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1. etapa, sobota 7. júla 2018,  201 km – rovinatá, Noirmoutier / Fontenay-Comte 

 

ŠTART – Noirmoutier-en-l'Île  

Stopiaty ročník Tour de France odštartuje v ostrovnom meste Noirmoutier-en-l'Île s 4 600 obyvateľmi, 

patriacom do departmentu Vendée. Najpozoruhodnejšia je podmorská cesta Passage du Gois, 

merajúca 4,2 kilometra, ktorá spája ostrov Noirmoutier s kontinentom. Dvakrát do dňa ju zaplavuje 

príliv. Názov pochádza z nárečového slova goiser, ktoré znamená „kráčať vo vode“. Vznikla 

prirodzenou cestou tak, že do seba narážali prúdy opačného smeru a vytvorili tak piesočnatý brod. 

Ten bol v 19. storočí spevnený kameňmi. Od postavenia Noirmoutierského mosta v 1971 sa už 

využíva menej. Tisícky ľudí sa prichádzajú pozrieť, ako sa Le Gois vynára spod oceánu, alebo naopak, 

ako sa stráca pod vodou. 

Táto pasáž bola začlenená do itinerára Starej dámy v rokoch 1999, 2005 a 2011. V druhej etape 

ročníku 1999 významne prehovorila do poradia, keďže na jej klzkom povrchu sa odohral pád. Ten 

spôsobil časový odstup šesť minút a niekoľko favoritov preto mohlo na svoje šance v nasledujúcom 

vývoji pretekov zabudnúť.  

Na ostrove sa nadchádza ranostredoveký kostol sv. Filiberta a zámok Château de Noirmoutier 

z dvanásteho storočia. Predstavuje najvyšší bod na ostrove a fungoval aj ako väzenie od čias Veľkej 

francúzskej revolúcie po Druhú svetovú vojnu. Známe sú aj slanovodné močiare, cez ktoré vedie aj 

cyklochodník. Tie sú zdrojom ostrovného bohastva, známe aj ako „biele zlato“, no v histórii boli často 

aj predmetom svárov a vojen. 

 
171 km – Saint-Jean-de Monts  

Populárny prímorský rezort, ktorý vznikol v stredoveku ako rybárska dedina. Následne na to tu 

benediktíni založili kláštor s farnosťou a preto mesto zohralo významnú rolu v náboženských vojnách 

– bolo dôležitou katolíckou baštou Ľudovíta XIII. Počas Veľkej francúzskej revolúcie sa odohrali 

v oblasti Vendée vzbury roajalistov, ktorí obsadili aj toto mesto. Prebiehali tu boje až do pádu 

Napoleona, v roku 1815. Odvtedy sa viac využíva potenciál 8-kilometrovej pláže, prístupnej všetkým. 

Praktikuje sa tu rybárčenie a plážové športy. 

 

156 km – Saint-Hilaire de Riez  

Má najdlhšiu, 12-kilometrovú pláž vo Vendée. Rovnako ako v celom prímorskom regióne, aj tu sú 

mimoriadne populárne vodné športy – surfovanie či plavba na katamaránoch, jachtách, kajakoch 

a pod.. Nešportové typy turistov zaujmú prechádzky po skalnatom pobreží Corniche Vendeenne  

alebo v borovicových lesíkoch. Raritou je jedinečný skanzen Bourrine du bois Juquaud, pozostávajúci 

z komplexu bielych hlinených domov. Majú svetlomodré okná a dvere, sú pokryté trstinovými 

strechami a ich vnútrajšok je vybavený autentickým nábytkom. Dokumentujú životný spôsob 

obyvateľov pobrežia na začiatku 20. storočia. 
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124 km – Les Sables d´Olonne 

Tento rok oslavuje osemsté výročie vzniku. Slávnosť bude sprevádzať mnoho akcií, výstav 

a konferencií. Ešte spolu s ďalšími dvoma mestami sa na konci roka zlúči do novej komúny. Pre 

turistov je príťažlivá svojimi prírodnými podmienkami – pobrežná krajina, cyklochodníky, Ollonský les, 

duny a močiare, ale aj skalnaté pobrežia. V rokoch 1919 – 1931 bolo mesto pravidelne súčasťou trás 

etáp, dovedna hostilo šestnásť etáp. Začínala tu piata etapa ročníku 1919, ktorá bola až do roku 1924 

najdlhšou etapou (482 kilometrov) a končila v meste Bayonne. Zvíťazil tu slávny Fausto Coppi 

v časovke odtiaľto do La Rochelle (1949) a v 1993 vyhral v tomto meste končiacu etapu Mario 

Cipollini.  

