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4. etapa, utorok 7. júla 2015 

223,5 km – zvlnená etapa, Seraing - Cambrai 

 

ŠTART – Seraing 

 Mesto v provincii Liége s viac ako 60-tisíc obyvateľmi bolo v minulosti zamerané na výrobu 

a spracovanie kovov. V 19. storočí tu založili významnú oceliarsku spoločnosť Cockerill-Sambre, ktorá 

existuje dodnes pod hlavičkou najväčšieho oceliarskeho holdingu ArcelorMittal, vlastniaceho napríklad aj 

časť hutných závodov v Ostrave. 

 Seraing je známy i vďaka fabrike na výrobu kryštálu a iného ozdobného skla. Táto manufaktúra 

sídli od 19. storočia v historickej budove opátstva Val-Saint-Lambert Abbey na pravom brehu rieky 

Mázy. Barokový zámok zo začiatku 13. storočia pôvodne slúžil ako kláštor rehole cisterciánov, tí museli 

počas Francúzskej revolúcie opustiť Belgicko, a vzácna historická stavba sa ďalej využívala ako skláreň. 

Práve pred týmto miestnym monumentom štartuje 4. etapa TdF 2015. Ostrý štart je naplánovaný cca 

1,5 km ďalej na okraji mesta Seraing. 

 

Krátko po štarte sa pelotón vydá západným smerom do provincie Namur a prejde cez mestá Huy 

a Andenne, ktoré boli taktiež v itinerári 3. etapy. 

 

173 km – Namur 

 Provinčné mesto s 110-tisícovou populáciou je hlavným mestom celého Valónska, a tiež sídlom 

rímskokatolíckej diecézy. Už v období Keltov tu bolo dôležité obchodné centrum. Miestna pevnosť 

(Citadella de Namur) bola prvý raz postavená už v 10. storočí. Počas celého stredoveku sa o Namur 

viedli vojny medzi Francúzmi a Holanďanmi so španielskou podporou. Ďalšiu skazu mesto zažilo počas 

oboch svetových vojen, keď Nemci najskôr oblasť bombardovali a následne tu vybudovali základne. 

 Okrem pevnosti v súčasnosti otvorenej pre verejnosť sa v meste nachádza Katedrála sv. 

Aubina ktorá je jedinou barokovou katedrálou v Belgicku. Ukrýva vzácny drevený oltár ako aj maľby 

Anthonyho van Dycka a Jacoba Jordaensa. 

 Priemyselnú produkciu tejto oblasti tvorí najmä strojárstvo, no už desaťročia tu fungujú aj 

textilné, kožiarske, sklárske a potravinárske závody. Nachádza sa tu aj jedno z najväčších kasín 

v Belgicku. 

 Najznámejšou tradíciou v Namur je Combat de l'Échasse d'Or (Boj o zlatý chodúľ). Na tretiu 

septembrovú nedeľu sa celé mesto zíde na hlavnom námestí, aby sledovalo súboj dvoch skupín (Mélans 

a Avresses) na vysokých chodúľoch a odetých v historických krojoch. 

 Každý rok tu organizujú cyklokrosové preteky zaradené do UCI svetového pohára. 
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170 km - Côte de la Citadelle de Namur 

 Stúpanie 4. kategórie, ktoré je jedinou horskou prémiou dňa má celkovo 2 km s priemerným 

sklonom 4,8 %. 

 

147 km – Sombreffe 

 Stredoveký hrad Château de Sombreffe sa 

v súčasnosti využíva na komerčné účely ako napríklad oslavy 

a svadby. Bol postavený v 13. storočí ako súčasť obranného 

systému vojvodstva Brabant. Neskôr tu zriadili žalár, a od 17. 

storočia sa stal sídlom šľachticov. Významným majiteľom bol 

napríklad Eugene de Lannoy gróf z Motterie - vojenský 

guvernér v Bruseli. 

 4 km za Sombreffe sa presunieme do provincie Hainaut rozprestierajúcej sa v západnom 

Belgicku. 

