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18. etapa, štvrtok 23. júla 2015 

161  km – horská etapa, Gap - St-Jean-de-Maurienne 

 

ŠTART – Gap 

Horské mesto s približne 40-tisícovou populáciou je zároveň hlavným mestom departmentu 

Hautes-Alpes. V hospodárskej oblasti tu prevláda ľahká strojárska výroba, potravinársky priemysel a  

a cestovný ruch. Z Gap pochádza majster sveta v rally Sebastian Ogier, či súčasný horský cyklista 

Stéphane Tempier. 

Najvýznamnejšou pamiatkou mesta je Katedrála Saint-Arnoux postavená v rokoch 1866 až 

1904 v neogotickom slohu. Stojí na základoch starého chrámu zo 6. storočia. Na dominantnej 64-

metrovej zvonici sa nachádza štvoro hodín. 

Tour de France navštívila mesto Gap už 22-krát, pričom naozaj mimoriadne sa tu darí únikom, v 

tomto tisícročí vyhrali v Gap po úniku aj cyklisti ako Vinokourov, Fedrigo či Paulinho, v roku 2011 sa tu 

tešil po úniku zo svojho desiateho triumfu na Tour Thor Hushovd, vtedy to bol pamätný nórsky deň, 

pretože Hushovd prešpurtoval v 

cieli druhého Nóra Edvalda Boassona Hagena, navyše tretí skončil Kanaďan Ryder Hesjedal, ktorého 

predkovia pochádzajú tiež z Nórska. 

Hlbšie v histórií, etapy začínajúce v Gap poznali prominentných víťazov ako v roku 1953 víťazstvo 

a ukoristenie žltého dresu Louisona Bobeta na Col d'Izoard. V roku 1970 Eddy Merckx po štarte z Gap, 

porazil všetkých súperov na stúpaní na Mont Ventoux. V nedávnej dobe sme boli svedkami viacerých 

etáp u Gap na L'Alpe-d'Huez, vrátane poslednej epizódy v roku 2013, keď Christophe Riblon predviedol 

heroický výkon a vyhral kráľovskú etapu. 

 

127 km – La Mure 

 V nadmorskej výške 890 m v srdci regiónu Dauphiné približne uprostred kopcov Matheysin 

Plateau leží dedina, ktorá bola v prvej polovici 16. storočia založená úplne nanovo, pretože počas 

náboženských vojen ju vypálili a zničili. V roku 1997 tu zatvorili veľké uhoľné bane, čo znamenalo 

stagnáciu regiónu a odliv obyvateľstva do väčších sídiel ako Grenoble a pod. Nachádza sa tu Kostol 

Notre-Dame de L'Assemption v neo-románskom a gotickom štýle dokončený v roku 1901 

s netradičnou modro-bielou fasádou a 60 m vysokou zvonicou. Zašlú slávu La Mure pripomína honosná 

radnica z roku 1892. Na vrchole prosperity v období plného vyťaženia baní na konci 19. storočia sa tu 

postavili nové námestia, železničné stanice, nemocnice, kúpele a pod. Viaceré tieto stavby sú dnes 

architektonickými pamiatkami. 
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107,5 km – Lavaldens 

 Obec spája 13 malých alpských osád, ktoré sú súčasťou lyžiarskeho centra L’Alpe du Grand 

Serre. Vyrába sa tu lokálny druh syra Lavaldens Blue z kravského mlieka s modrou ušľachtilou plesňou. 

Syr zreje viac ako pól roka v prírodných jaskyniach nachádzajúcich sa v katastri tejto obce. Ročne sa 

vyprodukuje približne 500 kg syra, a na vývoz je určená len malá časť produkcie. Mimo tejto oblasti ide 

o veľmi vzácny syr. Každý rok v júli tu usporadúvajú kultúrno-folklórny festival. 

 

101 km – Col de La Morte 

 Kopec na rozhraní južných a severných Álp siaha do výšky 1398 m a nachádza sa na ňom veľká 

časť lyžiarskeho strediska L’Alpe du Grand Serre. To bolo otvorené už v roku 1939 a v súčasnosti patrí 

s stredne veľkým strediskám. Ponúka 220 hektárov zjazdoviek, celkovo 32 zjazdárskych trás, 3 cross-

counry trasy a 14 lanoviek. Od roku 2014 je v súkromných rukách, keď sa odčlenilo od miestnej 

asociácie cestovného ruchu. 

 

88 km – Séchilienne 

 Obec spadajúca do katastrálneho územia aglomerácie Grenoble sa nachádza asi 18 km od jeho 

centra. S cca 1000 obyvateľmi je najväčším sídlom v údolí riečky Romanche. Vybudovali tu systém 

malých vodných nádrží na zadržiavanie dažďovej vody využívanej na zavlažovanie pšeničných, 

kukuričných a zemiakových polí. Taktiež slúžia na výrobu elektriny a ochranu pred veľkou vodou. 

 

78 – 75 km – dediny Livet a Gavet 

 Pred vstupom do týchto obcí sa odohrá jediný šprintérsky súboj dňa, a takisto tu na cyklistov 

čaká jeden z dvoch bufetov. 

