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2. etapa, nedeľa 8. júla 2018, 183 km – rovinatá,  

Mouilleron-Saint-Germain > La Roche-sur-Yon 

 

ŠTART – Mouilleron-Saint-Germain [Mujiro són Žermé] 

Maličká dedina v departmente Vendée [Vóndei], iba s 1940 obyvateľmi, hostí mužskú verziu 

Starej dámy prvýkrát. V 2014 tu bol štart ženskej Tour de France, ktorú napokon vyhrala 

Nemka Claudia Lichtenberg. Päť kilometrov odtiaľto sa tiež narodil Jean-René Bernaudeau, 

zakladateľ tímu Direct Energie. Z vidieckej dediny pochádzajú dve kľúčové, no kontrastné 

osobnosti pre francúzske dejiny – Georges Clemenceau [Žorž Klemensó] a Jean de Lattre de 

Tassigny [Žán d Látr d Tasiní]. Kontrastné preto, lebo Clemenceau bol protestant 

a republikán, Tassigny mal zas katolícke korene. Napriek tomu však predstavujú francúzsku 

jednotu v diverzite, pretože obaja boli pri podpisovaní mierových zmlúv dvoch svetových 

vojen. Clemenceau, prezývaný aj Otec víťazstva alebo Tiger, bol premiérom Francúzska cez 

prvú svetovú vojnu a na konci prvej svetovej vojny sa aj on podpísal pod prímerie. Jean de 

Lattre de Tassigny sa s Clemenceauom stretol ako ranený vojak na začiatku vojny, 

Clemenceau sa o ňom vyjadril: „Pozrite sa na tohto muža a nikdy naňho nezabudnite. 

Dotiahne to ešte ďaleko.“ V 1939 sa stal najmladším generálom Francúzska, o tri roky bol 

uväznený, lebo nechcel spolupracovať s vládnym režimom vo Vichy [Viši] (kolaborujúcom 

s nacistami) ale utiekol do Londýna. Vrátil sa späť s vojskom a 8. mája 1945 podpisoval 

nemeckú kapituláciu v Berlíne. Bojoval tiež v Indočíne. Ich mená nesú aj historické pamiatky: 

Národné múzeum Clemenceaua a Delattra (prvotne nazvané Múzeum dvoch víťazstiev), 

Múzeum Georgesa Clemenceaua, Memoriál bojovníkov Francúzskej únie v Indočíne a kaplnka 

Bernarda de Lattra, jediného syna generála de Lattra, ktorý zomrel vo vojne v Indočíne. 

Okrem toho tam nájdeme aj kostol sv. Hilára, ktorý zažil ešte Storočnú vojnu, a svoju gotickú 

podobu získal v devätnástom storočí, zásluhou kňaza Basila Bonneta. Ten je z vďaky 

vyobrazený aj na vitrážach. Konal sa tu aj národný pohreb generála de Lattra v roku 1952. 

Kostol je zaujímavý aj preto, že jeho dvanásť zvonov hrá každú hodinu svetskú alebo 

náboženskú melódiu desať minúť. Vidiecku scenériu dopĺňa ešte kopec s troma veternými 

mlynmi, ktoré sú v noci osvetlené. 

 

163 km – Réaumur [Reomür]  

Dedina s 820 obyvateľmi bola nazvaná podľa svojho rodáka, francúzskeho fyzika René-

Antoine Ferchaulta de Réaumura [René Antoán Feršo d Reomür], ktorý je vo vedeckej obci 

známy skúmaním hmyzu a vynálezom alkoholového teplomera. Z jeho domu sa v roku 2002 

stalo múzeum, tzv. Dom vedy. Keď vedec predsedal Akadémii vedy v Paríži, obvykle strávil 
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v tomto dome tri mesiace a taktiež je doložené, že tam učinil niekoľko svojich objavov. 

Okrem toho možno v dedine nájsť zložitú sieť podzemných tunelov, ktoré vedú k zámku 

Haute-Cour [Ot Kur]. 

 

155,5 km – Pouzauges [Puzóž] 

Dominantou lokality je zámok Château de Pouzauges, pochádzajúci z dvanásteho storočia. 