 

133 km – Les Bons Villers 

 Pred vstupom do tejto dedinky čaká cyklistov prvý zo 7 úsekov na dlažobných kockách. Ďalší 

úsek pavé prejdú cyklisti asi po 3 km v obci Frasnes lez Gosselies. 

 Približne 5 km severozápadne sa rozprestiera mesto Nivelles plné historickej architektúry. Za 

zmienku stojí napr. románsky Kostol sv. Gertrúdy vysvätený v roku 1046, ktorý zdobia vzácne hodiny 

a pozlátená socha Jakuba, patróna Nivelles. V krypte pod kostolom boli nájdené hroby významných 

franských rodín zo 7. a 9. storočia. V blízkosti kostola sa nachádzal aj kláštor, ktorý bol zničený v 2. sv. 

vojne. 

 

118 km – Gouy les Pietón 

 V tomto mestečku sa každoročne konajú 24-hodinové cyklistické preteky a letný karneval. 

Neďaleko sa nachádza uhoľná baňa.  

 Okolo hranice 120 až 110 km pred cieľom sa v blízkosti trasy nachádza dvojica významných 

kaštieľov. Neoklasicistický zámok Château de Seneffe dal postaviť v roku 1763 úspešný obchodník 

Julien Depestre, jeho potomkovia však honosné sídlo predali. V 19. storočí tu 50 rokov sídlili františkáni, 

no v 20-storoćí pripadol opäť do súkromných rúk. Nedávno ho vyvlastnila valónska vláda. Zriadili tu 

Múzeum francúzskych komunít v Belgicku. 
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 Druhou pamiatkou je Château de Trazegnies zo 16. storočia. Žil tu šľachtic Gilles Le Brun de 

Trazegnies, prvý dôstojník a poradca francúzskeho kráľa Ľudovíta IX. Dnes sa v tomto kaštieli konajú 

vianočné trhy, koncerty a divadelné predstavenia. 

 

105 km – Binche 

 Vo fašiangovom období sa tu každý rok koná najväčší karneval v krajine. Tisíce ľudí 

v podomácky vyrobených farebných kostýmoch a voskových maskách tancujú do neskorých nočných 

hodín. Od roku 2003 je tento karneval zapísaný do ústneho a nehmotného svetového kultúrneho 

dedičstva UNESCO. V historickom centre sa nachádza múzeum tradičných masiek. 

 V 16. storočí bolo mesto sídlom Márie Habsburskej, ktorej manžel Ľudovít II. Jagelovský v tom 

čase užíval titul českého, chorvátskeho a zároveň uhorského kráľa. V období rokov 1531-1555 bola Mária 

guvernérkou Holandska, ktoré ovládali španielski Habsburgovci. 

 Na okraji mesta sa zachovali hradby zo starého hradu z 12. storočia. Niektoré valy sú hrubé 

takmer 5 m. Pôvodný hrad s 20 vežičkami bol jednou z najväčších stredovekých stavieb v Belgicku. 

 V oblasti Binche sa rozprestiera veľká farma veterných turbín otvorená v roku 2009. 

Nachádzajú sa tu mohutné moderné 180 m vysoké turbíny, ktoré sú aktuálne najvýkonnejšími veternými 

turbínami na svete. Celkovo táto farma produkuje energiu pre 50-tisíc domácností. 

 

97 km – Estinnes 

 Neďaleko francúzskych hraníc v katastri obce Estinnes sa 

nachádza zámok Bonne-Espérance Abbey, pôvodne kláštor 

premonštrátov z 12. storočia, neskôr kňazský seminár zažil v 16. 

a 17. storočí viacero vojenských konfliktov či už medzi katolíkmi 

a protestantmi, alebo medzi Holanďanmi a Francúzmi. V roku 

1770, keď územie ovládali rakúski Habsburgovci, dali zámok 

obnoviť a postavili nový kostol.  

 Dnes toto miesto žije turizmom. Môžete ochutnať miestne nefiltrované pivo varené nad 

otvoreným ohňom, ako aj tradičné druhy syra z kravského mlieka, či chlieb pečený podľa starej 

receptúry na žeravom kameni. 

