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8. etapa, sobota 11. júla 2015 

181,5 km – zvlnená etapa, Rennes - Mur-de-Bretagne 

 

ŠTART – Rennes 

 Začíname v hlavnom meste Bretónska, v Rennes, ktoré je dôležitým centrom športu v tejto 

oblasti. V popredí je najmä futbalový klub Stade Rennais s veľmi kvalitnou akadémiou, z ktorej vyšli 

hviezdy ako Sylvain Wiltord, Mikael Sylvestre, Yoann Gourcuff. Na druhom mieste v rebríčku popularity 

nasleduje cyklistika. Pochádza odtiaľto Stéphane Heulot, posledný bretónsky pretekár, ktorý obliekol žlté 

tričko. Rennes je tiež mestom Louisona Bobeta, legendy histórie Tour de Franca, prvého jazdca, ktorému 

sa podarilo vyhrať Tour trikrát v rade.  

 Metropola Bretónska a departmentu Ille-et-Vilaine leží na sútoku riek Ille a Vilaine. Mesto bolo 

založené Keltmi, v staroveku bolo súčasťou Rímskej ríše. Veľký rozkvet zažilo na konci 19. a na začiatku 

20. storočia, keď sa postupne zameriavalo na priemyselnú výrobu. Tá prevláda aj v súčasnosti, 

nachádzajú sa tu automobilové závody, a viacero veľkých firiem zaoberajúcich sa počítačmi, 

telekomunikáciami, high-tech priemyslom. Dnes tu žije viac ako 700-tisíc obyvateľov, a sídli tu 8. 

najväčšia univerzita v krajine. Rennes má celkovo deväť 

partnerských, jedným z nich je české Brno. 

 Historické jadro okolo námestia Place de la Opéra 

zahŕňa významné pamiatky ako baroková budova radnice 

z roku 1743, oproti nej stojaca Opera z obdobia 1832-1836. 

Necelých sto metrov severovýchodne sa nachádza námestie 

Parlement de Bretagne s klasicistickou budovou bretónskeho 

parlamentu z prvej polovice 17. storočia. 

 

152,5 km – Saint-Pern 

Klasicistický zámok Château de Caradeuc dostal 

prezývku „bretónske Versailles,“ pretože sa okolo neho 

rozprestiera najväčší park v severnom Francúzsku, v ktorom 

nájdeme viacero sochárskych replík zo slávneho Versailles. 

Napríklad sochu Diane Chasseresse (socha bohyne Artémis 

v nadživotnej veľkosti). Bol dokončený roku 1723 a slúžil ako 

rezidencia hlavného kráľovského prokurátora. Od roku 1945 je 

oficiálne historickou pamiatkou s možnosťou exkurzie interiéru a priľahlých anglických záhrad. 
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131 km – Saint-Méen-le-Grand 

 Práve v tejto obci sa narodil prvý povojnový cyklistický hrdina Louison Bobet, trojnásobný víťaz 

Tour de France v rokoch 1953, 1954, 1955. Obec s takmer 4-tisíc obyvateľmi bola založená okolo 

polovice 6. storočia, žiadne významné historické stavby sa v nej nenachádzajú, V centre stojí radnica 

s vysokou zvonicou z roku 1933. 

 Len 2 km od obce vzdialené opátstvo Abbaye de Saint-

Méen založené koncom 8. storočia, však bolo zdemolované 

Vikingami v roku 919. Jeho opätovnú stavbu niekoľkokrát prerušili 

a zastavili vojny, definitívne bolo obnovené až v 12. storočí. V 

druhom najstaršom opátstve vo Francúzsku je pochovaný napríklad 

bretónsky kráľ Judicael. V kostole z 13. storočia sa zachovali 

pôvodné fresky a vytrážové okná, archeologický prieskum pod 

kostolom objavil množstvo nálezov z dôb Rímskej ríśe. 

 

116 km – Cambel 

Jedna z dedín na začiatku pobrežného departmentu Côtes-d'Armor, ktorý je dôležitým 

poľnohospodárskym centrom francúzska. Významnými hospodárskymi aktivitami sú tu rybolov, chov 

hovädzieho dobytka a ošípaných, pestovanie pšenice či slnečnice.  

