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10. etapa, utorok 11. júla 2017 

178 km – Périgueux / Bergerac 

 

ŠTART – Périgueux 

31-tisícové mesto s veľkým historickým bohatstvom, nachádzajú sa tu rôzne náboženské, vojenské i 

svetské architektonické pamiatky, napríklad: Katedrála Saint-Front, nachádza sa v centre mesta a jej 

byzantsko-románska architektúra je netypická, keďže má pôdorys v tvare gréckeho kríža a viaceré kupole. 

Najstaršia časť chrámu, niekdajší kostol biskupa z Frotair pochádza z roku 1047. Novšie časti sú prevažne 

z 12. a 15. storočia. Katedrála je súčasťou pútnickej cesty sv. Jakuba a je zapísaná na zozname UNESCO. V 

roku 2013 sa začala úprava okolia tejto stavby, ktorej súčasťou je aj lepšie sprístupnenie pamiatky pre 

zdravotne znevýhodnených a postihnutých. Veža Vesunna bola postavená ešte v 2. storočí s výškou 24 

metrov, je spomienkou na slávnu dobu Rímskej ríše podobne ako pozostatky miestneho amfiteátru. 

Štvrtýkrát etapovým mestom. Konvoj „Starej Dámy“ tadeto prechádzal aj v roku 2007, keď sa tu 

odohrala pamätná osemnásta etapa, francúzsky jazdec Sandy Casar počas nej narazil do psa a spadol na 

zem, história Tour si žiaľ pamätá viaceré takéto incidenty so zvieratami, pričom často je to iba kvôli chybe 

fanúšikov, kuriozitou ale je, že doudieraný Casar vtedy po tomto incidente v etape zvíťazil. V roku 2014 tu 

vyhral časovku Tony Martin. 

 

158 km – Fossemagne 

 Mestečko je známe Kostolom Saint-Astier z 12. storočia s netradičnou opevnenou zvonicou, no 

preslávila ho najmä socialistická politička Suzzane Lacore, ktorá bola v období pred vypuknutím 2. sv. vojny 

ministerkou zdravotníctva a zaradila sa medzi prvé tri ženy vo francúzskej vláde. V oblasti sa nachádza 

veľké množstvo krásnych stredovekých zámkov, z ktorých púta pozornosť predovšetkým Chateau de 

Rastignac z obdobia 1811-1817. Veľmi nápadne sa podobá na súčasnú budovu Bieleho domu vo 

Washingtone, i keď spojitosť nebola oficiálne nikdy potvrdená. Zámok postavil architekt Charles-Louis 

Clerisseau pre vplyvného šľachtica (Marquis de Chapt de Rastignac). V rokoch 1785-1789 bol ambasádorom 

Spojených štátov v Paríži budúci 3. prezident Thomas Jefferson a jeho dobrým priateľom bol práve architekt 

Clerisseau. Pravdepodobne tu vznikli plány Bieleho domu podľa predlohy zámku Rastignac. Ten bol počas 2. 

sv. vojny obsadený Nemcami, a po ich odchode tu nezostalo nič zo vzácneho interiéru vrátane 33 

výtvarných diel najvyššej kvality od autorov ako Cezzane, Manet, Renoire, Mattise, van Gogh, z ktorých 

väčšina sa nikdy nenašla. V roku 2000 bolo vrátených 7 diel nájdených v súkromnej zbierke v Holandsku. 

 

137,5 km – Montignac 

 Malebná historická obec so zrúcaninou stredovekého hradu, veľkolepým Kostolom Saint-Pierre-es-

Liens a zachovalým kamenným mostom zo začiatku 18. storočia. Hlavným lákadlom turistov je jaskyňa 

Lascaux patriaca k celosvetovo známym náleziskám prítomnosti pravekého človeka. V decembri 2016 tu za 
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prítomnosti prezidenta Hollandea otvorili ultramoderný múzejný komplex s viacerými multimediálnymi 

prehliadkami. Samotná 250 m dlhá jaskyňa bola domovom pravekých ľudí približne pred 17-tisíc rokmi, čo 

dokazujú zachovalé nástenné maľby zvierat. Už v roku 1963 bola ministrom kultúry zatvorená pre verejnosť 

a začalo s výrobou rôznych replík malieb. Novootvorené expozície ponúkajú verný 360-stupňový 3D model 

jaskyne ako aj interaktívne prehliadky fauny a flóry z dôb Paleolitu. 

