Dnes sa tu venujú najmä 

potravinárskemu priemyslu, a to výrobe mliečnych výrobkov z kravského mlieka. Syr Herve získal v roku 

1996 ochrannú známku. Každoročne na Veľký pondelok tu organizujú karnevalový sprievod, ktorý 

prechádza trasu až 7 km. 

 

CIEĽ – Liége 

 História 3. najväčšieho mesta v Belgicku je spojená so Svätou rímskou ríšou nemeckého národa, 

ktorú založil v 10. storočí cisár Otto I. Jedným z jeho najbližších spolupracovníkov bol Éracle, biskup z Liége, 

ktorý začal budovať nové kostoly v postupne sa rozrastajúcom impériu. Liége bolo niekoľko storočí 

slobodným kniežatstvom, pod vplyvom Svätej ríše. Mesto nebolo súčasťou veľkého počtu vojen, keďže tu 

sídlilo veľmi významné biskupstvo. Až v roku 1795 bolo pripojené ku Francúzsku. Liége nazývajú aj „mestom 

stých kostolných veží“ keďže ide o dôležité cirkevné centrum s deviatimi veľkými chrámami a desiatkami 

menších kostolov. Dnes je administratívnym centrom Valónska, modernou metropolou s viacerými 

univerzitami a vysokým počtom moderných high-tech firiem. 

Jednou z najvýznamnejších stavieb je tu veľkolepý Biskupský palác zo 16. storočia s priľahlou 

katedrálou. Pôvodný palác bol navrhnutý a postavený v klasicistickom štýle spoločnosťou Leonarda da 

Vinciho. Súčasná stavba dokončená v roku 1849 je prevažne v neogotickom štýle. Najmä vonkajšie fasády 

sú bohato zdobené freskami a sochami. Dnes slúži ako sídlo súdu a regionálneho parlamentu. 

Katedrála sv. Pavla sa nachádza na malom ostrove v rieke Mása. Dal ju postaviť biskup Éracle už 

v 10. storočí. Počas Francúzskej revolúcie tu boli ukryté všetky vzácne cirkevné a umelecké predmety zo 

všetkých chrámov v Liége. Chrám má dĺžku 85 m a mohutná štvorcová veža rekonštruovaná v roku 1812 

má výšku až 90 m. 

Veľkolepý Kostol sv. Jakuba (Saint-Jaques-le-Mineur) v centre mesta bol v 10. a 11. storočí 

benediktínskym kláštorom, neskôr bol prestavaný na románsky kostol a v 16. storočí upravený do súčasnej 

gotickej podoby. Interiér je skvostom gotickej architektúry – nachádzajú sa tu viaceré prvky tzv. kamennej 

čipky ako aj zachovalé vitráže okien a najkrajšie gotické obrazy na území Belgicka. Atmosféru dotvárajú 

barokové sochy umelca Jeana del Coura. 
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Železničná stanica Liége-Guillemins – stojí na mieste bývalého kláštora. V roku 1863 štátna 

železničná spoločnosť vybudoval veľkú železničnú stanicu po vzore parížskej stanice Paris-Nord. V roku 

1960 tu počas štrajku zamestnancov explodovala nálož a prevádzka musela byť na niekoľko mesiacov 

odstavená. Veľká rekonštrukcia sa tu začala roku 1996 po zavedení vysokorýchlostných vlakov TGV na linke 

Brusel-Kolín. Autorom futuristického dizajnu je španielsky architekt Santiago Calatrava Valls, ktorý realizoval 

aj podobné stanice v Zurichu, Lyone, či Lisabone. Slávnostné otvorenie novostavby s obrovskou klenutou 

strechou prebehlo v septembri 2009 za účasti princa Philippa. 

Za zmienku stojí aj neoklasicistická budova Kráľovskej opery (Opéra Royal de Wallonie) 

dokončená roku 1820 od architekta Augustea Duckers. Exteriér zdobia mramorové sochy od Oscara 

Berchmansa. Počas 1. sv. vojny ju obsadili Nemci a zriadili tu veliteľské stanovište. V roku 1967 sa do tejto 

zrekonštruovanej budovy presťahovali tri najväčšie opery a divadlá v Liége. 


