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19. etapa, piatok 24. júla 2015 

138  km – horská etapa, Saint-Jean-de-Maurienne – La Toussoire les Sybelles 

 

ŠTART – 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. 

 

134 km – Le Chatel 

 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. Práve dnešná 19. etapa je takmer celá situovaná na území Savoy. 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. 

 

116 km – Montaimont 

 Malá alpská obec, ktorá je charakteristická tým, že väčšina miestnych pracuje na týždňovky vo 

veľkých mestách ako Grenoble, Saint-Etienne či Paríž, pretože v regióne je veľmi málo pracovných 

miest. Nachádza sa tu Kostol sv. Jána Krstiteľa zo 17. storočia s malými slnečnými hodinami, pri vstupe 

do obce tiež mohutná baroková Kaplnka Panny Márie z Beaurevers, označujú ju ako najkrajšiu 
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kaplnku v Savoy. Otvorili ju v roku 1628 a jej interiér bol neskôr vyzdobený dielami popredných 

talianskych maliarov 19. storočia. Najkrajšie obrazca sa nachádzajú na strope kupoly – nádherné 

barokové obrazce deviatich významných momentov života Panny Márie. 

 Obec sa nachádza na začiatku prvej horskej prémie dňa - Col du Chaussy. Celkovo 15,4 

kilometrový kopec s priemerom stúpania 6,3 % je zaradený do 1. kategórie. 

 

108 km – La Chambre 

 Pre turistov atraktívna dedinka, ktorá leží kúsok od vrchov ako Col du Glandon a Col du 

Madeleine, tiež pri viacerých známych lyžiarskych strediskách, najvýznamnejšou historickou pamiatkou 

obce je Kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1514, ktorý od roku 1802 nazývajú Kostol sv. 

Marcela. Na kostole je obdivuhodný románsky portál z 13. storočia, kostol v roku 1995 obnovili a turisti 

ho môžu navštíviť každý štvrtok. 

 Obec v roku 2001 získala certifikát originality na syry druhu beaufort. Jeden z najkvalitnejších 

tvrdých syrov vyrobený zo surového kravského mlieka sa môže pod týmto názvom vyrábať len v oblasti 

La Chambre, najmä v okolí dedinky Beaufort. 

 

96 km – Épierre 

 Malá horská dedina obklopená štítmi masívu 

Lauziére je známa vďaka polozrúcanine hradu Château 

d'Épierre z 12. storočia. Najprv slúžil len ako opevnené 

sídlo miestnych šľachticov, v 14. storočí ho zväčšili 

a opevnili aby sa z neho stala obranná pevnosť nad 

údolím rieky Arc, a v prípade vojny slúžiaca celej dedine. 

Hrad je zložený z dvoch pozdĺžnych obytných budov 

pospájaných vysokým obranným valom. V minulosti tu 

bola aj strážna veža a kaplnka. Priamo pred hradom sa nachádza jediná šprintérska prémia dňa. 

 

80 km – Saint-Etienne de Cuines 

 Dedina, ktorá sa výraznejšie rozrastá od roku 1884, kedy miestny mlyn prestavali na továreň na 

výrobu cestovín a táto továreň zamestnáva až 700 ľudí. Najvýznamnejšou historickou pamiatkou je 

zámok Chatelet, ktorý v minulosti vlastnilo viacero šľachtických rodov, no a dnes sa tu nachádza 

turistické stredisko obce. Na území tejto dedinky zomrel v roku 1942 Jean-Bozon Verduraz, slávny 

francúzsky letec, ktorý zaznamenal jedenásť vzdušných víťazstiev v prvej svetovej vojne, za čo bol 
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ocenený rôznymi oceneniami vrátane Rádu čestnej légie, čo je najvýznamnejšie francúzske štátne 

vyznamenanie, ktoré založil ešte Napoleon Bonaparte. 

