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13. etapa, piatok 18. júl 

SAINT-ÉTIENNE - CHAMROUSSE 

 

ŠTART: SAINT-ÉTIENNE 

• tradičné etapové mesto nielen na TdF, ale aj na pretekoch Paríž-Nice 

 

(181,5 KM - 173,5 KM) Col de la Croix de Montvieux 

• vrchárska prémia tretej kategórie 

• 8 kilometrov dlhé stúpanie s priemerným prevýšením 4,1% 

 

(91,5 KM) RIVES 

• malá dedinka, ktorá sa ale preslávila vo svete rôznymi spôsobmi, v stredoveku tu vyrábali meče a rôzne 

výrobky z kovu, neskôr sa stalo Rives jedným z hlavných centier papiernického priemyslu vo Francúzsku 

 

• v Rives sa narodil bývalý slávny francúzsky biatlonista, viacnásobný víťaz Svetového poháru a 

mnohonásobný majster sveta, tiež trojnásobný olympijský medailista, Raphael Poirée  

 

(70,5 KM) VEUREY-VOROIZE 

• dedinka, v ktorej majú svoje sídlo francúzske noviny Le Dauphiné Libéré, ktoré sú úzko spojené so svetom 

cyklistiky, noviny totiž organizovali od roku 11947 veľké etapové preteky Critérium du Dauphiné, v súčasnosti 

je už organizátorom skupina Amaury Sport Organisation a preteky patria k najkvalitnejším vo World Tour  

 

• nachádza sa tu Veža templárov z 13. storočia  

 

(59,6 KM - 45,5 KM) Col de Palaquit  

• vrchárska prémia prvej kategórie 

• dĺžka stúpania 14,1 kilometra a priemerné prevýšenie 6,1% 

 

(32 KM) GRENOBLE 

• cyklisti prechádzajú aj cez územie tohto známeho univerzitného a športového mesta, ktoré leží na úpätí Álp a 

ktoré hostilo v roku 1968 ZOH, zároveň práve v Grenobli odštartuje zajtrajšia etapa 

• symbolom mesta sú mestské lanovky nad riekou Isére, ktoré vedú k starobylej pevnosti Bastilla, so zmenami 

fungujú už od roku 1934 a domáci ich nazývajú aj ako „bubliny“, súčasná lanovka má dĺžku asi 700 metrov, no 

a prevýšenie 261 metrov  

 

 

 

 

 



Trasa Tour de France 2014 (Rastislav Boris, Cycling-Info.sk) 

 

 

(28 KM) SAINT-MARTIN-D'HÈRES - šprintérska prémia 

• obec, ktorá je vlastne súčasťou aglomerácie veľkého mesta Grenoble, je to akoby univerzitná časť Grenoblu, 

keďže tu sídlia viaceré univerzity 

• zaujímavosťou je, že práve tu sa narodil známy francúzsky hokejový brankár Cristobal Huet 

 

(22,5 KM) SAINT-MARTIN-D'URIAGE 

• toto mestečko je domovom kúpeľov Uriage-les-Bains, pričom prvé kúpele tu vybudovali ešte Rimania, keď 

odhalili antireaumatické účinky tunajšej vody 

• ďalšou atrakciou je hrad d’Uriage pôvodne z 13. storočia, ktorý je momentálne v súkromných rukách 

 

(18,2 KM – 0 KM) Montée de Chamrousse 

• vrchárska prémia HC 

• dĺžka stúpania 18,2 kilometra a priemerné prevýšenie 7,3% 

 

CIEĽ: CHAMROUSSE 

• obec, ktorá je známa najmä ako veľké lyžiarske a turistické stredisko 

• je druhýkrát etapovým mestom TdF, v roku 2001 sa tu išla časovka do kopca, ktorú ovládol Lance Amstrong, 

ale výsledky sa neskôr úplne zmenili pre dopingové aféry z tohto obdobia. 

 


