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17.  etapa, streda 24. júla 2019, 200 km, zvlnená,  Pont du Gard > Gap 

ŠTART – Pont du Gard 

Gardský most je akvadukt z čias starovekého Ríma vysoký 49 metrov a dlhý až 275 metrov. 

Skladá sa z troch na sebe stojacich arkád a bol postavený preto, aby privádzal vodu z rieky 

Eure do mesta Nemausus (Nîmes). Patrí do zoznamu UNESCO. Pochádza pravdepodobne 

z roku 19 pred naším letopočtom, no prestali ho používať v 9. storočí. Rekonštrukcia 

prebehla v 19. storočí. Celý akvadukt je postavený bez použitia malty. Akvadukt sa považuje 

za najzachovalejšiu rímsku stavbu na celom svete. 

 

116 km – Buis-les-Baronnies 

Kostol Panny Márie Nazaretskej si prešiel od štrnásteho po devätnáste storočie mnohými 

zmenami. Z pôvodného románskeho slohu si takýto charakter zachovala len hlavná loď. 

 

95 km – Les Granges 

Le Château d´Aulan – stredoveký kostol (12. st.) zažil ničivé vpády aj požiare, no napriek 

tomu veže s cimburím výraznejšie nepoškodili. Je v ťažko dostupnom teréne a nadmorskej 

výške 750 m. Spisovateľ Jean Giono tu napísal niekoľko svojich poviedok. 

 

56 km – Châteauneuf-de-Chabre 

Zrúcanina hradu Mison z 10. storočia má krásny výhľad na dedinu. Kedysi ju vlastnili grófi 

z Provence, teraz je v rukách obce. 

 

41 km – Ventavon 

Do stredovekého dedičstva dediny patria kostol sv. Vavrinca (12. st.) v primitívnom 

gotickom slohu a rovnomenný hrad (12. st.). 

Observatórium na planine Bure je sieť rádioteleskopov a jediná astronomická základňa 

vo Francúzsku, ktorá spadá do kategórie VLRI (Veľmi veľká výskumná infraštruktúra). Prvý 

interferometer bol postavený v 1985, teraz je tam sedem antén, z ktorých poslednú otvorili 

v 2014. 

 

26 km – Curbans 

Hrad Tallard bol, ako aj jeho početní susedia, silnou stredovekou pevnosťou, ktorú však 

počas náboženských vojen savojský vojvoda vyplienil a zničil. Opusteného hradu sa na konci 
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19. storočia ujal archeológ Joseph Roman, ktorý kaplnku zapísal do zoznamu historických 

monumentov a začal s rekonštrukciou. 

 

CIEĽ – Gap 

Toto alpské mesto bolo v roku 2013 novinami L´Équipe vyhlásené za najšportovejšie mesto 

vo Francúzsku. Počas sídlenia pápežov v Avignone to obyvatelia Gapu využili a rozvinuli 

obchod s kožušinami a látkami. Najhorším obdobím boli náboženské vojny, kedy vojská 

savojského vojvodu Gap vypálili. Nová éra sa pre mesto začala v 19. storočí, s rozvojom 

železníc prišli aj turisti. 

Katedrála Panny Márie a sv. Arnouxa z konca 19. storočia stojí na základoch 

stredovekého kostola. Je v neogotickom slohu, ktorý bol veľmi moderný v tej dobe, a na 

stavbu boli použité miestne materiály – okrem iného aj ružový mramor. Veža má 70 metrov 

so štyrmi zvonmi. 

Hodinová veža je symbolom mesta. Stojí od 1700, keďže prvú vežu zničili vojská 

savojského vojvodu v 1692. Do veže sa vchádza cez radnicu. 

Kostol Saint-André-Les-Cordeliers patrí k prvému stredovekému opátstvu v meste (13. 

st.). Vojská ho počas náboženských vojen zničili, no v 18. storočí sa naspäť rekonštruovalo. 

 


