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17. etapa, streda 19. júla 2017 

183 km – horská, La Mure / Serre-Chevalier 

 

ŠTART – La Mure 

 V nadmorskej výške 890 m v srdci regiónu Dauphiné v departmente Isére približne uprostred kopcov 

Matheysin Plateau leží dedina, ktorá bola v prvej polovici 16. storočia založená úplne nanovo, pretože počas 

náboženských vojen ju vypálili a zničili. V roku 1997 tu zatvorili veľké uhoľné bane, čo znamenalo stagnáciu 

regiónu a odliv obyvateľstva do väčších sídiel ako Grenoble a pod. Nachádza sa tu Kostol Notre-Dame de 

L'Assemption v neo-románskom a gotickom štýle dokončený v roku 1901 s netradičnou modro-bielou 

fasádou a 60 m vysokou zvonicou. Zašlú slávu La Mure pripomína honosná neo-renesančná radnica z roku 

1892, ktorú prestavali z niekdajšej nemocnice. Na vrchole prosperity v období plného vyťaženia baní na 

konci 19. storočia sa tu postavili nové námestia, železničné stanice, nemocnice, kúpele a pod. Viaceré tieto 

stavby sú dnes architektonickými pamiatkami. 

 

152 km - Col d'Omon (5,1 km; 6,7 %)(2. kategória) 

Tour de France tadeto prechádzala doteraz šesťkrát, prvýkrát v roku 1966 a naposledy v roku 2014, 

kedy etapu s finálny stúpaním na Alpe d'Huez vyhral Christophe Riblon. V roku 2002 prešiel stúpaním ako 

prvý Axel Merckx, syn legendárneho Eddyho Merckxa, Axel nedosiahol také úspechy ako jeho otec, ale na 

Tour de France skončil aj na výbornom desiatom mieste v roku 1998 pri triumfe Pantaniho. 

 

135 km – Allemont (šprintérska prémia) 

Alpská obec ležiaca na brehu jazera Lac du Verney, pozdĺž ktorého prejde poltón takmer 1 km. 

Kamenná priehrada fungujúca na gravitačnom princípe bola postavená v období 1979-84. Spoločne s väčšou 

severnejšou priehradou na jazere Eau d’Olle tvoria systém vodných elektrární Grand Maison Hydro-Eelectric. 

Cez severné jazero prechádza pontónový most Viaduct Eau d’Olle, ktorý je postavený z jedného kusu 

železobetónovej konštrukcie. 

 

104 km - Col de la Croix de Fer (stúpanie HC) 

Srdce masívu Grandes Rousses leží v nadmorskej výške 2068 m n. m. Šprintérska prémia HC 

kategórie meria 22,4 km a má priemerný sklon takmer 7%. Náročné stúpanie potrápi cyklistov najmä v 

strede kopca, kde sú tri úseky so sklonom tesne nad 10 %. 

 

99,5 km - Saint-Sorvin-d'Arves 

Ďalšia obec spadajúca pod lyžiarske stredisko Les Sybelles Skiing Range. V katastri obce 

vybudovaných päť zjazdoviek a sedačková lanovka. Obec v roku 2001 získala certifikát originality na syry 

druhu beaufort. Jeden z najkvalitnejších tvrdých syrov vyrobený zo surového kravského mlieka sa môže 
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pod týmto názvom vyrábať len v oblasti La Chambre, najmä v okolí dedinky Beaufort. Dedine dominuje 

Kostol sv. Saturnina postavený v roku 1603. Typickou črtou tohto chrámu sú smútočné vence v interiéry 

zavesené po stranách kostola. Ľudia ich nenosia na blízky cintorín, pretože pri veternom počasí by nemali 

dlhú trvácnosť, preto ich ukladajú do kostola. 

