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3. etapa, utorok 9. júla 2018, 35,5 km – časovka tímov, Cholet > Cholet 

 

Cholet [Šolé] – 56-tisícové mesto sa nachádza v departmente Maine-et-Loire [Men e 

Luáhr]. Jeho názov pochádza z latinčiny a znamená „kapusta“. Leží na pravom brehu rieky 

Moine [Muan] a je asi päťdesiat kilometrov vzdialené od mesta Nantes [Nánt]. 

Trikrát bolo zvolené za najšportovejšie mesto Francúzska (1972, 2007, 2014). V roku 1936 

prvýkrát hostilo Tour de France etapu, vyhral vtedy Felicien Vervaecke, ktorý potom 

a nasledujúci rok vyhral aj vrchársky dres. V roku 1938 šesť dní nosil aj žltý, no napokon ho 

vybojoval Gino Bartali. Pred desiatimi rokmi tu prvýkrát zvíťazil Mark Cavendish a započal 

svoju sériu tridsiatich víťazstiev. Tento rok sa chce priblížiť k rekordu Eddyho Merckxa. Pred 

dvadsiatimi rokmi na tej istej trase tu vyhral aj Mario Cipollini. Od roku 1978 sa tu tiež 

preteká na podujatí Cholet - Pays de Loire (tento rok ju vyhral Thomas Boudat z Direct 

Energie). Okrem cyklistiky sa to praktikuje takmer sedemdesiat športov, hlavne stolný tenis, 

basketbal, futbal, hokej, bedminton a bežectvo. 

Symbol mesta, červeno-biele kárované vreckovky, má svoj príbeh opäť vo Veľkej francúzskej 

revolúcii. Vodca povstalcov, Henri de la Rochejacquelein, si tri vreckovky uviazal na klobúk, 

hruď a bedrá, aby ho lepšie videli jeho spolubojovníci, no lepšie ho videli aj revolučné vojská, 

keďže tieto farby poslúžili aj ako terč. Červené vreckovky preslávila aj pieseň Theodora 

Botrela, Le mouchoir rouge de Cholet. Mesto Cholet si ich zvolilo za svoj symbol ako poctu 

povstaleckému hrdinovi a momentálne si ikonické vreckovky môžu návštevníci pozrieť 

v Múzeu textilu a módy, ktoré oslavuje sto rokov činnosti. Toto múzeum sídli v starej 

práčovni, ponúka historickú výstavu textilného priemyslu a rôznych odevných techník 

a taktiež je možné vidieť tam naživo prácu s krosnami. Vreckovky našli svoj odraz aj 

v cukrárstve, pod názvom „choletské vreckovky“ dostanete zmes v tvare kocky z mandľovej 

pasty (marcipánu), pomaranča a orieškov obalenú v červeno-bielej čokoláde. 

Múzeum umenia a histórie zachytáva povstalecké dejiny departmentu Vendée, tamojších 

bojov a revolučných osobností. Nachádza sa v strede mesta a možno ho spoznať podľa 

súčasnej modernej architektúry. Vystavuje maľby, sochy a historické dokumenty, okrem 

iného aj diela miestneho abstraktného umelca Francoisa Morelleta. 

Väčšina starších budov bola zborená počas Veľkej francúzskej revolúcie, odvtedy sa mesto 

počas devätnásteho storočia postupne budovalo. Mestský kostol, Chrám najsvätejšieho srdca 

Ježišovho, navrhnutý architektom Mauriceom Laurentinom [moris lorentén] bol postavený 

počas rokov 1937 – 1941 v atypickom, románsko-byzantínskom slohu. Stavebné materiály sú 

domáceho pôvodu – hlavne tehly, oranžová bridlica zvaná Pineau [pinó], ružová žula 

a modrá žula. Na Madoninom portáli sochári znázornili dva chrliče (sošky, ktorých ústa/tlamy 
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mali funkciu odkvapov) – karikatúry Hitlera a Mussoliniho. Majú podobu čudesných vtákov, 

ktorí majú neprirodzene veľké, vypúlené oči a medené zobáky, cez ktoré vedie prebytočná 

dažďová voda.  

Pozdĺž trate tiež bude obec Saint-André-de-la-Marche. Aj tam sa dá zavítať do Múzea 

obuvníctva, situovanom v prerobenej továrni. Vystavené sú jednotlivé stroje, ktoré 

zachytávajú tvorbu topánok od začiatku po koniec. Okrem strojov je tam aj  

kolekcia stoviek topánok, momentálne je tam až do októbra dočasná výstava topánok zo 70. 

rokov. 

Pôjde sa aj cez dedinu La Romagne, ktorú preslávil stolnotenisový tím Stella Sports La 

Romagne. Kedysi sa tu pestoval ľan a iné textilné plodiny, čo prispievalo k odevnému 

priemyslu tohto regiónu. 

 

 