 

69 km - Saint-Colomban-des-Villards 

 Cez obec prechádzala aj trasa predošlej 18. etapy. 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. 

 

55 km – Col de la Croix de Fer 

 Srdce masívu Grandes Rousses leží v nadmorskej výške 2068 m n. m. Šprintérska prémia HC 

kategórie meria 22,4 km a má priemerný sklon takmer 7%. Náročné stúpanie potrápi cyklistov najmä 

v strede kopca, kde sú tri úseky so sklonom tesne nad 10 %. 

 

50 km – Saint-Sorvin-d'Arves 

 Ďalšia obec spadajúca pod lyžiarske stredisko Les  

Sybelles  Skiing  Range. V katastri obce vybudovaných päť 

zjazdoviek a sedačková lanovka. Takisto tu produkujú tradičný 

syr beaufort (pozri obec La Chambre). Dedine dominuje Kostol 

sv. Saturnina postavený v roku 1603. Typickou črtou tohto 

chrámu sú smútočné vence v interiéry zavesené po stranách 

kostola. Ľudia ich nenosia na blízky cintorín, pretože pri 

veternom počasí by nemali dlhú trvácnosť, preto ich ukladajú do 

kostola. 

 

35 km – Col du Mollard 

 Horská prémia 2. kategórie je najmenším stúpaním dňa, no nebude to nič jednoduché, keďže 

priemerný sklon stúpania je 6,8 % a nájdeme tu aj zákruty s viac ako 9 %. Vrchol leží vo výške 1638 m. 

 

10,5 km – Fontcouverte 

 V obci stojí barokový Kostol Nanebovzatia Panny Márie zo 16. storočia, ktorý postavila katolícka 

cirkev ako reakciu na prichádzajúce reformátorské vlny. V 17. storočí bol chrám zväčšený a pribudli 
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v ňom ďalšie barokové maľby a sochy od talianskych umelcov. V strede obce nájdeme aj výnimočne 

zdobenú Kaplnku Notre-Dame de la Salette zo začiatku 18. storočia. 

 

4,5 km – La Corbier 

 V 60. a 70. rokoch tu postavili nové lyžiarske a rekreačné stredisko v pôvodnom štýle 

s polodrevenými 5-hviezdičkovými hotelmi, 15 kilometrami zjazdoviek a 4 vlekmi. Okrem toho tu 

vybudovali tri veľké dekorácie nazvané Cosmos, Soyouz a Baikonour. Najnovším prírastkom tu je 

moderné centrum pre milovníkov snowboardingu. Výraznú časť klientely tvoria ruskí turisti. 

 

CIEĽ – La Toussuire 

 V minulosti sa na tunajšej náhornej plošina pásli veľké stáda oviec, čo bolo v 20. a 21. storočí 

značne obmedzené výstavbou hotelov a zjazdoviek. Už v januári 1923 sa tu konali jedni z prvých 

oficiálnych lyžiarskych pretekov. tento areál je súčasťou veľkého lyžiarskeho centra Les Sybelles (4. 

najväčšie v Európe), ktorá spája dediny La Toussuire, Le Corbier, Les Bottières, Saint-Jean-d'Arves, 

Saint-Sorlin-d'Arves, Saint-Colomban-des-Villards a celkovo ponúka vyše 120 zjazdovkových trás. Na 

týchto zjazdovkách vyrástli mnohí známi lyžiari: Jean-Pierre a Jean-Noel Augertovci, Vanessa a Jean-

Pierre Vidalovci, či Lionel Bonnel. 

 Počas letných mesiacov tieto kopce patria najmä cyklistom, no v La Toussuire má tréningové 

stredisko aj napríklad francúzska volejbalová reprezentácia, ktorá tu v minulosti odohral aj niekoľko 

medzištátnych zápasov.  

V obci zloženej najmä z hotelov a apartmánov sa nachádza kostol s príznačným názvom Notre-

Dame du Ski. 


