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3. etapa, pondelok 6. júla 2015 

159,5 km – zvlnená etapa, Antverpy - Mur de Huy 

 

ŠTART – Antverpy (ang. Atnwerp, hol. Antwerpen, franc. Anvers) 

Najväčšie belgické mesto ležiace na pravom brehu rieky Šelda obýva cca 510 tisíc obyvateľov. Už 

stáročia súperí s neďalekým holandským Rotterdamom najmä v hospodárskej oblasti, keďže tieto sídla 

sú najväčšími nákladnými prístavmi Európy. Antverpy sú sídlom provincie Antverpy vo flámskej 

holandsky hovoriacej časti Belgicka, a takisto sídlom významnej rímskokatolíckej diecézy. 

Antverpy sú známe pod dvoma prezývkami. Hovorí sa im „Rubensovo mesto“ pretože tu žil slávny 

barokový maliar Peter Paul Rubens (1577-1640), ktorého významné diela môžeme obdivovať 

napríklad v antverpskej Katedrále Panny Márie či v miestnom múzeu P. P. Rubensa. Druhým zaužívaným 

pomenovaním je „Jeruzalem západu,“ kvôli početnej židovskej komunite. 

Dominantou mesta je gotická Katedrála Panny Márie, 

ktorá bola dostavaná v roku 1523. Jej stavba trvala 269 rokov. 

Katedrála má veľkolepé parametre, dĺžku hlavnej lode 117 metrov, 

šírku 65 m, zaberá rozlohu takmer jeden hektár, patrí k nej 7 lodí a 

14 kaplniek. Stavba má len jednu dokončenú vežu o výške 123 

metrov. Vo veži sa nachádza 47 zvonov. Je najväčším z piatich 

kostolov v Antverpách aktuálne čakajúcich na zápis do svetového 

kultúrneho dedičstva UNECO.  

Historické centrum mesta sa rozkladá okolo katedrály. 

Severozápadne od katedrály sa nachádza bývalé hlavné trhovisko 

Grote Markt so 67 m dlhou renesančnou radnicou a cechovými 

domami zo 16. a 17. storočia s bohatou sochárskou výzdobou. 

Južne od katedrály narazíme na Groenplaats (Zelené námestie), 

ktorému dominuje socha P. P. Rubensa v nadživotnej veľkosti. 

Priamo pri štarte 3. etapy, na pravom brehu Šeldy sa 

nachádza najstaršia budova v meste pevnosť Le Steen 

pochádzajúca približne z roku 1200. Pôvodne bola súčasťou 

starého hradu, ktorý bol postupne zničený. V minulosti väzenie 

je dnes Národným námorným múzeum, kde vystavujú modely 

lodí, uniforiem, historické fotografie a pod. 

Z modernej architektúry sa za najkrajšiu stavbu 
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považuje budova Antverpského súdu z roku 2006, ktorá zjednotila všetky súdy pod jednu strechu. 

Zaujímavá konštrukcia z dreva, ocele a skla ukrýva šesť veľkých pojednávacich miestností. 

Antverpy sú známe i ako centrum diamantového priemyslu, nachádza sa tu niekoľko dielní na 

brúsenie vzácnych kameňov a viacero obchodov či búrz, kde je možné tieto drahokamy zakúpiť. Od 

deväťdesiatych rokov 20. storočia sú uznávané ako mesto módy a dizajnu. Hlavne kvôli úspešným 

absolventom Kráľovskej akadémie výtvarných umení. Antverpy majú taktiež jednu z najstarších 

ZOO na svete. Priamo uprostred mesta si je možné prehliadnuť vyše 4 000 zvierat. 

Okrem Rubensa sú známymi rodákmi napríklad ďalší maliari Anthonis van Dyck, Frans Hals, či 

belgický futbalový útočník Romelu Lukaku. 

Šport - V roku 1920 mesto Antverpy hostilo letné olympijské hry, ktoré boli prvými po skončení 

1. sv. vojny. Sídli tu futbalový klub Royal Antverpy FC hrajúci 2. belgickú ligu. Najstarší belgický klub 

registrovaný v roku 1895 spolupracuje s Manchestrom United najmä vo výchove mládeže.  

 

159, 5 km - ŠTART – Antverpy – Boechout 

 Etapa začne oficiálne až 12 km od centra Antverp v obci Boechout na širokej štvorprúdovej ceste. 

Táto obec je obytným predmestím Antverp neďaleko medzinárodného letiska. 

 

155 km – Lier (fr. Lierre) 

 Mesto najčítanejšieho belgického spisovateľa Felixa Timmermansa. Tunajším obyvateľom sa 

v Belgicku hovorí „Pallieters“ podľa názvu jednej z poviedok tohto autora. 30-tisícové sídlo je známe 

výrobou tmavého piva Caves, ktoré sa pripravuje tradične od 16. storočia z chmeľu a obilia bez 

dodatočného použitia cukru a konzervantov. 

