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13. etapa, piatok 20. júla 2018, 170 km – rovinatá 

Le Bourg-d'Oisans > Valence 

 

ŠTART – Le Bourg-d'Oisans [Le Bouhr doazon] 

Dedina leží v oblasti Oisans, v doline rieky Romanche, na križovatke z Grenoblu do Brianconu. Pravidelne 

patrí do itinerára Starej dámy, zvyčajne slúži ako brána do Alpe d´Huez. Okolo je niekoľko známych 

lyžiarských stredísk, napr. Les Deux Alpes, a národný park Écrins. 

 

Belledonnský masív,  

Alpský masív na rozhraní regiónov Isere a Savoy a jeho najvyšší vrch je Grand Pic de Belledonne (2977 m). 

Štvrtý najvyšší vrchol, Kríž na Chamrousse [Šamrus] (2253 m), ponúka výnimočný 180-stupňovú 

panorámu na okolité vrcholky hôr.  

 
166 km – Rochetaillé [Rhošetajé] 

Aj tu čulo pôsobili členovia francúzskeho odboja, partizáni bojovali v miestnych horách a táto oblasť bola 

kľúčová pre svoju strategickú polohu (prístup do Talianska). Neúnavný a húževnatý odboj vzdorujúci 

Nemcom má tu svoj Infernetský pamätník. 

 

 137 km - Côte de Brié: dĺžka 2,4 km; sklon 6,9 % (2-1) [Kot d Bhri] 

 

143,8 km – Le Péage de Vizille [L Peáž d Vizil] 

Zámok Vizille vyrástol v 16. storočí, jeho prvý bol majiteľ Francois de Bonne, spoločník kráľa Henricha IV. 

vo vojnových ťaženiach. Potom to bola rezidencia francúzskych prezidentov, teraz je však zámok vo 

vlastníctve departmentu a funguje ako múzeum. Na námestí stojí socha Slobody, nazvaná Marianne. 

Predstavuje spoločný odpor troch stavov (šľachtici, kňazi a roľníci) voči kráľovi, požadovali zvolanie 

generálnych stavov a tým pádom aj hlad po reformách a iskierky Veľkej francúzskej revolúcie.   

 

130,1 km – Eybens 

Je tu interkomunálny velodróm Eybens-Grenoble. V roku 1968 sa v Grenobli konali Zimné olympijské hry. 

Nájdeme v tomto meste park Paula Mistrala, športový palác, Perretská veža, ktorá je prezývaná aj „Veža, 

odkiaľ sa pozerá na hory“, miestna bastila, Európske synchrotronicko-radiačné zariadenie. Tečie tu rieka 

Drac, ktorá sa spolu s riekou Isere prirovnáva k Drakovi a hadovi – Isere sa kľukatí ako had a Drac (z 

latinčiny drak) sa môže pochváliť slušným číslom spôsobených povodní (150). 

 

118,6 km – Sassenage [Sasnáž] 

Mestečko známe výrobou modrého syra vzniklo v blízkosti zámku Beaurevoir v 19. storočí v neobarokovom 

štýle. Jeho majiteľom bol Alphonse Terray, výrobca rukavíc a rukavičiek. 
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 98,5 km - SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE (20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1) [San Kuantán sur Izehr] 

 

86,7 km – Rovon [Rhovo] 

Dedina spolu s La Chapelle en Vercors sú mimo trasy Tour, no nedá sa nespomenúť aj tamojší pamätník 

Druhej svetovej vojne a odboju. Vercorskí partizáni boli popravovaní nacistickými vojakmi na Popravnej 

stene, dedinu vypálili a musela sa po vojne postaviť nanovo. 

 60 km - Côte de Sainte-Eulalie en-Royans: dĺžka 1,5 km; sklon 4,9 % (1 bod) [Kot d Sant Elali an Rhajan] 

 

42,2 km – Hostun [Oston] 

Beauregard-Baret [Boreghar Bari] – do trinásteho storočia túto obec vlastnili dauphinovia (francúzski 

kráľoviči). Sú tu dva kostoly, sv. Mikuláša a sv. Anny, postavený v románskom slohu s opevnením zo 14. 

storočia. Na túto obec sa viaže povesť o pašovateľovi Mandrinovi (Mandránovi), ktorý žil v 18. storočí, kedy 

bolo obyvateľstvo neúmerne zaťažené daňami a poplatkami kráľovi. Vyberala sa aj daň z tabaku, a práve 

tento artikel začal Louis Mandrin pašovať pre obyvateľov dediny. Nakoniec ho chytili a popravili, ale doteraz 

je veľmi obľúbenou postavou – symbolom odporu voči Starému režimu. 

 

CIEĽ – Valence [Valons] 

Drží status Mesto umenia a histórie, má najviac obyvateľov v regióne Drôme (62 481 obyvateľov). Leží na 

križovatke z Paríža do Stredozemnej oblasti. Kvôli svojej strategickej polohe sa nazýva aj brána do juhu 

Francúzska, obklopuje ju niekoľko masívov (Vercorský, Centrálny, Ardechské hory). Najstaršia budova 

v meste je Katedrála sv. Apolinára, postavená v roku 1095, a leží na slávnej pútnickej trase Santagio de 

Compostella. Na rieke Rhône stojí moderná stavba – dve vodné veže architekta Philolaosa, ktoré vyhrali 

v 70. rokoch cenu za najlepšiu mestské umelecké dielo. Pôvodný úmysel pre veže, keďže sa tu plánovalo 

postaviť novú obytnú štvrť, bola funkcia poznávacieho znamenia tejto novej štvrte. Históriu reprezentuje  

hrad Crussol [Krisol] okolo drobnej obce Villette so smutným osudom – v 15. storočí sa odtiaľ odsťahovali 

pôvodní majitelia, odvtedy hrad chátra. Každé leto sa tu však koná festival na dva dni, takže na chvíľu táto 

lokalita opäť ožíva. 


