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16. etapa, utorok 18. júla 2017 

165 km – zvlnená, Le Puy-en-Velay / Romans-sur-Isère 

 

ŠTART – Le Puy-en-Velay 

 V minulosti jedno z najväčší galských centier a od 6. storočia hlavné mesto kniežatstva Vellavi, 

neskôr vojvodstva Guyenne, ktoré bolo významným katolíckym centrom a súčasťou kráľovstva počas celého 

stredoveku. Už od 10. storočia sa tu konali tzv. „púte Čiernej Panny“ a mesto bolo aj súčasťou historickej 

cesty Via Podiensis do Santiaga de Compostela, vďaka čomu získalo veľkú popularitu. Udržiavajú sa tu aj 

niekoľko stáročné tradície čipkárstva a bylinkárstva spojené s výrobou tradičného likéru. Mesto je rozdelené 

na dve časti. V starom historickom centre sú pozostatky obranných valov, strážna veža Pannesac a mestská 

brána Saint-Georges. V južnej modernej časti 19-tisícového Le Puy sú hlavne obytné a komerčne štvrte. 

 Medzi množstvo kultúrnych pamiatok môžeme zaradiť sochu Notre-Dame de France postavenú 

potom čo generál Pelissier 8. septembra 1855 vyhral bitku proti Rusom pri Sevastopole. Rozhodlo sa, že 200 

kanónov zhabaných nepriateľovi bude roztavených a premenených na sochu, ktorú farnosť Le Puy prisľúbila 

venovať Panne Márii. Autorom diela je sochár Jean-Marie Bonnassieux, ktorý ju predstavil v septembri 1860 

pred 120-tisíc pútnikmi. S podstavcom má výšku 22 m a hmotnosť 835 ton. 

 Katedrála Notre-Dame bola postavená na kopci Anis na mieste kostola z 5. storočia. Masívny príliv 

pútnikov v 12. storočí spôsobil, že chrám bolo potrebné výrazne rozšíriť. V 19. storočí bola budova 

prestavaná, ale zachoval sa celý strop so šiestimi kupolami a pozoruhodnými nástennými freskami. 

Kompletná obnova v rokoch 1994 až 1999 umožnila opätovné otvorenie hlavného schodiska uzavretého v 

18. storočí. Bol inštalovaný nový organ i oltár pútnikov pozdĺž východnej steny so sochou Čiernej Panny. 

Katedrála bola zaradená do zoznamu svetového dedičstva UNESCO v roku 1998. 

 

129 km – Le Chambon-sur-Lignon 

 Jediná obec vo Francúzsku, ktorá ako celok po 2. sv. vojne dostala ocenenie Spravodliví medzi 

národmi za pomoc a záchranu životov prenasledovaných Židov počas holokaustu. O pomoc stovkám Židom 

sa v tejto dedine zaslúžil najmä protestantskí kňaz Anndré Trocme so svojou ženou, no v ukrývaní 

utečencov pomáhala celá obec. Le Chambon odmietol uznať kolaborantskú vládu vo Vichy už od jej 

začiatkov. Obyvatelia sa tak rozhodli na základe histórie, keďže ich predkovia zo 16. storočia sa nezlomne 

bránili pred útokmi katolíkov počas Náboženských vojen. Z obce a celej planiny Plateau Vivarias-Lignon sa 

stala bašta odporu proti Nemcom za finančnej a materiálnej pomoci švajčiarskeho Červeného kríža, 

francúzskeho Spolku na záchranu židovských detí a Združenia amerických partizánov. Podarilo sa tu 

zorganizovať niekoľko leteckých presunov židovských utečencov na druhú stranu Álp do neutrálneho 

Švajčiarska. Cenu Spravodliví medzi národmi získalo doposiaľ viac ako 20-tisíc jednotlivcov, vrátane jednej 

z najväčších hviezd histórie cyklistiky – Gina Bartaliho, ktorý v Taliansku pomáhal s výrobou a pašovaním 

falošných pasov pre židov, ktorí tak mohli emigrovať hlavne do USA. 
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107 km – Saint-Bonnet-le-Froid 

 Mestečko známe predovšetkým špičkovou gastronómiou s dvoma reštauráciami ocenenými 

michelinskými hviezdami. Najmä podnik Le Clos des Cimes šéfkuchára Régisa Marcona má až tri takéto 

ocenenia a preslávili ho najmä jedná z miestnych produktov ako huby či zelená šošovica. 

