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7. etapa, piatok 10. júla 2015 

190 km – rovinatá etapa, Livarot - Fougéres 

 

ŠTART – Livarot 

 Obec ležiaca v severozápadnom Francúzsku, v regióne  Basse-Normandie je známa výrobou 

syrov. Dve veľké mliekarne produkujú viac ako dvadsať druhov syra, no jedinečným typom je miestny 

syr Liverot z kravského mlieka, ktorý má zvláštnu zemitú arómu. Okrem syrov sa v obci s tritisíc 

obyvateľmi vyrába jablkový mušt (apple cider). 

 Pochádzajú odtiaľto niekoľkí známi francúzski cyklisti. Napríklad François Lemarchand, ktorý sa 

v 90. rokoch zúčastnil 10-krát na Tour de France, takisto jeho syn Romain Lemarchand, ktorý ešte 

minulý rok pretekal v drese Cofidisu, v súčasnosti háji farby prokontinentálneho dánskeho tímu Cult 

Energy Pro Cycling. Takisto odtiaľto pochádza juniorský majster Francúzska v časovke z roku 2007 

Fabien Taillefer, ktorý to neskôr skúšal aj v profesionálnej cyklistike. V roku 2011 ale bol usvedčený 

z dopingu, a dostal dvojročný dištanc. 

  

160 km - Mémorial de Montormel 

 Na trase 7. etapy uvidíme ďalšie pamätníky z 1. i 2. sv. vojny. Najväčším monumentom 

pripomínajúcim boje počas vylodenia v Normandií je Mémorial de Montormel. Sú tu uvedené obete 

poslednej fázy vylodenia, bitky o pahorok Faliese, kde sa nachádzala nemecká tanková základňa. Okrem 

pietneho miesta tu nedávno otvorili aj múzeum venované udalostiam z augusta 1944. 

 

150 km – Mortrée 

 Približne 6 km vzdušnou čiarou od trasy nájdeme 

krásny kaštieľ Château d'Ô s mohutným portálom 

a zväčša renesančnou fasádou. Na nádvorí rozľahlého 

areálu je situované veľké jazero. Pred kaštieľom ako aj 

v priľahlom parku sa nachádza niekoľko gotických sôch. 

Objekt dal postaviť Robert d'Ô vojvoda z Normandie, blízky 

spolupracovník kráľa Henricha III., ktorého rodina tu sídlila 

viac ako 200 rokov. Dnes je možné si kaštieľ prehliadnuť 

aj z vnútra, takisto môžeme vyskúšať miestnu reštauráciu, či pozrieť si pravidelné výstavy veteránov. 

 

142 km – Exmes 
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 Dedina Exmes stojí na území niekdajšej významnej rímsko-galskej osady, ktorá tvorila centrum 

oblasti Esuvians. Historické nálezy dokumentujú aj prítomnosť Keltov. Zakladateľom obce je už 

spomínaný Robert d'Ô vojvoda z Normandie. Súčasná dedina sa pomaly pretvára do modernej podoby, 

históriou dýcha najmä Kostol sv. Andreja, ktorého základ pochádza z 11. storočia, veža a bočné 

prístavby boli pridané koncom 16. storočia. 

 

137 km – Le Pin-Au-Haras 

 Táto obec je domovom Haras du Pin 

National Stud – Francúzskeho národného 

žrebčína, ktorý dal v roku 1665 postaviť kráľ 

Ľudovít XIV. spoločne s jeho ministrom Jeanom-

Baptistom Colbertom. Postupne sa tu vybudoval 

jeden z najkomplexnejších areálov na výchovu 

plemenných žrebcov, na výskum šľachtenia 

a tréningu dostihových koní a pod. Celková jeho 

rozloha vrátane priľahlých parkov a lesov je cca 

tisíc hektárov. Je tu ustajnených 230 koní 40 rôznych rás. Z Národného žrebčína pochádza 40% 

francúzskych športových koní. 

Luxusný kaštieľ na západnej strane areálu, ktorý súži na reprezentačné účely bol postavený v 1. 

polovici 18 storočia. Rozľahlé záhrady vo francúzskom štýle boli zriadené v 17. storočí, navrhoval ich 

Andre Le Notre, ktorý sa preslávil záhradami v areáli parížskeho Versailles. 

 

124,5 km – Argentan 

 Mesto bolo najskôr dejiskom vikingských dobyvačných ťažení, neskôr v stredoveku svedkom 

viacerých vojen medzi Francúzmi a Angličanmi, prvá z bitiek sa odohrala už v roku 911. Angličania tu 

viackrát uspeli, no francúzsky kráľ vždy reagoval protiútokom, ktorý vrátil mesto do francúzskych rúk. 

V stredoveku tu začala fungovať významná textilná manufaktúra, ktorá sa preslávila bohato zdobenou 

argentanskou čipkou. V 1. sv. vojne tu mali základňu nemecké jednotky, ktoré sa zúčastnili bitky pri 

Verdún. Na začiatku 2. sv. vojny bolo takmer úplne zničené nemeckými jednotkami, v auguste 1944 

počas vylodenia spojencov v Normandií tu zriadili provizórne letisko ako dôležitý transportný 

a zásobovací bod. Táto bohatá história sa odzrkadľuje aj na množstve historických pamiatok. 

Veža La tour Marguerite z 12. storočia je najkrajšou a najzachovalejšou časťou mestského 

opevnenia. V jej vnútri stále stojí pôvodné špirálové schodisko a na vrchole plošina s panoramatickým 

výhľadom na okolie. 
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Vo výpočte monumentov 30-tisícového Argentan 

nemôžeme opomenúť tri hlavné cirkevné stavby. 

