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16. etapa, pondelok 20. júla 2015 

201  km – kopcovitá etapa, Bourg de Péage – Gap 

 

ŠTART - Bourg de Péage 

 Mesto začalo rozkvitať v 11. storočí, keď tu bol postavený jeden z mála mostov cez rieku Isére. 

Postavili ho mnísi z opátstva sv. Bernarda. V stredoveku bol most strategickou lokalitou, o ktorú sa viedli 

viaceré bitky, no paradoxne, bol zničený povodňami. Bourg de Péage v minulosti žilo najmä z obchodu 

a dopravy, v súčasnosti sa jeho populácia zmenšuje (10-tisíc obyvateľov), obec tak získava vidiecky ráz.  

 V roku 2010 tu v 12. etape TdF zvíťazil Joaquim Rodriguez. 

 

154 km – Crest 

Francúzska koruna získala toto mesto pod svoju správu až v 15. storočí. Začalo sa tak obdobie 

prosperity, budovania nových manufaktúr a dielní. Crest sa stal známym najmä kvôli výrobe látok, 

bavlny, hodvábu, ale tiež kvôli novým priemyselným fabrikám. 

Historickú pamiatku číslo jeden predstavuje najvyššia obranná veža 

vo Francúzsku s cca. 50 m výškou. Symbol Crestu bol postavený 

a opravovaný v rozmedzí 11. a 15. storočia a bol súčasťou pevnosti zničenej 

roku 1629. Kráľ Ľudovít XIII. dal citadelu úplne zničiť, avšak po dohode 

s lordom de Crest ponechal pozoruhodnú vežu. Počas 19. a 20. storočia bol 

objekt domovom tri tisíce väznených. 

 

124 km – Pontaix 

 Stredovekú dedinu, ktorej hlavným zdrojom obživy je vinárstvo 

v minulosti strážila pevnosť postavená pred rokom 1200. Dnes sa na skalnatom brale nad obcou 

nachádzajú len jej pozostatky, keďže bola úplne zničená počas náboženských vojen v 16. storočí. 

 Približne v tom istom období bola v obci postavená kaplnka Temple, neskôr zväčšená 

a nazvaná Kostol sv. Apollinairea. Dnes je obdivovaným miestom vďaka nádherným freskám odhaleným 

v roku 1997. Ich umelecká hodnota, kvalita, veľkosť nemá v tejto oblasti konkurenciu. Väčšina 

z rozsiahlej zbierky malieb zobrazuje periódy v živote Ježiša Krista. 

 

115,5 km –Die 

 Mesto je centrom výroby kvalitného bieleho vína odrody Clairette de Die, ktorá získala 

medzinárodnú známku ochrany a môže sa vyrábať len v tomto regióne. Nachádza sa tu múzeum 

spravujúce niekoľko historických renesančných domčekov v dištrikte Saint-Vincent. Pre aktívnejších 
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turistov mesto ponúka blízky prístup do štyroch prírodných rezervácií s nádhernými jazerami a močiarmi. 

Okolie Die radi navštevujú športoví horolezci, pretože tunajšie skalnaté útesy poskytujú horolezecké 

trasy všetkých úrovní náročnosti. 

 Katedrála Panny Márie – jeden z najimpozantnejších chrámov 

v Alpách sa začal stavať v 11. storočí na ruinách chrámu alebo pevnosti 

z rímskej doby. Archeologické nálezy z rímskej doby sú vystavené v zvonici 

kostola. Katedrálu dokončili v 13. storočí v prevažne románskom slohu, no 

počas veľkých náboženských bitiek bola viac ako polovica katedrály 

zničená. Renovácie priniesli viaceré architektonické zmeny, interiér bol 

prerobený podľa francúzskeho štýlu Ľudovíta XIV. Pribudli nové zdobené 

kazateľnice a vnútorné stĺpy a stropy boli pokryté mozaikovými obrazcami 

svätých. 

 

93,5 km – Le Claps 

 Okolie tejto malej obce je známe v celom Francúzsku. Jeden z priľahlých štítov (Pic de Luc) sa 

v polovici 15. storočia rozlomil, veľká masa horniny zasypala údolie a vytvorila prírodnú priehradu. 

