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15. etapa, nedeľa 16. júla 2017 

189,5 km – kopcovitá, Laissac-Sévérac l'Église / Le Puy-en-Velay 

 

ŠTART – Laissac-Sévérac l'Église 

 Zachovalé centrum mesta s pozostatkami hradieb a obrannej veže Rességuier zo 16. storočia, 

zámkom Chateau de Maquefabes, starým mlynom zo začiatku 19. storočia, či Kostolom Saint-Fenix z 19. 

storočia so vzácnymi medenými sochami Panny Márie. Asi trojtisícové mestečko je však preslávené svojim 

tradičným trhom dobytka a domácich zvierat, ktorý je druhý najväčší v celom Francúzsku. Nachádza sa tu 

200 firiem predávajúcich asi 600-tisíc kusov prevažne teliat a jahniat. Najväčšia aktivita je tu v pondelok 

ráno, keď tu prichádzajú kupci z celého južného Francúzska a severného Talianska. V roku 2016, mesto 

Laissac dostalo od Ministerstva životného prostredia špeciálne ocenenie za prínos v ekológií, v udržiavaní 

tradícií a v cestovnom ruchu. Každoročne tu organizujú festival detských divadiel a cirkusov - Cap Mômes. 

 

140-120 km – planina Aubrac 

 Planina vznikla sopečnou činnosťou. Najvyšší bod Col D’Aubrac vo výške 1340 m n. m. je súčasne 

najvyšším bodom departmentu Aveyron. Ide o región s chladnými klimatickými podmienkami, sneh sa tu 

udržiava od októbra do mája, nachádza sa tu aj niekoľko menších lyžiarskych rezortov. Známe sú tiež 

viaceré vodopády vrátane vodopádu Déroc prameniaceho z jazera Lac des Salhiens a následne padajúceho 

z 33 m vysokého útesu. Pod vodopádom sa nachádza jaskyňa, v ktorej sa podľa legendy ukrýva príšera 

Gévaudan. Oblasť je známa najmä produkciou ovčích syrov typu Aubrac, ktoré tu už viac ako tisíc rokov 

vyrábajú rovnakým spôsobom z mlieka oviec plemena Les Burons. 

Planina je obývaná od stredoveku, keď sa na tunajších pastvinách vyrábali najmä mliečne výrobky. 

Už v 12. storočí tu mnísi z kláštora Abbeye de Conques založili nemocnicu pre chudobných (hospic). Dnes tu 

je jedna z hlavných zastávok na púti do Santiaga de Compostela po trase Via Podiensis. Pútnikom tu 

poskytujú nocľah a občerstvenie. S niekdajšieho veľkého areálu sa dodnes zachovali len tri budovy tvoriace 

Kostol Notre-Dame-des-Pauvres s typickou horskou architektúrou zo začiatku 12. storočia. 

 

110 km – Aumont-Aubrac 

 Centrum tvoria historické domy z 15. storočia a Kostol Saint-Étienne - pozostatok benediktínskeho 

kláštora z 11. storočia. Kostol má románsku centrálnu časť aj interiér, no bočné kaplnky sú v gotickom 

slohu. Vitráže okien s výraznými farebnými motívmi pochádzajú z 19. storočia. V roku 1946 dal miestny 

farár postaviť monument Sacré Cœur symbolizujúci mnohé obete ťažkých bojov počas 2 sv. vojny. 

 Prechodom tejto obce opúšťame planinu Aubrac a mierime do menšieho pohoria Margeride. ktoré 

je ľadovcového pôvodu s najvyšším bodom Signal de Randon s výškou 1552 m. Suchšie podnebie 

s rozsiahlymi ihličnatými lesmi a mnohými menšími planinami je vhodné na pestovanie raže a zemiakov. 

Chov oviec a dobytka v posledných rokoch stagnuje, oblasť je celkovo slabo zaľudnená. 



Trasa Tour de France 2017 (© Cycling-Info.sk) 

94 km – Saint-Alban-sur-Limagnole (šprintérska prémia) 

 Obec založili v 13. storočí ako farmu patriacu miestnym grófom. Tí sídlili v kaštieli Chateau de 

Saint-Alban z 18. storočia so zaujímavými ružovkastými prvkami na fasáde. Objekt dnes patrí cirkvi a tá ho 

využíva ako centrum pre pútnikov prúdiacich do Santiaga de Compostela. Kostol Saint-Alban pochádza 

pravdepodobne zo 16. storočia, jeho vysokú zvonicu tvorí len jedna stena, do ktorej sú vklenuté tri menšie 

zvony, a na úplnom vrchole sa týči železný kríž s vyobrazenou už spomínanou príšerou Gévaudan. Miestny 

gróf de Morangiérs dokonca v 18. storočí zorganizoval niekoľko veľkých lovov na toto mýtické zviera údajne 

žijúce pod vodopádom na planine Aubrac. 

