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21. etapa, nedeľa 23. júla 2017 

103 km – rovinatá, Montgeron / Paris Champs-Élysées 

 

ŠTART – Montgeron 

 Začíname v departmente Essonne v meste Montgeron ležiacom medzi údoliami riek Yerres a Seine 

v okolí rozsiahleho lesa Sénart, ktorý je chránenou prírodnou rezerváciou s rozlohou okolo 3000 hektárov. 

Ide o prevažne dubový les s množstvom viac ako 100-ročných stromov. Od 14. storočia až do revolúcie išlo 

o kráľovský, kde často organizovali honosné poľovačky. Toto miesto inšpirovalo viacerých umelcov ako 

maliara Eugénea Delacroix či spisovateľa Alphonsea Daudeta. Aj vznik mesta Montgeron je spojený s lovom 

a rekreáciou kráľovských rodín. Mesto sa rozrástlo do súčasnej podoby až v 20. storočí, predtým išlo 

o dovolenkovú destináciu s vidieckym rázom. Zaujímavý je tu Kostol Saint-Jacques-le-Majeur postavený 

v roku 1856. Bol renovovaný v roku 1941, kedy tu pribudli nové vitráže okien od umelcov bratov 

Mauméjanovcov. Na jednom z okien sa nachádza aj postava Adolfa Hitlera s mečom, čo ukazuje, že už 

v roku 1941 sa umelci snažili ostro ohradiť voči agresii Nemecka, ktoré obsadilo Paríž v júni 1940. 

 

100 km – Albon-sur-Seine 

 Na ľavom brehu rieky Seina sa nachádza rovnomenná priehrada postavená v rokoch 1860-1864 ako 

súčasť systému vodných kanálov a protipovodňových opatrení v Paríži. navrhnutých inžinierom Chanoinem. 

Hrádza má dĺžku 180 m a je široká 12 m. V roku 1906 bola navýšená o ďalšie 3 m. Neďaleko sa anchádza 

aj rozsiahly riečny prístav Port-aux-Cesie. V stredoveku išlo o dôležitý bod zásobovania Paríža ovocím, 

zeleninou či múkou. Neskôr v 19. storočí sa začalo s ťažbou piesku, ktorý odtiaľto prepravovali do Paríža. 

  

94 km – Juvisy-sur-Orge 

 Ide o industriálnu oblasť na okraji Paríža popri rieke Orge, kde sa nachádza významný zámok 

Chateau de Villiers dokončený v roku 1782 pre grófa Marc-Marie de Bombelles, ktorý sa tu presťahoval, 

keď jeho pôvodný dom v Paríži zničil požiar. K zámku v štýle Ľudovíta XVI. patrí aj lesopark so vzácnymi 

zahraničnými stromami a rastlinami s rozlohou viac ako 6 hektárov. V 19. storočí objekt vlastnilo viacero 

zámožných majiteľov, až sa v roku 1987 dostal do rúk obce a tá tu zriadila knižnicu. 

 

100-80 km – letisko Aéroport de Paris-Orly 

 Úvodná časť trasy v podstate vedie širokým oblúkom okolo letiska Paríž-Orly Nachádza sa pri meste 

Orly na juhu metropolitnej časti mesta. Do vybudovania Letiska Charlesa de Gaulla bolo hlavným letiskom 

Paríža a i teraz zostáva najvyťaženejším letiskom pre vnútroštátne linky. Už v 20. rokoch minulého storočia 

boli pri Orly postavené prvé 300 m dlhé hangáre. Počas 2. sv. vojny bolo letisko obsadené nemeckou 

Luftwaffe, následne americkými vzdušnými silami, ktoré až roku 1946 odovzdali letisko francúzskym 

úradom. Krátko po vojne v roku 1948 letisko vybavilo už 215 000 civilných cestujúcich. V 50. rokoch sa Orly 
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stalo najdôležitejším parížskym letiskom. Nazývalo sa Aéroports de Paris, no hovorovo ho stále označovali 

ako Orly. Po otvorení veľkokapacitného letiska Charlese de Gaulla sa tento názov začal používať aj oficiálne. 

V roku 1952 sa Air France nasťahovala do terminálu Sever. O dva roky neskôr bola otvorená severná veža 

Orly. V roku 1956 začala výstavba terminálu Juh, ktorý prijímal cestujúcich od roku 1961. V roku 1966 

pribudla ďalšia kontrolná veža a v roku 1971 bol sprevádzkovaný druhý nový terminál Západ. 

