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7. etapa, piatok 13. júla 2018, 231 km – rovinatá, Fougéres > Chartres 

 

ŠTART – Fougéres [Fužér] 

Od roku 1985 sa mesto Fougéres hrdí nálepkou „Mesto umenia a histórie“. Fougérsky hrad, najpôsobivejší 

vo Francúzsku, je prirodzene chránený skalami v močaristej oblasti. Už v stredoveku padol do rúk 

anglického kráľa Henricha II., čoskoro ho obnovili, aj tak však zažil veľa obliehaní a dobývaní a vystriedal 

mnoho prominentných majiteľov (vojvodovia, králi, princovia, ...). Dve z trinástich veží sú symbolické, 

jedna je nazvaná „Škriatkovská“ a patrónkou druhej veže je víla Meluzína. Hradom a okolím mesta sa 

inšpirovali svetoznámi autori Honoré de Balzac [Onoré d Balzak] a Victor Hugo [Viktor Igo]. 

 

217,9 km – Larchamp [Lahršam] 

Jublains [Žiblén]– obec s galsko-rímskou históriou. Je to významná archeologická lokalita, už vo svojej 

dobre bola plnohodnotným rímskym mestečkom. Boli odokryté kamenné monumenty, drevený chrám, 

divadlo, cestná sieť, tiež je pekným príkladom toho, ako Rimania postupovali pri budovaní mestečka. 

 

187,5 km – Mayenne [Majén] 

Mayennský hrad – pevnosť z desiateho storočia, ktorú založil franský kráľ Karol III. Prostoduchý. Tiež leží 

pri bretónskych močiaroch, počas svojej histórie tiež vystriedal majiteľov, od 1935 je však v rukách mesta. 

Odokryli sa tu vzácne archeologické nálezy z čias karolínskej doby (obdobie vlády Karola Veľkého a jeho 

potomkov). 

 

120,5 km – Alençon [Alenson] 

Mesto známe pre dve veci – svoju čipkársku tradíciu a svoju rodáčku, v cirkevných kruhoch obľúbenú 

sväticu sv. Teréziu z Lisieux (Lizjé), ktorej mama zhodou okolností tiež pracovala v obchode s čipkami. Jej 

prítomnosť v meste je spätá s cirkevnou stavbou Bazilikou Našej Panej. V súčasnosti tu sídli firma Moulinex 

(Tefal), ktorú preslávili kuchynské spotrebiče, no teraz sa venuje ekoturistike. Hotel de Guise [Otel de Gis] 

(Ornská prefektúrna sieň) bola postavená v prvej polovici sedemnásteho storočia zásluhou vyberača daní. 

Neskôr spadla do vlastníctva mníšok, no v 17. storočí pripadla korune a teraz funguje ako fiškálne centrum. 

 

96,5 km – Mamers [Mamehr] 

Mesto, v ktorom sa sústreďuje chov koní – plemena percheron (peršeron) – šľachteného na šport, 

oddychové aktivity, ale aj na prácu. V minulosti boli tieto kone cenné pre svoju schopnosť zniesť stredne 

ťažký náklad, no prepraviť ho rýchlejšie než iné plemená. Exportujú sa najmä do USA a Anglicka, ale aj do 

Japonska. 

 

81,5 km – Bellême [Belem] 
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Kostol sv. Spasiteľa je jediný zachovaný kostol v meste a bol postavený na mieste románskej kaplnky 

v jedenástom storočí. Pozostáva z konštrukcie v tvare obrátenej lode, má osem bočných kaplniek, krásne 

vitráže a na chóre súpravu drevených panelov, na ktorých sú vyobrazené výjavy z každodenného života 

mníchov kartuziánov.  