Hradby pevnosti merajú impozantných 26 metrov, preto niet divu, že zo zámku sa dá vidieť 

krásna panoráma vidieku Vendée. Stredoveký hrad bol v pätnástom storočí prerobený na 

obývateľný zámok, ako bolo už vtedy zvykom u renesančných šľachticov. Tu sa o to zaslúžila 

Catherine de Thouars [Katrin d Tuár], bohatá bretónska šľachtičná, ktorej manželom bol 

neslávny Gilles de Rais [Žil d Ré]. Neslávny z toho dôvodu, že hoci bojoval po boku Jany 

z Arku, aby na trón nastolila právoplatného kráľa Karla VII, história ho označila za prvého 

masového vraha. Bolo vtedy bežné, že mladí sedliacki chlapci odišli od rodičov slúžiť na 

šľachtické usadlosti. No okolo Raisových hradov sa začali nápadne strácať deti, čo nápadne 

korešpondovalo s činnosťami Raisa a jeho dvora. Počas súdu sa zistilo, že v niektorých 

oblastiach to bolo verejné tajomstvo, sám Rais sa pod hrozbou mučenia priznal k vražde vyše 

stovky detí a v 1440 bol za vraždy, sodomiu a kacírstvo upálený. 

 

138,5 km – Sèvremont [Sévrhmon] 

Táto oblasť bola počas staroveku územím ovládaným Galmi. Počas stredoveku sa postavila 

pevnosť, z ktorej prežila už len hlavná hradná veža Châtelliers-Châteaumur [Šatelié Šatomo] 

– posledné útočisko pri dobytí hradu. 

 

124 km – Les Herbiers [Lezerbie] 

V roku 2011 tu štartovala prvá etapa Tour de France, ktorú vyhral Phillipe Gilbert na kopci 

Mont des Alouettes [Mo Dezaluet]. Každoročne sa tu tiež od roku 1982 koná individuálna 

časovka Chrono des Herbiers [Khrono dezerbie]. Na spomínanom kopci Mont des Alouettes 

sa nachádza neogotická kaplna a tri veterné mlyny, z ktorých dva boli obnovené. Sedem 

kilometrov od mesta je zábavný park Puy du Fou [Pui di Fu], ktorý už na Tour de France 

dvakrát hostil prezentáciu tímov, a to v 1993 a 2011. 

 

118 km – Tiffauges [Tifóž] 

Hrad v tejto lokalite sa taktiež spája s pôsobením Gillesa de Raisa. Tento rytier bol aj 

inšpiráciou pre rozprávku o Bluebeardovi (Modrá brada). Ten bol mocný a bohatý, ale veľmi 

škaredý šľachtic, ktorý sa niekoľkokrát oženil a každá jeho manželka zmizla. Svojej poslednej 
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manželke dá kľúč od zámku s tým, že odchádza, a že môže otvoriť akékoľvek dvere okrem 

jedných v pivnici. Manželka neodolá, otvorí ich a keď tam nájde telá zavraždených žien, 

zdôverí sa sestre, s ktorou naplánujú útek. Jej muž sa ale vráti skôr, dozvie sa o všetkom 

a chce ju zabiť, no včas ju a jej sestru zachránia ich bratia a Bluebearda zabijú. Tento hrad 

bol tiež pravdepodobne svedkom Raisových ohavností, preto bol dlho opustený a teraz patrí 

do vlastníctva departmentu Vendée. Konajú sa tam rôzne slávnosti a slúži aj ako múzeum 

alchýmie a stredovekých zbraní. 

 

101,5 km – Montaigu [Montegü] 

V okolí 5,2-tisícového mesta sa nachádza hrad postavený na príkaz Ľudovíta XI. Hradby 

z pätnásteho storočia pútajú pozornosť svojou mohutnosťou a mnohouholníkovým 

pôdorysom. Pevnosť je obklopená jazierkom na ochranu proti vpádom. 

