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4. etapa, utorok 10. júla 2018, 195 km – rovinatá, La Baule / Sarzeau 

 

ŠTART –La Baule-Escoublac [La Bol Eskublak] 

Štartuje sa v Bretónsku, v prímorskom meste La Baule, ktoré má 16-tísic obyvateľov a patrí 

do departmentu Loire-Atlantique [Loár Atlantik]. Pýši sa 12-kilometrovou plážou, údajne 

jednou z najkrajších zátok na svete a typickou bretónskou piesočnatou, prímorskou krajinou. 

Keďže sú pre Bretónsko more a námorníci tak charakteristickí, dodnes pretrval odevný 

termín Breton stripes – modrobiele pásikavé tričká – kedysi predpísaná uniforma 

námorníkov. Do La Baule tiež od nepamäti chodí na dovolenky vysoká vrstva spoločnosti, 

dôkazom toho sú luxusné domy a vily. Počas letných mesiacov sa zvýši počet obyvateľov, 

keďže sem prichádzajú tráviť slnečné dni Parížania a turisti z Nantes, do Paríža to vlakom 

trvá tri hodiny. Napriek tomu je mimo Francúzska mesto La Baule pomerne neznáme. Toto 

mesto nevzniklo už na stredovekých základoch, v devätnástom storočí, keď sa budovali 

železnice, si strojár Jules-Joseph Hennecart povedal, že treba využiť potenciál Atlantického 

pobrežia, kúpil sa 40 ha pozemok piesočnatých dún a miestny architekt Georges Lafont bol 

poverený stavbou nového mesta. Po prvej svetovej vojne sa charakter mesta ešte zvýraznil, 

keď sa bohatý magnát François André zaslúžil o prebudovanie mesta na ozajstný 

dovolenkový rezort s kasínami, luxusnými hotelmi a športovými zariadeniami. Konajú sa tu 

filmové a hudobné festivaly, výstavy moderného umenia, populárne sú dokonca aj knižné 

festivaly. Medzi praktikované športy patria triatlon, cyklistika, plachtenie, jazda na koni, tenis, 

a i. Tour de France sem zavítala prvý raz v 1965, šiestu, šprintérsku etapu zavŕšil víťazstvom 

Guido Reybroeck. Časovkársky prológ 75. ročníka TdF (1988) končil v La Baule, opäť zvíťazil 

šprintér, Talian Guido Bontempi. Ďalší šprintér, Rik Van Linden, tu v 1972 vyhral svoju prvú 

etapu na Tour, potom v roku 1975 vyhral ešte tri a získal zelený dres. Známe mená z mesta 

pochádzajú predovšetkým z oblasti športu: Yves and Marc Pajot (plachtenie), Bruno, Loïck 

and Stéphane Peyron (plachtenie), Jean Morel (plachtenie), Raphaelle Le Gouvello 

(plachtenie), Julien Bontemps (olympijský medailista v surfovaní), Yves Loday (olympijský 

šampión v plachtení 1992), Emmanuel Coindre (veslovanie). Zastúpenie má aj kultúrno-

politická oblasť, pochádzajú odtiaľto komici Gérard Lanvin a Patrick Bruel, modelka Charlotte 

Di Calypso a Olivier Guichard (starosta La Baule a niekdajší minister. 

 

194 km – Guérande [Girónd] 

Stredoveké mesto patrí do siete 120 miest pod názvom Mestá a regióny umenia a histórie. 

Má opevnené hradby, ktoré sú jedny z najzachovalejších a najkompletnejších vo Francúzsku. 

Majú obvod takmer 1,5 kilometra. Hlavná brána, Brána sv. Michala, slúžila počas Veľkej 
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francúzskej revolúcie ako väzenie, no ukázala sa byť príliš malou na tieto účely, preto tam 

zriadili mestskú radnicu, no tej taktiež kapacitne nepostačovala. Preto je z nej od 1928 

múzeum heliem, tradičných odevov a cirkevných a archeologických artefaktov. Stojí tam ešte 

kostol sv. Aubina, kostol Notre-Dame la Blanche, kostol sv. Jána a uršulínsky kláštor. 

Zaujímavosťou je „Mlyn diabla“, ku ktorému sa viaže príbeh chudobného sedliaka Yvesa 

Herbica. Ten zapredal dušu diablovi výmenou za mlyn, no pripravoval si šikovnú lesť. Keď 

bol diabol blízko k dokončeniu stavby mlyna, Yves na vrch mlyna umiestnil sochu Panny 

Márie. Diabol okamžite zmizol a už sa nevrátil. Čo sa okolia týka, z Guérandského polostrova 

možno vidieť dve kontrastné krajiny – Bielu krajinu, kvôli slanovodným močiarom, a Čiernu 

krajinu, kvôli rašeliniskám. 

 

179 km – Herbignac [Erbiňak] 

Je stredoveké miesto so strategickou polohou, ležiace na križovatke miest Nantes, Vannes, 

Guérande a Redon. Nachádza sa tam stredoveký hrad Château de Ranrouët, ktorý 

kontroloval jednak soľný obchod, jednak remeselníctvo. Známe je hrnčiarskou produkciou, 

od rímsko-galských čias do roku 1945 bolo prvotriednym bretónskym strediskom hrnčiarstva. 

Po druhej svetovej vojne produkcia ochabla, no v súčastnosti sa tam naspäť prisťahovalo 

niekoľko remeselníkov, ktorí si v meste trénujú svoje zručnosti. 

