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19. etapa, piatok 18. septembra 2020, 166 km, zvlnená, Bourg-Bresse > 

Champagnole 

 ŠTART – Bourg-Bresse 

Mesto s 41-tisíc obyvateľmi bolo pôvodne stredovekou pevnosťou a príliv obyvateľov 

zaznamenalo až v 19. storočí. Oblasť Bresse je svetoznáma svojou kulinárskou tradíciou 

a špeciálnym chovom kurčiat s francúzskym vzhľadom (modré nohy, biele perie, červená 

hlava).  

 
103 km – La Fontaine Aux Daims  
Opátstvo sv. Petra z Baume stojí na karolínskych základoch a do 18. storočia bolo jedno 
z najdôležitejších opátstiev v regióne Franche-Comté. 

    
 
 
85 km – Chateau-Chalon 

Vyrába sa tu popredný syr Le Comté, nesúci ochrannú značku kontrolovaného pôvodu. Je 
to jediný syr vyrábaný v Jurskom masíve. Zreje najmenej štyri mesiace.  
 

62 km – Montrond 
Montrondská veža bola postavená v 13.storočí. Zaslúžil sa oň Otto, burgundský gróf. V 15. 
storočí bola zničená kvôli výpadom Ľudovíta XI. 

    
 

49 km – Mournans 
Palladianská vila v Syame z 19. storočia je navrhnutá po vzore talianskych renenančných 
víl. Nachádza sa tu veľmi vzácna a bohatá kolekcia cisárskeho režimu a režimu reštaurácie. 

 
 
34 km – Hérissonské vodopády tvorí rieka Hérisson, prítok rieky Ain, ktorý je 20 km dlhý. 

Najvyšší vodopád sa nazýva Éventail, v preklade vejár. 
Kaňon Langouette je úzky a 50 metrov hlboký kaňon vyhĺbený riekou Saine.  
14 km – Chatelneuf 
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Na kostole Narodenia Panny Márie je ukážková zvonica v cisárskom štýle regiónu Comté. 

V Taliansku bol tento typ populárny v 14. až 15. storočí a z Florencie sa sem dostal 
o storočie neskôr. 

 
 
Cieľ – Champagnole 

14-tisícové mesto sa prezýva aj Perla Jury. Spočiatku tu prekvitalo stolárstvo vďaka 
prírodným zdrojom, vyrábal sa nábytok či hračky. Na konci 20. storočia hrozil mestu úpadok 

kvôli zatvoreniu oceliarní a továrni na drevené vláčiky, no spamätalo sa a teraz funguje ako 
obchodné mesto. Zvonicu v cisárskom štýle regiónu Comté nájdeme aj na kostole sv. Cyra 
a Julitte. Vodná veža s hodinami sa pokladá za mestský maják. Jej šindľová strecha je 

typická pre jurské budovy. 
      


