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

19. etapa, piatok 21. júla 2017 

222 km – zvlnená, Embrun / Salon-de-Provence 

 

ŠTART – Embrun 

 Mesto v stredoveku patrilo ku komplexu pohraničných pevností Vauban a zažilo viacero konfliktov 

s talianskymi mestskými štátmi či s Mussoliniho fašistickými jednotkami na začiatku 2. sv. vojny. Dnes je 

významné veľkou priehradou a vodnou elektrárňou Le Plan D’Eau D’Embrun na jazere Serre Poncon, ktorá 

chráni blízke údolia pred povodňami. V roku 1843 tu katastrofická povodeň zabila údajne 20% populácie 

mesta. Embrun je jednou z turistických brán do Národného parku Ecrins. V centre mesta zaujme Kostol 

Notre-Dame-du-Réal, ktorý bol už od 12. storočia arcibiskupským chrámom, je označovaný za 

najvýznamnejší kostol vo francúzskych Alpách. Má viaceré prvky talianskej architektúry, najmä 

lombardského typu. Po rekonštrukcií v 19. storočí získal vstupný portál v neo-románskom slohu. 

Dominantou celého údolia je kostolná zvonica Tour Brune z 13. storočia. Interiér kostola je bohato zdobený 

vzácnymi sochami s bieleho a čierneho mramoru. 

 

191 km – Belvédere-du-Barrage-de-Serre-Poncon 

 Umelá vodná priehrada Serre-Poncon so 123 m vysokou hrádzou bola dokončená v roku 1961. 

Na stavbe pracovalo vyše 3000 ľudí a pred zaplavením celého údolia sa muselo presídliť viac ako 1500 

obyvateľov aby vznikla najväčšia kompenzačná priehrada v  Európe s objemom 14 miliónov m3 a so 16 

vodnými turbínami na výroby elektriny. Ide o hlavnú protipovodňovú zábranu v regióne Durannce, a tiež 

o dôležitú zásobáreň pitnej vody pre juhovýchodné Francúzsko a oblasti Sisteron a Marseille. 

 

140 km – Sisteron 

 Mesto so strategickou polohou, v čase Ríma tu prechádzala cesta Via Domitia spájajúca Taliansko 

s údolím rieky Rhone, počas Náboženských vojen sa tu odohrali jedni z najkrvavejších bojov medzi 

protestantmi a katolíkmi, v neskoršom stredoveku tadiaľto viedla dôležitá napoleónska cesta. Sisteron je vo 

Francúzsku prezývaný aj „brána do Provence“. Je dôležitým poľnohospodárskym centrom s vysokou 

produkciou olivového oleja a s rozsiahlymi ovčími farmami. Nájdeme tu Katedrálu Notre-Dame-des-

Pommiers z 12. storočia, prestavanú v 16. storočí v románskom štýle ovplyvnenom talianskou 

architektúrou lombardského typu. Celé centrum mesta tvoria historické domy zo 14. až 17. storočia 

a stredobodom je pevnosť La Citadelle de Sisteron, ktorú sám kráľ Henrich IV. označil za najsilnejšiu 

v celom kráľovstve. Skalnaté bralo nad mestom bolo opevnené už od nepamäti, no od 12. storočia tu 

vybudovali obranný komplex kráľovskej pevnosti. Ten bol vylepšený do súčasnej podoby na rozmedzí 16. 

a 17. storočia. Je dielom vojenského architekta Jeana Sarrazina, elitného staviteľa pevností. 

V Náboženských vojnách sa katolíkom podarilo ubrániť mesto len vďaka tejto pevnosti, ktorá prežila 

mesačné obliehanie. V 1. sv. vojne tu zriadili väzenie pre nemeckých zajatcov, na konci 2. sv. vojny bolo 
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celé mesto masívne bombardované spojencami, čo si odniesla aj citadela. Od roku 1952 ju začali opravovať 

miestni nadšenci v spolupráci so samosprávou a ministerstvom kultúry. Dnes sa tu nachádza múzeum ako aj 

jedno z najväčších divadiel pod holým nebom v celej krajine. 

 

114 km – Cruis 

 V obci sa v minulosti nachádzal významný kláštor mníchov rádu Augustínov, z ktorého sa do 

dnešných dní zachoval len Kostol Notre-Dame-et-Saint-Martin s románskym exteriérom a vzácnym 

vyrezávaným oltárom zo 17. storočia. Obec sa nachádza na zozname 100 najkrajších dedín Francúzska.  

