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21. etapa, nedeľa 29. júla 2018, 116 km – rovinatá, Houilles / Champs-Élysées 

 

ŠTART – Houilles [Uj] 

Parížske predmestie s 31-tisíc obyvateľmi, prudko sa začalo rozvíjať v druhej polovici 19. 

storočia, keď sme pribudla železničná trať. Počas WWII tu bol odboj voči Nemcom, ktorí tu 

začali vyrábať ponorky. Konajú sa tu Houilleské národné bežecké preteky, bienále tvorby 

mladých, druhý najväčší blší trh vo Francúzsku a v 2013 sa tu odohral prológ Paríž – Nice.  

 

106,7 km – Saint-Germain-En-Laye [San Žermán Anle] 

Prezýva sa „Starý zámok“, pretože kým sa nepostavilo Versailles, rezidencia kráľov bola tu. 

Po WWI sa tu podpisoval mier s Rakúskom. Teraz je tu múzeum opátstva, archeológie a 

skladateľa Cladua Debussyho [Kloda Debisiho]. V neďalekom lese je golfové ihrisko. 

 

102,5 km – Poissy [Puasi] 

Rodisko kráľov Ľudovíta IX. a Filipa III., do 15. storočia bolo významným kráľovským 

centrom, kým ho nenahradilo Saint-Germain-En-Laye. Do VFR bolo veľmi nábožným mestom, 

potom sa pretvorilo na moderné centrum s priemyselnou produkciou (výroba automobilov 

Peugeot-Citroen). Villa Savoye, „kocka vo vzduchu“, ktorú postavil architekt Le Corbusier 

v rokoch 1928 – 1931 pre spolumajiteľa poisťovne, je ukážkou netradičných a 

experimentálnych arch. štýlov, keďže táto stavba je posledná z jeho série „bielych vil“. Patrí 

do UNESCA.  

 

77 km – Rocquencourt [Rokonkúr] 

Versailles – Azda jeden z najslávnejších francúzskych zámkov, postavený v 1682 pre 

Ľudovíta XIV. (Kráľ Slnko), stal sa hlavným sídlom francúzskych kráľov, a zatienil tak Louvre 

a Saint-Germain-En-Laye. Za vlády Ľudovíta XIV. dosiahol politický systém absolutizmu 

vrchol, kráľ mal vo všetkom voľné ruky. To sa nepriaznivo odrazilo v nasledujúcom vývoji 

(VFR). Pre Ľudovíta XIV. boli navrhnuté fontány, z nich najvýznamnejšia Apolónova fontána. 

Mala ilustrovať mýtický príbeh slnečného boha Apolóna a tým pádom aj symbolizovať vládu 

„Kráľa Slnka“. 

História sa tu, v Zrkadlovej sieni, písala aj počas 19. a 20. storočia. V 1870 počas 

prebiehajúceho nemecko-francúzskeho nepriateľstva, sa tu vyhlasovalo Nemecké cisárstvo. 

Znamenalo to francúzsku porážku a stratu území, úder však Francúzi vrátili späť po WWI, 

keď tu Georges Clemenceau podpísal mier s porazeným Nemeckom. Sú tu dva zámočky, 

Petit Trianon a Grand Trianon. Prvý, menší, bol hlavne v majetku kráľovnej Márie Antoinetty, 

ktorá sa tu prezliekala za pastierku. Veľký Trianon bol útočiskom kráľa, keď si potreboval 

oddýchnuť od starostí, no čoskoro ho zunoval. V 1963 z neho Charles de Gaulle spravil jednu 

z prezidentských rezidencií. 

 

71 km – Saint-Cloud [San Klu] 

Obec pomenovaná nie po „sv. Oblaku“, ale po princovi Clodoaldovi zo 6. storočia, ktorý tu 

založil pustovňu, neskôr bol kanonizovaný za svätého. Je tu známy 460-hektárový park 

a kostol zasvätený tomuto svätému. V Hipodróme sv. Clodoalda sa organizovali konské 

preteky, počas vojny tu bola vojenská nemocnica a potom v 1924 Letné olympijské hry. 
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Mont Valérien – v 19. storočí tu vyrástla pevnosť, počas WWII tu Nemci zastrelili okolo 

4500 členov odboja. Na ich počesť je tu Národný pamätník bojujúceho Francúzska. Patrí sem 

Americký cintorín z 1919, kde sú pochovaní americkí vojaci bojujúci vo Francúzsku počas 

WWII.  

 

66,2 km - PARÍŽ 

Hlavné mesto Francúzska, ktoré má približne 2,2 milióna obyvateľov. Na západnom okraji 

metropoly sa nachádza Buloňský lesík - 846-hektárové „pľúca Paríža“. Na začiatku 18. 

storočia bolo v centre lesa vybudované unikátne arborétum spolu so zámkom Château de 

Bagatelle. 

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. Pri navrhovaní sklenej budovy bol použitý 

inovatívny 3D modelovací systém a konečný návrh má pripomínať ľadovec.  

V tejto oblasti sa nachádza aj areál francúzskej štátnej televízie franceTELEVISIONS 

zahŕňajúcim aj športovú sekciou francetvsport, ktorá je oficiálnym vysielateľom a výrobcom 

signálu pre Tour de Fance. 

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. 

L´Avenue Montaigne – Tour pôjde cez túto ulicu prvý raz. V 17. storočí ju dal stavať 

minister financií Jean-Baptiste Colbert, aby postavil akúsi protiváhu k Champs-Elysees. Vtedy 

sa prezývala Alej vzdychov. Na začiatku 20. storočia sa stala symbolom luxusu, elegancie 

a prestíže, vznikali tu prvé salóny, ktoré sa neskôr preslávili (Vionnet, Dior, Valentino, 

Chanel, ...)  

Most Alexandra 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. Oblúk dokončili 

až v roku 1836, keďže Napoleon sa už v rokoch 1812-1814 sústreďoval na ruské ťaženie. 50 

m vysoká a 47 m široká stavba je najvýznamnejšou francúzskou historickou pamiatkou.  

Námestie Concorde – (svornosti) – najkrajšie námestie v Paríži, vystriedalo názvy 

Námestie Ľudovíta XV. a námestie Revolúcie. Práve tu sa udiala väčšina popráv počas VFR 

(Ľudovít XVI., Mária Antoinetta, ...). Okolo námestia stojí osem sôch reprezentujúcich osem 

francúzskych miest (Brest, Rouen, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes) a dve 

fontány. Stojí tu obelisk 3200 rokov starý, pôvodne z Téb, ktorý v 1831 daroval Francúzsku 

egyptský paša Mehmet Ali. Má špic pokrytý zlatom, aby to pripomínalo jeho pôvodnú 
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podobu. Na námestí stojí Kostol La Madeleine, ponášajúci sa na grécky chrám, a Bourbonský 

palác/Assemblée Nationale, sídlo dolnej snemovne Francúzskej republiky. 

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. 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. Musée du Louvre je najnavštevovanejšie a 

najslávnejšie múzeum na svete, rozlohou výstavných priestorov je tretím najväčším 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. 

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

bývalej Katedrály Saint-Etienne. 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 Rastlinnú záhradu. 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 

Charlesa de Gaulle. 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. 