 Asi 2 km po prejazde touto obcou pelotón prejde popod kopec Col des Baraques s nadmorskou 

výškou 1074 m cez rovnomenný priesmyk, ktorý je tradične súčasťou motoristických pretekov Rally Monte-

Carlo. Nachádza sa tu aj významná ornitologická pozorovateľňa. 

 

95 km – Lalouvesc 

 Obec leží v nadmorskej výške 1082 m na úpätí kopca Mont Besset. Vznikla až v 19. storočí, keďže 

v minulosti sa na tomto mieste nachádzalo jazero. Dokazuje to aj názov námestia Palce du Lac, na ktorom 

sa každý štvrtok popoludní koná veľký trh. Známym rodákom z tejto oblasti je svätý Régis celým menom 

Saint-Jean-Francois Régis – jeden z prvých jezuitských misionárov, ktorého Vatikán vyhlásil za svätého. Na 

jeho počesť tu v roku 1877 postavili Baziliku Saint-Régis Sainte-Agathe v neobyzantskom štýle 

s niekoľkými románskymi prvkami a zaujímavou žulovou fasádou. Sú tu umiestnené jeho pozostatky 

a chrám je taktiež pútnickým miestom. 

 Asi 4,5 km za obcou nasleduje krátke stúpanie Col du Marchand, ktoré v roku 2011 premenovali po 

miestnom výnimočnom nadšencovi cyklistiky Robertovi Marchandovi (1911) na počesť jeho výstupu vo veku 

100 rokov. Marchand je držiteľom štyroch rekordov v pretekoch na 100 km v kategóriách masters do 80 

rokov a do 100 rokov. Naposledy tu R. Marchand vyšiel ako 103-ročný v roku 2014 (trasa viac ako 10 km). 

 

81,5 km – Saint-Félicien 

 Je každoročne dejiskom športového podujatia Ardéchoise – najväčšieho stretnutia amatérskych 

cyklistov v Európe, kde sa každý rok zúčastní okolo 140-tisíc hobby cyklistov. Práve v Saint-Félicien je 

centrum zrazu, ako aj štart a cieľ malej amatérskej Tour prechádzajúcej cez 160 obcí. Ide takisto o známu 

agroturistickú destináciu so špecialitami ako tradičný kozí syr, sladký tvaroh, či viaceré pokrmy z kozieho 

mäsa, alebo tradičné buchty s náplňou z lesných plodov ako čučoriedky či jahody. Zaujímavosťou je, že 

v obci sa z 85 % vyrába kozí syr, no ochrannú známu AOC s názvom Saint-Félicien získal polotvrdý syr 

z kravského mlieka. 

 

cca 70 – 50 km - rieka Rhone (rieka Róna) - Pramení na území Švajčiarska na okraji ľadovca Furka 

v nadmorskej výške 2300 m n. m. Po zdolaní Álp sa vlieva do Ženevského jazera a následne priteká do 

pohoria Jura cez údolie Bellegarde. Vytvára tak hranicu medzi pohoriami Jura a Alpy. Tesne pred mestom 

Lyon sa spája s veľkým prítokom, riekou Ain. V dolnom toku naberie ďalších sedem veľkých prítokov (napr. 

