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1. etapa, sobota 6. júla 2019, 194 km, rovinatá, Brusel > Brusel 

ŠTART – Brusel 

Hlavné námestie Grand Place je olemované kupeckými domami, ktoré sú známe svojou 

bohatými ornamentálnymi dekoráciami. Boli sídlami mnohých cechov, napríklad pekárov, 

stolárov, lodiarov, obchodníkov s látkami, a pod. Pôvodne z dreva, v 17. storočí zhoreli, preto 

sa museli nanovo postaviť z kameňa. Milou atrakciou je Cikajúci chlapček – soška, ktorú 

domáci obliekajú vzhľadom na rôzne príležitosti, napríklad ako pastiera, hasiča, Casanovu, 

Francúza, dokonca aj Emila Zátopka. Teraz by mal byť odetý do žltého dresu. Okrem iného 

nájdete v Bruseli aj Európsky parlament a Súdne dvory, najväčšie na svete. 

Magrittovo múzeum – sídli v jednej z mnohých budov Belgického múzea výtvarného 

umenia. Názov nesie po surrealistickom umelcovi René Magritteovi, ktorý sa stal slávnym až 

ku koncu svojho života. Experimentoval so slovami, nadpismi, dvojzmyslami, kontrastami 

s prvkami humoru a erotiky. 

 

130,3 km – Enghien 

Henegavské mesto, ktoré obývajú po francúzsky hovoriaci Belgičania, bolo vojenským sídlom 

vojvodov  z Enghienu. Eddy Merckx tu vyhral svoje prvé oficiálne preteky v kategórii 

začiatočníkov. 

 

98,1 km – Seneffe 

Neoklasicistický zámok z 18. storočia, ktorým chcel obchodník Julien Depestre zvýšiť svoju 

prestíž v spoločnosti. V 1980 ho kúpila Spoločnosť francúzskych Belgičanov a urobili z neho 

Strieborné múzeum francúzskej komunity v Belgicku. 

 

81,8 km – Charleroi 

Najvýznamnejší valónsky okres sa nachádza v stave prudkého urbánneho rozvoja, ktorý je 

naplánovaný až do roku 2025. Čo sa týka ďalšieho priemyslu, od 18. storočia tu prebieha 

ťažba uhlia a inovatívna produkcia skla. Tento región, prezývaný aj Čierna krajina, je 

najväčšou povrchovou uhoľnou baňou v Belgicku a európskym centrom ocele a skla. 

 

68 km – Sart-Dames-Avelines 

Opátstvo Abbey de Villers založili cisterciáni z Clairvaux v 12. storočí. V čase jeho najväčšej 

slávy ho obývali významní rehoľníci a malo rozlohu 10 000 hektárov (vrátane rolí a lesov). Po 

zdevastovaní počas Veľkej francúzskej revolúcie sa o ruiny zaujímali romantickí umelci, medzi 

inými aj Victor Hugo. Od 1992 je opátstvo v zozname Výnimočného dedičstva Valónska. 
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42,3 km – Waterloo  

Poslednú, fatálnu bitku Napoleona Bonaparteho z roku 1815 v tejto lokalite pripomína 

panoramatická freska v okrúhlej bielej neoklasicistickej budove. Slávny cisár Napoleon sa po 

úteku z exilu poslednýkrát pokúsil vrátiť na trón. Na zelenej hore sa vyníma 41 metrov 

vysoká kovová socha leva, na ktorú treba však vyšliapať 226 schodov, až potom sa môže 

návštevník kochať 360-stupňovou panorámou brabantského vidieku. 

 

20,1 km – Tervueren 

V holandsky hovoriacej oblasti sa nachádza podarený kruhový objazd s fontánou. Tvoria ju 

zvieratá hrajúce v džezovej kapele, cez ktorých nástroje a pysky prúdi voda. Navrhol ju 

sochár Tom Frantzen v 2005. V blízkosti je Africké múzeum, ktoré si pripomína časy 

koloniálnej doby, konkrétne kolonizáciu Konga. 

 

13 km – Brusel 

12,7 km – Woluwe-Saint-Pierre  

Predmestie Bruselu je oficiálne bilingválne – hovorí sa tu po francúzsky a holandsky. 

Soigneský les, cez ktorý tečie rieka Woluwe, ju robí jednou z najzelenších oblastí. Sídli tu 

mnoho ambasád Belgicka, Európskej únie a NATO.  

 

Katedrála sv. Michala a sv. Guduly je exemplárom brabantskej gotiky. Stavala sa 

niekoľko storočí, od 13. do 16. storočia, kedy pribudli farebné vitráže. Najznamenitejšia je 

modro-zelená vitráž s výjavom Posledného súdu. 

Jubilejný park bol najskôr riešený ako vojenské manévrovacie pole na pamiatku 50. 

výročia vyhlásenia nezávislosti Belgicka. Sú tu početné múzeá – vojenské, letecké, 

automobilové, múzeum umenia a histórie. Vyníma sa tu tiež Veľká belgická mešita. 

 

CIEĽ – Kráľovský zámok Laeken  

Zámok kúpil Napoleon Bonaparte pre svoju manželku Josephine de Beauharnais, ktorá ho 

však nikdy nevyužívala. Až v roku 1831 sa stalo rezidenciou belgických panovníkov. Kráľ Filip 

však úraduje v Bruselskom kráľovskom paláci. V blízkosti je pozoruhodný Laekenský 

kráľovský skleník, postavený na svoju dobu z moderných materiálov – kovu a skla. 

Verejnosti je otvorený dva týždne do roka, za túto krátku dobu si môže návštevník pozrieť aj 

zbierku exotických rastlín z Konga, ktorú priniesli kráľovi Leopoldovi II., objednávateľovi 

skleníka. 


