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15. etapa, nedeľa 13. septembra 2020, 175 km, horská, Lyon > Grand 

Colombier 

 ŠTART – Lyon 

Lyon je treťou najväčšou komúnou vo Francúzsku. Sídli tu kriminalistická organizácia Interpol. 
Prekvitá tu bankárstvo, textilná výroba a zdravotníctvo. Bazilika Panny Márie z Fourvieres 
z 19. storočia bola financovaná verejnou zbierkou a patrí do zoznamu UNESCO. 

Panoramatická budova la Duchere bola postavená medzi rokmi 1967 a 1972, je to 
najvyššia budova v Lyone. Mrakodrapy Incity a Oxygene sú druhým a tretím najvyšším 
v meste, slúžia ako kancelárske budovy. Námestie Bellecour je tretie najväčšie vo 
Francúzsku. Baroková radnica je administratívnou budovou, počas Veľkej francúzskej 

revolúcie bola revolučným tribunálom. Kostol sv. Niziera stojí na starobylom kresťanskom 
cintoríne. Je zasvätený miestnemu mučeníkovi. Od 16. storočia sa tu pravidelne plienilo, kostol 
sa renovoval až v 19. storočí.    
 

107 km – Izieu  
Židovské múzeum Izejských detí – slúži ako pamätník a múzeum deportovaných detí do 

koncentračného tábora v Osvienčime. Tento domov založila Sabine Zlatin, „Izejská pani“, ktorá 
sa súčasne angažovala aj vo francúzskom odboji. 
 

   
 
 
105 km – Peyrieu 

Pevnosť Les Bancs bola postavená prekvapivo v 19. storočí, čiže nie je stredovekou. Nikdy 
sa tu nebojovalo, bolo to len strategické miesto, odkiaľ sa vydávali inštrukcie. 

  
 

Belley – Katedrála sv. Jána Krstiteľa má gotickú, hlavnú bránu z 12. storočia. V 19. storočí ju 
po vyplienení revolucionármi museli renovovať do neogotického štýlu. 
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90 km – Chazey-sur-Ain 

Kráľovské opátstvo Hautecombe bolo založené v 12. storočí. Sú tu pochované významné 
savojské kniežatá a tiež poslední talianskí králi a kráľovné. 

   
 
Zámok Saint-Gilles, prezývaný aj „ružový zámok“, bol pôvodne hospodárskou budovou 

patriacou k opátstvu Hautecombe. V polovici 19. storočia ho rekonštruovali, ružovu fasádu 
však dostal len pred niekoľkými rokmi. 

 
 

40 km – Gignez 
Most Čiernej panny – z 19. storočia nahradil staré drevené, pravidelne zaplavované mosty. 
Amadeus VI., ktorý postavil prvý most v 13. storočí, z rovnakého materiálu postavil aj kaplnku 

Čiernej Panny Márie (pomenovaná podľa čiernej sošky z Východu). 

 
 

20 km – Chatel 
Hradný zámok Montvéran má základy z prvého tisícročia. Pobýval tu ruský skladateľ Sergej 
Prokofiev. Zámok má od 19. storočia novoromantický šat. 
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Cieľ – Grand Colombier 

Z tohto kopca, patriaceho do masívu Jura, je výhľad na mesto Culoz. Má výšku 1534 metrov. 

Vďaka tomu, že ho tvorí vápencová skala po stáročia „vytesávaná“ hustým dažďom, môžeme 
dnes obdivovať množstvo tunajších kaňonov či vodopádov, napr. vodopád Cerveyrieu. Ponúka 
tiež krásny panoramatický výhľad na Alpy a rieku Rhônu. V dobrom počasí možno dovidieť až 

na najvyšší vrch Európy, Mont Blanc. 
      