Saone, Ardéche, Isére, Drome), až sa po 813 km vlieva do Stredozemného mora v delte Camargue. 
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56 km – Tournon-sur-Rhone 

 Hneď pri vstupe do obce zaujme 6 m vysoká socha Panny Márie umiestnená na obrannej veži 

Hospice, ktorá je pozostatkom niekdajšieho opevneného kláštora. Socha má už 158 rokov, no na súčasnom 

mieste stojí len od 70. rokov minulého storočia, predtým sa vynímala na strednom pilieri starého 

kamenného mosta, no miestni sa obávali o jej zničenie vplyvom povodní, tak ju presunuli na vyvýšené 

miesto nad mestom. Kaštieľ Chateau de Tournon stojí na ruinách rímskej rozhľadne a neskoršieho hradu 

z 10. storočia. V 16. storočí dal objekt zrekonštruovať gróf Francois II. de Tournon, ktorého rodina patrila 

k hlavným komorníkom francúzskych kráľov. Od roku 1928 sa tu nachádza Múzeum regiónu Rhone 

s viacerými grófskymi apartmánmi zo 17. storočia a s bohatou zbierkou obrazov z 18. a 19. storočia. 

Historicko-technickou pamiatkou je aj most Marca Seguina pomenovaný po vynálezcovi, ktorý sa 

venoval konštrukcií mostov a zdokonalil využitie kovových lán na závesných mostoch, tak aby bolo možné 

prekonať aj veľmi široké rieky. Práve most v Tournon z roku 1849 bol jedným z prvých s touto 

technológiou. Na 100. výročie postavenia tohto mostu bol roku 1958 otvorený nový závesný most Gustava 

Toursiera, pomenovaný po zakladateľovi Združenia obcí na Rhone, ktorá už v roku 1929 združovala 90 % 

obcí na Rhone od prameňa v Švajčiarsku až po ústie do Stredozemného mora v južnom Francúzsku. 

 

52 km - Tain-L’Hermitage 

 Tradičná vinárska oblasť Hermitage s 80 licencovanými vinárstvami na 136 hektároch úrodnej 

pôdy na ľavom brehu rieky Rhone. S vinárstvom tu začal už v 13. storočí rytier Gaspard de Sterimberg, 

ktorý sa po návrate z jednej z krížových výprav rozhodol dožiť život na vidieku v úzadí a začal tak pestovať 

vinič na tunajších svahoch Tain. Oficiálne uznaná ochranná známka AOC od roku 1937 ohraničila tri 

mikroregióny Les Bessard, Méal, a Greffieux, ktoré môžu vyrábať biele a červené vína L’Hermitage. Obe 

druhy vín sú typické veľmi výraznou chuťou a arómou.  

 

32 km – Saint-Donat-sur-L’Herbasse 

 Na konci 8. storočia toto mesto založil Corbus, biskup z Grenoble, ktorý tu počas vojny s arabskými 

kmeňmi Saracénov ukryl relikvie svätého Donata. Po skončení vojen sa mesto rozrástlo a postavili tu kláštor 

(dnešný palác Delphinal) s Kostolom Saint-Pierre Saint-Paul. V 16. storočí počas Náboženských vojen 

bolo mesto zlynčované a relikvie svätého Donata sa navždy stratili. Od roku 1603 ruiny postupne opravovali 

jezuitskí mnísi, ktorí tu pôsobili do 18. storočia. Následne objekt odkúpila obec. Nachádza sa tu jeden 

z najväčších organov vo Francúzsku pochádzajúci z roku 1968 od majstra Curta Schwenkedla zostrojený 

špeciálne na symfónie Johanna Sebastiana Bacha. 

 

18,5 km – Chateauneuf-sur-Isere 

 V celej oblasti nájdeme viacero pozostatkov prítomnosti Rimanov. Vie sa, že tadiaľto viedla historická 

cesta Via Agrippa spájajúca dnešné mestá Vienne a Arles. Taktiež sa tu ťažil stavebný materiál, ako bridlice 

a pieskovce typu molasa, ktoré sa využili na stavbu katedrály vo Valence a ďalších typických chrámov 
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v tejto oblasti. Medzi ne patria dve z tejto obce a to: Kostol Saint-Thomas dokončený v roku 1204. 