 Okrem toho tu sídli rodinná spoločnosť Van Hool vyrábajúca autobusy. Ročne tu skonštruujú 

1700 vozidiel pričom všetky diely okrem motorov si vyrobia sami. Belgická firma nedávno expandovala aj 

na americký trh, produkuje rôzne typy autobusov, ale špecializuje sa 

najmä na moderné mestské autobusy pre MHD. 

 V centre Lier sa nachádza množstvo vzácnych architektonických 

pamiatok zo 16. až 18. storočia. V pôvodnom brabantskom rokokovom 

vzhľade sa zachovala napríklad budova radnice z konca 14. storočia.  

 Vzácnou pamiatkou mesta Lier je veža Zimmer Tower 

pomenovaná po tunajšom amatérskom astronómovi Louisovi Zimmerovi. 

Nachádza sa tu orloj zložený celkovo z 12 ciferníkov, ktoré ukazujú 

aktuálny čas klasickými i slnečnými hodinami, ďalej informujú o dátume, 

ročnom období, prílive, fázach mesiaca a pod. 
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 Po prejazde Lier pelotón mieri do provincie Flámsky Brabant (Vlaams-Brabant). 

 

128 km - Aarschot 

 Malebné belgické mesto s peknou prírodou a siedmimi prírodnými rezerváciami je známe Bielym 

mlynom (Witte Molen), ktorý slúžil pôvodným účelom až do roku 1950. Odvtedy chátral, až sa 

z iniciatívy miestnych, v roku 2009, kompletne opravil a dnes je vyhľadávanou atrakciou. 

 Na námestí sa týči 84 m vysoký Kostol Panny Márie, zo začiatku 14. storočia, ktorý teraz slúži 

už len ako múzeum.  

Blízko Aarschotu sa nachádza tiež jeden z najkrajších stredovekých zámkov Rhode Saint-

Pierre. Pôvodný hrad z 12. storočia chránil neďaleké veľké mesto Louvain. Neskôr v 17. storočí bol 

prebudovaný na zámok s nepravidelným 12-stranným tvarom a 30 

metrovou vežou pri hlavnej bráne. Dlhodobo slúžil ako rezidencia 

šľachtických rodín, v roku 2014 ho kúpila flámska vláda a pripravuje tu 

viaceré expozície. 

 Počas 1. sv. vojny tu malo základňu nemecké delostrelectvo. 

Domácim odbojárom sa v budove miestnej radnice podarilo zabiť 

významného plukovníka Stengera, na čo Nemci reagovali tvrdým 

útokom aj na civilistov. 

 

102 km – Tienen (fr. Tirlemont) 

 Cyklisti v rámci 3. etapy Tour de France prejdú cez Tienen – jedno z centier produkcie cukru. 

Popredná nemecká cukrárska spoločnosť (German Südzucker Group) tu prevádzkuje jeden zo svojich 

štyroch najväčších cukrovarov. Pre verejnosť je prístupné múzeum výroby cukru. 

 Mesto s cca 32-tisíc obyvateľmi má jedno z najrozľahlejších námestí v Belgicku, pričom jeho 

jedna štvrtina sa rozprestiera na jazere, a niektoré zákutia pripomínajú Benátky. Okrem toho v Tienen 

nájdeme najstaršiu stále využívanú železničnú stanicu v celom Flámsku, či Kostol Panny Márie zo 14. 

storočia, ktorý stále nie je úplne dokončený. 

 Každý rok tu organizujú veľký letný hudobný festival Suikerrock. 

 2 km od tohto mesta v obci Bost sa nachádza malé vojenské letisko, na ktorom belgické vzdušné 

sily cvičia nových pilotov. 

 

89 km – Opheylissem 
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Niekdajšie opátstvo premonštrátov z konca 12. storočia sa viackrát renovovalo. Dominantou 

rozsiahleho areálu s veľkou záhradou a niekoľkými vilami je 

neoklasicistický zámok (Château Hélécine) v súčasnosti 

využívaný najmä na rekreačné a kultúrne účely. 

Za Opheylissem pelotón na 7 kilometrov navštívi 

provinciu Valónsky Brabant (Walloon Brabant), následne prejde 

do provincie Liége. 

 

73,5 km – Moxhe 

 Pred prejazdom touto dedinou je vyhradená občerstvovacia zóna. 

 Za dedinou sa nachádza jeden zo skvostov Valónska. Zámok Château de Jehay obklopený 

vodou pochádza prevažne zo 16. storočia, no najstaršie časti sú 

ešte o 300 rokov staršie. Fasáda je pokrytá jedinečným 

striedavým vzorom sivých a bielych tehál. V lete je zámok 

prístupný turistom, aby odhalil bohatú zbierku majiteľa Counta 

van den Steena de Jehay. Jeho rodina tu zhromaždila vzácnu 

kolekciu historického nábytku, hudobných nástrojov, obrazov, 

šperkov a ďalších vzácností. 

