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20. etapa, sobota 25. júla 2015 

110,5  km – horská etapa, Modane Lafréjus – Alpe d'Huez 

 

ŠTART – Modane 

 Podhorská 4-tisícová obec zaoberajúca sa hlavne poľnohospodárstvom a turizmom má veľmi 

pekné historické jadro so stredovekými domami obklopujúcimi farský kostol Nanebovzatia Panny Márie. 

Kostol bol postavený nanovo v 50. rokoch, keďže neprežil nemecké bombardovanie v 2. sv. vojne. 

Z pôvodného kostola zo 16. storočia sa zachovala len polovica zvonice. Nemci počas invázie zdemolovali 

aj polovicu spomínaných historických domčekov. Vedľa obce stojí pevnosť Le Fort du Replaton vo výške 

1200 m n. m. od roku 1886 chrániaca strategický železničný tunel. Pevnosť zohrala rozhodujúcu úlohu 

pri ochrane tunela pred vpádom vojsk Benita Mussoliniho v roku 1940. 

 Blízko Modande ústia dva alpské tunely. Konkrétne železničný tunel Mont Fréjus dokončený 

v roku 1871, ktorý prechádza pod Mont Blancom a umožňuje TGV vlakom prístup do Turína a Milána. 

Táto stavba je vyhlásená aj za historicko-technickú pamiatku. A tiež novší diaľničný transalpský tunel 

otvorený v roku 1980.  

 

97 km – Saint-Michel-de-Maurienne 

 Nachádza sa tu niekoľko pekných historických pamiatok vrátane veže La Tour Marchal zo 14. 

storočia, Kostola Nanebovzatia Panny Márie z konca 12. storočia s vysokou románskou zvonicou, ako aj 

staré centrum obce s kľukatými uličkami a historickou dlažbou.  

Turisti radi navštevujú tunajšie múzeum L’Espace alu Musée de L’Aluminuim, ktoré ponúka 

prehľad histórie ťažby a spracovania hliníka a ostatných nerastných surovín v Alpách. Najmä prehľad 

histórie ťažby v oblasti Saint-Jean-Maurienne (finiš 18. etapy), kde sa nachádza jedna z najväčších 

hliníkární vo Francúzsku. 

 

80 km – Valloire 

 Obec pod Galibierom je súčasťou lyžiarskeho strediska na tomto slávnom štíte. Ponúka najmä 30 

km trás pre bežecké lyžovanie a celkovo sa vyznačuje veľmi pokojnou a rodinnou atmosférou na rozdiel 

od viacerých masových komerčných stredísk. Každý rok tu zaručujú vynikajúce snehové podmienky od 

konca novembra do apríla. Obec tvorí celkovo 17 osád v priesmyku Galibiera – túto oblasť nazývajú aj 

„zlaté údolie“ (golden walley). 
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 Z pamiatok sa tu dá obdivovať hlavne Kostol 

Nanebovzatia Panny Márie dokončený koncom 17. storočia. 

Celá stavba má znaky rýdzo barokového štýlu, čo z nej robí 

vzácnu architektonickú pamiatku. Nachádza sa tu vyrezávaný 

barokový oltár so vzácnym 10.metrovým triptychovým obrazom. 

Počas stavby chrámu výrazne pomáhali dedinčania, ktorí sem zo 

svojich fariem priniesli všetok stavebný materiál.  

 

66 km – Les Granges 

 Maličká osada v stúpaní na Galibier, v ktorej od roku 2011 stojí pamätník Le Monument 

Pantani. Bol postavený z iniciatívy fanúšikovského hnutia Pantani Forever a jeho zakladateľa Sergia 

Plumentta pri príležitosti 100. výročia Tour de France na Galibieri. 

 

54 km - Col de la Croix de Fer 

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

kategórie meria 29 km a má priemerný sklon 5,2%. Náročné stúpanie potrápi cyklistov najmä v strede 

kopca, kde sú tri úseky so sklonom tesne nad 9 %. Rovnaký kopec sa išiel aj v predchádzajúcej 19. 

etapa, avšak teraz si ho pelotón prejde z opačnej strany. 

 

42,5 km – La Grave 

 Nachádza sa tu dvojica historických sakrálnych stavieb. Ďalší z kostolov Nanebovzatie Panny 

Márie, tento raz pochádzajúci až z rozmedzia 11. a 12. storočia, a taktiež vedľa stojaca baroková 

kaplnka Chapell des Pénitents zo 17. storočia. 

 

26 km – Allemont 

 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. 

 

16 km - Bourg-D-’Oisans 
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Dedinka, ktorá žije cestovným ruchom podobne ako celé okolie Alpe-d’Huez, v zime sem chodia 

ľudia lyžovať a dokonca odtiaľto pochádza aj dvojnásobný majster sveta v lyžovaní z roku 1974 

Fabienne Serrat, a tiež snowboardistka a olympijská víťazka zo Salt Lake City 2002 Isabelle Blanc, no a 

v lete to tu žije Tour de France a cyklistikou. Tour de France tadeto prechádza takmer každý rok. 

 Za obcou je situovaná šprintérska prémia. 

 

CIEĽ - Alpe d'Huez  

 Kráľovská vrchárska prémia, ktorá rozhodne o držiteľovi bodkovaného dresu  - 13,8 km dlhé 

prestížne cieľové stúpanie HC kategórie s priemerom 8,1 %. Na 10 . kilometri stúpania sa nachádzajú 

úseky s takmer 12 %. 

Prvýkrát tu bol cieľ v roku 1952. V minulosti sa tu darilo najmä Holanďanom, keď vyhrali 8 z 

prvých 14 etáp na Alpe d’ Huez, ale na druhej strane, od roku 1989 tu nevyhral žiadny Holanďan. Počas 

stúpania jazdci absolvujú 21 zatáčok, z ktorých každá nesie meno víťazov z tohto výstupu z minulosti, 

pre veľký počet víťazov prvá zatáčka nesie meno Coppiho aj Armstronga atď. Víťazmi na Alpe d’Huez sa 

stali aj legendy ako Coppi, Zoetemelk, Hinault, Pantani, Armstrong, Mayo či Carlos Sastre, aj preto je 

tento kopec legendárny, naposledy v roku 2013 prešiel kopcom ako prvý Christophe Riblon, v roku 2011 

vyhral prémiu Pierre Rolland. 


