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10. etapa, utorok 17. júla 2018, 159 km – horská, Annecy > Le Grand-Bornand 

 

ŠTART – Annecy [Ansi] 

Mesto v Hornom Savojsku bolo v minulosti sídlom grófov z Ženevy, dynastie Savoy a ženevských 

arcibiskupov. V 16. až 17. storočí bolo významným náboženským centrom, nazývaným aj alpský Rím, 

potom sa však udelila nová prezývka – alpské Benátky. Trvale patrí do Francúzska od roku 1860. Medzi 

pamiatky patrí Ostrovný palác, Palác vojvodov, Bazilika navštívenia a stredoveké centrum mesta. 

Neďaleko je jazero Annecy, druhé najväčšie vo Francúzsku a je považované za najčistejšie v Európe.  

 

Bornský masív 

Severný pred-Alpský masív v Hornom Savojsku s najvyšším vrcholom Pointe Blanche (2438 m). La 

Tournette, dominantný masív v sektore Anneckého jazera je štvrtý najvyšší (2351 m).  

 

145,7 km – Talloires-Montmin [Taluár Monmán] 

V obci je miestne opátstvo, kedysi benediktínske, no v 17. storočí ho zreformoval annecký rodák sv. 

František Saleský. Žil tu aj impresionistický maliar Paul Cézanne a maľoval tu jazero.  

 

Araviské hory 

Sa začleňujú do Bornského masívu, významné sú hory Mont Charvin, Grande Balmaz, Pointe Percée 

a Pointe d´Areu. 

 

142,4 km – Menthon-Saint-Bernard [Mento Sen Bernar] 

Stredoveká pevnosť s rovnomenným názvom stojí na 200 metrov vysokom útese s výhľadom na Annecké 

jazero a prírodnú rezerváciu Roc de Chére. Na tomto hrade sa v 11. storočí narodil sv. Bernard, ktorý je 

patrónom horolezcov. Počas renesancie a v 19. storočí bol prestavaný na obývateľnejšie sídlo, momentálne 

má 105 izieb na štyroch poschodiach a kvalitnú knižnicu. 

 

132,6 km – Nécropole Militaire de Morette [Nekropol Militér d Moret] 

Pamätník obetiam Hornosavojského odboja (z WWII) má tri časti – Okresné múzeum, Memoriál deportácií 

a Gliéreskú národnú nekropolu. Na jej stene je motto „Vivre libre ou mourir“ [Žiť slobodne alebo umrieť]. 

 

129,8 km – Thônes [Tun] 

Veľmi známe stredisko výroby syra a chovu ovcí. Konajú sa tu aj ovčie preteky.  

 

90,2 km – Montée du Plateau des Glieres / Col des Glieres [Monté di Plató de Gliér] 
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Národný pamätník Gliereského odboja, ktorý však nie je vojnovým pamätníkom, ale viac symbolom nádeje. 

Spodná časť v tvare písmena V smerujúca do neba značí nádej, a okrúhla časť, pripomínajúca slnko, je 

symbolom prerodu a slobody. Vnútri je socha Jany z Arku a motto Žiť slobodne alebo zomrieť.   

 

62,8 km – La Roche-Sur-Foron [La Roš sur Foro] 

Prvé mesto s verejnou elektrifikáciou vo Francúzsku (1885). Dovidieť odtiaľto na Mont Blanc, najvyššiu 

horu v Európe (4,808 m). Montblanský masív sa rozprestiera v troch krajinách (Švajčiarsko, Taliansko a 

Francúzsko). 

 

46,7 km – Vougy [Vuži] 

Kláštor Reposoir na úpätí hory Pointe Percée bol postavený v dvanástom storočí. Do Veľkej francúzskej 

revolúcie bol pútnickým miestom, no revolucionári kláštor vydrancovali, v 1901 boli mnísi vyhnaní, zo 

stavby sa stal hotel, no o niekoľko desiatok rokov sa jeho náboženská funkcia obnovila a v súčasnosti tam 

sídli dvadsať karmelitánov. Stavba nesie znaky tradičnej kartuziánskej architektúry. 

 

37,8 km – Cluses [Kliz]  

Významné stredisko technologickej výroby, hlavne náramkových hodiniek. Mesto pružne reagovalo na 

dopyt po iných komoditách, preto sa tu rozvíja priemysel zbrojársky, letecký, telekomunikačný a výroba 

bicyklov. 

 

CIEĽ – Le Grand-Bornand [L Grand Bornan] 

Oblasť sa skladá z dvoch okruhov – samotná dedina okolo neogoticko-barokového kostola Nanebovzatia 

Panny Márie, v ktorej obyvatelia vedú aktívny poľnohospodársky život, a predmestie, ktoré tvorí lyžiarsky 

rezort a chatky. Lyžiarska tradícia sa začala v 1907, má 90 km zjazdárskej plochy a 68 km cross-country 

tratí.  


