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20. etapa, sobota 22. júla 2017 

22,5 km – individuálna časovka, Marseille / Marseille 

 

Marseille - je hlavné mesto historickej oblasti Provence (Provensalsko), po Paríži je to druhé najväčšie 

mesto vo Francúzsku s viac ako 850 000 obyvateľmi, pričom celá aglomerácia má takmer ešte raz toľko 

obyvateľov, navyše je to zrejme najstaršie mesto vo Francúzsku, ktoré založili okolo roku 600 p.n.l. grécki 

námorníci. Dnes je hlavným mestom departementu Bouches-du-Rhône a zároveň regiónu Provence-Alpes-

Côte d’Azur. Marseille je hospodársky najdôležitejšie mesto celého francúzskeho juhu, významné centrum 

všetkého priemyslu. Je tiež obľúbenou turistickou destináciou so 7 miliónmi návštevníkov ročne. V meste je 

letisko, metro, viacero univerzít. Prístav v Marseille, najväčší vo Francúzsku a jeden z najdôležitejších v 

Stredozemnom mori, je kanálom spojený s riekou Rhône (Róna). Marseille má 13 družobných miest, z toho 

takmer všetky sú veľkými metropolami a prístavmi (Šanghaj, Glasgow, Hamburg, Dakar, Kodaň, Pireus, 

Janov, Haifa). 

 

Baziliku Notre-Dame-de-la-Garde postavili na základoch starej pevnosti na najvyššom prírodnom bode 

mesta v rokoch 1853 až 1864 a dnes patrí do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, pričom bazilika má 

slúžiť aj ako ochrana pre miestnych rybárov a námorníkov, posledná rekonštrukcia sa skončila v roku 2008, 

najvýraznejšia na vyzdobenej bazilike je veža, ktorá meria 41 m, na nej je zvonica s výškou 12,5 m a na nej 

je umiestnená monumentálna socha Panny Márie s výškou 11,2 m. Vnútornej výzdobe dominujú rôznorodé 

mozaikové vzory, 

 

Štadión Orange Vélodrome - postavený v roku 1937 pre Majstrovstvá sveta vo futbale v roku 1938, 

Vélodrome (ktorý pôvodne zahŕňal cyklotrasu) bol vtedy prestavaný pre futbalové Euro 1984, následne sa tu 

konali Majstrovstvá sveta 1998 a nedávno Euro 2016. V roku 2016 došlo aj k veľkej rekonštrukcií, pridaní 

strešnej konštrukcie a k premenovaniu na Orange Vélodrome s kapacitou 67 000 divákov, čo z neho robí 

druhý najväčší štadión vo Francúzsku. 

 

Múzeum MuCEM - slávnostné otvorenie v roku 2013, kedy sa Marseille stalo európskym hlavným mestom 

kultúry, pod názvom Múzeum európskych a stredomorských civilizácií (MuCEM). Rýchlo sa stalo jednou 

z hlavných čŕt panorámy mesta kvôli dizajnu pripomínajúcemu rybárske siete od architekta Rudyho 

Ricciottiho. Nachádza sa v srdci nového centra mesta na začiatku prístavu, oproti starej pevnosti Fort Saint-

Jean, v blízkosti Villa Méditerranée, múzeí Regards de Provence, starých dokov, koncertnej sály Silo a 

nákupného centra Terrasses du Port. Obdĺžniková konštrukcia s objemom 15-tisíc m3 je obklopená 

mrežovou škrupinkou zo železobetónu, v ktorej sa nachádzajú exponáty na dvoch úrovniach a tiež 

podzemná sála s kapacitou 400 miest. Na prízemí sa nachádzajú stále zbierky a kníhkupectvo. Na vrchole 

budovy je možné navštíviť reštauráciu s panoramatickým výhľadom na záliv Marseille. V súčasnosti je 
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k dispozícií asi 30 rôznych výstav hlavne z výtvarného umenia, ale aj z archeológie a kulturológie. Nájdeme 

tu osobitnú výstavu venovanú histórii Paríža, či najväčšiu výstavu historických budíkov na svete. 

 

Múzeum histórie Marseille otvorili taktiež v roku 2013 v suteréne nákupného centra Bourse na okraji 

historických záhrad s pozostatkami rímskeho opevnenia. Múzeum predstavuje fascinujúcu cestu od počiatku 

Marseille v 6. storočí p. n. l. až do 19. storočia. Múzeum rozpráva históriu grécko-rímskych dôb, keď sa tu 

nachádzal prístav Massila. Azda najunikátnejším exponátom je trup vojenskej lode z 2. storočia, ktorá je 

najzachovalejším plavidlom z tejto doby na celom svete. Ďalšia výstava predstavuje obdobie 4-6. storočia, 

teda obdobia kedy bolo územie prijalo kresťanské náboženstvo. Z obdobia stredoveku sa tu sústreďujú 

najmä na klasickú remeselnú výrobu, najmä hrnčiarstvo, a rybárstvo. Následne je možné si pozrieť 

interaktívnu prezentáciu, ako sa zmenil ráz mesta za čias vládnutia Ľudovíta XIV., kedy tu bola postavená 

najväčšia pevnosť Fort Saint-Jean. Zaujíma je aj výstava venovaná veľkej morovej epidémii v roku 1720. 