 

79 km – Antony 

 Presúvame sa do obce Antony do departmentu Hauts-de-Seine. V minulosti to bola dedinka 

s kráľovskou fabrikou na výrobu vosku. Od roku 1955 ide o študentské mestečko s komplexom internátov 

Jean Zay University Residency, ktorý je najväčší svojho druhu v celej Európe. V meste sa nachádza veľký 

Monument General Leclerc, postavený v roku 1968 na počesť oslobodenia mesta 2. obrnenou armádou 

generála Leclerca v auguste 1944. Antony bolo prvým oslobodeným sídlom v oblasti Paríža. 

 V blízkosti sa nachádza aj rozľahlý kaštieľ Chateau de Sceaux so 180 hektárovými záhradami, 

parkmi a stajňami postavený v 17. storočí pre šľachtickú rodinu Colbert. Autorom bol známy kráľovský 

architekt André le Notre. Ide o výkladnú skriňu architektúry a sochárskeho umenia zo 17. a 18. storočia. 

Dnes tu sídli Múzeum hudby ako aj regionálny parlament a turistické informačné stredisko. 

 

67 km - Bois de Boulogne (mimo trasy) 

Na západnom okraji metropoly sa nachádza les Bois de Boulogne - 846-hektárové „pľúca Paríža“. 

Nájdeme tu desiatku anglických záhrad s neustále upravovanými rastlinami. Obľúbené rekreačné miesto 

založil v 12. storočí kráľ Filip II. ako kráľovské záhrady. V 13. storočí tu pribudol kláštor Royal Longchamp a 

kostol Notre-Dame-de-Boulogne-La-Petite. Na začiatku 18. storočia bolo v centre lesa vybudované unikátne 

arborétum, záhrada s viac ako tisíc druhmi ruží a nádherné anglicko-čínske záhrady Parc de Bagatelle spolu 

so zámkom Château de Bagatelle. Pôvodne tu býval francúzsky maršal gróf de Estrée, neskôr sa tu 

presťahovala dcéra kráľa Ľudovíta XIV. - Louise Anne de Bourbon. 

 

64 km - Longchamp Hippodrome 

Na 57 hektároch sa tu rozprestiera dráha Longchamp Hippodrome, kde sa od roku 1863 konajú 

dostihy Paris Grand Prix. V roku 1997 sa tu uskutočnili Svetové dni mládeže a veľká svätá omša pod holým 

nebom celebrovaná pápežom Jánom Pavlom II. Blízko nájdeme neprehliadnuteľný monument La 

Fondation D’Enterpraise Louis Vouitton dokončený v roku 2006, ktorý dal postaviť módny gigant LVMH 

Group združujúci exkluzívne značky ako Bernard Arnault, Christian Dior, Louis Vouitton či spoločnosť Moët & 

Chandon vyrábajúcu alkohol najvyššej svetovej kvality. Korporácia zamestnáva 88-tisíc ľudí a v roku 2013 

dosiahla zisk cez 3 miliardy eur. Pri navrhovaní sklenej budovy bol použitý inovatívny 3D modelovací systém 

a konečný návrh má pripomínať ľadovec. Spomínané módne domy tu organizujú prehliadky a nachádzajú sa 

tu aj ich luxusné butiky.  



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

 

67 km – Porte-de-Versailles 

 V súčasnosti jedna z parížskych štvrtí, kde v minulosti stála vstupná brána do mesta. Dnes sa tu 

nachádzajú viaceré významné objekty ako komplex výstaviska Parc de Expostions otvorený v roku 

1987. S rozlohou viac ako 228-tisíc m2 ide o druhé najväčšie výstavisko vo Francúzsku a štvrté najväčšie 

v Európe. Každoročne tu organizujú medzinárodný autosalón, výstavu poľnohospodárskych strojov 

Agriculture Show, či mestský festival Foire de Paris.  

Druhým neprehliadnuteľným komplexom je Heagone Ballard sídlo francúzskeho Ministerstva 

obrany (Le Ministére des Armérs) používaným na tento účel od roku 1974. Na ploche 420-tisíc m2 tu 

pracuje francúzske vojenské veliteľstvo s personálom viac ako 9300 pracovníkov. 

Pomerne blízko sa nachádza aj areál francúzskej štátnej televízie franceTELEVISIONS zahŕňajúcim 

aj športovú sekciou francetvsport, ktorá je oficiálnym vysielateľom a výrobcom signálu pre Tour de Fance. 

Stopercentná štátna spoločnosť bola založená v septembri 1992 riaditeľom Hervé Bourgesom a v tom čase 

vysielal na dvoch staniciach, ku ktorým boli následne pripojené ďalšie pôvodne komerčné stanice ako: 

France 2 (predtým Antenne 2), France 3 (predtým France Région 3), France 5 (predtým La Cinquième), 

Francúzsko Ô (Predtým RFO So) a France 4 (predtým Festival). Spoločnosť France Télévisions bola 

donedávna financovaná z koncesionárskych poplatkov, z predaných licencií a z komerčnej reklamy. Nový 

zákon o verejnoprávnom vysielaní však najskôr pozastavil reklamu vo večernom vysielacom čase, následne 

sa má prejsť k úplnému zákazu reklám. 

