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11. etapa, streda 18. júla 2018, 109 km – horská, Albertville > La Rosiére 

 

ŠTART – Albertville [Albertvij] 

Stredoveké mestečko Conflans [Conflon] leží nad mestom, slúžil ako opevnenie lordom a mešťanom zo  14. 

storočia. V 16. storočí bol postavený hrad Manuel de Locatel. Zo starého hradu pretrvala Sarrazinská veža, 

barokový kostol Saint-Grat, Červený dom a radnica. V roku 1992 sa tu konali Zimné olympijské hry 

v Olympijskom parku Henriho Dujola a v blízkom kultúrnom centre Dôme. 

 

107,1 km – Venthon [Vanton] 

Beaufortainský masív [Boufortén] – na juhu Mont Blancu, s vrcholom Roignais. Prevláda tu živočíšna 

výroba, predovšetkým syrárstvo, pochádza odtiaľto syr beaufort. 

 

80,4 km – Les Saisies [Le Sezi] 

Dedina Hauteluce [Otlus] leží v srdci Beaufortainu, tamojšia dolina je chránenou oblasťou.  

Kostol sv. Jakuba Asýrskeho zo 17. storočia je ukážkou barokového savojského/alpského umenia. Fasáda je 

zdobená falošnými (namaľovanými) stĺpmi a štukatérskou dekoráciou, tie sú však očným klamom. 

Pochádza odtiaľto biatlonistka Justine Braisazová a bývalý biatlonista Raphael Poirée. Rovnako ako Gliére, 

aj Saisiez bola útočiskom pre členov odboja počas WWII. 

 

64,7 km – Beaufort [Boufor] 

Osídlená od 10. storočia, bola predmetom sváru medzi vojvodami zo Ženevy, dauphinom a savojskými 

panovníkmi. Zámok Randens funguje teraz ako radnica. Pod brokový kostol sv. Maxima de Riez postavený 

v 17. storočí spadá 19 kaplniek. Aj tu prekvitá syrárstvo. 

 

50,9 km – Col du Pré [Kol du Préi] 

Mont Blanc masív sa rozprestiera asi 400 km2 do troch krajín – Taliansko, Švajčiarsko a Francúzsko. Medzi 

významné vrcholy a priesmyky patria Croix du Bonhomme, Aiguille de Tré La Tete a Mont Blanc – najvyšší 

vrchol Európy.  

 

19,5 km – Bourg-Saint-Maurice-Les-Arcs [Bóhg Sen Moris Lezark] 

V Alpách bol pre svoje mučeníctvo rozšírený kult sv. Mórica, ktorý sa dá nájsť už v mene. Tunajší zámok so 

šľachtickým sídlom patrili savojskej dynastii, sprvoti to bola len signoria, no bola povýšená na grófstvo. 

Z 19. storočia pochádza prestavaný klasicistický kostol sv. Mórica. Religióznemu charakteru odzvonilo 

vydaním konkordátu (dohoda medzi pápežom a hlavou štátu) a vyhnaním miestneho vikára a farára v roku 

1905. 

 

CIEĽ – La Rosiére [La Rozier] 

Jeden z najslnečnejších lyžiarskych rezortov v Alpách. Medzi Francúzskom a Talianskom má 160 km 

svahov. V závere 19. storočia vyrástla pevnosť Redoute Ruiné Fort, z ktorej ostala doslova ruina. Jedným 

z najhlavnejších priesmykov je Petit Saint-Bernard, okrem toho treba spomenúť aj vrcholy Aiguille des 

Glaciers, Aiguille de Bionnassay a „strechu Európy“ Mont Blanc. 