 

84,5 km – La Rouzeire 

 V obci, ktorá je vstupným bodom do departmentu Haute-Loire nájdeme Kaplnku Saint-Roch-de-

l'Hospitalet z 12. storočia. V 16. storočí bola zničená a materiál z nej použili na stavbu kostola v susednej 

obci Lajo. Od roku 1732 tu opäť stála malá kaplnka slúžiaca pútnikom, ale tú zničila búrka a požiar v roku 

1897. Súčasná verzia pochádza z roku 1901, kedy pribudlo aj malé nádvorie s fontánou. Pútnikom 

križujúcim tunajšie priesmyky slúži aj areál L'Auberge-du-Sauvage-en-Gévaudan v nadmorskej výške 

1292 m, ktorý je dnes akými penziónom. V minulosti tu bol úkryt Templárov, od 16. storočia tu sídlila 

obrovská farma o rozlohe 750 hektárov. Kapacita hotela je dnes 41 miest a ročne tu prijmú 5000 pútnikov. 

 

69,5 km – Esplantas 

 Horský zámoček Chateau de Esplantas dal v 13. storočí postaviť Odilon de Merceur, biskup 

z Mende. Až do 16. storočia slúžil ako feudálna usadlosť. V 18. storočí ho obnovili do súčasnej podoby a je 

otvorený pre verejnosť len dva mesiace v roku počas mestských hradných dní. 

 Slávnym rodákom je športový žurnalista Pierre Chany (1922-996), jeden z prvých odborníkov 

zameriavajúcich sa iba na cyklistiku. Absolvoval 49 Tour de France a bol autorom článkov prevažne pre 

denník l’Équipe, a tiež mnohých cyklistických kníh. Po skončení novinárskej kariéry pôsobil ako historik Tour 

de France. Pomenovali po ňom novinárske ocenenie pre najlepší cyklistický článok roka, ako aj cyklistické 

preteky La Perre Chany, ktoré sa organizujú v meste Langeac 5. augusta. 

 

63 km – Saugues 

 Historické námestie so strážnou vežou uprostred, ktorá pochádza 13. storočia a miestni ju nazývajú 

„Anglická veža“, keďže pochádza z čias anglického obliehania. Gotický Kostol Saint-Médard patrí 

k najkrajším v celom regióne s viacerými plastikami vytesanými do kameňa ako aj so sochami svätého 

Medarda a svätého Rocha, ktoré sú na nádvorí kostola. Tento kostol je hlavným chrámom tunajších mníchov 

Rádu bielych kajúcnikov, ktorí sú typickí svojimi dlhými bielymi habitmi a kapucňami. 
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41 km – Prades 

 Je známa ako turisticky atraktívna dedinka, ale aj ako jedna z mála oblastí s ťažbou arzénu. 

Archeologický prieskum zistil, že stará pevnosť Roche Serviére, ktorej pozostatky sú viditeľné na sopečnom 

skalnatom výbežku nad mestom, sa tu nachádzala už v 5. storočí. Kamenný románsky Kostol Saint-André 

postavili v 12. storočí  

 kláštor Prieuré de Chanteuges sa nachádza na skalnatom podloží na mieste bývalého kláštora 

Abbeye de-la-Chaise-Dieu zrušeného v roku 1137. Ten založil už v 10. storočí významný vojvoda Raymond 

Pons III. de Aquitaine na podnet biskupa z Le Puy. V 12. storočí bol využívaný aj ako vojenská pevnosť, 

a mnohé z defenzívnych prvkov sa tu zachovali dodnes. Počas Náboženských vojen tu vtrhli protestanti 

a vyhnali všetkých mníchov. Od konca 16. storočia tu sídlil benediktínsky kláštor. Na konci 19. storočia 

objekt výrazne chátral, až ho v roku 1918 obnovili ako Kaplnku Saint-Anne. 

 

26,5 km – Le Thiolent 

 V tejto dedinke nájdeme kaštieľ Chateau de Thiolent postavený v 18. storočí v neoklasicistickom 

štýle s rozsiahlymi francúzskymi záhradami a lesoparkom s 350-ročnými platanmi. Momentálne má 

súkromného majiteľa a je možné si ho prenajať na svadby, oslavy, recepcie. 

