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5. etapa, streda 8. júla 2015 

189,5 km – rovinatá etapa, Arras - Amiens 

 

ŠTART – Arras 

 Pelotón Tour de France zavíta do Arras po štvrtýkrát. V roku 2004 tu finišovala 4. etapa 

s víťazstvom Josého Azeveda. Minulý rok tu tiež začínala šprintérska etapa s cieľom v Remeši, ktorú 

vyhral A. Greipel, náš Peter Sagan skončil piaty. 

 Mesto umenia a histórie v departmente Pas-de-Calais, bolo v 1. sv. vojne centrom veľkých 

zákopových bitiek. Celý región bol počas vojny zničený, čo pripomína najväčší vojenský cintorín vo 

Francúzsku, na ktorom sa spomína na viac ako 40-tisíc vojakov, medzi nimi aj na víťaza Tour de 

France 1909 Luxemburčana Francoisa Fabera, ktorý dokonca dostal možnosť namiesto bojov v zákopoch  

pokračovať s cyklistikou, ale odmietol to, pričom povedal: „Mám väčšiu šancu prispieť k porážke Nemcov 

v zákopoch, ako keby som len jazdil na bicykli.“  Celkovo sa v oblasti Arras nachádzajú štyri veľké 

pamätníky svetových vojen. 

Už v stredoveku sa tu konal veľtrh, na ktorom sa stretávali tisícky obchodníkov, symbolom mesta 

sú totiž dve veľké námestia Grande Place a Place des Héros, ktoré tvoria jedinečný architektonický celok 

s rozlohou 17-tisíc metrov štvorcových a sú obklopené barokovými domčekmi. 

V súčasnosti sa v Arras okrem trhov každoročne organizuje hudobný festival Main Square 

Festival, ktorý už hostil hudobné skupiny ako Depeche Mode, Metallica, Linkin Park, Coldplay, 

Radiohead, Black Eyed Peas či Rammstein. 

Miestnu zvonicu Le Beffroi postavili v rokoch 1463 až 1554, zničilo ju nemecké delostrelectvo v 

roku 1914 počas prvej svetovej vojny, po vojne ju prestavali a od roku 2005 patrí na zoznam svetového 

kultúrneho dedičstva UNESCO, zvonica sa nachádza pri gotickej radnici. Na zozname UNESCO sa 

nachádza aj miestna citadela zo 17. storočia, ktorá patrí do súboru tzv. Vaubanovych opevnení, nikdy ju 

ale nenapadli, a preto ju údajne prezývajú aj ako „krásna zbytočná.“ 

 

Pelotón okolo Arras obkrúži takmer 40 km, krátko sa priblíži aj k predmestiu 500-tisícového Lens. 

 

145 km – Monchy-le-Preux 

 12 km južne od Arras balík preletí cez obec, 

ktorú naplno zasiahli boje najmä v 1. sv. vojne. 

Upozorňujú na to dva menšie cintoríny s pamätníkmi. 

Nachádza sa tu zrúcanina hradu zo 16. storočia a 
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zámok Château-Neuf, ktorý počas vojny kompletne zničili a v 60. rokoch verne zrekonštruovali vrátane 

priľahlej kaplnky a Kostola sv. Martina. Nájdeme tu aj sochu francúzskeho vojaka v životnej veľkosti, 

ktorý stojí na ruinách nemeckého mesta. 

 

133 km – Croisilles 

 Na 56. kilometri leží farmárska dedina Croisilles s dominantným Kostolom sv. Martina, ktorú 

preslávil boxer George Carpentier, prvý francúzsky majster sveta z roku 1920, bol počas vojen stíhačom 

francúzskeho letectva, vyslúžil si dve vyznamenania, po vojne sa vrátil k boxu a začal hrať aj rugby. 

 Obec bola centrom ťažkých bojov v roku 1917. Na počesť padlých postavili dva cintoríny, ktoré 

však v roku 1944 kompletne zničili nemecké tanky. 

 

107 km – začiatok departmentu Somme 

 Táto oblasť patrí k najviac vojnami zmietaným regiónom sveta. Najskôr zažila boje s Rimanmi, 

v stredoveku najmä 100-ročnú vojnu a nábožensky motivované konflikty, takisto revolučne nepokoje 

okolo roku 1870, a významnú bitku pri rieke Somme v 1. sv. vojne, kedy bolo vymazaných z mapy 25% 

obcí, zničených 30 kostolov, viac ako tisíc tovární. O život tu prišlo 450-tisíc francúzskych, britských 

a nemeckých vojakov. Somme je jedným z prvých bojísk, kde bol použitý tank, takisto sa tu prvý raz 

natáčali vojnové filmy. 

