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12. etapa, štvrtok 19. júla 2018, 176 km – horská 

Bourg-Saint-Maurice / Alpe d'Huez 

 

ŠTART – Bourg-Saint-Maurice [Bóhg Sen Moris] 

V Alpách bol pre svoje mučeníctvo rozšírený kult sv. Mórica, ktorý sa dá nájsť už v mene mesta. 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. Ako miestne špeciality sa servírujú crozets (štvorcovitá cestovina z pohánky), syr 

beaufort, polenta (kukuričná kaša) so syrom, farcon (chlieb v mlieku s hrozienkami a šafránom) 

a fánky/anjelské krídla (vyprážané koláčiky).  

 

156,7 km – Moûtiers [Mutie] 

Leží v srdci Tarentaiskej doliny postavené okolo starobylej románsko-gotickej Katedrály sv. Petra, do ktorej 

sa pri prestavbe v 19. storočí vmiešali klasicistické prvky (bočné lode). Z 18. storočia pochádzajú sídlo 

biskupa z Tarentaise a most sv. Petra. Pre túto oblasť bol charakteristický soľný priemysel, boli tu 

kráľovské soľné bane, no v polovici 19. storočia sa výroba zastavila. 

 

 122 km - Col de la Madeleine: dĺžka 25,3 km; sklon 6,2 % (20-15-12-10-8-6-4-2) [Kol de La Madlen] 

 

Odtiaľ vidno aj Cheminées des Fées [Šemine de Fe] – „piliere Zeme“ – ktoré vznikli prirodzenou 

eróziou, zosuvom pôdy. Nazývajú sa aj Demoiselles Coiffées [Dumuazel Kuafe] – „Slečny s ozdobami na 

hlavách“. 

 

102,1 km – Saint-Avre [Sen Ávr] 

Drobná dedina s kostolom sv. Albana. V blízkosti sú kaplnka Našej Pani de la Balme a kaplnka 

Nepoškvrneného počatia. Pozoruhodnosťou je sedemnásť serpentín na Montvernieri [Monverňié], ktoré 

mali pôvodne spojiť dolinu Arc s dedinou Montvernier. Do nej spadá aj Mauriennská dolina, v ktorej sa 

praktikuje 24 zimných športov, v lete sa tu chová dobytok a produkuje metalurgicko-chemická výroba. Cez 

túto dolinu prechádzali slávni vojenskí velitelia a panovníci, prvý Hannibal, potom Karol Veľký aj Napoleon. 

Mauriennská aura je umeleckým dielom Asociácie Solid´Art Maurienne, tvorí ho 42 000 hliníkových diskov 

(podľa počtu obyvateľov), na ktoré sa dá vyraziť motto. Pracovalo sa na tom desať rokov. 

 

 92,5 km - Lacets de Montvernier: dĺžka 3,4 km; sklon 8,2 % (5-3-2-1) [Lase d Monverňié] 

 

84,5 km – Saint-Jean-De-Maurienne [Sen Žán d Morien] 

 84,5 km - SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1) 

Hlavné mesto Mauriennskej doliny už od 6. storočia. Katedrála sv. Jána Krstiteľa predstavuje kombináciu 

architektonických štýlov (gotický, románsky, klasicistický) a je miestom relikvií sv. Jána Krstiteľa (3 prsty) 

a hrobky prvého grófa z Maurienne a zakladateľa Savojskej dynastie, Humberta „s bielymi rukami“. Biele 

ruky tu nie sú pomenované po bielej farbe pokožky, ale symbolizujú štedrosť. Konštrukcia katedrály je 

jedna z najstarších vo Francúzsku. Raritou je socha na počesť nožíka opinel v jeho mnohonásobnej 

veľkosti. Z priemyslov tu nájdeme výrobu hliníka. 

 

Arveský masív 

Alpský masív sa rozprestiera na regiónoch Savoy, Isere a Hautes-Alpes. Emblematickým  pre vrcholom pre 

južné Maurienne je Aiguilles. 
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65,2 km – Les Chambons [Le Šambo] 

Osada s lyžiarskym strediskom, ktoré je spojené s lyžiarskou oblasťou Les Sybelles. Les Sybelles je jedna 

z najväčších lyžiarskych oblastí vo Francúzsku, tretia najväčšia, a spája 310 km svahov. 

 

 54,5 km - Col de la Croix de Fer: dĺžka 29 km; sklon 5,2 % (20-15-12-10-8-6-4-2) [Kol de la Kroá d Fehr] 

 

26,8 km – Le Barrage Du Verney [L Baráž d Vehrni] 

Priehrada Verney, súčasť hydroelektrického zariadenia Grand Maison, má na zadržanie vody kapacitu 15,40 

metrov kubických. Od iných priehrad sa líši tak, že voda sa na mieste drží vďaka gravitácií, na rozdiel od 

klenbových či pilierových priehrad. 

 

16,3 km – Le Bourg D’oisans [L Bóhg duazan] 

Oblasť šiestich Oisanských [Uazanských] dolín je raj pre horolezcov, horskú cyklistiku, lyžiarstvo 

a kanoistiku. Z prírodného bohatstva sú tu nadšení geológovia a mineralógovia. Narodila sa tu Fabienne 

Serratová, slalomárka a zlatá medailistka z majstrovstiev sveta v 1974. 

 

CIEĽ – Alpe d'Huez [Alpe Duez] 

 Cieľ - Alpe d'Huez: dĺžka 13,8 km; sklon 8,1 % (20-15-12-10-8-6-4-2) 

Má 1860 metrov, je to rezort zimných športov v strede šiestich Oisanských dolín. Stúpanie má 21 serpentín. 

Ponúka krásny panoramatický pohľad na Národný park Pelvoux, ľadovce Meije a horu Sarenne (najdlhší 

„čierny“ svah so sklonom 40% a viac v Európe). 
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