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6. etapa, štvrtok 9. júla 2015 

191 km – rovinatá etapa, Abbeville - Le Havre 

 

ŠTART – Abbeville 

 V Abbeville sa tento rok Tour zastavuje druhýkrát v histórií. V roku 2012 tu štartovala 4. rovinatá 

etapa do Rouen, v ktorej sa radoval A. Greipel. Peter Sagan finišoval na 5. mieste. 

 Malé 26-tisícové mesto na severe Francúzska dýcha históriou. Našli sa tu artefakty z dôb 

paleolitu, a tiež mnohé rímske nálezy. Mesto s týmto názvom bolo založené okolo 7. storočia. Oficiálny 

kráľovský štatút mesta získalo už v roku 1184 ako jedno z prvých miest v celom Francúzsku. 

Hospodárstvo je založené najmä na obchode. Nachádza sa tu dôležitý prístav na rieke Somme, ktorá sa 

len 10 km západne vlieva do prielivu La Manche.  

 Z kultúrnych pamiatok sú najkrajšími kostol Église Saint-Vulfran (Kostol sv. Volfrána) 

v gotickom štýle s dvoma vysokými a bohato zdobenými vežami. Okrem toho sa tu nachádza historická 

budova divadla, a zvonica z roku 1209 – jedna z najstarších zvoníc v krajine. Nachádza sa na zozname 

UNESCO spolu s ďalšími šiestimi zvonicami vo Francúzsku a Belgicku. 

 V Abbeville prežil detstvo známy futbalový útočník Didier Drogba, ktorý nastupoval aj za miestny 

klub Sporting Club Abbeville, aktuálne hrajúci v 4. lige. 

 

171 km – Gamaches 

 V dedine Gamaches, ktorá je preslávená sklárňami s viac ako 150-ročnou históriou, pelotón 

opúšťa okolie rieky Somme a región Picardy. Ďalej sa presunieme na juh, do departmentu Seine-

Maritime. V tomto takmer trojtisícovom sídle nájdeme pamätník 1 sv. vojny, gotický Kostol sv. Petra 

a sv. Pavla z 13. storočia, a taktiež historickú železnicu otvorenú pre turistov, ktorá tu premáva od roku 

1993. 

 

139,5 km – Envermeu 

 V pokojnej dedinke s 2,5-tisíc obyvateľmi sa nachádza 

najkrajší kostol v okolí. Kostol Panny Márie sa začal 

budovať v prvej polovici 16. storočia. Z vonku je kostol 

bohato zdobený, v interiéry sa zachovali vzácne fresky. 

Neďaleko obce sa nachádza zámok Château d'Hibouville zo 

16. storočia, ktorý nie je otvorený pre verejnosť. 
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131 km – Ancourt 

 Dominantou malej obce na rieke Eaulne je radnica z roku 1870. Miestni tu pracujú najmä 

v poľnohospodárstve a v oblasti spracovania dreva. V katastri obce sa nachádza zámok Château de 

Pontrancart. Najskôr tu sídlil hrad z 11. storočia, ktorý bol v stredoveku prestavaný na lordský zámok. 

Ten zničili Angličania v roku 1430. Súčasný kaštieľ bol postavený v 18. storočí a od roku 1930 v ňom 

sídli šľachtická rodina Bemberg. 

  

Ešte významnejšia stavba, hrad Château d'Arques-la-

Bataille sa nachádza 3 km západne od obce Ancourt. Bol postavený 

okolo roku 1050 na skalnatých bralách, tak aby mohol chrániť údolie 

riek Eaulne a Arques a vstup do mesta Dieppe. V roku 1589 sa tu 

odohrala významná bitka medzi francúzskym kráľom Henrichom IV. 

a Katolíckou ligou, združením francúzskej šľachty. Návštevníci tu dnes 

obdivujú najmä vstupnú bránu z 12. storočia a zachovanú vojenskú 

rotundu zo začiatku 16. storočia. V areáli hradu sa zachovala stará pec 

na chlieb, pôvodná studňa a mlyn.   

 

124 km – Dieppe 

 V meste Dieppe sa nachádzajú až štyri prístavy. Okrem nákladného, osobného a rybárskeho 

prístavu tu nájdeme aj nový jachtársky prístav. Miestni obyvatelia a aj turisti obľubujú prechádzky po 

štýlovej promenáde či opaľovanie sa na pláži. Pýchou mesta sú takisto jeden z najstarších francúzskych 

kúpeľných komplexov. Hlavným zdrojom obživy bol v tomto regióne vždy hlavne rybolov a medzinárodný 

námorný obchod.   

