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4. etapa, utorok 9. júla 2019, 213 km, rovinatá,  Remeš < Nancy 

ŠTART – Remeš 

Remeš sa preslávil tým, že doň od dynastie Kapetovcov chodili králi na korunováciu. 

Konkrétne do Katedrály Notre-Dame (Našej Panej), ktorá je jednou zo svetovo 

najdôležitejších stavieb v gotickom slohu. Zdobí ju vyše 2300 sôch a sošiek ,medzi ktorými 

vyniká aj tzv. Usmievajúci sa anjel. Hoci je ukážkou jednoty gotického štýlu, 3 vitráže tu 

v 20. storočí pridal avantgardný umelec Marc Chagall. V roku 1962 tu podpísali generál 

Charles de Gaulle a kancelár Conrad Adenauer zmluvu o zmierení Francúzov a Nemcov. 

 

Palác Tau býval rezidenciou remešských arcibiskupov, ktorí boli ako jediní kompetentní 

korunovať francúzskeho kráľa. Názov pochádza z tvaru palácu do písmena T, ktoré sa 

v gréčtine nazýva tau. 

 

176,4 km – Chalons-en-Champagne 

Dôležité stredoveké mesto bolo počas Veľkej francúzskej revolúcie ustanovené za hlavné 

mesto okresu Marne, keďže dovtedajšie hlavné mesto Remeš malo nežiaducu kráľovskú 

históriu. Gotický kostol Notre-Dame-en-Vaux je zapísaný v zozname UNESCO a je tiež na 

trase do Santiaga de Compostela. Môže sa pýšiť zvláštnou relikviou – kúskom Ježišovej 

pupočnej šnúry. 

 

101,8 km – Bar-le-Duc 

Pierre Michaux, rodák z mesta Bar-le-Duc, bol kováčom a opravárom vozidiel mestskej 

hromadnej dopravy a pri svojej praxi spolu so synom vynašli pedál. Zdokonalili tiež 

predchodkyne električky a v 1867 navrhli svoj model bicyklu pomenovaný „michaudine“. 

V blízkosti je tiež tzv. Posvätná cesta (po vzore rímskej Via Sacra), ktorá spájala Bar-le-Duc 

s dejiskom najdlhšej bitky Prvej svetovej vojny – pevnosťou Verdun. Bola významnou 

strategickou cestou, cez ktorú sa prepravovali zásobovacie balíčky a dodávky výzbroje. 

 

71,5 km – Sampigny 

Le Clos Poincaré – Múzeum Raymonda Poincarého je letný zámoček šesťnásobného 

premiéra a francúzskeho prezidenta Poincarého, ktorý Francúzsko viedol počas Prvej 

svetovej vojny. Architektonicky predstavuje opozíciu voči vtedajšej moderne secesii, keďže je 

navrhnutý v historickom štýle zámkov Ľudovíta XIII. Podľa prezidentovho závetu bol istý čas 

chlapčenským sirotincom. 
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63,6 km – Commercy 

K tomuto lotrinskému mestu sa viaže tradičná lahôdka - commerské madlenky. Preslávila 

ich mladá slúžka Madeleine Paulmierová na dvore vojvodu Stanislava Leščinského, pretože 

jeho kuchár dal výpoveď a Stanislav tak nemohol hosťom ponúknuť žiaden dezert. 

Madeleine sa tak ponúkla, že zachráni vojvodovu česť a upiekla tieto mäkké koláčiky podľa 

babkinho receptu.  Spomínaný vojvoda Leščinský tu sídlil v barokovom zámku. 

Lotrinský regionálny prírodný park zaberá 219 400 hektárov, čiže 11% Lotrinska 

a rozprestiera sa na troch departamentoch – Meuse, Meurthe-et-Moselle a Moselle. 

Ohraničujú ho mestá Nancy, Méty, Verdun, Commercy a Chateau-Salins. 

 

59,3 km – Euville 

Nachádza sa tu veľmi pekná secesná radnica – dielo Školy v Nancy. Secesia bola 

reakciou na dobovú industrializáciu či bezduché napodobňovanie historických slohov, čo rieši 

návratom k prírode. Umelci Školy v Nancy sa tiež chceli anažovať vo všetkých formách 

úžitkového umenia – architektúre, sklárstve, vitrážach, kovolejárstvu, výrobe tapiet a pod. 

Zakladateľom bol Émile Gallé. 

 

34,4 km – Toul 

Dominantou tohto opevneného mesta je Katedrála sv. Štefana, ktorú stavali takmer tri 

storočia. Je syntézou gotického a románskeho slohu s pridanými renesančnými prvkami, hoci 

ani ju neminul osud kostolov počas Veľkej francúzskej revolúcie. Z hľadiska našej histórie je 

zaujímavá Mosellská dolina, práve tu, na pohraničí Francúzska, Luxemburska a Nemecka, 

sa podpísala Schengenská dohoda. 

 

CIEĽ – Nancy 

Mesto bolo vybudované okolo Vojvodského paláca a zažilo najväčší rozmach počas 

stredoveku a renesancie. Milovníci francúzskej histórie isto poznajú burgundského vojvodu 

Karla Smelého, ktorý chcel dobyť Lotrinsko a zjednotiť svoje územie, v bitke pri Nancy však 

zahynul. Lotrinský vojvoda Stanislav dal vybudovať podľa klasicistického plánu jedno 

z prvých kráľovských námestí – Stanislavovo námestie - na poctu svojmu synovcovi 

kráľovi Ľudovítovi XV. Katedrála Zvestovania Panny Márie je splnením sna vojvodu 

Karola III., ktorý si veľmi želal, aby bolo Nancy katedrálnym mestom, čo sa stalo v 1775. Jej 

hlavnou ozdobou je klasicistická fasáda, kupela s priemerom 15 metrov, mohutné organy 

a bohatá klenotnica. Okrem Vojvodského paláca bol z hľadiska administratívy územia 

dôležitý aj Guvernérov palác z 18. storočia v barokovom slohu s lotrinskými prvkami. 

Počas VFR tam bola kaviareň. Stredovekú minulosť pripomína mestská brána La Craffe 

s dvoma vežami a väzením, na ktorej visí lotrinský kríž. 