 

162,5 km – Pontchâteau [Ponšató] 

Môže sa právom považovať za hlavné mesto francúzskeho cyklo-krossu. Hostilo dvakrát 

majstrovstvá sveta (1989, 2004), dvakrát majstrovstvá Európy (2005, 2016), päť 

majstrovstiev Francúzska (1978, 1999, 2008, 2009, 2015) a štyri kolá Svetového poháru. 

Taktiež pred tridsiatimi rokmi hostilo štart pretekov Tour de Frace a prvú pol-etapu 

smerujúcu do Machecoulu, ktorú vyhral kanadský cyklista Steve Bauer a päť dní nosil žltý 

dres. 

 

133,5 km – Blain [Blen] 

Dominantou mesta je stredoveký hrad Groulaie [Grule] z trinásteho storočia, ktorý bol 

v šestnástom storočí prestavaný. Predtým bol súčasťou obranného systému Bretónska, spolu 

s hradmi Vitré, Fougères, Ancenis, Châteaubriant a Clisson. Po prvej svetovej vojne ho 

získala grécka princezná Marie Bonaparte, ktorá bola tiež jednou z prvých presadzovateliek 

psychoanalýzy. V súčasnosti je hrad majetkom mesta a nachádza sa tam tlačiarenské 

múzeum.  
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122 km – Vay [Vej] 

Mestečko Vay je rodiskom Eloia Tassina, francúzskeho šampióna v cestnej cyklistike z roku 

1945, ktorý vyhral aj dve etapy na Tour de France (1939, Rennes a 1947, La Baule). Koná sa 

tu aj siedmy ročník pretekov na jeho počesť, nazvaných Eloi Tassin Gran Fondo. 

 

63,3 – Redon [Redo] 

Prístavné mesto Redon je nerozlučiteľne späté s vodou. Leží na sútoku riek Oust a Vilaine 

a po pravej strane vedie kanál z Nantes do Brestu, preto sa v meste nachádza mnoho 

mostov a mostíkov. Mesto vyrástlo okolo karolínskeho opástva a počas stredoveku 

profitovalo zo svojej polohy na tokoch riek. Dnes sa tu praktikuje plavba na loďkách a 

jachtách. Tour de France sem zavítala v roku 2011, kedy tu končiacu tretiu etapu vyhral 

americký cyklista Tyler Farrar. 

 

35 – Questembert [Kestembér] 

Mestečko v departmente Morbihan je zaujímavé pre trh zo šestnásteho storočia a kaplnky, 

kríže a kalváriu. Trh sa koná každý pondelok ráno. Historickej atmosfére pomáhajú stavby 

z 16. – 16. storočia, domy, hotel Belmont a stavba Les Halles, ktorá pozostáva 

z monumentálnej strechy a krytého priestoru. 

 

CIEĽ – Sarzeau [Sarzó] 

Končí sa ešte stále na pobreží Atlantického oceána, v Morbihanskom departmente. Mor-bihan 

znamená po bretónsky malé more. Pobrežie je členité, podľa legendy je tu toľko 

ostrovčekov, koľko je dní v roku. V skutočnosti je tu okolo štyridsať ostrovov, z toho tridsať 

obývaných. Najkrajší z nich, Ostrov mníchov, je prezývaný aj Perla zálivu. Prvá zmienka 

o existencii mesta, v tomto prípade sa jednalo o opátstvo, pochádza z jedenásteho storočia. 

V trinástom storočí bol postavený neďaleký hrad Château de Suscinio, v pätnástom storočí 

bol fortifikovaný. Hrad sa tešil veľkej obľube u bretónskych vojvodov, ktorí tu trávili čas 

lovom. V tomto roku oslávi svoje osemsté výročie. Z praveku pochádza aj sieť megalitov 

(mohutné kamene s nevysvetleným pôvodom vzniku a funkcie), hlavne menhiru 

v Kermaillarde [Kermajó]. Tento monolit má aj vytesávané zdobenie. Keď bola vyššie reč 

o námorníkoch, za pamiatky sa považujú aj staré prístavy, menovite prístav sv. Jakuba 

a prístav Logeo. Obchodovali najmä s vínom, brandy, drevom a soľou. Starosta David 

Lappartient, ktorý je aj úradujúci prezident UCI, chce v oblasti znovuobnoviť vinárstvo. Keď 

je už reč o rodákoch, pochádzajú odtiaľto spisovateľ Alain René Lesage (autor románu Gil 

Blas), Jean Marc Ayrault (niekdajší premiér), a množstvo športovcov: 1. olympijský šamión 
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vo windsurfingu Franck David (1992), cyklista Audrey Cordon a triatlonista Pierre le Corre. 

Tour de France sem príde prvýkrát, zrejme zásluhou prezidenta UCI, no proklamuje sa, že 

záľuba v cyklistike je tu predsa len o čosi vyššia než v ostatných bretónskych mestách. 

Prezident Lappartient tiež pochádza z mesta Pontivy, rovnako ako aj Paul Le Drogo (víťaz 

etapy na Tour de France, ktorý v Sarzeau zomrel). Sídli tu tiež jeden z najstarších 

morbihanských cyklistických klubo, Vélo Sport de Rhuys, funguje od roku 1951 a zúčastňuje 

sa všetkých významných akcií v oblasti (Grand Prix Plumelec, Tour de Rhuys, francúzske 

majstrovstvá BMX atď.). Lappartient bol jeho prezidentom do roku 2007. 

 