 

97 km – Bouchavesnes-Bergen 

 Opäť dedinka významná najmä kvôli dvom svetovým vojnám. Obe ju výrazne poničili 

a zrekonštruovať sa ju podarilo za pomoci nórskeho obchodníka Wallema Haackona, ktorý chcel prispieť 

na znovuzrodenie zničených oblastí. Aktuálny názov obce Bouchavesnes-Bergen obsahuje aj názov 

nórskeho mesta, z ktorého pochádzal W. Haackon. Dokumentujú to aj maľby na fasáde miestnej 

radnice. Na hlavnej ulici sa nachádza veľká bronzová socha armádneho maršala Ferdinanda Jean-

Marie Focha – francúzskeho veliteľa západného frontu, ktorý pochádzal z tejto oblasti. 

 

90 km – Péronne 

 Na začiatku mesta je situovaná polozrúcanina hradu 

Château de Péronne. Tri zachované mohutné pieskovcové 

veže spojené poškodeným valom zostali stáť z pôvodného 

rozsiahleho komplexu, ktorého história siaha do 5. storočia. 

Starú pevnosť na tomto mieste v roku 844 zničili Vikingovia, 

na to bol postavený väčší kamenný hrad, ktorý chránil údolie 
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rieky Sommy. V 10. storočí miestny šľachtic Herbert II. gróf z Vermandois zapojený do vzbury proti 

monarchií uniesol kráľa Karola III. a väznil ho v jednej z veží Château de Péronne. V 13. storočí dal hrad 

zrekonštruovať kráľ Filip II. Augus - boli postavené nové veže, ktoré tu stoja dodnes. 

Hneď vedľa tohto monumentu bolo v roku 1992 zriadené Múzeum svetových vojen 

a Medzinárodné výskumné a dokumentačné centrum sídliace v modernej novostavbe. Tieto inštitúcie 

zbierajú a archivujú dokumenty spojené so svetovými vojnami, kompletizujú zoznamy padlých vojakov. 

 Významnou stavbou je tiež 46 m vysoký gotický Kostol sv. Jeana-Baptista z roku 1540. V zvonici 

kostola sa nachádzal ťažký protilietadlový guľomet, na priečelí a bočných stenách nájdeme diery po 

strelách. 

 

65 km – Longueval 

 V okolí sa nachádzajú desiatky 

pamätníkov pripomínajúcich krvavú 1. polovicu 

20. storočia. Najimpozantnejším na trase 5. 

etapy je Národný juhoafrický pamätník 

Delville Wood (The South African National 

Memorial of Delville Wood). Na rozlohe 63 

hektárov vzdáva hold 1. juhoafrickej pechotnej 

brigáde, ktorá sa zapojila do vojny pri Somme 

v roku 1916. Najviac spojeneckých vojakov 

padlo v ťažkých bojoch v Delvillskom lese, ktorý hneď dostal prezývku „Devil Wood“ – diabolský les. 

Taktiež tu nájdeme zoznam všetkých Juhoafričanov padlých v 1. i 2. sv. vojne. 

 V 1 sv. vojne mohli v radoch juhoafrickej armády bojovať len bieli. Na frontu však dobrovoľne 

prišlo vyše 90-tisíc černochov a indiánov z Južnej Afriky. Hoci robili len pomocné, stavebné 

a zásobovacie práce, na spomínaných pomníkoch sa nachádzajú aj ich mená. 

 

52 km – Thiepval 

 Ďalší významný monument – Francúzsko-Britský 

pamätník (The Thiepval Franco-British Memorial) dokončili 

v roku 1932. Pri otvorení najväčšieho pamätníka britských obetí 

1. sv. vojny bol prítomný princ Eduard VIII. či francúzsky 

prezident Albert Lebrun. Postavili ho na ruinách zničeného zámku 

z 15. storočia. Tvorí ho 16 masívnych pilierov z bieleho 

portlantského kameňa, na ktorých sa nachádzajú mená 73 367 
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vojakov. Neďaleko je tiež veľký cintorín s obeťami bitiek pri rieke Somma, kde odpočíva vyše tisíc 

spojencov. 

 

45,5 km - La Boisselle 

 V katastri tejto dedinky sa nachádza obrovský 

90 m široký a 30 m hlboký kráter Lochnagar. 

