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9. etapa, nedeľa 9. júla 2017 

181 km – horská, Nantua / Chambéry 

 

ŠTART – Nanuta 

 Odštartujeme v prekrásnej krajine obklopenej horami a 160 hektárovým jazerom Nanuta. Rovnako 

sa nazýva aj mesto, ktoré sa začalo rozvíjať na konci 9. storočia po založení veľkého benediktínskeho 

kláštora. V stredoveku sa tu zaoberali garbiarstvom a výrobou kožušín, takisto spracovaním dreva 

a nábytkárstvom. Dnes toto údolie prezývajú „údolím plastov“ pretože tu sídlia veľké chemické, 

elektrotechnické a baliarenské podniky. Krásne obnovené centrum mesta s radnicou z 18. storočia 

a historickou budovou Múzea departmentu Ain sú lákadlom pre turistov smerujúcich do Álp. Významným 

objektom je areál kláštora Abbeye de Saint-Michel založeného v 7. storočí sv. Amandom, biskupom 

z Maastrichtu. Kláštorný Kostol Sv. Petra patril už v 8. storočí medzi najväčšie v celej oblasti Ain a Savoy. 

V neskoršom stredoveku začal kláštor upadať, až napokon v roku 1788 ho dal definitívne rozpustiť kráľ 

Ľudovít XVI. Vnútorná výzdoba pochádza prevažne z 19. storočia vrátane vzácností ako fresky známeho 

autora Eugenea Delacroix a posledný zachovaný stále funkčný organ od Nicolasa Antoinea Léteho, ktorý bol 

kráľovským výrobcom organov. 

 

146 km – Barrage-de-Génissiat 

 Mohutná Génissiatská priehrada rozprestierajúca sa území departmentov Ain a Heute-Savoie bola 

otvorená v auguste 1948 a vlastní niekoľko prvenstiev: bola prvou priehradou na rieke Rhone postavenou 

provizórne v roku 1937. So svojimi 500 000 m3 betónu, výškou 104 m a šiestimi ultramodernými turbínami 

sa priehrada stala v roku 1949 najväčšou vodnou elektrárňou v krajine. Od aktuálnej turistickej sezóny 2017 

ju otvorili aj pre turistov a ponúkajú tu špeciálnu vyhliadkovú trasu. 

 

136 km – Veytrens-D’en-Haut 

 V katastri maličkej dediny patriacej pod správu mesta Bassy nájdeme unikátny renesančný kaštieľ 

Chateau de Clermont postavený v rokoch 1576-1580 pre Galloisa Regarda biskupa z Bagnorea, ktorý bol 

blízkym spolupracovníkom pápeža Pavla IV. Netradičná konštrukcia s veľkými galériami, oknami a balkónmi 

je ojedinelá pre celé Francúzsko. V roku 2006 tu zriadili kultúrne stredisko s viacerými výstavnými 

a koncertnými priestormi. 

 

130 km – Seyssel 

 Dvojtisícová obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Rhone, čo jej v minulosti umožnilo prekvitať 

vďaka výhodnej pozícií na vnútrozemských vodných cestách. Tradičnou je tu tiež výroba vín typu Vin et 

Roussette de Savoise. História obce je úzko spojená s históriou dediny Seyssel-Ain, na druhej strane rieky. 

Závesný most, ktorý spája obe obce, bol postavený v roku 1840. Na jednom z jeho pilierov sa týči socha 
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Panny Márie z bieleho mramoru, ktorá pochádza z niekdajšej kaplnky z 15. storočia. Táto kaplnka bola 

počas revolúcie zničená. Vo vnútri Kostola Saint-Blaise sa nachádza ďalšia soška Panny Márie ako 

ochrankyne všetkých námorníkov a rybárov. Stále sú tu zachované opevnenia mesta a starého zámku 

Chateau de Vens, ktoré sú svedectvom vojen medzi Francúzskom a kráľovstvom Piedmont-Sardinia. 