 

65 km - PARÍŽ 

Hlavné mesto Francúzska, ktoré má približne 2,3 milióna obyvateľov a spolu so svojimi predmestiami 

a aglomeráciami je druhou najväčšou metropolitnou oblasťou v Európskej únii po Londýne. Paríž je tiež 

jedno z najnavštevovanejších miest sveta, turisti vyhľadávajú atraktívne pamiatky ako Eiffelova veža, 

katedrála Notre-Dame, múzeum Louvre, alebo Víťazný oblúk, no možno prekvapivo druhou 

najnavštevovanejšou pamiatkou po Eiffelovke je parížsky Disneyland. 

 

HISTÓRIA - Okolo roku 300 p. n. l. sa na jednom z ostrovov v Seine usadili Galovia z kmeňa Parisov, ktorí 

založili osadu nazvanú Lutetia (Lutécia). V roku 52 p. n. l. tu prišli rímske vojská cisára Juliusa Cézara a 

vyhnali z územia okolo Seiny všetky galské kmene. Založili nové osídlenie na ľavom brehu rieky, ktoré sa 

veľmi rýchlo rozrastalo. Územie zažilo aj inváziu Hunov pod vedením Attilu, no ten oblasť dnešného Paríža 

nedobyl. Následne sa Frankom podarilo poraziť upadajúcich Rimanov a mesto bolo premenované na Paríž. 

Po páde rímskej ríše v roku 508 z neho kráľ Chlodovik I. urobil hlavné mesto ríše a začal výstavbu Katedrály 

Saint-Etienne. V 9. storočí tu vznikla rozsiahla pevnosť na obranu pred nájazdmi Vikingov. V 10. storočí po 

oslabení rodu Karolovcov sa dostal k moci parížsky gróf Hugo Kapet - bol vyhlásený za kráľa Francúzska a 

jeho dynastia vládla do 14. storočia. Paríž získal prevahu nad Orléans a stal sa jedným z najväčších miest v 

Európe, bola postavená Katedrála Notre-Dame na ostrove Cité, a takisto založená Parížska Univerzita. 
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rieka Seina – (fran. Seine) je 775 kilometrov dlhá pramení v oblasti náhornej planiny Langers blízko mesta 

Dijon. Od miesta prameňa tečie severozápadným smerom k Parížu, ktorým preteká s priemernou 

vodnatosťou 250 m³/s. Rieka ústi vo francúzskom meste Le Havre do Lamanšského prielivu. Časť rieky 

medzi Parížom a ústím je splavná pre námornú dopravu. Oceánske lode sa môžu dostať najďalej do mesta 

Rouen, ktoré je 120 km od mora, kde sa musí náklad prekladať na menšie plavidlá alebo na železnicu. V 

meste Rouen je možno pozorovať aj príliv a odliv, čomu sa prispôsobila aj kanalizačná sieť. 

 

Námestie Place de L’Alma – Grand Palais – Komplex postavený v roku 1897 susediaci so Seinou a 

Champs-Éĺysées slúži najmä na výstavy, veľtrhy či iné kultúrno-spoločenské podujatia. Budova s rozlohou 

77-tisíc m2 má unikátnu strešnú konštrukciu, na ktorú bolo použité sklo o hmotnosti 8500 ton. V období od 

roku 2001 do 2007 tu prebiehala komplexná rekonštrukcia. 

 

Most Alexandre III. - 165 m dlhý a 30 m široký most sa začal stavať v roku 1896 pri návšteve ruského 

cisára Mikuláša II. ako dôkaz francúzsko-ruského spojenectva, ktoré uzavreli 5 rokov pred tým prezident 

Sadi Carnot a cisár Alexander III. Most otvorili roku 1900 pri príležitosti Svetovej výstavy v Paríži. 

 

Víťazný oblúk (Arc de Triomphe de LÉtoile) – Po bitke pri Slavkove v decembri 1805 Napoleon vyhlásil, že 

„armáda sa vráti domov pod víťazné oblúky.“ Vo februári 1806 vydal cisársky dekrét, ktorým nariadil stavbu 

veľkolepého oblúka v centre Paríža. Diela sa ujal architekt Jean-François-Therese Clargin. V roku 1810 boli 

dokončené len 4 podporné piliere, avšak cisár žiadal rýchle dokončenie, nakoľko sa blížil jeho sobáš. To sa 

však nepodarilo a oblúk dokončili až v roku 1836, keďže Napoleon sa už v rokoch 1812-1814 sústreďoval na 

ruské ťaženie. Oblúk verejne otvorili 29. júla 1836, 6. rokov po tzv. Júlovej revolúcií. 50 m vysoká a 47 m 

široká stavba je najvýznamnejšou francúzskou historickou pamiatkou. 