 

78,5 km – Les Lucs-Sur-Boulogne [Le Luk Sür Buloň] 

Keďže department Vendée zdobí jeho história, najmä vzbury proti revolucionárom počas 

Veľkej francúzskej revolúcie, aj tu sa odohral masaker v roku 1794. Nájdeme tu tak dve 

dôležité spomienkové miesta – Memoriál Vendée a Historiál Vendée. Memoriál je venovaný 

obetiam Vendéeského povstania a súčasne sa vzťahuje na všetky obete totalitných 

systémov. Z toho dôvodu bol inaugurovaný Alexandrom Solženicynom v 1993. Odtiaľ sa 

pokračuje Cestou spomienok, ktorá končí v kaplnke Petit-Luc [Petitlik]. Tam sú vyryté všetky 

mená obetí masakrov z roku 1794. Historiál púta pozornosť svojou modernou architektúrou, 

obsahuje výstavu regiónu od počiatkov doteraz. Jeho zbierka obsahuje dvetisíc predmetov, 

z toho tritisíc je vystavených verejnosti. Múzeum splýva s prírodou, pretože je konštruované 

z troch materiálov – z oceli, skla a betónu, no najväčšiu plochu (osem kilometrov 

štvorcových) pokrýva trávnatá strecha. 

 

25 km – Nesmy [Nemí] 

2,8-tisícová dedina je pozoruhodná pre renesančný kaštieľ, ktorý je súkromným 

vlastníctvom, ale má park cez leto otvorený pre verejnosť. O vzhľad záhrad sa zaslúžil 

architekt André Leroy v polovici devätnásteho storočia, bratia Buehlerovci zas skonštruovali 

hydraulický komplex piatich rybníkov. Okrem toho je pre dedinu charakteristické hrnčiarstvo 

a podobné remeslá. Svetoznámy je tiež golfový park La Domangère. 
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CIEĽ – La Roche-sur-Yon [La Roš suhr Jon] 

53-tisícové mesto ležiace v srdci Vendée vďačí za svoju existenciu Napoleonovi 

Bonapartemu. Spočiatku sa mesto formovalo okolo miestneho hradu, no v 1804, keď ho 

získal Napoleon, začal budovať s pomocou inžinierov, architektov a úradníkov plnohodnotné 

mesto skoro od základov. Vznikli tak národná chovná stanica koní, nová radnica, prefektúra, 

súdny dvor, vojenská škola a kostol sv. Ľudovíta. Raritou je fontána s mechanizovanými 

sochami zvierat (krokodíl, hroch, ťava, ...), ich pohyby sa aktivujú ukrytými pákami. Strojcom 

tohto dômyselného systému bol Francois Delatoziere. V 1805 Napoleon povolil stavbu 

komediálneho divadla, ktoré sa však pre nedostatok financií otvorilo o štyridsať rokov 

neskôr. Divadlo má tradičnú neoklasicistickú podobu, vyzerá ako antický rímsky chrám – 

s fasádou podopretou stĺpmi tvorí trojuholníkové čelo stavby. Vnútorná drevená hala je 

bohato zdobená. Kostol sv. Ľudovíta bol inšpirovaný rímskymi bazilikami, je taktiež postavený 

v neoklasicistickom štýle. Nahradil nefunkčný stredoveký kostol sv. Hilára, ktorý 

nezodpovedal dôležitosti novovzniknutého mesta. Skutočne historickou budovou je 

Renesančný dom v strede mesta, postavený v roku 1566. Svojho času v ňom sídlil guvernér, 

počas Revolúcie sa z neho stal hotel a teraz tam sídli múzeum miestneho kultúrneho 

dedičstva. V centre mesta sa tiež nachádza park s konskou farmou, v ktorej sú chované kone 

z celého sveta. Spolu s mestami Ajaccio, Waterloo a Iena sa La-Roche-sur-Yon radí medzi 

zakladateľské mestá Európskej federácie Napoleonských miest. Medzi významné osobnosti 

patria Paul Baudry (maliar z 19. storočia), Cecile Sauvage (básnik z 19. storočia), Tristan 

Pfaff (klavirista), Benjamin Rabier (syrár), MHD (rapper), Felicia Ballanger (trojnásobná 

olympijská a desaťnásobná svetová šampiónka v časovke) a Thomas Voeckler (cyklista). 

Mestu patrí aj prvenstvo na Tour de France – v roku 1934 sa tu konala prvá, 90-kilometrová 

časovka do Nantes. Vyhral ju Antonin Magne, ktorý napokon zvíťazil aj v celkovom poradí. 

Následne sa tu konali ešte ďalšie štyri etapy. Iné tunajšie športy sú basketbal, hokej a box..  

 