 

115 km – Sur-Lyand 

 Ide o obec celoročne žijúcu turizmom a športom. V okolí je upravovaných takmer 20 km lyžiarskych 

bežeckých trás. Okrem toho tu vo veľkom športujú skialpinisti, cyklisti a vyznávači adrenalínových športov 

ako sánkovanie, airboarding či akrobatické lyžovanie a snowboarding. Obec sa nachádza len 2 km pod 

vrcholom Col de-la-Biche (prvé stúpanie HC) v nadmorskej výške 1316 m a perfektným výhľadom na 

Mont Blanc. Tento kopec pred známejším Colombierom ešte nikdy nebol súčasťou Tour de France. 

 

91 km –Grand Colombier 

S nadmorskou výškou 1534 m n. m. je z neho pekný výhľad na údolie, mesto Culoz a Alpy. Je 

súčasťou pohoria Jura Massif, ktorého svahy sú typické úzkymi údoliami, tiesňavami a hustými zmiešanými 

lesmi. Nachádzajú sa tu aj rozsiahle močariská a rašeliniská Lavours, ktoré sú jednými z posledných zdrojov 

prírodnej rašeliny v Európe. V roku 1987 tu vytvorili prírodnú rezerváciu a ťažba bola zastavená. Vybudovali 

tu takmer 2,5 km dlhý nadzemný chodník, z ktorého sa dá pozorovať miestna príroda, napríklad niekoľko 

druhov voľne žijúcich koní. 

 

70 km – Chatel 

V malej obci je situovaný hrad Chateau de Montvéran 

postavený na konci 14. storočia grófom Pierre de Luyrieu. Okrem veží, 

ktoré boli upravované v 19. storočí je tento hrad takmer v rovnakej 

podobe ako pri jeho dokončení v roku 1316. Nesie meno veliteľa 

Montvérana, ktorému sa presne v roku 1000 podarilo z tohto územia 

vyhnať arabské kmene Serecénov. V zámkou bývala aj Henriette d’Angeville, ktorá v roku 1838 pokorila 

Mont Blanc ako vôbec prvá žena. 27. augusta 2016 na zámku oslavovali 700. výročie a konal sa tu veľký 

stredoveký festival. 

ZAUJÍMAVOSŤ - Na tomto hrade údajne koncom 19. storočia pracovali bratia Henri a Leon Serpollet, 

ktorí tu v roku 1888 vynašli prvú parnú lokomotívu, nazývanú aj „parná trojkolka Serpolletovcov.“ V 

priebehu nasledujúcich rokov sa títo bratia stali priekopníkmi automobilového priemyslu. Istý Armand 

Peugeut, dovtedy výrobca bicyklov, použil ich motor ako základ do svojho prvého automobilu Peugeot Type 

1. Postupne prešiel na spaľovacie motory, no tie sa masovo používali až po 1. sv. vojne. Rýchlostný rekord 

stále vlastnili automobily poháňané parou, v roku 1903 dosiahol rekord 120 km/h práve Henri Serpollet. 

Jeho brat Leon bol zase vôbec prvým držiteľom vodičského preukazu vo Francúzsku. 
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67 km - Culoz 

Nachádza sa na úpätí Colombieru na pravom brehu rieky Rhóne, kde v minulom storočí postavili až 

tri menšie vodné diela, ktoré slúžia na výrobu elektriny a na ochranu pred povodňami. Mesto je tiež 

dôležitým železničným uzlom. Tunajšie železničné nádražie otvoril v roku 1857 princ Jerome Napoleon, ktorý 

bol bratrancom Napoleona III. a mal titul vojvoda Savoye spolu s Victorom Emmanuelom II. kráľom 

Sardínie (budúci taliansky kráľ). Táto stanica má kľúčový význam na linke z Paríža do Ženevy. Mesto žije 

najmä z turistického ruchu a zo strojárstva. Nachádza sa tu veľká továreň na výrobu tepelných čerpadiel. Z 

kultúrnych akcií je najobľúbenejší Festival vína a lahôdok, ktorého 15. ročník by sa mal uskutočniť budúci 

víkend 15. a 16. júla 2017. Medzi známych rodákov patrí napríklad šprintér Christophe Lemaitre, ktorý je 

európskym šampiónom v behu na 100 m. Pred rokom tu finišovala podobná (15. etapa), ktorú ovládol 

pretekár z úniku – Kolumbijčan Jarlinson Pantano z IAM Cycling. 