 

62,7 km – Berd´Huis [Behrdui] 

Normandská dedinka s kostolom sv. Martina je známa tým, že sem francúzsky prezident Emanuel Macron 

chodil do základnej školy. Z tamojšej triedy vysielal svoj rozhovor pre francúzsku televíziu a práve na tejto 

škole chcel znázorniť svoju štedrosť (tablety, technické vybavenie) a uberanie sa jeho prezidentského 

pôsobenia. 

 

61,5 km – Nogent-Le-Rotrou [Nožon l Rhothru] 

Hrad sv. Jána bol postavený v desiatom storočí grófom z Chartres (Šártr) proti normanským (vikinským) 

útočníkom. Táto pevnosť je jedna z najstarších svojho druhu vo Francúzsku. Má dokonca aj padací most. 

Prežila mnohé vojny, dokonca aj slávnu stredovekú Storočnú vojnu, kedy hrad Angličania celkovo vypálili. 

Počas renesancie sa niektoré časti hradu prestavali na obývateľné (keďže stredoveké pevnosti boli chladné 

a situované v ťažko dostupnom teréne, neboli súce na každodenný život), počas Veľkej francúzskej 

revolúcie sa premenila na väznicu a potom bola predaná. V súčasnosti slúži ako obecné múzeum. 

 

46 km – Thiron-Gardais [Thiron-Gardé] 

Opátstvo Svätej Trojice sa počas svojho fungovania tešilo kráľovskej priazni a početným výsadám. Neskôr 

sa však stalo školou, presnejšie vojenskou školou (jednou s dvanástich v celom Francúzsku) pre 7 – 15-

ročných chlapcov so štipendiom. Mal sem chodiť aj Napoleon Bonaparte, no jeho otec uprednostnil 

kvalitnejšiu školu v Brienne.  

 

CIEĽ – Chartres [Šártr] 

Mesto má 39-tisíc obyvateľov a leží v srdci poľnohospodárskeho regiónu Beauce [Bus], ktorý je prezývaný 

aj ako „košík chleba pre Francúzsko“. V deviatom storočí ho zničili Vikingovia, ale pravnuk Karola Veľkého, 

Karol II. Plešatý, mestu daroval relikviu Závoja Panny Márie, ktorý sem privábil nespočet pútnikov a má 

podiel na ekonomickej prosperite mesta. Zásluhou biskupa Fulberta sa Chartres stalo intelektuálnym 

a duchovným centrom, tento status si zachovalo počas celého stredoveku. 

Katedrála Notre-Dame (Našej Panej) je jedna z najväčších gotických katedrál vo Francúzsku a patrí aj do 

UNESCO. Pýši sa 4 000 vyrezávanými sochami, 2 600 metrov štvorcových vitráží, majestátnou Južnou 

a Severnou vežou, ktoré majú dávať pozor na prichádzajúcich pútnikov. Spomínané vitráže nie sú len 

útržkami, ako komiks, ale v lineárnom slede rozprávajú príbeh. Veľmi známe sú aj farby, napríklad 

Chartreská modrá [Šártrská], pričom jej spracovanie je stále výrobným tajomstvom. 
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Okrem katedrály je tu ešte aj kostol sv. Petra, pôvodne benediktínske opátstvo, ktoré je fascinujúce svojím 

vznikom v šiestom storočí. Jeho zakladateľom bol jeden z prvých franských kráľov Chlodovik, jeho žena 

Klotilda bola opátstvu štedrou darkyňou. 

Hotel des Ligneris [Otel dez liňeri] bolo za WWII sídlom Jeana Moulina [Žána Muléna], kľúčovej postavy 

Národného koncilu francúzskeho odboja. Zastával tu okrem toho aj funkciu prefekta regiónu, bol členom 

profašistickej vlády vo Vichy, no popritom vyvíjal odbojovú činnosť a aj napriek nátlaku sa odmietol 

podvoliť nemeckým požiadavkám. Spolupracoval s de Gaullom na zjednotení jednotlivých odbojových 

organizácií, no chytili ho a zomrel dva roky pred koncom vojny na ceste do Nemecka. 


