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6. etapa, štvrtok 12. júla 2018, 181 km – zvlnená, Brest > Mur-de-Bretagne 

 

ŠTART – Brest [Bhrest] 

kardinál richelieu z neho urobil vojenský prístav, vzniklo tu väzenie. prosperita mesta úzko súvisela 

s námorníctvom, v 19. storočí prežilo mesto rozvojový útlm kvôli anglickej námornej blokáde, no neskôr 

cisár Napoleon III. obnovil vojensko-obchodnícky potenciál mesta. cez druhú svetovú vojnu sa tu udiala 

bitka o Brest (1944), proti obliehajúcim Nemcom položilo niekoľko desiatok dobrovoľníckych vojakov život. 

Postavilo sa tu niekoľko slávnych vojenských lodí, napr. La Redoutable [La Rhedutávl], ktorú Angličania 

ukoristili od napoleonskej armády v bitke pri Trafalgare. Nachádza sa tu aj hrad „na konci sveta“, je to 

jeden z najstarších a stále aktívnych hradov. Svoje počiatky má v Rímskej ríši a stále je považovaný za 

významnú lokalitu stredovekého Bretónska. Po poškodení počas WWII prešiel rekonštrukciou. Okrem toho 

je tu aj hrad, na ktorom údajne sídlil rytier Lancelot (z Artušovských legiend). Medzi mnohými kostolmi 

vyniká kostol sv. Šalamúna, ktorý však nie je starozákonnou postavou, ale bretónskym kráľom z 9. 

storočia. Stredoveký kostol v gotickom slohu zdobí okázalá brána, na jednom z vchodov sú aj jedny 

z prvých výjavov zo života Krista („priedomie, ktoré rozpráva príbeh pre nevzdelaných poddaných)“. Raritou 

je znetvorená soška Panny Márie, ktorú jeden kňaz poškodil, pretože ho pohoršilo, že Madona dojčí. Tento 

kostol sa považuje za stavbu, ktorá v sebe koncentruje všetky dôležité prvky a vývojové línie bretónskej 

architektúry. Nájdeme tu aj tzv. Siamskú ulicu so zaujímavým pôvodom názvu – v 17. storočí prišli 

veľvyslanci zo Siamu s exotickým sprievodom, čo miestnych obyvateľov ohromilo tak veľmi, že ulici, po 

ktorej šli, prischol spomienkový názov z tohto zážitku.  

 
170 km – Plouvien [Pluvián] 

Je rodisko Oliviera Le Gaca, ktorý je juniorský majster sveta 2010 (FDJ). Prvýkrát sa na Tour de France 

zúčastnil minulý rok. 

 

154,7 km – Ploudaniel [Pludeniel] 

Nachádza sa tu kostol sv. Yvesa, z druhej polovice 19. storočia, a šľachtické sídlo Trébodennic. 

Rekonštruujúcim architektom sa podarilo skĺbiť prvky renesančné a neohistorické, napr. kariatídy (stojace 

sochy podopierajúce stropy a klenby stavieb). 

 

127,1 km – Sizun [Sizon] 

Sizunská farnosť prosperovala vďaka produkcii ľanu a konope, čo sa odrazilo na ekonomickom rozvoji 

mesta. Financovala sa stavba cirkevných budov, napríklad Triumfálny oblúk – najkrajší v Bretónsku – 

v renesančnom slohu, meria 14,5 metra. Zo 16. storočia pochádza kaplnka s kostnicou, ktorej strechu 

podopiera dvanásť apoštolov. Tých dopĺňa niekoľko sôch apoštolov a paradoxne aj žena s obnaženými 

prsiami. Je tu aj zvonica v gotickom štýle z 18. storočia. Kostol sv. Suliana zo 16. storočia bol pred ôsmimi 
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rekonštruovaný, jeho architektonická hodnota spočíva v početných sochách, dlhom a bohato zdobenom 

oltári, nádhernou kazateľnicou a strieborným relikviárom sv. Suliana, v ktorom sú uložené jeho ostatky.  

 

95,1 km – Huelgoat [Uelgout] 

Malebná dedina ležiaca pri jazere a lese s rovnomenným názvom dediny, má banícku históriu a kostol sv. 

Yvesa, ktorý museli v polovici 20. storočia rekonštruovať, lebo doň trafil blesk. 

 

75 km – Carhaix-Plouguer [Karhé Pluge] 

Oblasť dedín Carhaix a Plouguer spojených v 1956 bola v stredoveku významnou baníckou lokalitou, ťažilo 

sa tu striebro. Je považovaná za kľúčovú ekonomickú oblasť stredného Bretónska. Už 27 rokov sa tu koná 

hudobný festival Vieilles Charrues Festival. Je tu aj memoriál – súsošie troch sestier Godiacových (Eugénie, 

Maryvonne a Anastasie) sedliackeho pôvodu, ktoré symbolizujú bretónsku kultúru a jazyk. 

 

68 km – Plouguernével [Plugehrnével] 

Na šprintérskej prémii sa nachádzajú tzv. malé semináre – školy určené pre výchovu budúcich bretónskych 

kňazov. Pochádzajú z konca 17. storočia, v polovici 19. storočia bola ich činnosť znova obnovená, stavba 

zrekonštruovaná a prebiehala tam výučba študentov vo vede, jazykoch, hudbe a divadle. V 1905 sa 

oddelila cirkev od štátu, preto boli učitelia vyhostení a zo školy sa stalo sanatórium pre psychiatrických 

pacientov. 

 

46 km – Gouarec [Guarhek] 

Quénécanský les neďaleko Gouarecu nesie prezývku „malé bretónske Švajčiarsko“. Pokrýva 3000 hektárov 

medzi regiónom Morbihan a Côtes d´Armor [Kot d Ahrmohr] a je v súkromnom vlastníctve, no otvorený 

pre verejnosť. 

 

34,5 km – Opátstvo Bon Repos[Bon Rhepo] 

Niekdajšie cisteriánske opátstvo v blízkosti Quénecanského lesa bolo založené v dvanástom storočí, do 16. 

storočia prekvitalo a stalo sa kráľovsky chráneným miestom, no začalo upadať kvôli zmenám v politickom 

vedení regiónu a počas Veľkej francúzskej revolúcie ani tento kláštor neminulo spustošenie revolucionármi. 

Zachovala sa krypta, v ktorom je pochovaných trinásť vikomtov z rodu Rohan a aj ich manželky. 

 

CIEĽ – Mur-de-Bretagne [Muhr d Bretaň] 

Je malé mestečko pri rieke Guerlédan [Gehrledon], názov pochádza z bretónskeho slova „muriou“ – stena. 

Usudzuje sa, že kedysi to bola stena hradieb, ktoré obopínali mesto alebo pevnosť. Nazýva sa aj bretónsky 

Alpe d´Huez.  
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Nachádza sa tu kostol sv. Petra zo 17. storočia so symbolikou, má unikátny reliéf siedmych smrteľných 

hriechov. Okrem toho je tu aj kaplnka sv. Zuzany. Pôsobil tu aj impresionistický maliar Jean Baptiste 

Camille Corot [Žán Batist Kamij Korot], ktorý tu maľoval hlavne starodávne buky. Tour de France tu 

finišovala už dvakrát, v 2011, keď etapu vyhral budúci celkový víťaz Tour, Cadel Evans, a v 2015, kedy 

triumf oslavoval Alexis Vuillermoz. Je tu aj stredisko horskej cyklistiky s dvanástimi okruhmi.  