Každý rok v septembri tu organizujú medzinárodný festival šarkanov, ktorý je najväčším 

podujatím svojho druhu v Európe. 

V decembri 1942 tu spojenecké vojská, najmä príslušníci kanadského námorníctva uskutočnili 

pokusné vylodenie. Misia bola neúspešná, ukázalo sa, že na 

podobné akcie je potrebné špeciálne vybavenie, a že strážené 

prístavy nie sú vhodné na vylodenie. To sa ukázalo ako kľúčové dva 

roky neskôr, keď úspešne prebehla operácia Overlord. 

Zaujímavými lokalitami sú Kostol sv. Remi zo 17. storočia 

a veľkolepý renesančný Kostol sv. Jána, ktorý stavali od 13. až do 

16. storočia. Nachádza sa v ňom veľká freska rybárov rôznych 
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národov, ktorí prichádzajú do Dieppe z celého sveta. 

Hrad Château de Dieppe sa nachádza na jednom z pahorkov nad mestom. Prvá pevnosť tu 

bola postavená v 11. storočí. Počas francúzskej revolúcie tu zriadili väzenie pre kontrarevolucionárov, na 

začiatku 20. storočia tu boli kasárne. Dnes tieto priestory využíva miestne múzeum, ktoré priamo 

v hrade ako aj v budove v centre mesta vystavuje jednu z najvzácnejších zbierok artefaktov zo 

slonoviny, a tiež zbierky francúzskeho historického nábytku. 

 

113,5 km - Varengeville-Sur-Mer 

 Mestečko umenia, v ktorom sa narodili, alebo pôsobili viacerí osobnosti. Expresionistický maliar 

Camile Pissaro tu namaľoval 7 významných obrazov, španielsky sochár a maliar Juar Miro tu žil viac ako 

10 rokov, niektoré zo svojich diel tu vytvorili aj Claude Monet a Georges Braque. 

 Château de Varengeville, najhonosnejšia stavba v obci, slúžila ako rezidencia významných 

osobností. Pôvodne obytný dom bol v roku 1883 kompletne prestavaný, na luxusný apartmánový zámok. 

Dnes si ho je možné prenajať na veľké slávnosti, recepcie, či firemné rokovania. 

 Varengeville-Sur-Mer je mestečko Jehana Anga 

(Jehan Ango, 1480-1551), bohatého lodiara, ktorý 

pomáhal kráľovi Františkovi I. vo vojnách s Anglickom, 

a ktorý sa stal poradcom francúzskych kráľov v oblasti 

námorníctva. Bol tiež guvernérom v Dieppe, znalcom 

a zberateľom umenia. V tomto meste si v roku 1530 dal 

postaviť prepychové letné sídlo Le Manoir d'Ango vo 

florentskom štýle, ktoré vyzdobil obrazmi a sochami 

svetoznámych umelcov. 

 

 V okolí sa takisto nachádza malý Kostol sv. 

Valérie z 12. storočia, ktorý dal v 16. storočí renovovať 

Jehan Ango. Aj tu kúpil maľby špičkových umelcov ako 

Georges Braque. Kostol je jedným z prvých 

francúzskych objektov, ktoré získali status chránenej 

pamiatky. Leží na skalnatom povrchu na 30 metrovom 

útese nad Atlantikom. Vedľa kostola je cintorín, na 

ktorom odpočívajú viacerí miestni umelci v rátane 

Georgesa Braqua, zakladateľa kubizmu spoločne s Paolom Picasom. 
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95,5 km – Velues-Les-Roses 

 Prekrásna dedina na útese, z ktorého vedie na pláž 190 schodov. Nachádzajú sa tu vilové domy 

významných podnikateľov a umelcov. Letné sídlo tu mal aj spisovateľ Victor Hugo. Miestni rybári sa 

špecializujú na lov sleďov a makrel, ktoré sa pripravujú na 100 spôsobov v tunajších reštauráciách. 

 Gotický Kostol sv. Martina zo 16. storočia, ktorého veža pochádza z konca 12. storočia, ešte 

viac pridáva tomuto miestu na elegancií. Aj na freskách kostola sú viditeľné rybárske motívy. 