Alebo expozície tunajšieho významného umelca sochára a maliara Pierra Pugeta. 

 

Kláštor Abbeye de Saint-Victor bol založený už v 5. storočí opátom Jeanom Cassienom. Rozsiahle 

opátstvo v tom čase zaberalo väčšinu južného pobrežia starého prístavu. V prvej polovici stredoveku bolo 

jedným z najsilnejších, až kým nebolo zničené v roku 1423 počas invázie Aragóncov. V súčasnosti ej tu 

zachovaný len opevnený kostol, obnovený v 19. storočí a viaceré krypty obsahujúce sarkofágy cirkevných 

predstaviteľov, ktoré sú vzácnymi svedectvami raných kresťanských čias v oblasti Marseille. 

 

Hrad Château d'If – Oblasť dnešného Marseille bola pripojená ku Francúzskemu kráľovstvu v roku 1480. 

Následne v 16. storočí tu na malom skalnatom ostrove If vybudovali opevnený komplex podľa príkazov 

kráľa Františka I., ktorý mal slúžiť na obranu mesta pred námornými útokmi, ale aj ako ochranu pred 

povodňami. Neskôr sa stala väzením pre najťažších zločincov ako aj náboženských a politických väzňov 

sympatizujúcich s republikánmi. Pevnosť je mnohým známa z historicko-dobrodružného románu Gróf Mone 

Cristo od francúzskeho spisovateľa z 19. storočia Alexandra Dumasa. Dnes objekt kompletne prístupný 

verejnosti, miestny ho nazývajú „francúzsky Alcatraz“. 

 

V blízkosti mesta sa nachádza aj Cosquerova jaskyňa, vstup do nej leží 37 metrov pod vodou a objavili ho 

v roku 1985, kedysi bolo ale more ďalej a žili tu naši starí predkovia, v jaskyni našli nástenné maľby 

vyobrazujúce kozy, kone, morské zvieratá alebo ľudskú ruku, tieto významné archeologické nálezy sú 

približne 20 000 rokov staré 

 

Dodajme, že s Marseille je spojených množstvo osobností, možno aj preto že je to mesto plné 

prisťahovalcov a rôznych kultúr. Napr. spisovatelia Arthur Rimbaud, Edmond Rostand a Marcel Pagnol, fyzik 

Charles Fabry, vynálezca prvého hydroplánu Henri Fabre, Spomedzi športovcov sa tu narodili futbalisti ako 

Cantona, Zidane alebo Nasri, či tenista Sébastien Grosjean.  
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ŠPORT: Zo športov je tu najpopulárnejší futbal, veď miestny celok Olympique de Marseille je jediný 

francúzsky klub, ktorému sa podarilo vyhrať Ligu Majstrov. V tejto súťaži triumfoval v roku 1993, keď vo 

finále zvíťazil nad AC Miláno. Kvôli finančným škandálom v roku 1994 ale skončila víťazná séria klubu, 

Marseille sa ocitol v druhej lige. Od tohto momentu sa klubu zatiaľ nepodarilo zaznamenať výraznejší 

úspech. Až v sezóne 2009-2010 získali po 18 rokov francúzsky ligový titul. Z klubu vyšli známi hráči ako 

Fabien Barthez, Franck Ribéry, Eric Cantona, Didier Deschamps, Laurent Blanc, Christophe Dugarry, William 

Gallas, Andreas Köpke, Didier Drogba. Dnes tu pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Tomáš Hubočan, 

ktorý má zmluvu platnú do 30. júna 2019. V auguste 2016 klub prevzal nový americký majiteľ, ktorý začal 

s výraznými investíciami a v najbližších rokoch sa chce vyrovnať celkom ako Paris Saint-Germain a AS 

Monaco.  

 

Okrem futbalu je mesto aj centrom plávania s areálom Cercle des Nageurs de Marseille, kde sa konali 

napríklad MS v plávaní. Každoročne sa tu koná mestský maratón a viacero významných jachtárskych 

podujatí vrátane jachtárskej Tour de France. V roku 2024 sa budú konať letné OH v Paríži, a okolie Marseille 

bude hostiť jachtárske zápolenia.  

 

Marseille bolo etapovým mestom Tour de France už 36-krát, naposledy v roku 2013, keď tu finišovala dlhá 

takmer 230-kilometrová zvlnená etapa z Cagnes-sur-Mer. Hromadný špurt zvládol najlepšie Mark Cavendish, 

pred Boassonom Hagenom a zeleným Saganom. 


