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2. etapa, nedeľa 5. júla 2015 

166 km – rovinatá etapa, Utrecht / Zeelande 

 

ŠTART - Utrecht 

 Etapa začína na rovnakom mieste, kde bol situovaný finiš úvodnej časovky. Pred veľkou budovou 

banky Rabobank a neďaleko najväčšieho divadla v Utrechte - Beatrix Theater, a len dve ulice od 

hlavnej železničnej stanice. Následne pelotón obkrúži celé mesto, opäť prejde okolo arény Galgenwaard 

Stadion, okolo viacerých fakúlt miestnej univerzity a podobne. Celkovo tu cyklisti prejdú vyše 20 km. 

Ostrý štart organizátori naplánovali až po prejazde historickým centrom, na širokej ceste v okrajovej 

časti Utrechtu.  

Z pamätihodností, ktoré neboli na trase časovky, 

a pelotón i televízni diváci ich uvidia pri trati, môžeme 

spomenúť Kostol sv. Gertrúdy (Geertekerk) neďaleko 

hlavnej stanice, ktorý v súčasnosti využíva protestantská 

cirkev. Chrám zo začiatku 13. storočia s výraznými gotickými 

prvkami patril v stredoveku medzi kľúčové stavby Utrechtu. 

Uvádza sa, že niekoľkokrát poskytol dočasnú strechu nad 

hlavou pre obete povodní. V roku 1940 ho zničili Nemci, 

fasáda a strecha bola opravená v roku 1955.  

Časovka tiež z blízka neukázala historické centrum s obrovskou 112 metrovou vežou Domtoren 

a priľahlý dóm Donkerk, ktoré sa začali budovať v roku 1254. V druhej etape sa cyklisti budú 

rozbiehať aj pred touto dominantou mesta. Pred ostrým štartom prejdú takmer kilometer po pešej zóne 

v strede Utrechtu, priamo pred katedrálou, i cez kamenné mosty slávnych kanálov. Po prejazde popred 

dvojicu veľkých nákupných centier sa dostaneme aj ku Kostolu sv. Jána Krstiteľa (Janskerk) z 11. 

storočia, ktorý dlho slúžil aj ako knižnica starej univerzity. Tento kostol stále s obľubou navštevujú 

najmä študenti. 

 

130,5 km – Oudewater 

 Po prejazde Utrechtom už pelotón zamieri na juhozápad cez niekoľko malých sídiel. Prvým 

významnejším je 10-tisícový Oudewater. Moderné mestečko je známe aj za hranicami Holandska 

výrobou kvalitných lán. Nachádza sa tu veľký závod na spracovanie konope a taktiež múzeum lán. Po 

prejazde týmto mestom sa kolóna presunie z provincie Utrecht do Južného Holandska (Zuid-Holland). 

 

118 km – Gouda 
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 72-tisícová Gouda patrí medzi najväčšie centrá výroby syru v 

krajine. Syr typu gouda sa vyrába tradičnou metódou z kravského 

mlieka na farmách v okolí tohto mesta. V samotnej Goude nie je ani 

jedna fabrika na výrobu syra, všetky sa nachádzajú v okolitých 

obciach. Pomenovanie gouda dostal najmä preto, že sa tu pravidelne 

každý štvrtok od 10:00 do 16:00 koná syrový trh, kde nakupujú firmy, 

reštaurácie, ale i bežní ľudia. Výrobcovia tohto syra musia spĺňať 

najprísnejšie kvalitatívne štandardy. Okrem mliečnych výrobkov sa tu 

vo veľkom produkujú sviečky, fajky a sídlia tu tiež dva pivovary. 

 Mesto má bohatú históriu, vzniklo na sútoku riek Gouwe a 

Hollandse Ijssel, už v 13. storočí sa začal stavať prístav, ktorý neskôr 

obchodoval z Flámskom a Francúzskom. Vzniklo tu významné obchodné centrum, ktoré od začiatku 14. 

storočia strážil hrad. Mesto má povesť jedného z najchudobnejších a najbiednejších miest v oblasti, 

pretože v 16. a 17. storočí čelilo trom veľkým požiarom a dvom vlnám morovej epidémie. Počas obdobia 

vojny Holandska so španielskym kráľom v roku 1572 bolo takmer celé vypálené. Preto je v Holandsku 

pomenovanie "Goudaner" synonymom žobráka.  

V 2. sv. vojne bolo mesto bombardované spojencami, tí zničili najmä mosty a železničnú stanicu, 

aby prerušili dôležité spojenie Haag-Rotterdam-Utrecht. 

Staré centrum je plné historických budov, najvýznamnejšou z nich je kostol Sint Janskerk. Ide 

o najdlhší kostol v Holandsku s celkovou dĺžkou 125 metrov. Gotická stavba z konca 15. storočia je 

súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO najmä kvôli jedinečným farebným oknám. 

V Goude sa narodili osobnosti ako filozof Erasmus Rotterdamský, vlastným menom Desiderius 

Erasmus (1466–1536), či bývalý futbalový reprezentačný brankár Ed de Goey (1966). 

