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9. etapa, nedeľa 12. júla 2015 

28 km – tímová časovka - zvlnená etapa, Vannes - Plumelac 

 

Druhá etapa v centre Bretónska, tradičného cyklistického regiónu v okolí mesta Vannes preverí 

adeptov na celkovú klasifikáciu 28-km dlhou tímovou časovkou so zvlneným terénom. Rozhodujúci môže 

byť kopec Côte de Cadoudala v úplnom závere trasy s dĺžkou 1,7 km a priemerným sklonom 6,9 %. 

 

ŠTART – Vannes 

Jeden z centier južného Bretónska sa nachádza len 15 km od 

pobrežia Atlantického oceánu a zálivu Morbihan. Okolo Côte de Cadoudala 

starého centra sa tiahnu múry historického opevnenia. Hlavným lákadlom 

turistov sú polodrevené obchody v blízkosti katedrály, ktoré majú viac ako 

250 rokov, niektoré z nich pochádzajú až zo 16. storočia a sú vyhlásené za 

kultúrne pamiatky. 

 Katedrála sv. Petra tu bola postavená najskôr v roku 919, no 

počas vojen bola zrovnaná zo zemou. Druhú katedrálu postavili v 11. storočí 

v románskom slohu, a tretiu vybudovali po opätovnom zničení na rozhraní 

12. a 13. storočia. Niekoľko z jej základných múrov obsahuje aj súčasná štvrtá stavba gotického štýlu, 

ktorá bola vo výstavbe nepretržite od 15. do 19. storočia. Cirkev ju viackrát zväčšovala, aby uspokojila 

davy pútnikov modliacich sa pri hrobe sv. Vincenta Ferrera, španielskeho kňaza z Valencie, ktorý bol 

v 15. storočí známy svojimi kázňami. Stavba, ktorá je dlhá viac ako 110 m obsahuje niekoľko lodí 

a kaplniek v gotickom, renesančnom a neogotickom slohu. 

 Hrad Château de l'Hermine postavený v rokoch 

1380-1385 ako obranná pevnosť a sídlo Jána (Jeana) IV., 

vojvodu z Bretónska. Koncom 18. storočia v areály 

pribudlo viacero obytných budov, a boli zničené dve 

z troch mohutných obranných veží. Počas 19. storočia tu 

Julien Lagorce, prominentný kuchár a cukrár zriadil hotel 

a reštauráciu známu v celom Francúzsku. Musel ju zatvoriť 

v roku 1876, kedy objekt hradu zoštátnili a otvorili tu 

vojenskú školu 11. delostreleckej armády. V 20 storočí bola v areáli Pokladnica departmentu Morbihan, 

neskôr fakulta práva miestnej univerzity, dnes je hrad vo vlastníctve Vannes a v prízemnej 

neoklasicistickej stavbe s veľkým nádvorím sa nachádza Bretónsky kultúrny inštitút. 
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 Smerom od hradu pokračujú starobylé obranné hradby, ktoré zahŕňajú tri veže a tri mestské 

brány. Prvé opevnenie bolo postavené už v 4. storočí, najviac veží a bášt sa vybudovalo v 14. storočí za 

vlády bretónskeho kráľa Jána IV. Kompaktný systém valov úspešne chránil mesto viac ako tisíc rokov. 

Posledné úpravy na mestských hradbách prebehli koncom 18. storočia. 

 Vzácnou pamiatkou je takisto 

honosná budova samosprávy departmentu 

Morbihan (Préfecture du Morbihan) 

postavená v roku 1865 za vlády kráľa 

Napoleóna III. na ruinách bývalého 

jakobínskeho kláštora. Obklopuje je 5-hektárový anglický park. 

 

Zaujímavosti o Vannes 

- Miestny prístav využívaný už v 14. storočí sa tiahne pozdĺž 1,5 kilometrového umelého 

kanála, ktorý predlžuje starý prístav Pont-Vert a končí sa takmer v centre mesta pri Bráne sv. 

Vincenta. Jeho súčasťami sú obchodný prístav, osobný prístav a jachtársky prístav. 

- Nachádza sa tu unikátny systém verejného prenájmu bicyklov nazvaný Velocea, 

vybudovaný miestnou samosprávou po vzore Paríža. V 20 automatizovaných staniciach 

vrátane 10 benzínových púmp, si je možné požičať tento dopravný prostriedok, a následne ho 

vrátiť v ktorejkoľvek inej stanici. Ak bicykel vrátite do 30 minút, máte to zadarmo, inak 

zaplatíte 2 eurá za hodinu. Celkovo je k dispozícií 350 verejných bicyklov. 

 

3 km – Cadoudal 

 Obec pomenovaná po šľachtickej rodine Cadoudal, ktorá tu mala v 16. a 17. storočí veľké 

panstvo. Z pôvodného hradu sa zachovalo len torzo. Cyklisti uvidia renesančnú bránu, ktorá sa nachádza 

pri vstupe do dediny, a niekedy bola súčasťou panstva Château de Cadoudal. Majiteľ Oliver de 

Cadoudal bol hlavným poradcom už spomínaného kráľa Jána IV. Okrem vstupnej brány sa zachovalo 

niekoľko obvodových múrov zo 17. storočia a ruiny hradnej kaplnky. 
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CIEĽ – Plumelec 

 Mesto má bohatú cyklistickú tradíciu. Tour de France tu 

finišovala už štyrikrát, pričom víťazmi boli hviezdy ako Bernard 

Hinault, Erik Zabel, Alejandro Valverde. Plumelec a kopec Côte 

de Cadoudala už trikrát hostili francúzsky národný šampionát, 

a od roku 2005 usporadúva preteky kategórií UCI 1.1 Grand 

Prix de Plumelec-Morbihan. 

 V obci s vyše 2700 obyvateľmi nájdeme tri významné pamiatky:  

Kostol sv. Mauricea z 15. storočia; 

Zámok Château de Callac patril v 15. a 16. storočí vysoko postavenej rodine de Callac, ktorej 

viacerí členovia boli kráľovskými poradcami napríklad Ľudovíta XIV. Významnou osobnosťou, ktorá 

obývala hrad v 18. storočí bol Georges Caudal, veliteľ Kráľovskej katolíckej armády, a vodca 

monarchistického hnutia, ktoré bojovalo proti 

Francúzskej revolúcií. V jeho zámku sa konali vojenské 

porady o ďalšom postupe proti revolucionárom. Počas 

2. sv. vojny bol zámok orientačným bodom a táborom 

pre anglických a francúzskych parašutistov. 

Blízko obce je situovaný ďalší zámok Château 

de Trédion, ktorý bol od 14. storočia majetkom 

vojvodov z Bretónska. Slúžil najmä ako lovecký kaštieľ, keďže okolité lesy sú ideálne pre poľovačky. 

Nový vlastník tu koncom 19. storočia zriadil vysokú pec a manufaktúru na výrobu rôznych naradí 

z liateho železa. V priľahlom parku sa nachádza ovocný sad, niekoľko jazier, umelá rieka s vodopádom. 

S kaštieľom sa spája legenda hovoriaca o veľkom kráľovskom poklade zakopanom pod jedným 

z vysokých dubov. Poklad tu hľadali stovky jednotlivcov i tímov, no zatiaľ neúspešne. Dnes patrí 

samospráve vo Vannes, ktorá ho úplne zrekonštruovala. 