 

Eiffelova veža (Tour Eiffel) – 317,7 m vysoká veža s televíznou anténou na vrchole bola postavená 

Gustavom Eiffelom k 100. výročiu Francúzskej revolúcie v marci 1889. Stavba trvala 2 roky, 2 mesiace a 5 

dní. Do roku 1930 bola najvyššou stavbou sveta – prekonal ju mrakodrap Chrysler v New Yorku. Z vrcholu 

sa naskytá panoramatický výhľad až do diaľky 65 km. Každých 7 rokov je Eiffelova veža natretá nanovo a 

len samotný náter váži 50 ton – celkovo veža váži 7-tisíc ton. 

 

Louvre – Pôvodne stredoveké kráľovské sídlo vznikalo takmer 800 rokov a bolo ovplyvnené rôznymi 

umeleckými smermi. Historická budova múzea Louvre bola v roku 1989 obohatená o známu sklenenú 

pyramídu od americko-čínskeho architekta Ieoh Ming Pei, ktorú dal postaviť prezident Francois Mitterrand v 

roku 1983. Areál Le Grand Louvre leží medzi ulicami Rue de Rivoli a Place de la Concorde na pravom brehu 

rieky Seina. Dnes je v ňom umiestnené jedno z najväčších múzeí sveta - Musée du Louvre. Je 

najnavštevovanejšie a najslávnejšie múzeám na svete, rozlohou výstavných priestorov je tretím najväčším 
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na svete. Múzeum otvorili 10. augusta 1793, základ zbierky vytvoril však už kráľ František I. Zbierku značne 

rozšíril najmä okolo roku 1800 Napoleon Bonaparte, ktorý dal priniesť rôzne predmety z celého sveta. Dnes 

Louvre vlastní obrovské množstvo zbierkových predmetov a vyše 5000 diel maliarskeho umenia. V jeho 

zbierkach nájdeme obrazy z 13. – 19. storočia, štýlový nábytok zo 17. – 19. storočia a grafickú zbierku 

bankára Jamesa de Rothschilda. Sklenou pyramídou prejdeme do pavilónov ako Richelie, Sully, Denon, 

paláca, ktorého najstaršie časti sú z roku 1200. Najstaršia časť paláca je Lescotova fasáda – majstrovské 

renesančné dielo. Samotné múzeum skrýva skvosty ako obraz Mona Lisa od Leonarda da Vinci, sarkofág z 

Cervetera zo 6. storočia p.n.l., asýrske okrídlené zvery z 8. storočia p.n.l., fragmenty sôch z aténskej 

Akropoly, Michelangelových Spútaných otrokov, Dürerov Autoportrét, diela Boticelliho, Giotta, Raffaela, 

Rembrandta, Goyu atď. 

 

Katedrála Notre-Dame – V roku 1160 ju dal postaviť biskup Maurice de Sully na mieste bývalej Katedrály 

Saint-Etienne. Projekt zahŕňal veľkolepý komplex s námestím o rozlohe viac 5000 m2. Trvalo 300 rokov kým 

bolo gotické majstrovské dielo dokončené. Počas výstavby sa uvažovalo aj nad inými umeleckými smermi, 

no nakoniec bol zachovaný gotický ráz. 130 m dlhý, 18 m široký a 35 m vysoký chrám a dve 69 m vysoké 

bočné štvorcové veže tvoria najvýznamnejšiu cirkevnú stavbu vo Francúzsku. 

 

Jardin des Plantes a Museum D’Historie Naturalle – V stredoveku sa tu nachádzali kráľovské záhrady 

a ZOO, ktoré po revolúcii premenovali na Jardin des Plantes. Rozsiahle botanické záhrady otvorené pre 

verejnosť patria k najnavštevovanejším miestam Paríža. Vzácne sú najmä ružové záhrady so stovkami 

druhov ruží z celého sveta. Dnes tu sídli aj Národné múzeum histórie prírody, ktoré je súčasťou Univerzity. 

 

CIEĽ – Elyzejské polia (Champs-Éĺysées) 

Najprestížnejšia a najširšia ulica v Paríži s dĺžkou 1880 m a šírkou 70 metrov, zároveň je to jedna z 

najznámejších a najdrahších ulíc sveta. Meno dostala podľa Élysionu, čo je miesto v raji v gréckej mytológii. 

Je predĺžením námestia Charles de Gaulle. Túto oblasť v roku 1670 navrhol známy architekt André le Notre. 

V minulosti sa tu konali vojenské prehliadky a veľkolepé oslavy ako napríklad pri oslobodení v roku 1944 

alebo po víťazstve futbalistov na Majstrovstvách sveta 1998. 