 

89 km – Rotterdam 

 Tour de France 2010 – Pred piatimi rokmi sa v Rotterdame konal Grand Départ formou krátkej 

8,9 kilometrovej časovky v novom centre mesta, s víťazstvom Fabiana Cancellaru. Na druhý deň 

odštartovala na moste Erasmusbrug druhá etapa smerom na Brusel, ktorej dojazd ovládol Alessandro 

Petacchi. 

  

V oblasti druhého najväčšieho mesta v Holandsku s viac ako 600 tisíc, a s predmestiami vyše 1,4 

milióna, obyvateľmi prejde pelotón takmer 20 km vrátane šprintérskej prémie v centre mesta na ulici 

Boompjes, prejazdu cez moderný most Erasmusbrug a popri najväčšom európskom prístave.  
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 Rotterdam je najmodernejšie holandské mesto súčasným výzorom pripomínajúce skôr americké 

metropoly. Centrum bolo počas 2. sv. vojny kompletne zničené kobercovými náletmi, preto sa po vojne 

postavilo nanovo so širokými bulvármi, modernými mrakodrapmi a mostmi. 

 Prístav – Kedysi najväčší námorný prístav na svete od roku 2004 predbehli ázijské tigre Šanghaj, 

Singapur a Ningbo-Zhoushan, stále je však najväčším v Európe. Rotterdamský prístav sa rozprestiera 

v delte riek Rýn, Máza a Šelda (Rhein-Maas-Shelde Delta). Má strategickú pozíciu pre celú západnú 

Európu, najmä pre dôležitý priemyselný región Porúria a Porýnia, nazývajú ho aj „bránou do Európy.“ 

Ročne spracuje viac ako 442 miliónov ton tovaru a 36 príjme tisíc lodí. Rozprestiera sa na ploche 10 tisíc 

hektárov a zamestnáva takmer 2000 ľudí. Prístav obchoduje s medziročným ziskom okolo 150 miliónov 

eur. Chráni ho protipovodňová bariéra, ktorá sa v súčasnosti modernizuje. 

 Centrum – Súčasnej panoráme mesta dominuje najmä 44-poschodoá najvyššia stavba 

v Beneluxe – Maastoren siahajúca do výšky 165 m. Dvanásť poschodí zaberajú parkoviská, ostatné 

priestory sú väčšinou kanceláriami. Dokončená bola v decembri 2009 a využíva ekologický systém 

chladenia a ventilácie vzduchu za pomoci vody z blízkej rieky Mázy (Maas). 

 V roku 2010 dokončili najnovší obytný mrakodrap v Holandsku – New Orleans. V 158-metrovej 

veži sú výhradne byty a apartmány. Ešte novším projektom je mrakodrap De Rotterdam otvorený v roku 

2013 a ponúkajúci moderný hotel a kancelárske priestory.  

 Most – Medzi hlavné atrakcie Rotterdamu môžeme 

zaradiť most Erasmusbrug dokončený v roku 1996. Je dlhý 

802 metrov a futuristický pilón má takmer 140 m. Most je 

vybavený 89 m dlhou zdvíhacou plošinu pre nadrozmerné 

lode. Výstavba stála cca 75 miliónov eur, krátko po otvorení 

sa museli riešiť ďalšie úpravy, keďže most sa pri silnejšom 

vetre značne kýval. 

 Univerzita - Erasmus University Rotterdam je 

najprestížnejšou školou v Holandsku, medzi svetovú špičku 

patrí hlavne jej lekárska fakulta s poprednými pracoviskami Dijkzigt (ústredná nemocnica), Sophia 

Hospital (detská nemocnica) a Erasmus Medical Center (výskumno-vzdelávací komplex), ktorá vo 

viacerých rankingoch obsadila tretiu priečku na svete za Harvardom a Johns Hopkins University 

v Baltimore. 

 

64,5 km – Spijkenisse 

 Stále sa nachádzame v aglomerácií Rotterdamu, i keď vyše 25 kilometrov od centra mesta. 

Spijkenisse je známe luxusnými hotelmi pre zámožných návštevníkov Rotterdamu, no najnovšou 
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atrakciou 70-tisícového predmestia je presklená budova knižnice v tvare pyramídy otvorená v roku 

2012. Miestni ju nazývajú „hora kníh“ (book mountain). Ukrýva 9300 m2 políc s knihami a tiež priestory 

šachového klubu. 

 Pochádza odtiaľto napríklad Afrojack (Nick van de Wall) producent a DJ elektronickej hudby. 

 

51,5 km – Hellevoetsluis 

 Malé mesto na okraji zálivu Haringvielt je centrom vodných športov v Holandsku. Každé dva roky 

sa to konajú významné jachtárske preteky, okrem toho ho vyhľadávajú aj milovníci windsurfingu a 

vodného lyžovania. V minulosti malo toto územie strategický význam. V 17. a 18. storočí v miestnom 

opevnenom prístave kotvila takmer polovica holandskej vojenskej flotily. V roku 1806 tu postavili prvý 

suchý dok v Holandsku, čo znamenalo revolúciu v stavbe lodí. V 2. sv. vojne tu kotvili nemecké ponorky 

typu Biber. Dnes sa v Hellevoetsluis budujú nové obytné štvrte s nízkou zástavbou a množstvom parkov 

a zelene. 