 

86,5 km – Banon (šprintérska prémia) 

 Obec ležiaca na planine Plateau d’Albion nad údolím Coulon bola kedysi významná najmä veľkou 

nemocnicou. Tá bola v 19. storočí zrušená a na jej mieste je dnes námestie aj s Kostolom Saint-Marc 

z konca 17. storočia. Mestečko Banon aj mnohé okolité dedinky sa zaoberajú výrobou tradičného syru 

banon. Ide o polotvrdý syr z kozieho mlieka v menších porciách zabalených v sušenom gaštanovom liste. 

Typické pre túto oblasť sú aj rozsiahle levanduľové záhony.  

 

76 km – Simiane-la-Rotonde 

 V obci nájdeme viaceré fragmenty typickej architektúry Provence z  18. a 19. storočia so starými 

kamennými domčekmi, kde ľudia žili spoločne so svojimi hospodárskymi zvieratami. Medzi historické 

pamiatky patrí okrem Kostola Saint-Peter zo 16. storočia aj pozostatok hradu Chateau de Agoult, 

z ktorého je zachovaná najmä hlavná rotunda nepravidelného 12-uholníkového tvaru s veľkolepým 

vnútorným priestorom, kde sa každoročne koná medzinárodný festival stredovekej hudby. Hrad dal v 11. 

storočí postaviť rytier Raimbaud d’Agoult, ktorý bol účastníkom prvej krížovej výpravy. 

 

63,5 km – Rustrel 

 Nachádza sa na úpätí Mont de Vaucluse, kde boli v minulosti významné okrové bane. Z desiatok 

lomov je dnes aktívny už iba jeden. Obyvatelia sa začali orientovať hlavne na poľnohospodárstvo a cestovný 

ruch. Dostali ochrannú známku AOC na olivový olej Provence ako aj na vína typu Ventoux. Niekdajšie 

bohatstvo spojené s baníctvom dokazuje napr. kaštieľ Chateau de Rustrel, ktorý v 17. storočí postavili na 

ruinách niekdajšej šľachtickej usadlosti Chateau de Villevieille. Po rekonštrukcii na začiatku 20. storočia sa 

do budovy so štyrmi rohovými vežami presťahoval radnica Rustrel. 

 

56 km – Apt 

 Mesto bolo založené Juliom Césarom v roku 45 p.n.l. pod názvom Apta Julia a malo veľký význam, 

keďže tu vtedy stáli rímsky víťazný oblúk, amfiteáter, termálne kúpele, fórum či rozsiahle hradby. 

V stredoveku sa preslávilo ťažkými bitkami Francúzov proti arabským kmeňom Saracénov, ako aj 

významným medzinárodným trhoviskom, kde sa obchodovalo napr. so vzácnymi druhmi mramoru. V  centre 
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mesta stojí zaujímavý chrám Katedrála-bazilika Saint-Anne patriaca k najmenším katedrálam vo 

Francúzsku. Prvú katedrálu na tomto mieste postavili už v 8. storočí no bola zničená Saracénmi. Následne 

bola vybudovaná románska stavba, ktorá stratila svoj status katedrály v roku 1801, keď zrušili tunajšie 

arcibiskupstvo. Chrám premenovali na Baziliku Saint-Anne a zasvätili ju kráľovnej Anne Rakúskej 

(Habsburskej) matke následného úspešného kráľa „Slnko“ Ľudovíta XIV. Dnes sa tu nachádzajú významné 

krypty s relikviami kráľovnej Anny a svätých Aspica a Martiana či rôzne fatimské predmety pochádzajúce 

z Egypta. Z výzdoby chrámu sú azda najkrajšie vitráže okien s farebnými výjavmi Ježiša ako dieťaťa. 

 

45 km – Le Col-du-Pointu 

 Je dôležitým horským priechodom medzi pohorím Luberon Masif a mestami Apt a Marseille. 

Nachádza sa tu Národný park Luberon založený v roku 1977. So svojou rozmanitou faunou a flórou 

v hornatom teréne ho zaradili do zoznamu prírodného dedičstva UENSCO. Kláštor Priory Saint-

Symphorien s masívnou románskou kaplnkou je v súčasnosti v súkromných rukách, no v 12. storočí bol 

významným opátstvom Abbeye de Saint-Victor. Do roku 1990 ho vlastnil známy francúzsky herec a režisér 

Roger Vadim, dnes patrí americkým majiteľom. 

