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1. etapa, sobota 1. júla 2017  

14 km – individuálna časovka, Düsseldorf / Düsseldorf 

 

Düsseldorf – 630-tisícové hlavné mesto spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko ležiace na rieke 

Rýn je ekonomickým srdcom tejto modernej priemyselnej oblasti s výše 500-tisíc firmami. V meste sú 

štyri vysoké školy, veľmi prestížnou je najmä Akadémia umenia a sídli tu takisto Univerzita Heinricha 

Heineho pomenovaná po slávnom spisovateľovi, ktorý sa tu narodil. Nachádza sa tu najväčšie 

medzinárodné letisko v tejto oblasti. V rebríčku kvality života sa Düsseldorf umiestnil na 6. mieste 

spomedzi 50 svetových metropol. 

 

Hlavnými kultúrnymi stánkami sú tu divadlo Düsseldorfer Schauspielhaus a národná opera Deutsche 

Oper am Rhein. Od 14. júla sa v Düsseldorfe každoročne koná Frankreichfest – trojdňová oslava 

francúzskej kultúry, hudby a gastronómie na brehoch Rýna. Veľkým kultúrnym podujatím je aj karneval, 

ktorý každoročne zaplaví mesto stovkami farieb. Je síce menší ako známy karneval v Kolíne, no koná sa 

na Rosenmontag („pondelok ruží“), takže hlavným motívom tu bývajú červené a ružové kostýmy. Toto 

mesto má tiež prezývku „Malý Paríž“ najmä preto, že je najväčším módnym centrom v Nemecku. V štvrti 

Königsallee majú svoje pobočky najprestížnejšie módne domy. 

 

Medzi miestne špeciality možno zaradiť: „sauerbraten“ (Hovädzie marinované v octe s vavrínovými 

listami), „erbsensuppe“ (hrachová polievka podávaná s klobásou) 

 

Zo športových klubov tu je najúspešnejší hokejový celok Düsseldorfer EG, ktorý už má osem národných 

titulov. Mesto reprezentuje aj druholigový futbalový klub Fortuna Düsseldorf, ktorý bol účastníkom 

Bundesligy naposledy v roku 2013 a svoje domáce zápasy hráva na modernom 50-tsícovom Esprit 

Stadion. Miestnou celebritou je golfista Martin Kaymer, víťaz dvoch veľkých podujatí (US PGA 2010, US 

Open 2014), ktorý tiež v roku 2006 ovládol turnaj Open de France. 

 

Tour de France zavíta do Nemecka presne po 30 rokoch, keďže v roku 1987 sa štartovalo v Berlíne a až 

5 etáp malo trasu na území vtedajšieho NSR. Z Düsseldorfeu pochádza viacero známych cyklistických 

mien napr. Sven Teutenberg, účastník Tour v roku 2001, ktorý je aktuálne členom organizačného tímu 

Grand Départ 2017. Jeho brat Lars bol tiež profesionálnym jazdcom, no najväčšie úspechy dosiahla ich 

sestra Ina-Yoko Teutenberg, dvojnásobná nemecká majsterka v cestných pretekoch, celková víťazka 

Okolo Flámska 2009, a 13-násobná etapová víťazka na ženskom Gire. Cyklista Udo Hempel bol súčasťou 

víťazného nemeckého družstva na OH 1972 v Mníchove. V Düsseldorfe sa od roku 1997 koná  cyklistické 

kritérium. Bicyklovanie je tu životným štýlom, cyklistická sieť má vyše 300 km a bola navrhnutá tak, aby 

podporovala cyklistiku ako rýchly a ekologický dopravný prostriedok. 
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PAMIATKY A ZAUJÍMAVOSTI 

 

Zámok Benrath 

Zámok, priľahlý park a jazero Benrath boli vybudované v rokoch 1755 až 1770 francúzskym architektom 

(Nicolas de Pigage) pre princa Carla Theodora, Centrálnej časti dominujú barokové paláce. Rozsiahla 

záhrada okolo stredovekej stavby je prevažne v anglickom štýle. Nachádza sa tu aj múzeum 

záhradníctva a záhradnej architektúry. 

 

Zrúcanina Kaiserswerth 

Historickú atmosféru dodávajú prevažne modernému Düsseldorfu 

malé zachované časti stredovekého opevnenia no najmä najstaršia 

časť mesta - trosky bývalého kráľovského paláca na brehu Rýna 

(Kaiserswerth). Pôvodný hrad bol pstavený v 10. storočí pre cisára 

Heinricha III. Neskôr bola stavba rozšírená Frederickom 

Barbarossom, hrad má impozantné steny s hrúbkou 4,5 metra. V susedstve sa nachádza románska 

bazilika sv. Suitberta. 

 

Múzeum Kunstpalast 

Postavené v roku 1925 architektom Wilhelmom Kreisom. Kunstpalast je budova v art-deco štýle s 

pozoruhodnou sálou s vitrážami holandského umelca Johna Thorna Prikkera. Múzeum vystavuje diela od 

staroveku až po 21. storočie a je obzvlášť známe svojou zbierkou umeleckého skla. 

 

MedienHafen Düsseldorf 

Futuristická stavba MedienHafen „Mediálneho prístavu" s priľahlou 250 m vysokou televíznou vežou 

Rhienturm a panoramatickou reštauráciou architekta Franka Gehryho. Sídlia tu viaceré renomované 

mediálne spoločnosti, miestne rádiá, a kino. 

 

 

Königsallee 

„Kráľovská alej“ známa medzi miestnymi aj pod 

skratkou Kö, Táto široká ulica je plná luxusných 

butikov a štýlových kaviarní, preto je považovaná 

za nemecký ekvivalent Champs-Elysees. Veľká časť 

sobotnej časovky sa pôjde práve po tomto 

najväčšom bulvári v Düsseldorfe. 