 

15 km – Saint-Vidal 

 Dedinka s hlavnou turistickou atrakciou – zámkom Chateau de 

Saint-Vidal, ktorý patrí k najlepšie zachovaným ukážkam vojenskej 

obrannej architektúry v regióne Auvergne. Zachovaná je takmer celá 

konštrukcia z pôvodnej pevnosti z 13. storočia so štvorcovým pôdorysom, 

štyrom strážnymi vežami a malým nádvorím uprostred zámku. Dodnes tu 

stojí takisto pôvodná hradná kaplnka. Patril šľachtickým rodinám Goudet a Latour de Saint-Vidal. Zámok bol 

opevnený počas Náboženských vojen, keď jeho vlastníci zverili prestavbu Antoinnovi II. guvernérovi 

Gévaudan, ktorý bol hlavným vojenských architektom Katolíckej ligy. Pred 20 rokmi areál odkúpil mladý 

úspešný podnikateľ Vinney d'Alancon so zámienkou zrekonštruovať ho a otvoriť pre verejnosť. Grantovým 

programom ho podporila aj samospráva Puy-en-Valey a koniec reštauračných prác sa odhaduje na jar 2018. 

 

8 km – Polignac 

 Zaujímavá obec rozprestierajúca sa okolo hradného vrchu starej pevnosti Fortresse de Polignac, 

ktorá bola hlavným rodinným sídlom jednej z najvplyvnejších rodín vo Francúzsku počas 11. storočia – 

rodiny Polignac. Okrem toho bol hrad najdôležitejším obranným bodom pre mesto Le Puy s posádkou až 

800 vojakov. Najväčšia časť areálu pochádza z čias Náboženských vojen z 15. storočia, keď hrad obýval 

gróf Randon Armand X. jeden z najsilnejším spolupracovníkov kráľa Henricha III. neskôr Henricha IV. v tzv. 

Katolíckej lige. Počas Francúzskej revolúcia sa rodina Polignac presťahovala do usadlosti Chateau de 

Lavoute-Polignac a areál tohto hradu bol vyrabovaný a zoštátnený. V roku 1830 ruiny hradu opäť odkúpili 
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potomkovia rodiny Polignac a postupne ho zrekonštruovali. Romantické prostredie hradu na skale 

sopečného pôvodu v nadmorskej výške 830 m, viac ako 100 m nad podhradím inšpirovalo spisovateľa 

Georgesa Sanda k napísaniu novely Marquis de Villemer. 

 

CIEĽ – Le Puy-en-Velay 

 V minulosti jedno z najväčší galských centier a od 6. storočia hlavné mesto kniežatstva Vellavi, 

neskôr vojvodstva Guyenne, ktoré bolo významným katolíckym centrom a súčasťou kráľovstva počas celého 

stredoveku. Už od 10. storočia sa tu konali tzv. „púte Čiernej Panny“ a mesto bolo aj súčasťou historickej 

cesty Via Podiensis do Santiaga de Compostela, vďaka čomu získalo veľkú popularitu. Udržiavajú sa tu aj 

niekoľko stáročné tradície čipkárstva a bylinkárstva spojené s výrobou tradičného likéru. Mesto je rozdelené 

na dve časti. V starom historickom centre sú pozostatky obranných valov, strážna veža Pannesac a mestská 

brána Saint-Georges. V južnej modernej časti 19-tisícového Le Puy sú hlavne obytné a komerčne štvrte. 

 Medzi množstvo kultúrnych pamiatok môžeme zaradiť sochu Notre-Dame de France postavenú 

potom čo generál Pelissier 8. septembra 1855 vyhral bitku proti Rusom 

pri Sevastopole. Rozhodlo sa, že 200 kanónov zhabaných nepriateľovi 

bude roztavených a premenených na sochu, ktorú farnosť Le Puy 

prisľúbila venovať Panne Márii. Autorom diela je sochár Jean-Marie 

Bonnassieux, ktorý ju predstavil v septembri 1860 pred 120-tisíc 

pútnikmi. S podstavcom má výšku 22 m a hmotnosť 835 ton. 

 Katedrála Notre-Dame bola postavená na kopci Anis na mieste kostola z 5. storočia. Masívny príliv 

pútnikov v 12. storočí spôsobil, že chrám bolo potrebné výrazne rozšíriť. V 19. storočí bola budova 

prestavaná, ale zachoval sa celý strop so šiestimi kupolami a pozoruhodnými nástennými freskami. 

Kompletná obnova v rokoch 1994 až 1999 umožnila opätovné otvorenie hlavného schodiska uzavretého v 

18. storočí. Bol inštalovaný nový organ i oltár pútnikov pozdĺž východnej steny so sochou Čiernej Panny. 

Katedrála bola zaradená do zoznamu svetového dedičstva UNESCO v roku 1998. 