 

35,5 km – Lourmarin 

 Oblasť bola v 14. storočí zasiahnutá silnou vlnou morovej epidémie a obec Lourmarin bola úplne 

vyľudnená. Osídlovanie znovu začalo až na konci 15. storočia, keď sem prichádzali ľudia najmä z  regiónu 

Hautes-Alpes a zo severného Talianska. Vytvorila sa tu silná komunita protestantských Hugenotov, ktorá 

bola po prijatí ediktu z Nantes z roku 1685 násilne presídlená do Holandska a do južnej Afriky. Zámok 

Chateau de Lourmarin bol vybudovaný grófom Foulques d’Agoult z pôvodnej pevnosti z 12. storočia. 

Následne bol odkúpený bohatým obchodníkom z Lyonu (Robert-Laurent Vibert), ktorý ho prestaval do 

súčasnej podoby v spolupráci s architektom Henrim Paconom a maliarom Charlesom Martelom. Kaštieľ je 

zachovaný takmer v pôvodnom stave s historickou kuchyňou a mlynom. Dnes je múzeom a centrom 

výtvarného umenia. Z obce pochádza známy spisovateľ a držiteľ Nobelovej ceny za literatúru Albert Camus. 

 Neďaleko za obcou stojí kláštor Abbeye de Silvacane, jeden z troch cisteriánskych kláštorov 

v Provence. Bol vybudovaný na začiatku 12. storočia a dlho pôsobil pod ochranou miestnych grófov. Mnísi 

sa tu venovali najmä výrobe vína a olivového oleja. V 15. storočí bol kláštor zničený povodňami. Po 

Francúzskej revolúcii bol zoštátnení a stal sa centrom veľkej farmy. V roku 1840 ho ako významnú historickú 

pamiatku vláda vyvlastnila, no s rekonštrukciou sa kvôli nedostatku financií začalo až v  roku 1950. 

V súčasnosti je vlastníkom obec Lourmarin. 

 

16 km – Mallemort 

 Pred obcou sa nachádza závesný most Pont suspendu de Mallemort cez rieku Durance, ktorý 

spája mestá Mérindol a Mallemort postavený v roku 1848 so zaujímavým tehlovým vzhľadom. V súčasnosti 

most nie je v prevádzke, pripravuje sa jeho rekonštrukcia. Priamo v  obci stojí ďalší most dnes registrovaný 
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ako historická pamiatka – 320 m dlhý most Louisa-Philippa z roku 1848 prestavaný v roku 1892. O most 

sa viedli ťažké boje počas 2. sv. vojny, bol poškodený nemeckým bombardovaním. Mesto leží na okraji 

departmentu Bouches-du-Rhone na skalnatom kopci, aby bol chránený pred povodňami na rieke Durance. 

Historickú atmosféru úzkych kamenných uličiek dopĺňa stará radnica zo 17. storočia a Kostol Saint-

Campanile z 18. storočia. V štvrti Juiverie sa nachádzajú pozostatky rímskeho opevnenia ako aj a zrúcanina 

hradu biskupov z Marseille, ktorí ho vlastnili od roku 1260 do roku 1789. Návštevníci sa tu môžu pozrieť do  

Múzea Emile Pica s jeho jedinečnou zbierkou starých stavebných strojov. 

 

CIEĽ - Salon-de-Provence 

 Na skalnatom výbežku La Peuch nad mestom stojí pevnosť Chateau de Empéri z 11. storočia, 

jedna z rezidencií biskupa z Arles. V 12. a 13. storočí to bola najväčšia pevnosť v Provence. Po Francúzskej 

revolúcii už objekt nebol vo vlastníctve cirkvi, neskôr sa dostal do majetku obec. V  roku 1909 tu zažili 

pomerne silné zemetrasenie, ktoré zničilo dve budovy hradu. Od roku 1956 sa tu nachádza Múzeum 

vojenskej histórie, jedno z najväčších vo Francúzsku, s početnými zbierkami zbraní od začiatku stredoveku 

až po 2. sv. vojnu. V lete tu organizujú medzinárodný festival komornej hudby. V minulosti išlo o jedno 

z centier výroby chemických a čistiacich prostriedkov. Mydlá zo Salon-de-Provence boli známe po celom 

Francúzsku. Dodnes tu sídlia dve spoločnosti vyrábajúce mydlá.  V meste sa nachádza aj vojenská letecká 

základna, na ktorej pôsobí letka La Patroullie de France, ktorá je oficiálnym akrobatickým zoskupením 

francúzskej armády, a niekoľkokrát sa predstavila aj na leteckých dňoch SIAF na Slovensku. V 16. storočí tu 

pôsobil lekár, astrológ a jasnovidec Michel de Nostredame (Nostradamus), ktorý tu má pamätný dom. 