Vznikli jazerá, ktoré boli v stredoveku predmetom sporov. Dokonca kráľ Ľudovít XIV. nariadil zničenie 

závalov a obnovu pôvodnej rieky. Nakoniec sa to neudialo a veľké aj malé jazeru sú dnes k dispozícií 

turistom. Oblasť je vyhľadávaná aj horolezcami a skialpinistami. 

 

55 km – Asprés-Sur-Buech 

 Malebná obec s historickým centrom pochádzajúcim z 15. a 16. storočia. Niektoré domy sú 

kultúrnymi pamiatkami a ostali nezmenené viac ako 500 rokov. V podalpskom regióne sa tomuto mestu 

hovorí aj „mesto fontán,“ pretože sa tu nachádza viac ako 10 verejných fontán napájaných z umelého 

kanála Canal des Pategues. Presne uprostred obce sa týči veža s hodinami, ktorú postavili v roku 1921 

ako pamätník ťažkých bojov v 1.sv. vojne. V blízkosti veže nájdeme cintorín vojnových obetí. 

 

47 km – Veynes 

 5. najväčšie mesto južných Álp si žije tichým pomalým spôsobom života. Hlavnou činnosťou 

obživy miestnych ľudí je poľnohospodárstvo, chov oviec a hovädzieho dobytka a podobne. Tradíciu tu 

má garbiarska výroba a výroba bielizne z hodvábu. V 20. storočí tu zriadili veľké železničné depo, 

a takisto niekoľko fariem so solárnymi panelmi. 

 Z histórie tu môžeme obdivovať Kostol sv. Sauveura pôvodne z 11. storočia, ktorý sa do 

dnešnej podoby dostal vďaka dvom renováciám v rokoch 1788, 1884. Kaplnka sv. Filomény na 
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vyvýšenine nad mestom pripomína kedysi stojace stredoveké opátstvo. A nakoniec neďaleký hrad 

Château de Montmaur so zachovaným defenzívnym systémom. Pochádza zo 14. storočia, pričom 

súčasné okrúhle defenzíve veže postavili okolo 16. storočia. Napriek strohému exteriéru typickému pre 

vojenské stavby sa vo vnútri ukrývajú historické klenoty ako plne zariadené ceremoniálne haly, 

gigantický krb, či niekoľko kusov luxusného francúzskeho nábytku zo 17. storočia. 

 

34 km – La-Roche-des-Arnauds 

 Nachádzame sa v hornatom teréne ohraničenom korytom rieky Petit Buech a chránenými 

tiesňavami Rabou. 

 Blízko tejto obce majú moderné výskumné vedecké strediská Bure Plateau Observatory a Noema 

Inteferrometer. Prístroje inštalované od roku 1996 do 1998 patria k najmodernejším na svete, 7 

radarových prijmačov zachytáva a analyzuje rádiové vlny vo vesmíre na rôznych frekvenciách. 

 

CIEĽ – Gap 

 Najvyššie položená prefektúra (hlavné mesto departmentu) vo Francúzsku v nadmorskej výške 

750 m žije najmä z cestovného ruchu. Navštevujú ju nadšenci turistiky, horolezectva, lyžovania, 

cyklistiky, vodných športov (kanoistika, rafting). Gap tento rok oslavuje 200. výročie návštevy Napoleona 

Bonapartte v marci 1815 pri príležitosti jeho návratu z ostrova Elba. 

 V centre južných Álp sa nachádza múzeum kultúry regiónu Hautes-Alpes podobné 

slovenským skanzenom. Návštevníci si môžu pozrieť ako sa tu bývalo pred stovkami rokov. Otvorená 

verejnosti je aj vila François de Bonne, vojvodu z Lesdiguieres. 

 Katedrála Panny Márie a sv. Arnauxa bola dokončená v roku 1904 

v neogotickom slohu, ktorý obľuboval kráľ Napoleon III. Zvonica aj s malou 

kovovou soškou na vrchole chrámu meria 70 m. Nachádzajú sa tu 4 zvony 

a systém zvonkohry. Z umeleckého pohľadu sú výnimočné najmä priečelie 

a vonkajšia fasáda, ktoré sa nepodobajú na žiadny iný kostol v celej oblasti. 