Zasvätili ho svätému Thomasovi, ktorý je patrónom architektov a staviteľov. Za zmienku stojí i Kaplnka 

Saint-Hugues postavená v roku 1809 v neogotickom slohu zasvätená Svätému Huguesovi, biskupovi 

z Grenoble z 11. storočia. V súčasnosti je hlavným zdrojom obživy v tomto regióne poľnohospodárstvo, 

Chateauneuf patrí k obciam s najväčšou produkciou broskýň v celom Francúzsku. 

 

10 km – Alixan 

 Obec so zaujímavou históriou, ktorú ovplyvnila najmä skupina gangstrov Chauffeurs de la Drome, 

ktorá v prvej dekáde 20. storočia prepadávala bohatých obyvateľov v celom departmente a násilím ich 

nútila vydať všetky cennosti. Údajne im vkladali ruky a nohy do krbov, čo malo za následok až 18 obetí. 

Proti tomuto rozsiahlemu gangu prezident Clémenceau zriadil špeciálnu policajnú jednotku Tiger Brigades. 

 

3 km – Bourg-de-Péage 

Mesto začalo rozkvitať v 11. storočí, keď tu bol postavený jeden z mála mostov cez rieku Isére. 

Postavili ho mnísi z opátstva sv. Bernarda. V stredoveku bol most strategickou lokalitou, o ktorú sa viedli 

viaceré bitky, no paradoxne, bol zničený povodňami. Bourg de Péage v minulosti žilo najmä z obchodu a 

dopravy, v súčasnosti sa jeho populácia zmenšuje (10-tisíc obyvateľov), obec tak získava vidiecky ráz. 

V roku 2015 tu začínala 16. etapa do Gap, v ktorej sa radoval Plaza Molina. V roku 2010 tu v 12. 

etape zvíťazil Joaquim Rodriguez. 

 

CIEĽ - Romans-sur-Isere 

 S mestom Bourg-de-Péage ich delí len rieka Isére. Spoločne tvoria sídlo s populáciou takmer 50-tisíc 

obyvateľov. Založenie mesta sa datuje na rozhranie 8. a 9. storočia spoločne so založením benediktínskeho 

kláštora Abbeye de Saint-Bernard. V minulosti sa tu nachádzali vychýrené kožiarske a obuvnícke dielne. 

Z mesta pochádza aj Alain Manoukian, jeden z najznámejších výrobcov luxusných topánok.  

Atraktívne centrum mesta pozostáva z meštiackych domov z 15. a 16. storočia v honosnej gotickej 

a neskoršej talianskej renesančnej architektúre, ako aj z zo starého kamenného mosta Pont Vieux z 18. 

storočia. Na brehu rieky zaujme gotická stavba Kostola Saint-Bernard zo 16. a 17. storočia. Je tretím 

chrámom stojacim na tomto mieste, keďže predošlé dva boli zničené vo vojnách. Prvý kostol tu dal v 10. 

storočí postaviť Léger, biskup z Vienne. Po jeho vyhorení tu postavili benediktínsky kostol, ktorý bol neskôr 

takisto zničený. Na súčasnej stavbe sú pozoruhodné najmä pôvodné vitráže okien od nemeckého umelca 

Georga Ettla, ako aj 36 m vysoká románska zvonica, ktorú tu pristavali z typických pieskovcov typu molasa 

z neďalekých lomov. Druhý Kostol Notre-Dame-de-Lourdes dokončili v roku 1940 so 7 m vysokou 

sochou Panny Márie na vrchole zvonice, ktorá dohliada na námestie Place de Jean Jaurés z výšky 45 m. 

 Je etapovým centrom Tour vôbec po prvýkrát, i keď neraz sa tu išla etapa Paríž-Nice. Minulý rok tu 

ovládol šprintérsky dojazd Nacer Bouhanni. Rodákom z tohto mesta je Pierre Latour, jazdec tímu AG2R La 

Mondiale. 