 

62 km – Lavours 

 Obec s typickou horskou architektúrou a početnými vinicami, kde produkujú víno typu Bugey s 

ochrannou známkou ACC. V okolí obce sa nachádzajú rozsiahle rašeliniská, jeden z posledných zdrojov 

prírodnej rašeliny. Po zaradení územia to chránenej oblasti v roku 1987 sa ťažba úplne zastavila. Panoráme 

obce dominuje zámok Chateau de Lavours z prelomu 15. a 16 storočia. Pôvodne išlo o súčasť kláštora, 

ktorý bol v 17. storočí zrušený a objekt bol prestavaný na rezidenciu šľachty. 

  

59 km - Cressin-Rochefort 

Nájdeme tu zrúcaninu zámku Chateau de Rochefort-sur-Seran z 12. storočia. Na začiatku 15. 

storočia objekt vlastnili Amedée VII. vojvoda Savoie, ktorý ho následne daroval sudcovi Antoineovi de 

Gerbais. V rukách šľachty bol až do roku 1792, potom začal chátrať, až pokým sa v roku 1991 miestne 

združenie mládeže rozhodlo ruiny a okolitý areál vyčistiť a osadiť informačné tabule. 

 

52,5 km – Lucey 

 Chateau de Lucy je honosný opevnený dom týčiaci sa nad riekou Rhone zrekonštruovaný na 

začiatku 19. storočia podľa pôvodných plánov z 13. storočia. Mal viacero vlastníkov prevažne z vojenských 

kruhov vrátane plukovníka Benoita de Boigne, ktorý pôsobil v Indii, odkiaľ si priviezol manželku - anglickú 

šľachtičnú Adele Osmond. V súčasnosti je zámok v súkromných rukách a slúži ako centrála vinohradníctva. 

 

48 km – Jongieux-le-Haut 

 Obec má približne 300 obyvateľov, no počas turistickej sezóny sa tu pohybuje aj okolo 1000 ľudí. 

Ide o destináciu pre prestížnu a solventnú klientelu čo dokazuje množstvo luxusných penziónov, a takisto 

vyhľadávaná reštaurácia Morainières s michelinskou hviezdou pod vedením šéfkuchára Mickaëla Arnoulta. 

Dominantou celej oblasti je kráľovský kláštor Abbeye de Hautecombe umiestnený na okraji jazera 

Bourget. Bol založený v roku 1125 ako cisteriánsky kláštor, ktorý je aktívny až dodnes. Počas jeho takmer 
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900-ročnej histórie bol kláštor zatvorený len počas Francúzskej 

revolúcie keď, boli mnísi nútení utiecť až pod Mont Blanc, následne 

vyše 20 rokov pôsobili v severnom Taliansku. Na začiatku 19. storočia 

dal kláštor opraviť a zveľadiť savojský a sardínsky kráľ Karol Félix. 

V areáli kláštora sú rodinné hrobky savojských vojvodov, a taktiež 

posledného talianskeho kráľa Umberta II. 

 

26 km - Mont du Chat (1504 m n. m.) 

 Na kopec je naviazaných viacero mýtov. Takmer všetky sa týkajú názvu kopca, ktorý v preklade 

znamená „kopec mačky“ alebo „mačací kopec“. V minulosti tu údajne žila divoká mačka, ktorú podľa 

legendy zabili rytieri kráľa Artuša a od vojvodu za to získali pozemky v Chambery. Druhá legenda spomína 

miestneho francúzskeho rytiera, ktorý dostal požehnanie od kňaza aby usmrtil nebezpečného predátora. To 

sa mu podľa legendy podarilo, no pri zostupe z vrcholu vraj spadol a utopil sa v jazere Bourget. 

 Doposiaľ sa tu Tour išiel len jedenkrát, a to roku 1974. Vyhral Raymond Poulidor, ktorý získal jednu 

minútu na Eddyho Merckxa. Slávny Belgičan mu to však oplatil v nasledujúcej etape v Aix –les-Bains. 

