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3. etapa, pondelok 3. júla 2017  

212 km – zvlnená, Verviers /Longwy 

 

ŠTART – Verviers 

 Mesto bolo v minulosti slávne najmä odevným priemyslom a spracovaním vlny, no dnes už tieto 

firmy nie sú aktívne. Verviers nazývajú aj valónskym hlavným mestom vody, keďže sa tu nachádza najväčší 

rezervoár pitnej vody v Belgicku a v samotnom meste sa nachádza viac ako desať veľkých fontán. Medzi 

architektonické zaujímavosti môžeme zaradiť budovu Centrálnej železničnej stanice z roku 1925 od 

valónskeho architekta Emila Burgeta, či mohutný protestantský Kostol sv. Antoinea z prvej polovice 19. 

storočia. Najkrajšou stavbou mesta je Hlavná pošta z roku 1904 s 80 m vysokou komunikačnou vežou 

päťuholníkového tvaru a bohato zdobeným priečelím. V roku 2005 tu ukončili kompletnú rekonštrukciu 

a veľká časť budovy dnes patrí Úradu práce, sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. 

 

191,5 km – Francorchamps 

 V samotnej obci sa nenachádzajú žiadne historické stavby, keďže v 20. storočí bola dvakrát úplne 

vypálená. Nachádzajú sa tu dve lyžiarske bežecké (cross-country) trate, na ktorých sa v zimnom období 

pripravujú aj francúzski reprezentanti. Toto mesto je svetoznáme vďaka automobilovému okruhu Spa-

Francorchamps Motor Racning, kde sa koná Veľká cena Belgicka v rámci šampionátu Formula 1. Takisto 

tu organizujú 24 hodinové vytrvalostné preteky Spa 24 Hour. Pôvodný 14,9 km dlhý okruh zostavil v roku 

1920 Jules de Thier, ktorý bol tiež šéfredaktorom magazínu Le Meuse. V súčasnosti sa najčastejšie využíva 

skrátená verzia s dĺžkou 7 km, a túto trať motoristickí fanúšikovia volajú aj „ardénsky tobogán“ kvôli 

zvlnenému profilu. Okruh sa tiež preslávil nevyspytateľným poveternostnými podmienkami, často sa stáva, 

že na niektorých častiach okruhu prší, zatiaľ čo ďalšie pasáže sú suché. V rámci F1 tu zaznamenali najviac 

víťazstiev Michael Schumacher (6) a Ayrton Senna (5). 

 

180 km – Stavelot 

 Starobylé mestečko založené už v 7. storočí zachovalé v plnej kráse s kamennými mostmi, 

fontánami, kostolmi. Históriu dokumentujú tri veľké múzeá, kde sa návštevníci môžu dozvedieť mnoho 

podrobností o histórií Franskej ríše a Belgicka. To, že ide o jedno z kultúrnych centier východného Belgicka 

potvrdzujú aj početné hudobné a divadelné festivaly. Každoročne tu organizujú festival jazzu, šansónu, 

folklóru. Okrem toho sa tu koná veľký karneval Des Blancs Moussis príznačný bielymi kostýmami 

s kapucňami a dlhými červeným nosmi. Táto zábava v starobylých uličkách Stavelot sa koná pravidelne od 

roku 1947 a trvá celé tri dni. 

 

 

 



Trasa Tour de France 2017 (© Cycling-Info.sk) 

162 km – Vielsalm 

 Obec vznikla v blízkosti kameňolomu na bridlicu, ktorá sa tu už v súčasnosti neťaží. V centre malého 

mestečka sa vyníma Kostol Saint-Gengoux s vysokou zvonicou, na ktorej sa nachádzajú pozlátené hodiny. 

Je tu tiež polozrúcanina zámku zo 17. storočia, ktorý dvakrát vyhorel, no kvôli vlastníckym sporom sa ho 

dodnes nepodarilo obnoviť. Každoročne tu organizujú „čučoriedkový festival“ spojený s karnevalom, kde 

môžu miestni aj turisti ochutnať rôzne ovocné koláče a špeciality. 

 

135 km – Troisviegers (Luxembursko) 

 Administratívne centrum kantónu Clervaux s dominantou františkánskym Kostolom sv. Andreja 

dokončeným roku 1658. V roku 1924 bola postavená úplne nová zvonica. Ide o jeden z najkrajšie 

vyzdobených chrámov v Luxembursku s honosným barokovým interiérom. Dominantou je súsošie sv. Sofie 

a jej troch dcér Fides (viera) Spes (nádej) a Caritas (dobrodinnosť). 

 

110,5 km - Wiltz 

 Vo Wiltz sa nachádza Pamätník luxemburského národného povstania od sochárov bratov 

Wercollierovcov pripomínajúci okupáciu tejto krajiny nacistami v rokoch 1942 až 1944. Luxemburčania sa 

hromadne vzbúrili a odmietli nastúpiť do nemeckej armády, za čo každý jeden z nich zaplatil životom. 