 Na moste v obci Livet nájdeme pamätník Memorial Maquis L’Oisans. Pripomína udalosti z roku 

1944, kedy sa skupina 1526 dobrovoľníkov pod vedením kapitána Lanvina úspešne postavila na odpor 

157. bavorskej horskej divízii, ktorá patrila medzi elitné horské oddiely Wermachtu – nazývali ju aj 

„Alpenjager.“ Nemci tu agresívne bránili strategickú železničnú trať, po ktorej prepravovali meď, hliník 

a horčík do svojich továrni, no francúzski partizáni im zastavovali sabotážami. Na pamätníku sa 

nachádzajú mená 187 mužov a jednej ženy, ktorí padli pri obrane údolia Romanche smerujúceho 

z Grenoble do Švajčiarska a Talianska. 

 

67,5 km – Allemont 
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 Alpská obec ležiaca na brehu jazera Lac du Verney, 

pozdĺž ktorého prejde poltón takmer 1 km. Kamenná 

priehrada fungujúca na gravitačnom princípe bola postavená 

v období 1979-84. Spoločne s väčšou severnejšou priehradou 

na jazere Eau d’Olle tvoria systém vodných elektrární Grand 

Maison Hydro-Eelectric. Cez severné jazero prechádza 

pontónový most Viaduct Eau d’Olle, ktorý je postavený 

z jedného kusu železobetónovej konštrukcie. 

 

39,5 km – Col du Glandon 

 Vrchol najťažšej horskej prémie v 18. etape sa nachádza v nadmorskej výške 1924 m. 21,7-

kilometrové stúpanie HC kategórie má priemerný sklon 5,5 %. Col du Glandon je srdom masívu Grandes 

Rousses. Cestná komunikácia tu bola dokončená v roku 1898, dnes sa tu autom dostanete len od júna 

do októbra. 

 

30 km – Saint-Colomban-des-Villards 

 Jedno z troch miest, v ktorých sa rozprestiera 3. najväčšie lyžiarske stredisko vo Francúzsku – 

Les Sybelles Skiing Range. Len v obci Saint-Colomban-des-Villards sa nachádza viac ako 30 km 

zjazdoviek. 

 Názov obce je odvodený od svätca, ktorý tu má postavený aj Kostol sv. Colombana otvorený 

v roku 1866. Zvonica bola dostavaná v roku 1960. 

Vedľa románskej stavby sa nachádza historický 

cintorín aj so zrúcaninou pôvodného kostola z 12. 

storočia. 

 

19 km – Saint-Marie-de-Cuines 

 Za obcou môžeme nájsť svetový unikát – 

monument L’Aura - najväčšie kolektívne umelecké dielo na svete, ktoré v roku 1997 vytvorilo miestne 

kultúrne hnutie Solid’Art Maurienne Association. Skladá sa zo 42-tisíc hliníkových diskov, z ktorých každý 

je inak zdobený, pričom na kreslení, maľovaní rytí, sa podieľalo 20-tisíc obyvateľov údolia Maurienne, čo 

je takmer 90 %. Vyžiadalo si to 110-tisíc hodín práce. Celý obrazec má rovnaký tvar ako jeden malý 

hliníkový disk. 

 

8,5 km - Le Chatel 
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 V maličkej obci stojí veľmi stará Veža Berlonda zo Saxony, ktorá pochádza z konca 9. storočia. 

V 11. storočí tu žil a zomrel Humbert aux Blaneches Mains, prvý vojvoda z Maurienne a zakladateľ 

dynastie Savoy, ktorá tu vytvorila kráľovstvo Savoy, a to bolo definitívne získané francúzskym kráľom až 

v roku 1860. Veža umiestnená na skalnatom výbežku prešla renováciou v 19. aj v 20. storočí a dnes 

patrí k najvyhľadávanejším turistickým atrakciám aj vďaka krásnemu výhľadu na celé údolie. Tesne pod 

vežou je situovaný kostol Notre-Dame de L’Annonciation zo 17. storočia. 

 

CIEĽ – Saint-Jean-de-Maurienne 

 V 6. storočí tu sv. Thécle preniesol relikvie Sv. Jána Krstiteľa z egyptskej Alexandrie, čo 

znamenalo obrovský rozmach tohto mesta i celého údolia Maurienne. Mesto bolo i je strategické najmä 

kvôli blízkosti dvoch veľmi dôležitých alpských priesmykov Domaine des Sybelles, o ktoré sa viedli boje 

vo viacerých vojnách. V nedávnej minulosti mesto 

prosperovalo hlavne kvôli veľkej fabrike na výrobu 

hliníku, tá však v posledných rokoch znížila stavy po 

zlúčení s nemeckým gigantom Trimet, ktorý je svetovým 

lídrom v produkcií hliníka. 

 Na počesť spomínaných udalostí zo 6. storočia tu 

dala cirkev postaviť Katedrálu Jána Krstiteľa, ktorá sa 

s prestávkami budovala od konca 11. do 15. storočia. Stavba je veľkým mixom umeleckých smerov, 

románsku loď dopĺňa gotické priečelie s troma stĺpmi a výrazne zdobený strop. Vo veľmi dobrom stave 

sú zachované maľované okná s motívmi sv. Jána Krstiteľa. Vysoká gotická zvonica bola zničená v 18. 

storočí. V roku 1958 bola v podzemí objavená krypta, v ktorej boli pravdepodobne uložené pozostatky 

Jána Krstiteľa. Vedľa katedrály stojí budova kláštora z roku 1450. 

 