 

13,5 km – Le-Bourget-du-Lac 

 Malé mestečko natiahnuté pozdĺž jazera Bourget bolo medzi 13. a 15. storočím jedným z hlavných 

centier vojvodstva Savoy, keďže sa tu nachádzal veľký zámok vojvodu neskôr zničený francúzskou 

kráľovskou armádou. Dnes je hlavným ťahúňom ekonomiky cestovný ruch, doprava a školstvo. Nachádza sa 

tu medzinárodné letisko Chambery, Univerzita Savoy a prestížny technologický inštitút Savoie Technolac. 

Z kultúrnych pamiatok vyniká románsky Kostol Saint-Laurent, ktorého interiérové oblúky vynikajú 

farebnosťou. Chrám bol už päťkrát rekonštruovaný, naposledy v roku 1901. Najstaršia čas vrátane 

historických hrobiek pochádza z 10. storočia. Väčšina súčasnej stavby pochádza z 15. storočia. 

 Jazero Bourget vzniklo roztopením ľadovca Wurm asi pred 19-tisíc rokmi. Ak nepočítame ženevské 

jazero, ktoré je z väčšej časti na území Švajčiarska, tak Bourget je najväčším ľadovcovým jazerom vo 

Francúzsku s rozlohou 4450 hektárov a priemernou hĺbkou 80 m. Je chránenou prírodnou rezerváciou 

s výskytom množstva druhov chránených vtákov. Na východnom brehu sa nachádza významné kúpeľné 

stredisko Aix-les-Bains. 

 

CIEĽ – Chambery 

 Od 12. storočia hlavné mesto historického regiónu (grófstva, neskôr vojvodstva) Savoy 

rozprestierajúceho sa v horskom teréne medzi dnešným Francúzskom, Talianskom a Švajčiarskom. V roku 

1562 bolo administratívne centrum premiestnené do Turína a Chambery začalo strácať na dôležitosti. 

V období od 1792 do 1815 a neskôr od roku 1860 až do súčasnosti je tento región súčasťou Francúzska. 

V roku 1944 tu zažili mohutné bombardovanie, ktoré sa významne dotklo aj historického centra. Napriek 

tomu ho dnes nazývajú „mestom umenia a histórie“ s viacerými meštiackymi domami zo 16. storočia 
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s tradičnými savojskými farebnými fasádami. Z tohto mesta pochádzajú slávne osobnosti ako Jean-Jacques 

Rousseau popredný osvietenecký filozof, Jospeh de Maistre, svojský šľachtic, ktorý patril medzi hlavných 

anti-revolučných filozofov, či Jean-Pierre Amat viacnásobný majster sveta a olympijsky víťaz v streľbe, 

v súčasnosti strelecký tréner francúzskej biatlonovej reprezentácie. 

Stredobodom je bývalé opevnené sídlo vojvodov Chateau des 

Ducs de Savoie z 11. storočia. Sídlil tu aj najsilnejší savojský panovník 

Amedée V., ktorý získal mnohé územia najmä v Taliansku. Zámok bol 

postupne rozširovaný panovníkom Karlom Felixom, ale takisto aj 

Napleonom počas jeho vojenských ťažení v strednej a východnej Európe. 

V roku 1860 po definitívnom pripojení ku Francúzsku bol zverený do správy 

novovytvorenému departmentu Savoie a na osobnú žiadosť Napoleona III. bol opäť obnovený do pôvodnej 

krásy a dokonca bolo pristavané ďalšie krídlo. V súčasnosti je pamiatka sídlom krajského súdu. 

Katedrála Saint-Francois-de-Sales v historickom centre mesta pochádza z 15. storočia a stojí na 

základoch niekdajšieho františkánskeho kláštora. Katedrálou sa stala v roku 1779, keď bolo v Chambery 

vytvorené biskupstvo, v roku 1817 tu dokonca zriadili arcibiskupstvo. Gotický interiér je popretkávaný 

hodnotnými sochárskymi, rezbárskymi a výtvarnými umeleckými dielami. Patrí k najkrajším chrámom vo 

východnom Francúzsku. 

 


