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11.  etapa, streda 17. júla 2019, 167 km, rovinatá,  Albi > Toulouse 

ŠTART – Albi  

Prezývajú ho „la Ville Rouge“ kvôli farbe červených tehál použitých na stavbu Katedrály sv. 

Cecílie a budov v historickom centre. V meste tečie rieka Tarn. Vo vrcholnom stredoveku 

bolo centrom kontroverznej sekty katarov, ktorú podľa mesta nazývali aj albigénci. Mesto 

sa však naspäť vrátilo ku katolicizmu a na znak toho bola postavená Katedrála sv. Cecílie. 

S mestom sa spája aj postava impresionistu Henriho Toulouse-Lautreca, ktorému je 

venované múzeum v budove Episkopálneho paláca. 

 

129,1 km – Col de Liberté 

Autentické sredoveké mestečko Saint-Antonin Noble-Val prežilo hrôzy mnohých vôjn. 

Zachovali sa typické malé domčeky a najstaršia radnica vo Francúzsku, z 12. storočia. V roku 

2015 si ju Francúzi zvolili za tretiu najobľúbenejšiu dedinku. 

Penne – dedinka na skalnatej hore s výhľadom na rieku Aveyron zažila počas križiackych 

výprav krvavé boje proti sekte albigéncov, keď sa pán hradu dlho nechcel vzdať. 

 

126,8 km – Vaour 

Vaourský hrad darovali rytieri z Penne templárom. Templári mali za úlohu chrániť mesto 

a za odmenu nemuseli odvádzať dane. Hrad zahŕňal hospodársku budovu, maštaľ, stajne, 

„Veľký dom“, útočisko a kláštornú časť. 

 

111,5 km - Bruniquel 

Legendárny hrad zo 6. storočia, ktorý vlastnila franská kráľovná Brunehaut. Brunehaut bola 

pôvodne vizigótskou princeznou, ktorá sa vydala do Franskej ríše, no kvôli spletitým 

vzťahom, intrigám a konfliktom bola popravená. Hrad preslávil aj film Le Vieux Fusil v Romy 

Schneiderovou. Koná sa tu festival komediálnej opery a skladateľa Jacquesa Offenbacha. 

 

101,7 km – Puycelsi 

„Lesnú pevnosť“ založili benediktínski mnísi z Aurillacu v 10. storočí. Bola očitým svedkom 

krížovej výpravy proti albigéncom, pastierskeho povstania aj Storočnej vojny. Odchod mužov 

na Prvú svetovú vojnu zapríčinil vyľudnenie dediny. Až nedávno ju začalo znovu osídľovať až 

sedemnásť rôznych národností. 

Kostol sv. Kornela v juhogotickom slohu stojí od 14. storočia. Do areálu sa vchádza 

Bránou mŕtvych, keďže predtým sa vchádzalo rovno do cintorína. Ten presunuli až v 1936. 

Strop zdobili rovnakí umelci ako v katedrále sv. Cecílie v Albi. 
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80,4 km – Gaillac 

Gaillac sa preslávil vinárstvom. To funguje od roku 972, kedy získali mníci privilégium na 

pestovanie vínnej révy od biskupa z Albi.  

Kláštor sv. Michala je z 10. storočia, prestavovaný v 13. storočí. Keďže ho dvakrát 

vyplnienili protestanti, od 1524 je svetskou stavbou, no názov kláštor si zachoval. 

Foucaudský zámok – Múzeum umenia vystavuje miestnych francúzskych umelcov 

rôznych smerov – klasicizmu, romantizmu, post-impresionizmu a pod. Od 1934 je sídlom 

múzea. 

  

65,4 km – Parisot 

Kaplnka sv. Petra z Puy je z doby inkvizície. Zaujímavosťou je, že počas Veľkej francúzskej 

revolúcie odtiaľto odišiel posledný kňaz a zvony ukryl v neďalekej fontáne, aby neboli 

roztavené a použité na zbrane. Už ich však nenašli. 

 

60,1 km – Saint-Anatole 

Kostol z 12. storočia patril do rovnakej siete mariánskych kostolov, ako aj kaplnka sv. Petra 

z Puy. Podľa legendy strom stojaci pred kostolom priniesli križiaci zo Svätej zeme ako symbol 

života. 

