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15. etapa, nedeľa 20. júla 2018, 182 km – kopcovitá, Millau > Carcassonne 

 

ŠTART – Millau [Mijo] 

22-tisíc obyvateľov obýva toto mesto, ktoré patrí do regiónu Aveyron [Avero]. Má galo-

románske počiatky, patrilo španielskym vládcom, no od trinásteho storočia sa definitívne 

začlenilo do Francúzskeho kráľovstva. Španielske časy pamätá Zvonica aragónskych kráľov 

z 12. storočia.  Z rovnakého storočia pochádza aj Kostol Našej Panej de L´Espinasse 

[Lespinas], ktorého meno (v preklade épines = tŕne) odkazuje na tu držanú relikviu – 

Kristovu tŕňovú korunu. Novší je však najväčší kostol v meste, Kostol Najsvätejšieho Srdca 

Ježišovho v neobyzantínskom slohu, minulý rok bol nanovo zrekonštruovaný. V 2004 bol 

otvorený viadukt nad riekou Tarn.  

 

176,4 km – Saint-Georges-De-Luzençon [Sen Žorž d Luzenso] 

 173 km - Côte de Luzencon: dĺžka 3,1 km; sklon 5,9 % (2-1) 

Dedinka menila mená, cez Veľkú francúzsku revolúciu sa volala „Čistá dolina“, aby sa zmazal 

pôvodný cirkevný názov. Nad ňou leží osada Luzençon s hradom grófov z Toulouse [Tulus], 

na ktorom sa až do 17. storočia slávili svadby. Tečie tu rieka Cernon [Srno].  

 

Prírodný park Grands Causses [Grand Kos] 

Jeden z najväčších parkov vo Francúzsku, pokrýva 327-tisíc hektárov, pripomína tak mozaiku 

rôznych prírodných prostredí. V dedine Roquefort-sur-Soulzon [Rokfor sur Sulson] sa vyrába 

svetoznámy syr rokfort. Cez park tečú rieky Tarn, Aveyron a Lot. Patrí do UNESCO. 

 

167,5 km – Saint-Rome-de-Tarn [Sen Rhom d Tahrn] 

Roquefort-sur-Soulzon [Rokfor sur Sulson] – veľká dedina, ktorá v sebe zlučuje niekoľko 

osád, leží na úpätiach Larzacských hôr smerom do Soulzonskej doliny. Je známa pre 

spomínaný ovčí syr rokfort, na ktorý existuje štátom predpísaný recept a tamojšia mikroklíma 

je perfektná pre zrenie syra. Ten musí v špeciálnych a veľmi starých pivniciach zrieť až tri 

mesiace. Syr mali v obľube také osobnosti ako filozofi Diderot [Didro] a Voltaire [Voltér] 

a tiež neslávne známy záletník Casanova. 

 

Sainte-Eulalie de Cernon [Sent Elali de Srno] – pôsobili tu templári a z tejto obce 

vybudovali jedny zo svojich najsilnejších domínií južného Francúzska. Tu nadobudnuté 

financie slúžili na ich aktivity v Palestíne. Templári sa tu volali aj „hospitallers“ a dekrétom 

pápeža sa v 16. storočí stali aj princami z Malty. Vybudovali tu románsky kostol sv. Eulálie 

(12. st.), ku ktorému sa dobudovala baroková brána (16. st.). 

 

 117,5 km - Col de Sié: dĺžka 10,2 km; sklon 4,9 % (5-3-2-1) [Kol d Sijé] 

 

 

111,1 km – Lacaune-Les-Bains [Lakon le Bein] 

Názov bol odvodený z latinského slova pre jaskyňu – cauna. Odtiaľto pochádza plemeno 

oviec – Lacaune – z ktorých mlieka sa vyrába rokfortský syr. K mestečku sa viaže aj príbeh 

„Divokého dieťaťa“: Na samom sklonku 18. storočia našli sedliaci v lese opustené dieťa, 

ktoré nazvali Jozefom. Jozef opakovane utekal do lesa, chytili ho a dostal sa do rúk 
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parížskych úradníkov. Tí ho umiestnili do zariadenia pre hluchonemých, no odtiaľ sa dostal 

k Madame Guérinovej, ktorá sa oňho starala až do jeho smrti. Popredný režisér Francois 

Truffaut o ňom natočil film. Aj tu fungoval cez WWII odboj a nájdeme tu pamätník deportácií 

Židov. 

 

60,8 km – Mazamet [Mazamé] 

 60,5 km - MAZAMET (20-15-12-10-8-6-4-2) 

Rozľahlé mesto leží v srdci Čiernej hory, je tu kostol Najsvätejšieho Spasiteľa a kostol Našej 

Panej. Je preň charakteristická textilná výroba, v 18. – 19. storočí tu bolo svetové centrum 

spracovania vlny (jej oddeľovania od kože). Výroba zanikla v 70. rokoch produkciou 

syntetických tkanín v Ázii. Prírodná pozoruhodnosť, Veľká priepasť Cabrespine [Kabhrespin], 

sa prezýva aj „Krištáľová katedrála“. Je široká 80 metrov a hlboká 250 metrov a krásnou ju 

robia rôznorodé farebné kvaple. 

 

56,1 km – Moulin de L´Oule [Mulán delul] 

Hautpoul [Otpul] – časť Mazametu na skalnatom vrchole chráni vstup do Čiernej hory. 

Traduje sa, že základy dediny položil už vizigótsky kráľ Ataulf. V 13. storočí sa tu usadila 

sekta katarov, no podnikla sa proti nim krížová cesta, bola zničená citadela a pár hradov. 

Dedina sa tak začala venovať remeselníctvu. 

 

 42 km - Pic de Nore: dĺžka 12,3 km; sklon 6,3 % (10-8-6-4-2-1) [Pik d Nor] 

 

CIEĽ – Carcassonne [Karkasn] 

47-tisícovému mestu kraľuje obrovský Grófsky hrad, postavený v 1150. Z tohto obdobia 

pretrvala už iba hradná veža (donžon). Mesto obkolesujú dvojité hradby dlhé 3 km s 52 

vežami. Je tu bazilika sv. Nazára a sv. Celsa, v goticko-románskom slohu, ktorú krášlia 

humorné chrliče (sochy zvierat, ktorých ústa fungujú ako odkvap) a rozetové okná. Je tu 

hrobka Simona de Montfort [Monfor], ktorý bol zodpovedný za krížové cesty proti katarom 

v tomto regióne. Mesto sa delí na dolné a horné s výhľadom na dolinu rieky Aude [Ód]. 

Dolné mesto je „bastidou (opevnené mesto) sv. Ľudovíta“ a je zaujímavý jeho pôdorys. Ulice 

sú postavené kolmo na seba, lineárne, aby sa tu dalo v prípade útoku ľahšie orientovať a 

jazdiť na koni. Je tu gotická Katedrála sv. Michala, kostol sv. Vincenta tiež v languedocskom 

[langdok] variante gotiky. Blízko sú tiež početné vinárske oblasti, súhrnne známe ako 

Languedocské vinice. 