 

64 km – Bierwart 

 V obci Bierwart budeme obdivovať rovnomenný zámok, ktorého história siaha až do 12. 

storočia. Mohutná tehlová konštrukcia 

odolala všetkým vplyvom počasia 

v súčasnosti patrí k najzachovalejším 

stavbám tak dávneho pôvodu. Slúžil najskôr 

ako rezidencia istej šľachtickej rodiny, 

neskôr zahŕňal aj farmu a hospodárske 

budovy. V 15. storočí ho dostala do užívania 

rehoľa Saleziánov, avšak zakrátko sa vrátil pôvodnému majiteľovi, ktorý dobudoval vodnú priekopu. 

Dnes nie je otvorený pre verejnosť. 

 

54,6 km – Andenne 

V starom centre 25-tisícového mestečka nájdeme najstarší kostol v regióne (Kostol sv. 

Martina) pochádzajúci z 12. storočia. Typický je najmä kamennou fasádou v mierne červenom odtieni. 
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V mestskom erbe aj vlajke sa nachádza medveď, podľa legendy preto, že niekdajší panovník vo 

Franskej ríši Karol Martel (starý otec Karola Veľkého) ešte ako 9-ročný kladivom zabil medveďa, ktorý 

ohrozoval miestnych obyvateľov. 

S mestom je spojená aj jedna tragická historická udalosť. V roku 1914 počas invázie nemeckých 

vojsk do susedných krajín bol v Andenne spáchaný jeden z najkrvavejších masakrov, ktorý si vyžiadal 

211 civilných obetí. 

3 km po prejazde Andenne nás na Côte de Bohissau čaká prvá horská prémia 4. kategórie. 

 

27 km – dediny Paihle a Modave 

Malá dedinka, pri ktorej môžeme vzhliadnuť Château de 

Modave, barokový zámok pri rieke Hoyoux, niekdajšiu pevnosť 

z 13. storočia, ktorú 300 rokov na to prestaval francúzsky generál 

Jean-Gaspard-Ferdinand de Marchin. Neskôr v zámku býval 

Kardinál William Egon of Furstenberg z Kolína. Na nádvorí zámku 

sa nachádza niekoľko fontán, ktoré poháňa na tú dobu prevratný 

systém čerpania vody. Za vlády francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. 

bol rovnaký systém použitý v záhradách zámkového komplexu Versailles. 

 

16,5 km - Côte d’Ereffe 

 16 km pred cieľom sa pelotón dostane na známe cesty z jarnej klasiky Valónsky šíp. Stúpanie 

Côte d’Ereffe má 2,1 km a priemerný sklon 5%. V úvodnej časti kopčeka sa nachádza aj strmšia pasáž 

s takmer 10%. Stúpanie 4. kategórie v okolí dediny Marchin sa spomína v knihe Daniela Goberta a Jean-

Pierra Legrosa o 100 najťažších kopcoch v Belgicku. 

 

9 km – Huy 

 Na hranici 10 km pred cieľom sa pelotón prvý raz dostane na územie mesta Huy a záver etapy 

sa odohrá na kopcoch v okolí jedného z najstarších belgických miest. Prvá písomná zmienka o Huy sa 

datuje do roku 636. V minulosti tu dominovalo najmä spracovanie kovov – meď, mosadz, železo. Mnohí 

remeselníci z Huy patrili k najbohatším ľuďom v regióne, keďže ich služby boli vyhľadávane aj vo 

Francúzsku či Taliansku. Kovovýrobe sekundovalo garbiarske a krajčírske remeslo.  

 Významnou historickou pamiatkou je obranná pevnosť Fort de’Huy (belg. Li Tchestia), ktorej 

počiatky siahajú do 10. storočia, aj keď prevažná časť dnešnej citadely pochádza z roku 1818. Niekoľko 

rokov pred tým ju zaćali kameň po kameni rozoberať miestny občania, nakoľko strategická vojenská 

stavba bola objektom viacerých vojenských konfliktov. Po páde Francúzskeho impéria a po zabratí 
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belgických zemí Holanďanmi dostala opäť vojenský význam a za pomoci Holanďanov bola dobudovaná 

do aktuálnej podoby. V 19. a 20. storočí tu bolo obávané väzenie pre zločincov a politických väzňov. Aj 

Nemci počas 2. sv. vojny využívali pevnosť ako väzenie pre partizánov a odbojárov. Dnes je v hrade 

stála expozícia histórie objektu ako aj múzeum nacistických koncentračných táborov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIEĽ – Mur de Huy 

 Cieľové stúpanie celkovo mieria niečo viac ako 1 km a jeho priemerný sklon dosahuje 10%. 

v niektorých pasážach budú jazdci stúpať aj sklonom 20%. Mur de Huy je každoročne finišovým kopcom 

klasiky Valónsky šíp. Okrem toho tu Tour de France tento rok zavíta už štvrtýkrát v histórií (1995, 2001, 

2006, 2015). Bude to zároveň prvé stúpanie 3. kategórie na tohtoročnej TdF. 