 Približne 2 km za mestom Hellevoetsluis prejde pelotón po takmer 5 km dlhej konštrukcií 

Haringvlietdam. Priehrada a stavidlá postavené v rokoch 1957-1971 slúžia na ochranu pred povodňami 

a tvoria tiež most ponad záliv. 

 

36 km – Goedereede 

 V záverečnej časti etapy sa balík preženie cez niekoľko obcí na ostrove Goeree-Overflakkee. 

Jednou z nich je dvojtisícová dedina Goedereede z rybárskou minulosťou. Lovilo sa tu už počas rímskej 

doby, avšak významné centrum spracovania rýb tu bolo najmä v neskorom stredoveku. Názov obce 

znamená v preklade bezpečný prístav. Táto aj niektoré okolité obce boli takmer úplne zničené veľkým 

požiarom v roku 1482, ktorý podľa historických záznamov spôsobila úmyselne istá podpaľačka.  

Táto obec je posledná v regióne Južné Holandsko, etapa ďalej pokračuje smerom na juh 

v provincií Zeeland. Cyklistov čakajú veterné úseky popri oceáne, na trase je niekoľko veľkých priehrad 

a umelých ostrovov. 

 

20 km - región Zeeland 

 Turistické a rezortné centrum Holandska Zeeland je plné malých malebných prístavných obcí, 

ktoré ponúkajú širokú škálu rekreačných aktivít. Neoddeliteľnou súčasťou miest sú tu historické mlyny, 

ale takisto obytné novostavby v retro štýle. Turistami sú zväčša domáci Holanďania a najmä Nemci, ktorí 

tu často trávia letné prázdniny. Zeeland patrí medzi centrá jachtingu v Európe, veľmi obľúbenou je tu 

cykloturistika a z lokálnych pochutín majú turisti najradšej špeciality z ustríc a homárov. Každý rok sa tu 

koná veľký rockový festival Concert at Sea. Pelotón 2. etapy TdF 2015 zavíta do obcí Renesse, 
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Haamstede, Haamen a Schaar. Miestni si od Tour de France sľubujú veľké zviditeľnenie a príliv 

zahraničných turistov v nasledujúcich sezónach. 

 

5,5 km – Haamstade 

 Jedno zo známych letovísk Severného mora je výnimočné 

hlavne starým majákom West Schouwen z roku 1837. S výškou 53 

m sa zaraďuje k najvyšším v Holandsku, stále slúži ako orientačný bod 

pre lode, verejnosť ho môže obdivovať len z diaľky, výstupy na 

vyhliadkovú plošinu nie sú povolené. Bol vyobrazený na starých 

bankovkách 250 guldenov. Nachádza sa tu aj veľký kempingový park, 

kde dovolenkujú turisti z celého sveta. Neďaleká prírodná rezervácia 

pripomínajúca púšť je vzácnym biotopom s dunami, piesočnými 

búrkami a kaktusmi. 

 Okrem majáka je dominantou mesta aj pevnosť Slot 

Haamstade z 13. storočia, ktorá patrila šľachtickej rodine Van der Lek 

de Clercq. Súčasťou areálu je rozsiahly lesopark so vzácnymi drevinami 

- jediná zalesnená plocha ostrova Schouwen-Duiveland, kde finišuje táto etapa. 

 

CIEĽ – ostrov Neeltje Jans 

 Šéf pretekov Christian Prudhomme neskrýva nadšenie, že sa prvý raz podarilo zorganizovať 

dojazd etapy na mori. Posledný kilometer prejdú cyklisti po polovici priehrady Oosterscheldedam, aby sa 

na umelo vytvorenom ostrove Neeltje Jans pobili o etapový primát.  

 Ostrov bol vybudovaný, aby uľahčil výstavbu mohutnej priehrady, a stojí tak uprostred veľkého 

vodného diela dokončeného v roku 1986. Prílivové bariéry v delte rieky Šelda zabraňujú tragickým 

povodniam, aké postihli prímorské oblasti napríklad v roku 1953.  

 V súčasnosti je na tomto atraktívnom mieste viacero hotelov a veľké zábavné centrum 

s atrakciami. Veľké akvárium, lunapark, výstavisko, nákupné centrum, výletné lode robia z tohto miesta 

vyhľadávané dovolenkové centrum zábavy a relaxu v južnom Holandsku.  

 Táto oblasť je centrom najväčšieho národného parku v Holandsku – Oosterschelde, ktorý 

zahŕňa 125 km pobrežia a rôzne oblasti mokradí, močiarov, ostrovov vo vnútrozemí. Turisti tu chodia 

obdivovať rozmanitý podmorský svet, ako aj kolónie vzácnych vtákov. 


