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21. etapa, nedeľa 26. júla 2015 

109,5  km – rovinatá etapa, Sèvres Grand Paris Seine Ouest - Paríž (Champs-Élysées) 

 

ŠTART – Sévres 

 V 6. storočí tu v okolí riečky Marivel vzniklo opátstvo Saint-Germain-des-Prés a oblasť začali volať 

Savara, neskôr Sérves. Ide o jednu z ôsmich obcí aglomerácie Grand Paris Seine Ousetm ktorá bola pred 

rokom 2010 nazývaná Val-de-Seine. Do centra Paríža to je odtiaľto približne 10 km.  

 Sévres je známe najmä veľmi dlhou tradíciou výroby porcelánu. Nachádza sa tu manufaktúra 

založená v 1. polovici 18. storočia, kde aj dnes v pôvodnej budove vyrábajú vzácne druhy porcelánu 

napríklad aj z materiálu dovážaného z Číny, a takisto Národné múzeum porcelánu. Okrem toho tu sídli 

Medzinárodný ústav pre miery a váhy založený v roku 1875 ustanovujúcou konferenciou, na ktorej 

boli oficiálne dohodnuté miery 1 kilogramu a 1 metra. Zo Sévres pochádza slávny francúzsky spisovateľ 

Honoré de Balzac, a tiež uznávaný maliar 19. storočia Henri Rousseau. 

 

107 km – Versailles 

 Dnešná etapa sa síce nejde priamo cez oblasť Versailles, no krátko po riadnom štarte budú 

cyklisti vzdialený od tohto miesta asi len 2,5 km vzdušnou čiarou. 

Jedno z najslávnejších francúzskych miest, ktoré leží iba 16 kilometrov od centra Paríža a vzniklo 

na močiaroch vďaka kráľovi Ľudovítovi XIV., ktorý tu potom aj býval spolu s rodinou a služobníctvom. V 

rokoch 1682 až 1789 bolo Versailles politickým centrom Francúzska. Boli tu podpísané aj viaceré 

významné mierové zmluvy z minulosti ako napríklad v roku 1783 tá čo ukončila Americkú vojnu za 

nezávislosť, v roku 1870 zmluva ktorá ukončila francúzsko-pruskú vojnu, a v roku 1919 zmluva, ktorá 

potvrdila ukončenie prvej svetovej vojny. 

Zámok vo Versailles - pôvodne to bol lovecký zámoček Ľudovíta XIII., ale jeho nástupca Ľudovít 

XIV. Ho významne rozšíril, premenil na svoje sídlo, centrum krajiny a symbol absolutistickej monarchie. 

Skladá sa z Južného krídla, Kráľovského nádvoria, Severného krídla, Opery a z Mramorového nádvoria, 

ktoré je obklopené jadrom zámku, to končí najväčšou miestnosťou - slávnou Zrkadlovou sálou s dĺžkou 

79 metrov. Zámok Versailles patrí od roku 1979 do Svetového dedičstva UNESCO. V jeho blízkosti sa 

nachádzajú aj zámky Malý a Veľký Trianon, v tom veľkom bol v roku 1920 podpísaný známy Trianonský 

mier. Teda formálne potvrdené hranice štátov, ktoré vznikli po rozpade Rakúsko-Uhorska. 
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100,5 km – Meudon 

 Asi 45-tisícové mesto ležiace pár kilometrov od Paríža, je to partnerské mesto slovenského mesta 

Brezno. Meudon je mesto plné histórie, v stredoveku sa rozrástlo okolo kostola sv. Martina a bolo tu aj 

viacero hradov a zámkov, v jednom z nich sa odohrával aj milostný románik kráľa Františka I. s jeho 

milenkou, jeden z hradov neskôr kúpil najstarší syn Ľudovíta XIV., väčšinu hradov alebo kláštorov ale 

kvôli strategickej polohe zničili. 

Dnes je zaujímavosťou napríklad budova Chateau Neuf 

observatória Paris Observatory, ktorá pochádza z roku 1877. 

Vesmírny výskum tu prebiehal už v 17. storočí, v súčasnosti ide 

o najväčšie národné výskumné vesmírne centrum vo Francúzsku – 

patrí pod Ministerstvo vedy a výskumu. Nedávno tu nainštalovali 

tretí najväčší astrofyzikálny teleskop na svete, ktorý slúži vedcom, 

univerzite v Paríži, ale aj verejnosti. Malý kopec Côte de l'Observatoire je tiež zaradený ako horská 

prémia 4. kategórie. 

V 19. Storočí v Meudone žili aj osobnosti ako sochár Rodin alebo hudobný skladateľ Richard  

Wagner, v 20. storočí napríklad skladateľ Marcel Dupré alebo architekt Jean Prouvé. 

 

97 km – Issy-les-Moulineaux 

 Obec vznikla ako rezidenčné sídlo kráľovnej Margot (Marguarite de Valois) a neskôr bolo spojené 

s dedinou Issy. V období francúzskej revolúcie tu zaznamenali ťažké boje, ktoré zničili polovicu obce. 

Nachádza sa tu prestížna vojenská letecká škola. V súčasnosti sa práve tu nachádza sídlo spoločnosti 

Amauri Sport Organisation. 

 

86 km – Pont de Saint-Cloud 

 Okrem železného mostu cez Seinu, ktorý je zaradený medzi technické pamiatky tu nájdeme 

slávny kopec Mont Valérien, ktorý zohral významnú úlohu v bitkách v rokoch 1870 a 1871. Tunajšia 

pevnosť bola úplne zničená. V 2. sv. vojne tu došlo k masakru 4500 francúzskych vojakov, ktorých 

popravili nemecké jednotky SS. Pripomína to mohutný pamätník z ružového kameňa. 
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84 km – Bois de Boulogne 

 Na západnom okraji metropoly sa nachádza les Bois de 

Boulogne - 846-hektárové pľúca Paríža. Nájdeme tu desiatku 

pekných anglických záhrad s neustále upravovanými rastlinami. 