V okolí obce Cambel sa nachádzajú dva zachovalé zámky. Okolo 

prvého z nich, Château du Hac, prejdú cyklisti približne 120 km pred 

cieľom. Elegantná stavba z vápencových tehál bola vybudovaná počas 

Storočnej vojny v roku 1390 – v období najväčšieho rozkvetu Bretónskeho 

kráľovstva. Lovecký zámok patril kráľovi, ktorý tu usporadúval veľkolepé 

poľovačky. V neskorších storočiach tu sídlili prominentní šľachtici, napríklad vojvoda Arthur de 

Richemont, spolubojovník Johanky z Arku v bitkách s Angličanmi. V 90. rokoch prešiel zámok veľkou 

rekonštrukciou, a získal tak vodotesnú strechu a pôvodný vzhľad z 15. storočia. Pre verejnosť sú 

prístupné niektoré apartmány so vzácnym gotickým nábytkom, či obrovská zbierka loveckých trofejí. 

Château Beaumont predstavuje komplex zámku, 

dvoch menších hradov, veľkú záhradu v anglickom štýle a tri 

jazerá. Stavby pochádzajú z 15., 16., a 17. storočia a obývala 

ich rodina diplomatov Carné-Trecesson. Takisto sa tu 

organizovali poľovačky. V súčasnosti je komplex 

v súkromných rukách. 
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112 km – Broons 

 Dvojtisícová obec Broons ťaží z prítomnosti mnohých historických monumentov. V dedine je 

niekoľko hotelov a penziónov, ktoré ponúkajú turistom poznávacie výlety po miestnych hradoch 

a zámkoch. V strede obce stojí Kostol sv. Petra z roku 1895, ktorého portál zdobia mozaikové fresky. 

 Najbližšie k Broons je kaštieľ Château de Limoëlan postavený roku 1779 pre miestneho 

šľachtica a vojenského kapitána Jospeha Picota de Limoëlan, ktorý sa preslávil pokusom o atentát na 

Napoleóna Bonaparteho v decembri 1800. Sprisahanie nebolo dokonané, keďže nastražená výbušnina 

Napoleóna ani nezranila, o život ale prišlo 22 civilistov. 

 Za zmienku stojí aj Château de Couëllan prvý raz 

postavený v období vlády Karola VI. (1380-1420). Pôvodná stavba 

zahŕňala mohutnú vežu s priemerom viac ako 6 m, ktorú ale zničil 

veľký požiar. Na začiatku 18. storočia sa zámok dostal do rúk 

Markíza de Saint-Pern, ktorý mal až 19 detí (13 sa dožilo 

dospelosti), a musel stavbu výrazne rozširovať, aby sa tu zmestila 

celá rodina. Počas Francúzskej revolúcie celý pozemok prepadol štátu. Dnes ho vlastní a rekonštruuje 

rodina kapitána Jeana Dorangea, ktorý v II. sv. vojne spolupracoval s generálom de Gaulleom. Ku 

kaštieľu patrí niekoľko záhrad a parkov, v ktorých nájdeme exteriérovú kuchyňu, ovocný sad, mohutný 

hrab z 18. storočia, vzácne americké orechy, záhony starodávnych druhov ruží. 

 

106 km – Sévignac 

 Malá obec s 1200 obyvateľmi bola v období rokov 1962-1973 

hostiteľom profesionálnych cyklistických pretekov Sévignac Criterium. 

Dnes je známa hlavne krásnym Kostolom sv. Petra. Ten bol 

postavený na pôdoryse latinského kríža z bieleho žulového kameňa 

v roku 1877. Po 1. sv. vojne nahradili klasické kostolné okná 

vytrážovými so zlatým písmom vyrytými menami 136 vojakov zo 

Sévignac, ktorý padli v bojoch o strategické pozície na Côtes d'Armor. 

 

100 km – Plénée Jugon 

 Obdivuhodný kláštor Abbaye Notre-Dame de Boquen z 12. storočia súžil cisteriánskym 

mníchom až do Francúzskej revolúcie, keď boli kláštory hromadne zatvárané.  Titul opátstva bol tomuto 

monumentu vrátený až v roku 1936. Mnísi sa vrátili do priestorov, znovu obnovili chod celého opátstva 

aj s priľahlými sadmi a záhradami. Aktuálne tu sídli katolícke komunitné centrum. Polozrúcanina 
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románskej stavby s prvkami gotiky zahŕňa tri veľké lode a štyri bočné kaplnky. Budovy ubytovní pre 

mníchov, dielne a hospodárske budovy pochádzajú z 18. storočia. 

