
Regióny TourdeFrance 2017 (© Cycling-Info.sk) 
 

 

 

Department Dordogne (10. etapa)  

 

Department s poradovým číslom 24 je pomenovaný už tradične podľa rieky Dordogne. Ide 

o 483 kilometrov dlhú rieku, ktorej povodenie sa v roku 2012 zapísalo ako biosférická 

rezervácia do dedičstva UNESCO. Jej názov ako aj názov departmentu má keltský pôvod. 

Územie, ktorým rieka tečie viac-menej kopíruje historické územie známe pod názvom 

Périgord. To j známe vďaka svojej kuchyni. Absolútnymi špecialitami číslo jeden a dva sú 

kačky a husi. Možno podliate vínom, u Francúzov by sa to dalo čakať.  

 

S departmentom Dordogne sa spája jedna nemilá udalosť. V roku 1870, kedy bolo 

Francúzsko vo vojne s Pruskom, bol v meste Hautefaye brutálne mučený a neskôr zabitý 

mladý aristokrat menom Alain de Monéys. Prečo sa tak dialo dodnes nie je vyriešené (a 

vzhľadom na to, že očitých svedkov by sme hľadali už len márne) asi ani nikdy vyriešené 

nebude. Isté je to, že dav bol rozčúlený a mladý de Monéys asi povedal niečo, čo nemal. 

Oficiálne z vraždy obvinili štyroch mužov, ktorých v roku 1885 na tom istom mieste popravili 

gilotínou.  

 

Ale radšej na veselšiu tému. V departmente žije asi toľko obyvateľov ako v našom hlavnom 

meste. Čiže asi 416-tisíc obyvateľov. Okrem Francúzov tu žije početná menšina anglicky 

hovoriacich obyvateľov z Britských ostrovov. Nevie sa presne, ale ich počet sa odhaduje na 

5000 až 10 000. Celkom slušné číslo. Angličania sa v príjemnejšom klimatickom prostredí ako 

v rodisku živia hlavne podnikaním. Anglický jazyk je počuť hlavne v dedine Eymet, kde žije 

asi 2600 obyvateľov, zo toho tretina Britov. Department Dordogne je prezývaný ako zámocký 

kraj alebo štát. Nachádza sa tu vraj viac ako 1500 hradov, zámkov či kaštieľov. 

Históriechtivých turistov tu teda nájdete neúrekom a pokiaľ máte rovnaké zmýšľanie, prídete 

si na svoje.  

 

Hlavným mesto oblasti je Périgueux. Názov mesta pochádza z keltského jazyka a znamená 

čosi ako "keltské kmene", ktoré chránia svoj ľud pre rímskym dobytím. Nachádzajú sa tu tiež 

pozostatky rímskeho amfiteátru, čo znamená, že ochrana nebola zjavne dostatočná. 

Z histórie ešte môžeme spomenúť to, že v roku 1940 mesto prijalo utečencov z Alsaska, 

ktorí utiekli pred nacistickými vojskami. V súčasnosti má mesto takmer 30-tisíc obyvateľov 

a je tiež sídlom rímsko-katolíckej diecézy.   