Benediktínsky kláštor, Kostol sv. Michala a Kostol 

Saint-Germain d'Auxerre pochádzajú z 15. resp. 16. 

storočia a sú postavené v goticko-renesančnom slohu. 

Odborníci na architektúru tu obdivujú najmä mohutný portál 

na severnej strane Kostola sv. Michala. 

  

 Blízko Argentan je situovaný pamätník generála Leclerca (Philippe Leclerc de Hauteclocque), 

ktorý sa výrazne zaslúžil o pomerne rýchle ukončenie 2. sv. vojny. Jeho 2. obrnená divízia ako súčasť 3. 

armády generála Pettona, mala vynikajúcu reputáciu a bojovú morálku, a zaslúžila sa o oslobodenie 

viacerých dôležitých lokalít, napríklad Paríža. Po jeho tragickej smrti v roku 1947 vo veku 45 rokov bol 

menovaný čestným maršalom Francúzska.  

 

100,5 km – Carrouges 

 Malé mesto je pôvodom veľmi známeho mäkkého plesnivého syru Camembert. Miestne malé 

rodinné mliekarne tu vyrábajú aj syr s názvom Carrouges (názov obce), ktorý zreje až tri roky a je 

charakteristický arómou pripomínajúcou trávu.  

 

 Château d'Carrouges nie je len 

dominantou malej obce, ktorú preslávili syry, ale 

tiež jedným z najkrajších zámkov v celej 

Normandií. jeho prvú časť postavili v 14. storočí, 

kedy tu býval komorník vojvodu z Normandie. V. 

17. a 18. storočí bol zámok domovom šľachtickej 

rodiny Veneur Tillières. Dnes patrí štátu. 

Rozsiahla stavba obdĺžnikového pôdorysu postavená z tehál z modrej bridlice a žuly je v interiéri 

zariadená značkovým talianskym nábytkom. Najhonosnejší je historický apartmán kráľa Ľudovíta XI., 

ktorý tu býval len niekoľko dní počas púte v roku 1473. K súčasným atrakciám hradu patria Hubertove 

slávnosti, poľovačky, divadelné predstavenie pod holým nebom, či nočné prehliadky hradu so sviečkami. 

 

64 km – Lassay-Les-Châteaux 

 Obec vznikla v 6. storočí, nachádza sa tu malý benediktínsky kláštor so vzácnou záhradou plnou 

ruží (300 druhov). Niekoľko domčekov v historickej časti pochádza zo 17. storočia. Sú zdobené žulovými 
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soškami. Turisti obľubujú túto oblasť kvôli množstvu pekných lokalít, kde sa dajú podniknúť pešie alebo 

cyklo túry. 

 Zámok netradičného tvaru Château 

d'Lassay sa skladá z ôsmich veží pospájaných do 

kruhu mohutným obranným múrom, predstavuje 

ukážku francúzskej vojenskej architektúry. 

V minulosti tu bol padací most, ktorý neskôr nahradil 

stály kamenný most. Hrad tu stál už v 12. storočí, no 

do terajšej podoby sa dostal roku 1475. Bol zapojený 

do bitiek vrámci storočnej vojny a francúzskej 

náboženskej vojny. Vlastní ho francúzske Národné 

zhromaždenie, a v súčasnosti je rezidenciou jeho prezidenta. 

 

29 km – Lévaré 

 V maličkej obci (cca 300 obyvateľov) sa okrem známeho kaštieľa nachádza pekáreň, ktorá 

zásobuje širšie okolie, ako aj súkromná pálenica. Miestni sa živia hlavne poľnohospodárstvom. Obľúbený 

v tejto oblasti je chov hydiny. 

 Château d'Lévaré bol postavený v roku 1539 guvernérom Jeanom des Vaux na mieste, kde 

kedysi stála vojenská pevnosť. Kaštieľ bol rezidenciou rodiny des Vaux patriacej k smotánke 

v departmente Mayenne. V 20. storočí sa často menili vlastníci stavby, tá postupne chátrala, v roku 1950 

takmer úplne vyhorela, až sa v roku 1956 podarilo zohnať financie na komplexnú opravu. V súčasnosti je 

majiteľom nehnuteľnosti istá realitná kancelária, ktorá ho ponúka na predaj. 

 

FINIŠ – Fougéres 

 V stredovekom meste Fougéres je k vzhliadnutiu až 27 monumentov, dostalo preto prívlastky 

mesto histórie a umenia. Hrad Château d'Fougéres sa rozprestiera na viac ako dvoch hektároch, je 

chránený na jednej strane skalnatým bralom, na druhej strane močaristým údolím rieky Mancon. Jeden 

z najväčších hradných komplexov vo Francúzsku bol vojenskou pevnosťou, sídlom kráľa Ľudovíta IX. 

počas vojen s Anglickom, 

väzením, a nakoniec 

rezidenciou miestneho 

vojvodu. Aktuálne ho 

vlastní mesto Fougéres, 

ktoré tu zriadilo múzeum.  
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 Kostol sv. Leonarda postavený v 12. a zväčšený v 14. storočí sa nachádza v severnej časti 

historického jadra blízko budovy radnice. Gotický chrám s kompletne opravenou fasádou z 19. storočia 

dominuje veľké 6-metrové okno na priečelí, ktoré je typickým prvkom stredovekých kostolov v regióne 

Bretagne. Ostatne bočné okná boli bohato zdobené vytrážami, no 90% z nich rozbilo bombardovanie 

v roku 1944. 

  

 Ekonomika tohto mesta je pestrá. Sídlia tu významné papierne a celulózky, sklárne zamerané na 

výrobu kryštálu, ako aj kožiarske a obuvnícke závody. Dôležitú časť príjmov tvorí cestovný ruch. 