 

75 km – Cany-Barville 

 Od 12. storočia tu stál hrad, ktorý bol 

základňou anglického kráľa vo vojnách 

s Francúzskom. V súčasnosti tu stojí dedina s 3,5 

tisíc obyvateľmi, v ktorej centre je veľké námestie 

s Kostolom sv. Martina z roku 1712. Na námestí sa 

dvakrát ročne konajú veľké trhy. 

 Cany-Barville je zaujímavá predovšetkým 

kaštieľom Château de Barville s 30 hektárovými 

anglickými záhradam, umelými jazerami a fontánou. Honosnú stavbu v štýle Ľudovíta XIII. si dal v roku 

1640 postaviť jeden z člen parlamentu v Ruen. V areály sa nachádzajú aj štyri menšie vily, ktoré majú 

súkromných vlastníkov. Veľký kaštieľ je otvorený pre verejnosť a v auguste sa tu konajú preteky 

konských záprahov s historickými kočmi. 

 

66 km – Sassetot-le-Mouconduit 

 Pelotón si zblízka pozrie nádherný zámok 

Château de Sessetot, ktorý patril nám dobre známej 

Princeznej Sisi (1837-1898). Neskoršia rakúska 

cisárovná a manželka cisára Františka Jozefa tu mala 

tráviť čas najmä v lete na radu kráľovského lekára, ktorý 

jej odporučil morskú vodu kvôli blahodarným účinkom 

jódu. Kaštieľ navštívila prvýkrát ako 7-ročná, keď ju 

každý poznal ako Alžbetu Bavorskú. V ďalších rokoch už 

francúzske pobrežie navštevovala len zriedkavo.  

 Aktuálne je v kaštieli zriadený luxusný hotel a reštaurácia. 
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50 km – Fécamp 

 20-tisícové mesto na pobreží patrí k najväčším 

producentom tresiek vo Francúzsku. Miestne útesy sú 

až 110 m nad hladinou mora, poskytujú krásny 

panoramatický výhľad na pobrežie a oceán. Na 

útesoch boli počas 2. sv. vojny vybudovane mohutné 

obranné valy, ako aj najvýkonnejší nemecký radar. 

 Turistov tu láka množstvo historických 

pamiatok. Hlavnou z nich je Benediktínsky palác – 

(Palais Bénédictine) otvorený v roku 1888. Postavil 

ho Alexandre Prospel le Grand, výrobca 

benediktínskeho likéru. V nádhernej neogotickej stavbe nový moderný liehovar. Vďaka výrobe a predaju 

tohto produktu sa stal najbohatším človekom vo Fécamp. Následne založil Radio-Fécamp, ktoré prerazilo 

na celoštátnom trhu, už v roku 1932 experimentoval aj s televíznym vysielaním. 

 

29 km – Cóte du Tilleul 

 V katastri dediny Tilleul môžeme obdivovať zámok Château de Préfosse, pôvodne z roku 1380. 

Trojposchodová tehlová konštrukcia s rozsiahlymi podkrovnými priestormi bola postavená v 19. storočí. 

Pred 50 rokmi ho vlastnila istá francúzska nadácia, ktorá tu mala svoju centrálu, od roku 1998 je stavba 

spolu s 52 hektárovým parkom opäť v súkromných rukách. Počas 2. sv. vojny tu sídlilo nemecké 

veliteľstvo, ktoré strážilo francúzske pobrežie. 

 Nachádza sa tu aj najvyšší maják vo Francúzsku – Maják 

Antifer meria 39 m, bol nanovo postavený v roku 1949 

a v súčasnosti funguje plne automaticky. Jeho svetlo je viditeľné už 

zo vzdialenosti 30 míľ. 

 

CIEĽ – Le Havre 

 Historické centrum Le Havre s tromi kostolmi, areálom The 

Volcano (miestne kultúrne centrum) a starou tržnicou bolo v roku 2005 zapísané do zoznamu UNESCO. 

Počas svetových vojen zažilo mesto okupácie i viaceré vlny kobercového bombardovania. Trvalo takmer 

50 rokov, kým sa podarilo dobudovať zničené časti prístavu. 

 V centre sa týči Katedrála Panny Márie z konca 16. storočia , ktorá v sebe spája prvky gotickej, 

barokovej a klasicistickej architektúry. Počas bombardovania britským letectvom na konci vojny bolo 

úplne zničené celé okolie katedrály, avšak samotná historická budova si odniesla len minimálne škody. 