Obľúbené rekreačné miesto založil v 12. storočí kráľ Filip II. ako kráľovské záhrady. V 13. storočí tu 

pribudol kláštor Royal Longchamp a kostol Notre-Dame-de-Boulogne-La-Petite. 

  

 Na začiatku 18. storočia bolo v centre lesa vybudované 

unikátne arborétum, záhrada s viac ako tisíc druhmi ruží 

a nádherné anglicko-čínske záhrady Parc de Bagatelle spolu so 

zámkom Château de Bagatelle. Pôvodne tu býval francúzsky 

maršal gróf de Estrée, neskôr sa tu presťahovala dcéra kráľa 

Ľudovíta XIV. Louise Anne de Bourbon.  

Na 57 hektároch sa tu rozprestiera aj dráha Longchamp 

Hippodrome, kde sa od roku 1863 konajú dostihy Paris Grand Prix. V roku 1997 sa tu uskutočnili 

Svetové dni mládeže a veľká svätá omša pod holým nebom celebrovaná pápežom Jánom Pavlom II. 

Blízko lesa nájdeme neprehliadnuteľný monument La Fondation D’Enterpraise Louis 

Vouitton dokončený v roku 2006, ktorý dal postaviť módny gigant LVMH Group združujúci exkluzívne 

značky ako Bernard Arnault, Christian Dior, Louis Vouitton či spoločnosť Moët & Chandon vyrábajúcu 

alkohol najvyššej svetovej kvality. Korporácia zamestnáva 88 tisíc ľudí a v roku 2012 dosiahla zisk cez 3 

miliardy eur. Pri navrhovaní tejto sklenej budovy bol použitý inovatívny 3D modelovací systém a konečný 

návrh má pripomínať ľadovec. Spomínané módne domy tu organizujú prehliadky a nachádzajú sa tu aj 

ich butiky s najluxusnejšími kúskami oblečenia. 

 

79,2 km – Vstup do Paríža 
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PARÍŽ 

Hlavné mesto Francúzska, ktoré má približne 2 230 000 obyvateľov a spolu so svojimi 

predmestiami a aglomeráciami je druhou najväčšou metropolitnou oblasťou v Európskej únii po 

Londýne, Paríž je tiež jedno z najnavštevovanejších miest sveta, turisti vyhľadávajú atraktívne pamiatky 

ako Eiffelova veža, katedrála Notre-Dame, múzeum Louvre, alebo Víťazný oblúk, no možno prekvapivo 

druhou najnavštevovanejšou pamiatkou po Eiffelovke je parížsky Disneyland. 

 Víťazný oblúk (Arc de Triomphe de LÉtoile) – Po bitke pri Slavkove v decembri 1805 Napoleon 

vyhlásil, že „armáda sa vráti domov pod víťazné oblúky.“ Vo februári 1806 vydal cisársky dekrét, ktorým 

nariadil stavbu veľkolepého oblúka v centre Paríža. Diela sa ujal architekt Jean-François-Therese Clargin. 

V roku 1810 boli dokončené len 4 podporné piliera, avšak cisár žiadal rýchle dokončenie, nakoľko sa 

blížil jeho sobáš. To sa však nepodarilo a oblúk dokončili až v roku 1836, keďže Napoleon sa už v rokoch 

1812-1814 sústreďoval na ruské ťaženie. Oblúk verejne otvorili 29. júla 1936, 6. rokov po takzv. Júlovej 

revolúcií. 50 m vysoká a 47 m široká stavba je najvýznamnejšou francúzskou historickou pamiatkou. 

 Eiffelova veža – 317,7 m vysoká veža s televíznou anténou na vrchole bola postavená 

Gustavom Eiffelom k 100. výročiu Francúzskej revolúcie v marci 1889. Stavba trvala 2 roky 2 mesiace 

a 5 dní. Do roku 1930 bola najvyššou stavbou sveta – prekonal ju mrakodrap Chrysler v New Yorku. 

Z vrcholu s naskytá panoramatický výhľad až do diaľky 65 km. Každých 7 rokov je Eiffelova veža natretá 

nanovo a len samotný náter váži 50 ton – celkovo veža váži 7 tisíc ton. 

 Louvre – Pôvodne stredoveké kráľovské sídlo vznikalo takmer 800 rokov a bolo vplyvnené 

rôznych umeleckými smermi. Historická budova múzea Louvre bola v roku 1989 obohatená o známu 

sklenenú pyramídu od americko-čínskeho architekta Ieoh Ming Pei-a, ktorú dal postaviť prezident 

Francois Mitterrand v roku 1983. 

 Cathéndrale Notre-Dame – V roku 1160 ju dal postaviť biskup Maurice de Sully. Projekt 

zahŕňal veľkolepé dielo s námestím o rozlohe viac 5000 m2. Trvalo 300 rokov kým bolo gotické 

majstrovské dielo dokončené. Počas výstavby sa uvažovalo aj nad inými umeleckými smermi, no 

nakoniec bol zachovaný gotický ráz. 130 m dlhý, 18 m široký a 35 m vysoký chrám a dve 69 m vysoké 

bočné štvorcové veže tvoria najvýznamnejšiu cirkevnú stavbu vo Francúzsku. 

 

CIEĽ – Elyzejské polia 

Najprestížnejšia a najširšia ulica v Paríži so šírkou 70 metrov, zároveň je to jedna z najznámejších 

a najdrahších ulíc sveta. Meno dostala podľa Élysionu, čo je miesto v raji v gréckej mytológii. 