V Lavaure bola postavená najväčšia hranica histórie – počas križiackej vojny proti 

albigéncom tu v roku 1211 upálili 400 kacírov a obesili 80 rytierov. Jednu urodzenú dámu 

zhodili do studne. Katedrála sv. Alaina z 11. storočia je v gotickom slohu, okrem veže 

s hodinami. Tie boli inšpirované románskymi prvkami. Katedrála bola počas dobývania mesta 

a procesu s kacírmi zničená, rekonštruovali ju až v polovici 13. storočia. 

 

CIEĽ – Toulouse 

Toulouse (po galsky Tolosa) bolo už od čias Keltov a Rimanov dôležité obchodné centrum. 

Počas raného stredoveku bolo Toulouse hlavným mestom Vizigótskeho kráľovstva a potom 

Akvitánskeho vojvodstva. V roku 1218 bolo mesto baštou sekty katarov/albigéncov, ale 

vojvoda Šimon z Montfortu ho dobyl. Do Francúzskeho kráľovstva patrí od roku 1271. Patrí 

do prefektúry Haute-Garonne ako hlavné mesto Okcitánie. Je štvrtým najväčším mestom 

Francúzska. Nesie prezývku Ružové mesto vďaka ružovým tehliam, ktoré sú tradičným 

stavebným materiálom. 

Na Kapitolskom námestí sídli radnica a Kapitolské národné divadlo. Zdobí ho osem stĺpov 

z ružového mramoru. Pochádza odtiaľto aj známy Toulouský národný orchester. V strede 

námestia leží okcitánsky kríž ako symbol regiónu Okcitánie. 
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Jakobínsky kláštor založil rád kazateľských mníchov. Zakladateľom rádu je sv. Dominik, 

ktorý ako poslanie rádu vytýčil kazateľskú činnosť namierenú proti sekte katarov/albigéncov. 

Od 1369 je v kostole uložené meno slávneho teológa Tomáša Akvinského. 

Mesto  vesmíru otvorili v 1997 poslanec parlamentu Baudis a astronauti Haigneré 

a Clervoy. Toto Vedecké kultúrne centrum pokrýva 4000 m2 a je zamerané na vesmír a jeho 

dobývanie. Je tu taktiež 53 metrov vysoká replika rakety Ariane V. Tento rok je 50. výročie 

Človeka na mesiaci. 

Bazilika sv. Sernina je priam emblematickou budovou mesta Toulouse. Kostol vznikol na 

mieste hrobky sv. Sernina/Saturnina – 1. kresťanského biskupa v meste, ktorý zomrel 

mučeníckou smrťou – vláčili ho po meste býky. Medzi mnohými pozoruhodnosťami sú 

najcennejšie románske fresky, relikviár Svätého kríža a zvonica. Bazilika pochádza z 11. 

storočia a bola postavená práve v období, kedy bolo „moderné“ uctievanie relikvií 

a navštevovanie pútnických miest. 

Múzeum augustiniánov dovolli v roku 1309 založiť pápež Klement V., no počas Veľkej 

francúzskej revolúcie a likvidácii cirkevných rádov sa z neho stalo Toulouské múzeum 

výtvarného umenia. V záhrade je otvorené unikátne zelené múzeum na tému „kláštorná 

záhrada“. 

Katedrála sv. Štefana má veľmi svojský charakter – časti tejto stavby pochádzajú 

z rôznych období a rôznych slohov. Chrámová loď je románska, chór zas gotický. Má súpravu 

17 ručných zvonov. Je to jediný kostol v Toulouse, ktorý má pôvodné vitráže (z 14. storočia). 

Kaplnka La Grave stojí pri nemocnici, ktorá je druhou najväčšou a hlavnou pôrodníckou 

nemocnicou v Toulouse. Na blízkom brehu tečie rieka Garonne. 

Garonne je španielsko-francúzskou riekou, ktorá odvodňuje región Akvitánia. Garonne 

pramení v španielskych Pyrenejách. Pont neuf, hoci sa volá nový most, je najstarším 

mostom v Toulouse. Ostatné mosty boli zničené záplavami. Slávnostne ho otváral Ľudovít 

XIV. osobne v 1659. 

Najväčší mestský štadión prezývajú aj „mini Wembley“, keďže majú podobnú architektúru. 

Konajú sa tu futbalové a rugby zápasy. Otvorený bol v 1937. 