Takouto hrdinskou smrťou zahynulo 180 mladých ľudí v študentskom veku a ďalších takmer 50 ich 

rodinných príslušníkov. Stovky ľudí tiež boli odvedení do koncentračných táborov. Na konci roka 1944 

a v januári 1945 bola oblasť zapojená do nemeckej Ardénskej ofenzívy a bola ťažko bombardovaná. Po 

vojne dostalo mesto Wiltz prezývku „Mesto martýrov“. 

 Za obcou na vyvýšenom skalnom brale stojí rovnomenný zámok Wiltz v minulosti slúžiaci ako 

rezidencia grófov. Pevnosť tu stála už okolo 11. storočia, avšak najstaršia časť súčasnej stavby pochádza 

z polovice 13. storočia. Hlavné krídlo bolo úplne obnovené v roku 1631 a kaplnku dostavali na začiatku 18. 

storočia. Pýchou zámku je zachovalé schodisko z roku 1727 ako aj veľký amfiteáter na nádvorí, kde sa už 

v stredoveku konali divadelné predstavenia a dodnes tu usporadúvajú divadelný festival pod holým nebom. 

Dnes v priestoroch zámku sídlia dve múzeá. Jedno sa zaoberá históriu sladovníctva a výroby piva, to druhé 

mapuje históriu garbiarskeho (kožiarskeho) priemyslu. 

 

Cca 100 – 75 km - zámky na záberoch TV („Údolie siedmych zámkov“ - mimo trasy pretekov) 

 Zámok Vianden z vyvýšenej skalnatej pozície stráži údolie rieky Our. Bol budovaný už počas 

Rímskej ríše a najväčší rozkvet zažil v dobách Franskej ríše. Hrad bol nespočetnekrát rekonštruovaný 

a upravený, dnes tu odborníci narátali architektonické prvky až 9 rôznych slohov. Od roku 1977 patrí štátu 

(veľkovojvodstvu) a ten ho dal kompletne zrenovovať vrátane interiérov kaplnky a gotických vojenských 

priestorov. Z hradu bol očarený aj spisovateľ Victor Hugo, ktorý tu prežil niekoľko rokov počas exilu vo 

Vianden. 



Trasa Tour de France 2017 (© Cycling-Info.sk) 

Názov zámku Clervaux je odvodený od názvu kantónu, v ktorom sa nachádzame. V krásnej 

historickej budove z 12. storočia, ktorá bola zrekonštruovaná a zväčšená v 17 a 18. storočí dnes sídli 

Múzeum moderného umenia, v ktorom dominuje expozícia fotografií pôvodne amerického umelca Edwarda 

Steichena, ktorý však prijal luxemburské občianstvo a stal sa národným umelcom. 

Zámok Bourcheid je aktuálne v rekonštrukcií. Má trojuholníkový pôdorys a vďaka členitému terénu 

a priekopám je prístupný len zo severovýchodnej strany. Pôvodnú drevenú pevnosť tu v roku 1000 

nahradila kamenná stavba. V 13. a 14. storočí bolo doplnených 8 veží. Niekoľko storočí bola pevnosť 

majetkom šľachtického rodu Stolzenbourg. 

Zámok Grand Ansembourg bol dokončený v roku 1639 pre železiarenského magnáta Thomasa 

Bidarta, ktorý bol v tom čase jedným z najbohatších ľudí v Luxembursku. V roku 1719 boli pristavané bočné 

krídla, kde bol ubytovaný personál. Následne v 18. storočí sa stal majetkom šľachtickej rodiny Marchant 

Ansembourg ktorá tu dala dobudovať rozsiahle záhrady a sady. Dnes je areál otvorený pre verejnosť 

a konávajú sa tu rôzne výstavy a festivaly. 

 Benediktínsky kláštor (Abbey Saint-Maurice Saint-Maur) bol dokončený v roku 1910 

v neorománskom štýle a dodnes je tu aktívnych približne 30 mníchov a sídli tu aj kňazský seminár. 

 

95 km – Esch-sur-Sure 

 Malebná dedinka v skalnatom teréne bola kedysi známa najmä viacerými remeselnými odvetviami 

ako kováčstvo či garbiarstvo. Dnes tu rozkvitá hlavne cestovný ruch  Obci dominuje rovnomenný hrad z 10. 

storočia, ktorý vlastnili bratia – rytieri Godefroy a Henri de Boullion účastníci 1. križiackej výpravy. V tom 

čase mala pevnosť skromné rozmery – jednu obytnú vežu s rozlohou 8x8 m a priľahlú hospodársku budovu. 

V 15. storočí bola stavba spevnená a okolo celej osady bolo vybudované 450 m dlhé kamenné opevnenie. 

V 17. storočí bol hrad z veľkej časti zničený vojskami kráľa Ľudovíta XIV. V minulom storočí bola zrúcanina 

v majetku štátu, ten ho predal istému egyptskému investorovi, ktorý sľúbil rekonštrukciu, no nedokončil ju. 