 

84 km - La Toussuire 

Obec asi 2 km mimo trasy etapy. V minulosti sa na tunajšej náhornej plošine pásli veľké stáda oviec, 

čo bolo v 20. a 21. storočí značne obmedzené výstavbou hotelov a zjazdoviek. Už v januári 1923 sa tu 

konali jedni z prvých oficiálnych lyžiarskych pretekov. Tento areál je súčasťou veľkého lyžiarskeho centra 

Les Sybelles (4. najväčšie v Európe), ktoré spája dediny La Toussuire, Le Corbier, Les Bottières, Saint-

Jean-d'Arves, Saint-Sorlin-d'Arves, Saint-Colomban-des-Villards a celkovo ponúka vyše 120 zjazdovkových 

trás. Na týchto zjazdovkách vyrástli mnohí známi lyžiari: Jean-Pierre a Jean-Noel Augertovci, Vanessa 

a JeanPierre Vidalovci, či Lionel Bonnel. Počas letných mesiacov tieto kopce patria najmä cyklistom, no v La 

Toussuire má tréningové stredisko aj napríklad francúzska volejbalová reprezentácia, ktorá tu v minulosti 

odohrala aj niekoľko medzištátnych zápasov. V obci zloženej najmä z hotelov a apartmánov sa nachádza 

kaplnka s príznačným názvom Notre-Dame du Ski. 

 

80 km – La Bettaz 

Dedinka patrí administratívne pod väčšie sídlo Saint-Jean-de-Maurienne, no je známa v celom 

Francúzsku svojou veľkou baňou na sadru o rozlohe viac ako 40 hektárov. Ťaží sa tu od roku 1981 

prevažne povrchovým spôsobom a najväčším odberateľom tejto bane je veľká fabrika na výrobu 

sadrokartónu V Chambéry. Ťažobná spoločnosť Placoplatre sa zaviazala, že po ukončení ťažby vráti 

prostredie do pôvodnej zelenej podoby. 

 

77 km - Saint-Jean-de-Maurienne 

V 6. storočí tu svätý Thécle preniesol relikvie Sv. Jána Krstiteľa z egyptskej Alexandrie, čo znamenalo 

obrovský rozmach tohto mesta i celého údolia Maurienne. Mesto bolo i je strategické najmä kvôli blízkosti 

dvoch veľmi dôležitých alpských priesmykov Domaine des Sybelles, o ktoré sa viedli boje vo viacerých 

vojnách. V nedávnej minulosti mesto prosperovalo hlavne kvôli veľkej fabrike na výrobu hliníku, tá však v 

posledných rokoch znížila stavy po zlúčení s nemeckým gigantom Trimet, ktorý je svetovým lídrom v 

produkcií hliníka. Na počesť spomínaných udalostí zo 6. storočia tu dala cirkev postaviť Katedrálu Jána 

Krstiteľa, ktorá sa s prestávkami budovala od konca 11. do 15. storočia. Stavba je veľkým mixom 

umeleckých smerov, románsku loď dopĺňa gotické priečelie s troma stĺpmi a výrazne zdobený strop. Vo 

veľmi dobrom stave sú zachované maľované okná s motívmi sv. Jána Krstiteľa. Vysoká gotická zvonica bola 

zničená v 18. storočí. V roku 1958 bola v podzemí objavená krypta, v ktorej boli pravdepodobne uložené 

pozostatky Jána Krstiteľa. Vedľa katedrály stojí budova kláštora z roku 1450. 
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64 km – Saint-Michel-de-Maurienne 

Nachádza sa tu niekoľko pekných historických pamiatok vrátane veže La Tour Marchal zo 14. 

storočia, Kostola Nanebovzatia Panny Márie z konca 12. storočia s vysokou románskou zvonicou, ako aj 

staré centrum obce s kľukatými uličkami a historickou dlažbou. Turisti radi navštevujú tunajšie múzeum 

L’Espace alu Musée de L’Aluminuim, ktoré ponúka prehľad histórie ťažby a spracovania hliníka a ostatných 

nerastných surovín v Alpách. Najmä prehľad histórie ťažby v oblasti Saint-Jean-Maurienne, kde sa nachádza 

jedna z najväčších hliníkarní vo Francúzsku. 

 

46 km - Valloire 

Obec pod Galibierom je súčasťou lyžiarskeho strediska na tomto slávnom štíte. Ponúka najmä 30 km 

trás pre bežecké lyžovanie a celkovo sa vyznačuje veľmi pokojnou a rodinnou atmosférou na rozdiel od 

viacerých masových komerčných stredísk. Každý rok tu zaručujú vynikajúce snehové podmienky od konca 

novembra do apríla. Obec tvorí celkovo 17 osád v priesmyku Galibiera – túto oblasť nazývajú aj „zlaté 

údolie“ (golden walley). 