 

122 km – La Rebeyrolle 

 Ďalším dôkazom prítomnosti pravekého človeka v tejto oblasti je skalný útes Roque Sain-

Christophe – najväčšie vytesávané praveké obydlie v Európe. Vápencová skala s dĺžkou takmer 1 km a 

výškou miestami aj viac ako 80 m sa nachádza na ľavom brehu rieky Vezere. Zachovali sa tu tiež pozostatky 

opevnení a hradov z čias Vikingov a 5 opevnení z 9. storočia. V útese sa nachádzajú vytesávané priestory až 

na piatich výškových úrovniach, ktoré boli využívané ešte aj v stredoveku ako útočisko ľudu pred 

Náboženskými vojnami. Dnes tadiaľto prechádza aj cestný tunel otvorený roku 1970. V susednej obci Le 

Moustier sa nachádza jedno z mála nálezísk Človeka neandertálskeho na území Francúzska a pre 

návštevníkov je tu otvorené Múzeum praveku a fosílií. 

 

100 km – Allas 

 Nachádzame sa v oblasti bohatej na pamiatky zo stredoveku. V okolo obce Allas sa kamery 

francúzskej televízie zamerajú na kaštieľ Chateau de Puymartin, ktorý bol postavený v 13. storočí na 

vtedajších hraniciach Francúzska a Anglicka v dobe Storočnej vojny. V roku 1357 bol kompletne zničený 

anglickými vojskami, na začiatku 15. storočia toto územie kúpil od Angličanov konzul zo Sarlat a dal 

usadlosť zrenovovať podľa starých plánov. Menšie úpravy sa udiali v 19. storočí počas vlastníctva markízom 

de Carbonnier de Marzac. Neogotický vzhľad s obrannými vežičkami a veľkolepým vstupných schodiskom 

z neho robia vyhľadávanú atrakciu. Dnes tu sídli múzeum a miestna kaplnka je využívaná raz ročne 15. 

augusta na slávnostnú omšu počas sviatku Nanebovzatia Panny Márie. 

 Areál Chateau de Commarque z 12. storočia tvorí stredoveký kaštieľ, kaplnka a niekoľko 

pridružených honosných domov pre najvyššie postavených služobníkov rodiny Beynac. V roku 1406 zámok 

na niekoľko rokov obsadili Angličania. V roku 1569 bol do veľkej miery zničený katolíckymi vojskami počas 

Náboženských vojen. V 18. storočí boli vlastníkmi najsilnejší grófi tejto oblasti – rodina de Commarque, 

ktorá dala usadlosť zveľadiť a zriadila si tu rodinné sídlo. V súčasnosti sú ruiny areálu v rekonštrukcii 

a prebieha tu rozsiahly archeologický výskum. 

 Tretí kaštieľ Chateau de Laussel v katastri obce Marquay v údolí riečky Beune bol postavený na 

konci 15. storočia v renesančnom slohu pre šľachtickú rodinu de Commarque. Bol zničený dôsledkom 

rôznych vojen, až ho na začiatku 20. storočia pre istého bohatého bankára zrekonštruoval známy architekt 

Henri Deglane. Dnes ide o súkromný majetok, neprístupný pre verejnosť. 
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92 km – Sarlat-la-Caneda 

 V stredoveku významné náboženské centrum s benediktínskym kláštorom už od začiatku 12. 

storočia. V 14. storočí počas Storočnej vojny išlo o jedno z centier Angličanov na francúzskom území, čo 

potvrdila aj mierová zmluva z Bretigny z roku 1360. Tá trvala len 10 rokov, keďže toto územie opäť pripojili 

ku Francúzsku vojská veliteľa Bertranda du Guesclina. Historické centrum má 65 chránených historických 

pamiatok a v 70. rokoch 20. storočia bolo kompletne zrekonštruované. Dodnes tu je aktívne stredoveké 

trhovisko. Pýchou domácich je najmä Katedrála Saint-Sacerdos s priľahlým biskupským palácom. 

Najväčšia románska časť vrátane hlavnej zvonice bola postavená v 11. storočí a následne po roku 1317, 

keď tu pápež Ján XXII. presťahoval biskupstvo. Počas Náboženských vojen bola poškodená a vyrabovaná 

vrátane hrobu a relikvií sv. Sacerdosa. Dnes ide o najväčší kostol v departmente Dordogne. 

 

77,5 km – Domme 

 Dedina zaradená do zoznamu najkrajších obcí Francúzska so zrúcaninou stredovekej pevnosti 

obklopenej meandrovými lesmi. Mesto založil na konci 12. storočia kapitán Filip III. syn kráľa Ľudovíta IX. 

Bolo objektom sporu v Storočnej vojne ako aj Náboženských vojen, následne bolo obnovené a centrum 

mesta s honosnými meštiackymi domami sa stalo majetkom biskupa. Stará pevnosť, z ktorej sa dobre 

zachovala najmä vstupná brána má niekoľko známok prítomnosti Templárov vrátane tzv. „templárskeho 

graffiti“ na jednej z veží znázorňujúceho 7 rôznych obrazcov rytierov, či svätého grálu. Pevnosť dlhé stáročia 

slúžila aj ako väzenie. Od roku 1909 je vlastníkom ruín obec Domme, ktorej sa podarilo úplne 

zrekonštruovať vstupnú bránu s dvomi priľahlými vežami. 