Francúzsko-britské jednotky tu vykopali tunel končiaci 

až pod nemeckými líniami. 1. júla 1916 v deň začiatku 

veľkej spojeneckej ofenzívy ho naplnili 27 tonami 

výbušnín a odpálili. Zničili tak dôležitý nemecký 

obranný bod Schwaben Hohe. Mohutný výbuch vraj 

bolo počuť až v Anglicku. 

 Každý rok 1. júla o 7:28, presne v čase veľkej 

explózie, sa tu koná bohoslužba na počesť všetkých obetí 1. sv. vojny. Areál vlastní Angličan Richard 

Dunning, ktorý tu zriadil pietne miesto. Kvôli nestabilným stenám je zakázané zostupovať na dno 

krátera. 

 

43,5 km – Albert 

 Ďalšie centrum bojov o oblasť Somme bolo v 1. sv. vojne zrovnané zo 

zemou. V medzivojnovom období bolo úplne prestavané, a ako predloha 

architektom slúžil anglický Birmingham. Vybudovalo sa aj niekoľko významných 

strojárskych závodov, napríklad spoločnosti, ktoré vyrábajú letecké komponenty 

pre Airbus.  

Väčšina budov v centre je ovplyvnených vtedy obľúbeným art-deco 

štýlom. Dominantná Bazilika Notre Dame de Brebières bola do dnešnej 

podoby zrekonštruovaná v rokoch 1927-1931 v neo-byzantskom štýle. 83 m 

vysoká veža, 3 vstupné portály a krásne zdobené priečelie so 40-tísic zlatými 

lístkami ju radí ku najkrajším cirkevným stavbám v severnom Francúzsku. 

 Zaujímavá je tiež art-deco radnica inšpirovaná flámskou architektúrou so 64 m vysokou 

zvonicou. Fasáda a niektoré okná sú skrášlená maľbami umelcov z Valenciennes. 

 

25,5 km – Lamontte-Warfuseé 

 V malej obci medzi mestami Albert a Amiens v rokoch 1929-1931 postavili takmer nanovo 

unikátny art-deco Kostol sv. Petra. Po ďalších úpravách v roku 1950 je možné vystúpiť do zvonice 
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a vychutnať si výhľad na celý región. Raritou moderného svätostánku 

s pôdorysom v tvare gréckeho kríža je netradičná železobetónová 

konštrukcia. 

 

12,5 km – Daours 

 Táto dedina hrala v 1. sv. vojne dôležitú úlohu. Jednak sa tu 

nachádzal strategický významný most, ktorý bol trikrát zničený a znovu 

postavený, ale tiež jedna z najväčších britských poľných nemocníc. 

 Súčasným centrom dediny je malé námestie so 

zrekonštruovaným Kostolom sv. Jána. 

 

CIEĽ – Amiens 

 Rieka Somme dovedie cyklistov až do cieľa v 130-tisícovom historickom meste Amiens, ktoré 

charakterizujú vodné kanály, no najmä najväčšia katedrála vo 

Francúzsku. Katedrála Panny Márie pochádza z 13. storočia a je 145 

m dlhá a 112 m vysoká. Na vrchol veže vedie 309 schodov. Označujú ju 

za ako výstavnú skriňu gotického umenia a architektúry, nachádza sa 

na zoznamoch kultúrneho dedičstva UNESCO. 

 Hlavnou tradíciou v Amiens sú trhy v záhradách Hotillonnages. 

Domáci i turisti si môžu nakúpiť rôzne tovary buď v klasických 

stánkoch, alebo z malých lodiek na miestnom kanály. Preto ich mnohí 

nazývajú „trhy na vode.“ Špecialitou sú tu tradičné miestne paštéty. 

V okrese Amiens sa nachádza viac ako 100 km cyklotrás. Minulý rok tu začali stavať veľké 

parkovisko na bicykle, podobné tomu, aké sa buduje napr. v Utrechte. 

Územie dnešného Amiens bolo osídlené ešte pred príchodom Rimanov. Počas bojov v Gálií okolo 

roku 50 p.n.l. tu pól roka býval Július Cézar. V roku 287 tu zriadili biskupstvo. V stredoveku sa Amiens 

preslávilo výrobou textilu a farieb. V roku 1802 bol na radnici v Amiens dohodnutý mier medzi Anglickom 

a Francúzskom. Roku 1849 bolo mesto pripojené na železnicu a začal rýchly rozvoj priemyslu. Na rozdiel 

od okolitých miest a dedín, Amiens bolo centrom bojov najmä v 2. sv. vojne. Celkovo bolo zničených 

60% budov, historické jadro však bolo ušetrené. V meste žil a zomrel známy spisovateľ Jules Verne. 