Dnes je úplne obnovená len hlavná veža, ktorá je otvorená pre verejnosť. 

Nachádza sa tu aj jazero Heute Sure a umelá protipovodňová priehrada Esch-sur-Sure Dam. 

Ide o najväčšie jazero v krajine na ploche asi 360 hektárov, ktoré slúži ako centrum rekreácie, rybolovu, 

vodných športov. Priehrada a vodná elektráreň boli dokončené v 60. rokoch. Hrádza meria viac ako 47 m. 

 

54 km – Mamer 

 Táto obec je rodiskom dvoch významných športovcov. Pochádzal odtiaľto atlét Josy Barthel, ktorý 

na Olympijských hrách 1952 v Helsinkách získal zlato v behu na 1500 m a dodnes je jediným 

Luxemburčanom so zlatou medailou z OH. Bol tiež ministrom a je po ňom pomenovaný atletický a futbalový 

štadión v hlavnom meste Luxemburg. Druhým slávnym športovcom z Mamer je cyklista Nicolas Frantz 

víťaz Tour de France z rokov 1927 a 1928. Stal sa prvým cyklistom, ktorý išiel celú Tour od prvej do 

poslednej etapy v žltom drese. Bol druhým luxemburským víťazom Tour po Francoisovi Fabrovi (1909). 
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30,5 km – Esch-sur-Alzette 

 Je druhým najväčším sídlom v Luxembursku. Rozkvet zažilo v 2. polovici 19. storočia kedy sa tu 

začalo s ťažbou a spracovaním železa. Veľké oceliarne tu fungovali až do roku 2012 kedy boli zatvorené 

a vybavenie vysokých pecí bolo transportované do Číny. Počas 1. sv. vojny tu sídlilo nemecké velenia pod 

vedením princa Wilhelma a neskôr tu tiež vybudovali obrovskú provizórnu nemocnicu. Centrum mesta dýcha 

historickou atmosférou – sú tu budovy v secesnom a art-deco štýle ako aj neogotický Kostol sv. Jozefa z 18. 

storočia. V posledných rokoch sa mesto transformovalo z industriálneho centra na univerzitné a výskumné 

centrum. Miestny futbalový klub Jeunesse d'Esch je 27-násobným majstrom tunajšej najvyššej súťaže. 

V rokoch 1968 a 2006 bolo etapovým mesto Tour. Pred deviatimi rokmi sa tu finišovalo hromadným 

špurtom, ktorý si podmanil Robbie McEwen. 

 

27,5 km – Audun le Tiche (vjazd do Francúzska) 

 Mesto na rieke Alzette má najmä banskú, strojársku a zlievarenskú tradíciu. Stredobodom je Kostol 

Saint-François d'Assise generálne zrekonštruovaný v roku 1934. Oltár a kazateľnica pochádzajú z 

pôvodného kostola z 18. storočia. Majú tu veľký organ dovezený z Metz. 

Nájdeme tu 20 km dlhý historický železničný jednokolajový viadukt, ktorý vybudovali pre potreby 

niekdajších železorudných baní. V roku 1997 zatvorili dve hlavné štôlne, avšak ťažba v minoritnej časti 

areálu je aktívna dodnes. 

 

CIEĽ – Longwy 

 Historické mestečko v departemente Meurthe-et-Moselle, v regióne Lotrinsko bolo v minulosti 

významným baníckym a oceliarskym centrom. Takisto bolo známe tradičným galzúrovaným porcelánom. V 

80. rokoch boli veľké oceliarne koncernu Unimetal zatvorené čo spôsobilo masové nepokoje a demonštrácie. 

V historickom jadre sú zachovalé pôvodné stavby radnice, kúpeľov, kasárni a stredovekej pekárne. 

Citadela Longwy bola z veľkej časti zničená v roku 1914, zachovali sa dve vstupné brány a niekoľko 

vonkajších obranných stien a jedna vojenská bašta. Pôvodná radnica z roku 1731 bola neskôr prerobená 

a využívaná ako kláštor. Medzi dôležité pamiatky patrí aj Kostol sv. Dagoberta dokončený roku 1633, 

ktorý bol značne poškodený na konci 17. storočia počas obliehania mesta vojskami Ľudovíta XIV. Počas 

Francúzskej revolúcie tu zriadili vojenský sklad. Počas 1. sv. vojny bol kostol úplne zničený, znovu ho 

postavili a zväčšili v roku 1926. 

V susednej obci rovnomenného názvu sa nachádza zámok Cons-la-Grandville pôvodne vlastnený 

rytierom Dudonom de Cons účastníkom 1. krížovej výpravy v roku 1096. Následným vlastníkom usadlosti bol 

šľachtic Jean de Lamberyte, ktorého kráľ Ľudovít XIII. menoval guvernérom Longwy. V interiéri sa 

nachádzajú bohato zdobené kazetové stropy, dva mohutné kamenné krby a vstupná sieň s vytesaným 

rodinným erbom. V 19. storočí tu pribudli štylizované anglické záhrady. 

 