 

71 km – La Roque-Gageac 

 Ďalšia historická obec, hlavné sídlo grófov de Tradé, ktorí boli dobrými známymi Galilea Galilei. 

V rámci Náboženských vojen tu bola významná bašta katolíkov, a práve počas tohto obdobia tu prestavali 

Kostol Norte-Dame. Pôvodne románsku kaplnku z 12. storočia  nahradil mohutný kostol s netradičnou 

kamennou strechou. Vďaka hornatému terénu sú miestni často svedkami zosuvov pôdy. Napr. v roku 1957 

sa zosunula veľká časť útesu priamo na dedinu, zasiahla šesť domov a zabila troch ľudí. Rovnako v roku 

2010 po dlhých dažďoch masívny zosun zablokoval celú hlavnú cestu č. 703 a obnova trvala 5 týždňov. 

 Blízko obce stoji kaštieľ Chateau de Marqueyssac postavený na skalnatom podloží na začiatku 18. 

storočia. Je známy najmä rozsiahlym parkom so 6,5 km udržiavaných chodníkov, so 150-tisíc ručne 

upravovanými krami z celého sveta a s desiatkami ilustrovaných tabúľ, ktoré rozprávajú históriu 

departmentu Dordogne. Na území tohto parku sa nachádza niekoľko kamenných útesov, ktoré boli 

prispôsobené na vyučovanie základov horolezectva pod dohľadom lektorov z tunajšej lezeckej školy. 

 

67 km – Beynac-et-Cazenac 

 Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1115, no viacero okolitých hradov a zámkov má ešte 

staršiu históriu. Pevnosť Chateau de Beynac z 11. storočia so širokou priekopou a dvojitou líniou 
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obranných múrov tvoril hlavný bod zabezpečenia celého údolia. najväčší rozmach zaznamenal v 12. storočí, 

keď ho ovládali vojská budúceho anglického kráľa Henricha II Plantagenta, ktorý ovládal celé Akvitánsko. 

Jeho syn a nasledovník kráľ Richard I. „Levie srdce“ hrad vrátil do rúk pôvodných majiteľov šľachtickej 

rodiny de Beynac, ktorá pomáhala Angličanom. Počas Storočnej vojny sa z neho stala dôležitá pevnosť 

Francúzov a Angličania ju už spätne nikdy nedobyli. Hlavná centrálna časť s veľkou strážnou vežou je 

najstaršou časťou súčasného hradu a pochádza zo začiatku 16. storočia. Ostatné sekcie boli pridané v 18. 

storočí rodinou de Beaumont de Beynac, ktorí vlastnili objekt až do roku 1961. Potom ho formou aukcie 

získal podnikateľ Lucien Grosso, ktorý začal s kompletnou obnovou. Po jeho smrti v roku 2008 pokračovali 

práce pod dohľadom jeho manželky. V roku 2016 zomrela aj ona a celú historickú pamiatku v testamente 

darovala rodinnému priateľovi súčasnému senátorovi Albéricovi de Montgolfier. 

 Chateau de Castelnaud v obci Castelnaud-la-Chapele sa nachádza na druhej strane údolí riek 

Céou a Dordogne ako spomínaný hrad Beynac. Postavili ho na začiatku 12. storočia, no krátko na to vo 

vojnovom konflikte s Katarmi ho zničilo vojsko veliteľa Simona de Montfrot. Parížskym mierom z roku 1259 

bolo územie uznané Angličanom. Nový hrad tu vznikol na konci 13. storočia a do francúzskych rúk sa dostal 

v roku 1442 zásluhou kráľa Karola VII. Až do začiatku Francúzskej revolúcie patril rodine de Caumont. 

Rekonštrukcia hradu trvajúca takmer 40 rokov sa skončia v roku 2012. Dnes tu sídli Múzeum vojenskej 

histórie s 250 vojenskými predmetmi a zbraňami z 13. až 17. storočia. 

 Za zmienku stojí i Chateau des Milandes od roku 1489 hlavné rodinné sídlo šľachticov de 

Caumont, ktorí boli dôležitými postavami na kráľovskom dvore najmä Henricha IV. Na hrade sa zachovali 

pôvodne vitráže okien, masívne točivé schodisko ako aj mnohé mramorové dekorácie. Počas Francúzskej 

revolúcie bol zámok opustený a odkúpil ho veľkopodnikateľ Auguste Claverie, ktorý sa preslávil najmä 

luxusnou ženskou bielizňou. Zámok dal kompletne upraviť do terajšej neorenesančnej podoby a postavil tu 

aj veľké stajne. Od roku 1937 si zámok prenajímala a neskôr odkúpila popredná afroamerická speváčka 

a herečka Josephine Baker zo St. Louis. Po vážnych finančných problémoch ho v 70. rokoch bola nútená 

predať. Dnes je tu centrum vinohradu a pre verejnosť je otvorená výstava Josephine Bakerovej. 