 

83,5 km – La Tranche-sur-Mer 

Šarmantné mestečko, prezývané aj „malá Kalifornia“ má okolo 3 000 obyvateľov, ktorých počet sa 

však v lete zvykne 40-násobne zvýšiť. Preto je kľúčové predísť kolapsu dopravy a čo najefektívnejšie 

uvoľniť autami prepchaté cesty. Z toho dôvodu sú aj tu pre nevodičov prajné podmienky, cyklistické 

a pešie zóny majú početné výhody. Cyklistická zóna tu obsahuje zhruba tridsať kilometrov chodníkov, 

ktoré sú súčasťou atlantickej cyklotrasy La Vélodyssée. Aby mesto presvedčilo návštevníkov, aby 

nechalo svoje autá doma, dokonca zaviedlo aj autobusy zadarmo.  

 

13,5 km – Maillezais 

Nachádza sa na polostrove na juhu oblasti Vendée. Jej charakter určujú dva kostoly – opátstvo 

Abbaye St. Pierre a kostol sv. Mikuláša (Nicholasa). Počiatky opátstva aj kostola spadajú do 

jedenásteho storočia, teraz je to síce zrúcanina, no stále je považovaná za nádherný príklad 

románskej architektúry. Fasáda kostola sv. Mikuláša je tiež postavená v románskom slohu 

a najpozoruhodnejšie sú tri románske oblúky s reliéfom ľudských a zvieracích motívov. 
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CIEĽ – Fontenay-le-Comte 

Fontenay-le-Comte je považované za najkrajšie mesto vo Vendée a nájdeme ho tiež v zozname 

najkrajších kútov Francúzska ("Plus Beau detours de France"). Toto vidiecke mesto sa vyvinulo 

z prístavu na rieke Vendée. Dajú sa tam rozlíšiť tri okruhy – stredoveké hradby, ktoré sú však len 

ruiny vchodu, brány a zvyšku veže. Obklopuje ich však renesančné „srdce“ mesta z 15. – 16. storočia, 

ktoré je chránenou oblasťou a sú tam obmedzené stavebné možnosti. Tie sa prejavili vo vonkajšej, 

modernej časti mesta. 

V meste sa dá ísť chodníkom „tisíc rokov naprieč históriou“, ktorý vedie predovšetkým k trom 

dominantám mesta: dvom zámkom a katedrále. Prvý zámok, Château Terre-neuve, pochádza z roku 

1515 a je to múzeum dobových kostýmov a nábytku. V druhom zámku, Château Fontenay, je 

uskladnený „trésor public“ – verejné financie komúny. Mariánsku Katedrálu Notre-Dame vidno 

zďaleka vďaka špicatej kostolnej veži z osemnásteho storočia, ktorá bola dobudovaná na zvonicu 

z pätnásteho storočia. Vo vrcholnom stredoveku (12. storočie) vznikla ako opátstvo augustiniánov, no 

pod ňou sa nachádza karolínska krypta. V pätnástom storočí bolo opátstvo prestavané na chrám 

v gotickom slohu. Počas náboženských vojen protestantov a katolíkov bol chrám vyplienený, v 1568 

boli piliere podlomené, klenby spadnuté a kolaps stavby zapríčinil ešte väčšie poškodenie schodiska 

a veže. Vážnosť poškodenia zvýrazňuje aj dĺžka opráv, trvala takmer päťdesiat rokov, od roku 1600 

až po 1648. Renovácie kostola trvali až do roku 1943. Veža je pokrytá soškami svätých, anjelov a, ako 

je už príznačné pre gotiku, postavičkami groteskných osôbok. V severnom portáli je socha Madony 

s dieťaťom a na klenbách sú múdre a nerozumné panny z biblického podobenstva.  

Fontenay-le-Comte bolo obľúbeným mestom francúzskeho kráľa Františka I. Dnešných návštevníkov 

môže očariť starodávna mestská architektúra, renesančné fasády domov, postupné klenby na námestí 

Belliard, tamojšie múzeum, park Baron v strede mesta a fontána Fontaine des Quatre-Tias (Fontána 

štyroch potrubí) na mieste prameňa, okolo ktorého mesto vzniklo. V minulosti to bolo populárne 

miesto schôdzok, kde sa miestni obyvatelia stretávali, aby si nabrali vodu. Na sklonku devätnásteho 

storočia bolo na fontánu vyryté motto „Fontenay – živý prameň pre znamenité duše“. Odkazuje to na 

vtedajší rušný intelektuálny život a pobyt mnícha-spisovateľa Françoisa Rabelaisa, ktorého tvorba je 

dodnes v slovenských školských osnovách. 

O jej vznik sa zaslúžil už vyššie spomínaný František I. Túto fontánu má mesto aj vo svojom erbe. 

Prímenie „le Comte“ (v preklade „gróf“) súvisí s donáciou Ľudovíta IX, tento stredoveký kráľ mesto 

daroval svojmu bratovi Alfonzovi, grófovi z Poitou. 

Toto mesto ešte Tour de France nehostilo, no v 2016 sa tu konali jednodňové preteky Tour de 

Vendée, ktoré vyhral Nacer Bouhanni. 