Z pamiatok sa tu dá obdivovať hlavne Kostol Nanebovzatia Panny Márie dokončený koncom 17. 

storočia. Celá stavba má znaky rýdzo barokového štýlu, čo z nej robí vzácnu architektonickú pamiatku. 

Nachádza sa tu vyrezávaný barokový oltár so vzácnym 10-metrovým triptychovým obrazom. Počas stavby 

chrámu výrazne pomáhali dedinčania, ktorí sem zo svojich fariem priniesli všetok stavebný materiál. 

 

32 km - Les Granges 

Maličká osada v stúpaní na Galibier, v ktorej od roku 2011 stojí pamätník Le Monument Pantani. Bol 

postavený z iniciatívy talianskeho fanúšikovského hnutia Pantani Forever a jeho zakladateľa Sergia 

Piumentta pri príležitosti 100. výročia Tour de France na Galibieri. 

 

27,5 km – Col du Galibier (stúpanie HC): dĺžka 17,7 km; sklon 6,9 % 

 Vrchol v nadmorskej výške 2645 m je situovaný medzi kopcami Massif d'Arvan-VIllard a Massif des 

Cerces. Ide o piaty najvyššie položený horský priechod vo Francúzsku otvorený pre automobilovú dopravu 

v roku 1879, pričom v roku 1891 bol dokončený nový tunel. Tour de France sa na vrchol stúpania prvý raz 

pozrela v roku 1911, odvtedy sa tu odohrali najkrajšie súboje mnohých kráľovských etáp. Na úpätí kopca 

nájdeme Monument Henriho Desgrangea z roku 1949, ktorý bol kompletne zrenovovaný v roku 2002. 

Ide o spomienku na jedného z dvoch „otcov Tour de France“ - Henri Desgrange a Georges Lefevre, ktorí 

v roku 1902 organizovali prvú edíciu Tour. Desgrange (1865-1940) bol takisto pretekárom, ktorý vlastnil 12 

dráhových rekordov, po skončení kariéry pôsobil ako cyklistický žurnalista. 

 

7 km – Le Monetier-les-Bains 

 Názov obce je odvodený od benediktínskeho kláštora založeného v 9. storočí opátom Eldradem 

z Novalése, ktorý bol neskôr vyhlásený za svätého, keďže zázračne liečil ľudí po uštipnutí jedovatými hadmi. 
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Dnes ide o malebnú alpskú turistickú destináciu so starobylým centrom s drevenými terasami, historickou 

radnicou a fontánou z ružového mramoru. Kostol Saint-Marcellin pochádza z 15. storočia a je klasifikovaný 

do ojedinelého umeleckého smeru – Briançon, typického pre horské kostolíky. Nachádzajú sa tu dva 

termálne pramene s teplotou 35 a 38° C, ktoré boli v minulosti zdrojom pre kúpele, tie však boli zatvorené v 

80. rokoch minulého storočia. V 19. storočí tu ťažili uhlie typu antracit. 

 

CIEĽ – Serre Chevalier 

 Ak zoberieme do úvahy dĺžku, upravovaných lyžiarskych tratí, ide o najväčšie stredisko zimných 

športov v južných Alpách rozprestierajúce sa v rozsiahlom údolí La Guisane medzi mestečkami Briançon a Le 

Monetier-les-Bains. Rezort bol otvorený v roku 1941 vrátane kabínovej lanovky z Chantemerle na vrchol 

Serre Chevalier vo výške 2483 m n. m. Od roku 2011 sa z marketingových dôvodov všetky zjazdovky v údolí 

o rozlohe 410 hektárov začali prezentovať pod spoločnou značkou Serre Chevalier Vallée. Geograficky 

zaberá celé toto územie takmer 3900 hektárov. Pre zjazdárov je tu pripravených 100 trás, pričom 13 z nich 

patrí do najťažšej expertnej náročnosti. Nachádza sa tu aj 8 okruhov pre bežkárov a menší biatlonový areál. 

Ide o jedno z hlavných centier pre horských cyklistov, s oficiálnym areálom francúzskej cyklistickej únie so 

44-variantovým MTB areálom (Grand Briançonnais mountain-biking). Ambasádorom rezortu Serre Chevalier 

je miestny rodák snowboardista Pierre Vaultier – olympijský víťaz v snowboard-crosse z OH 2014 v Soči, 5-

násobný držiteľ malého krištáľového glóbusu. 