 

53 km – Marnac 

 V obci nájdeme v súčasnosti súkromný kaštieľ Chateau de Bétou postavený v 15. storočí počas 

Storočnej vojny pre šľachtickú rodinu Cugnac de Saint-Ours. Na rozhraní 19. a 20. storočia v období 

nazývanom „Belle Epoque“ patril rodine de Béteu a tá ho dala zrekonštruovať do súčasnej neorenesančnej 

podoby. 

 Neďaleko sa nachádza veľké cisteriánske opátstvo Abbeye de Norte-Dame de-la-Nativité-de-

Cadouin dokončené v roku 1154., ktoré bolo počas celého stredoveku pod francúzskou kráľovskou 

ochranou a bez väčšej ujmy prežilo aj kruté Náboženské vojny. Patrí k jedným z hlavných zastávok na púti 

do španielskeho Santiaga de Compostella. V roku 1840 bolo zapísané na zoznam svetového dedičstva 

UNESCO. Dominantný hlavný románsky kostol so štyrmi kaplnkami je najväčším cisteriánskym chrámom vo 
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Francúzsku. Nachádza sa tu svätá relikvia – fatimské plátno (závoj) z Egypta, ktoré dali v roku 2015 

zreštaurovať a dodnes nie je k dispozícií pre verejnosť 

 

27 km – Lalinde 

 Mestečko na brehu rieky Dordogne bolo v prvej polovici stredoveku dôležitým východiskovým bodom 

Angličanov, ktorí tu vybudovali mohutné opevnenia. dnes sa z nich zachovali už len fragmenty. Niekdajšiu 

pevnosť (Chateau de Lalinde) dali opraviť na konci 19. storočia a dnes ide o súkromnú nehnuteľnosť 

neprístupnú pre verejnosť. Naprieč obcou bol vybudovaný 15 km dlhý umelý vodný kanál spájajúci niekoľko 

riek a umožňujúci riečnu dopravu v celom departmente. Pekný historický kamenný most prešiel 

rekonštrukciou v roku 2010, kedy boli pridané bočné chodníky pre peších.  

 

12 km – Creysse 

 V katastri tejto obce leží väčšia časť letiska Airport of Bergerac-Dordohne-Périgord 

využívaného najmä na vnútroštátnej úrovni. Bolo otvorené roku 1930 a prvý let do Paríža uskutočnili roku 

1968. Nachádza sa tu tiež stredisko ľahkých športových lietadiel a klzákov. 

 

CIEĽ - Bergerac 

Medzi dôležité pamiatky patrí Peyrarede House, ktorý je známy ako „dom francúzskych kráľov“, je 

to renesančno-klasicistická stavba postavená v roku 1604 pre bohatého obchodníka, v súčasnosti tu sídli 

múzeum tabaku, v ktorom majú zbierku rôznych fajčiarskych predmetov. Ďalšou atrakciou je starý most, 

ktorý má päť oblúkov, dĺžku 160 metrov a výšku 16 metrov, postavili ho v roku 1209, viackrát bol zničený 

vojakmi či povodňami, výrazne ho obnovili v 19. storočí. V okolí mesta sú rozľahlé vinice s celkovou 

rozlohou viac ako 12-tisíc hektárov, približne 1200 vinárov tu vyprodukuje za rok priemerne 570-tisíc 

hektolitrov vína. 

Najznámejšou osobnosťou spojenou s mestom je Cyrano z Bergeracu, ktorý tu má na námestí aj 

sochu, i keď tento šľachtic do Bergeracu nikdy nevkročil, no práve on sa stal výraznou inšpiráciou pre vznik 

slávnej divadelnej hry s názvom Cyrano z Bergeracu od autora Edmonda Rostanda, táto hra mala tisícky 

repríz a takto vlastne preslávila toto mesto. V Bergeracu sa narodil aj Jean-Marie Riviére, francúzsky herec, 

režisér a šoumen, ktorý ovplyvnil históriu Tour de France, prezývali ho ako „kráľa parížskych nocí“, no a 

tento šoumen bol dobrým priateľom niekdajšieho riaditeľa TdF Jacquesa Goddeta, ktorý ho požiadal, aby 

zabezpečil sprievodné akcie a zábavu popri trase Tour, Jean-Marie Riviére to rád urobil, keďže už ako malý 

obdivoval tieto preteky a povedal: „Tour de France je jednou z najväčších šou na Zemi. Je tu všetko. 

Zábava, dráma, tragédia, všetko. Tour de France je ako dielo Shakespeara.“  

 