 

72 km – Bavay 

 Prvé významné mesto na francúzskom území Bavay je slávne archeologickými nálezmi zo 

starovekého Ríma. Nálezisko z 1. storočia zahŕňa časti rímskeho paláca, viacero stĺpov, sôch, ako aj 

takmer úplne zachované staré námestie (fórum), ktoré bolo kedysi centrom starovekého Bavay. Tieto 
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nálezy boli objavené v roku 1940 po delostreleckých útokoch. Sídli tu veľké Archeologické múzeum 

Severného departmentu. 

 

 

 

 

 

 

 Blízko Bavay nájdeme aj Château de Remetz, hrad obklopený širokými priekopami v súčasnosti 

pôsobí akoby stál na ostrove. Vlastní ho rodina Charles Gérard Le Mersa de Pas, ktorá sa už desaťročia 

snaží zveľaďovať a zväčšovať 150 hektárovú záhradu s exotickými stromami. Prvá písomná zmienka 

o hrade na tomto mieste siaha do roku 1260. 

 

58,5 km – Le Quesnoy 

 Unikátnym miestom na trase 

4. etapy je staré opevnené 

mestečko Le Quesnoy v prírodnej 

rezervácií Avesnois zo 17. a 18. 

storočia zachované v pôvodnom 

stave. Rozpráva históriu vojen 

medzi Holanďanmi, Francúzmi 

a Španielmi, a takisto históriu 1. sv. 

vojny. Hlavnými monumentmi 

mestečka sú obranná veža zo 16. storočia, klasicistická radnica z roku 1700, dve vzácne zvonice a tiež 

niekoľkokrát zničený a opravený Kostol Nanebovzatia Panny Márie. 

 Neďaleko Le Quesnoy sa nachádza veľký pamätník bojov z 1. sv. vojny venovaný najmä padlým 

z Austrálie a Nového Zélandu. 

 

42 km – Quérenaing 

 Obyvatelia malej obce na predmestí 45-tisícového Valenciennes zažili v prvých dňoch 1. sv. vojny 

veľkú agresivitu nemeckých jednotiek. Tie v dedine našli ukrývajúcich sa francúzskych vojakov 

a colníkov. Všetkých zajali, a tých čo kládli odpor popravili. Agresií sa postavili aj dedinčania, no 21 

z nich to neprežilo. Na pohreb týchto nevinných civilistov prišlo vyjadriť túžbu po mieri 10-tisíc ľudí. 
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31 km – Haussy  

 Typická francúzska dedina s 1500 obyvateľmi má zaujímavý kostol (L'église Saint-Pierre) v málo 

používanom neorománskom slohu.  

 Z Haussy pochádza známy francúzsky politik 

Pierre Mauroy (1928-2013), bývalý francúzsky premiér 

1981-1984, starosta Lille (1973-2001) a poslanec 

v krajskom parlamente Nord Department (1992-2011).  

 

CIEĽ – Cambrai 

 Na námestí stojí neoklasicistická radnica so 

starou vežovitou zvonicou, ktorú dokončili v roku 1786. 

V roku 1918 ju výrazne zväčšili a nainštalovali dvojicu 

veľkých hodinových ciferníkov. 

 Jednou z najstarších stavieb v Cambrai je Kostol sv. Géry (Church of Saint-Géry) zo 6. storočia, 

ktorý bol od 11. storočia súčasťou opátstva sv. Aubert. V rokoch 1697 a 1745 bol prestavaný a stal sa 

Katedrálou sv. Géry (sv. Gaugericus), podľa zakladateľa miestnej diecézy. 

 Stavba v sebe spája prvky holandského baroka a francúzskeho klasicizmu. Dnes ukrýva zbierku 

vzácnych kameňov vrátane cenného modrého baldaquinu, významné maľby a historický organ. 

 Treťou pozoruhodnou pamiatkou cieľového mesta je 57 m vysoká zvonica (Veža sv. Martina). 

V minulosti tu na pozorovateľni hliadkovala stráž, ktorá typickým zvonením varovala pred vpádmi 

nepriateľov. Mesto malo dostatok času na uzavretie brán a prípravu na útok. Stále sú zachované 

niektoré časti pôvodného opevnenia. Napríklad brána Paris Gate z 14. storočia. 