 

88 km – Collinée 

 Château de la Touche-Trébry je 

rekonštruovaný hrad zo 16. storočia, okolo ktorého sa 

rozprestierajú záhrady v ázijskom štýle. V súčasnosti 

je počas letnej turistickej sezóny prístupný verejnosti. 

Pôvodným vlastníkom bol Christophe de la Roche, 

rytier rádu Saint-Michel. Tento rád založený kráľom 

Ľudovítom XI. sa v 17. storočí presťahoval do Paríža, 

tento hrad neskôr obývali rôzny šľachtici. Po jednej 

z bitiek ostal ťažko poškodený, a nikto nemal záujem o jeho opravu. Viac ako 200 rokov tak na mieste 

dnešného hradu bola len veľká farma. 

 

81 km – Col du Mont Bel-Air 

 Najvyššie položený bod v departmente Côtes d'Armor je zároveň prvou horskou prémiou dňa (4. 

kategória). Nachádza sa tu zaujímavá kaplnka Chapelle Notre-Dame-du-Mont-Carmel, ktorá stojí 

na mieste bývalého observatória. Pomenovanie nesie podľa sochy Panny Márie, ktorá tu bola prenesená 

z Katedrály Saint-Breuic. 

 

74 km – Moncontour 

 Stredoveké mesto, ktoré takmer celé obklopujú mohutné hradby z 13. a 14. storočia. Na námestí 

Martray sa každý pondelok konajú trhy. Stojí tu tiež vysoká strážna veža, v súčasnej podobe zo 17. 

storočia. Do priemyselnej revolúcie bolo mesto centrom výroby Berlingue (typického textilného materiálu 

z ľanu a konope). Pod mestom sa nachádza systém tunelov, ktorými 

obyvatelia unikali počas dlhých obliehaní. 

 Monumentom Moncontour je kostol Église Saint-Mathurin 

postavený v 15. storočí. Unikátny je najmä šiestimi veľkými vytrážovými 

oknami, ktoré sú po 600 rokoch takmer v bezchybnom stave. Každé jedno 

farebné okno rozpráva určitý biblický príbeh. Mnohí odborníci radia tieto diela 

k najkrajším vytrážam na svete. 
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51 km - Loudéac 

 Mesto je známe v okolí najmä chovom koní, výrobou látok a trhmi, ktoré sa tu organizujú už od 

stredoveku. V Loudéac môžeme obdivovať Kostol sv. Mikuláša z roku 1758, a tiež veľký dostihový 

štadión Calouet Race Course otvorený v roku 1879, na ktorom sa organizuje 10 dostihov 10 dostihov 

cez prekážky. K dispozícií tu je 1250 m závodný okruh, ktorého cieľová rovinka je široká 18 m. Vedľa 

obce je vybudovaný nový park s veternými turbínami  

 

14,5 km – Neulliac 

 Malá dedinka na brehu kanála Blavet, ktorý je okrajovou súčasťou veľkého umelého kanála 

spájajúceho mestá Nanntes a Brest. Nachádza sa tu veľká fontána v strede obce, a taktiež dve pekné 

kaplnky a gotický Kostol sv. Petra a sv. Pavla so štvorcovou vežou pristavanou v roku 1825. 

 

CIEĽ – Mur-de-Bretagne 

Toto známe stúpenie bolo zaradené v itinerári Tour aj pred štyrmi rokmi, keď tu zvíťazil Cadel 

Evans tesne pred Albertom Contadorom, položil tak základ svojej majstrovskej TdF z roku 2011. Mur-de-

Bretagne  je dvojkilometrový kopec 3. kategórie s priemerným sklonom 6,9 %, pričom najnáročnejších 

je prvých 600 m so sklonom viac než 10 %. 

 

 Dominantami mesta Mur-de-Bretagne sú vysoká Kaplnka sv. Zuzany obklopená malým parkom 

so 100-ročnými dubmi a s bohatou vnútornou výzdobou s výjavmi so života sv. Zuzany, a takisto aj 

kláštor Abbaye Notre-Dame de Bon-Repos z 12. storočia. Veľká renovácia cisteriánskeho 

kláštora bola dokončená v roku 1683. 


