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8. etapa, sobota 14. júla 2018, 181 km – rovinatá, Dreux > Amiens Métropole 

 

ŠTART – Dreux [Dreu] 

Mesto s 31-tisíc obyvateľmi má orleánsko-bourbonovskú kráľovskú históriu majiteľov, ktorí po sebe 

zanechali aj architektonické dedičstvo. Kráľovská kaplnka sv. Ľudovíta – patrila pred revolúciou 

Bourbonovcom, no potom bola skonfiškovaná, neskôr navrátená. Je povstavená v neogotickom slohu, 

pričom pri stavbe sa využili aj materiály z ruín benediktínskeho opátstva a neďalekého zámku. Nachádzajú 

sa tu aj hrobky vojvodov z Orleánsu, najnovšie parížskeho grófa Henricha a jeho ženy Izabely z Braganzy. 

V gotickom slohu je aj tamojší kostol sv. Petra. Symbol mesta, belfry (zvonica), je ukážkovým príkladom 

civilnej architektúry v štýle Ľudovíta XII. a je jediná svojho druhu v regióne. 

 

172,2 km – Anet [Ané] 

Dianin zámok – patril milenke Henricha II., Diane de Poitiers [de Poiťié], možno sa vybaví pri jej mene jej 

známejšia rivalka, kráľová žena Katarína Medicejská. Tá bola zodpovedná za vyvraždenie protestantov 

počas svadobnej noci svojej dcéry. Tento incident sa do dejín zapísal ako Bartolomejská noc. Samotný 

zámok nesie znaky renesančného štýlu. Do ľavého krídla zámku je situovaná kráľovská kaplnka, pohrebná 

kaplnka a triumfálna brána. 

 

146,2 km  Côte de Pacy-Sur-Eure [Kot d Pasi sur Éhr] 

V tejto oblasti leží aj obec Giverny [Živerny], ktorú poznajú najmä fanúšikovia umenia. Na staré kolená tu 

pôsobil slávny impresionistický maliar Claude Monet [Klód Moné]. Pozoruhodná je jeho záhrada, ktorú 

nespočetne veľakrát stvárnil vo svojich obrazoch – lekná, Japonský most porastený wistériou, atď. 

 

139,2 – La Demi-Lune [La Demi Lun] 

Zámok Bizy – pochádza zo 17. storočia a je prezývaný aj „Normandské Versailles“. Aj tento zámok mal 

mnohých prominentných majiteľov naprieč históriou – Ľudovíta XV, kráľa Ľudovíta Filipa, cisára Napoleona 

III., ale prežil aj zlé zaobchádzanie počas Veľkej francúzskej revolúcie. 

 

137,8 – Vernon [Vehrno] 

Kolegiálny kostol Našej Panej v sebe spája gotické a románske prvky, stojí oproti radnici a patrí medzi 

vôbec najstaršie budovy v Normandii. Obec sa pýši aj Tourellským hradom, ktorý prežil bombardovanie 

počas WWII, starobylým mlynom zo 16. storočia a raritou je aj sada štylizovaných sôch bez tváre a rúk, 

nazvaných „ľudia“, ktorú vyhotovil ako darček mestu umelec Olivier Gerval [Žehrval]. 
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129,9 km – Pressagny-L’orgueilleux [phresaňi l orgeju] 

Hrad Gaillon [Gajon] – o tento hrad sa viedli bitky už od dvanásteho storočia, pôvodne patril Anglicku, no 

kráľ Richard Levie srdce ho stratil, tak si dal v blízkej obci Les Andelys vybudovať ďalší hrad, Gaillard. 

Neskôr padol do rúk arcibiskupa, v 15. storočí sa sa Georges Amboise [Žorž Amboá], arcibiskup z Rouenu, 

rozhodol prestavať hrad na prvý renesančný zámok vo Francúzsku. Tento hrad mal ukážkový osud 

šľachtického sídla – cez Veľkú francúzsku revolúciu bol spustošený, premenil sa na väzenie, potom chradol, 

až sa v 19. storočí z neho stalo prvé zariadenie pre liečenie mentálne chorých a epileptikov. Teraz má 

funkciu múzea. 

 

115,2 km – Les Andelys [Lez Andeli] 

Hrad Gaillard [Gajár] – postavený kráľom Richardom Levie srdce kvôli strategickému zámeru ovládať rieku 

Seinu. Líši sa od ostatných hradov svojej doby tým, že jeho pôdorys a vnútorné miestnosti sú 

prepracované, pripomínajú zložitú spleť uličiek a chodieb, aby zmiatli prípadného útočníka/nepriateľa. 

Počas storočnej vojny sa o hrad bili Angličania s Francúzmi, počas náboženských vojen sa sem uchýlili 

katolíci.  

 

87,1 km – Bezu-La-Forêt [Bizu la Fohre] 

Kráľmi obľúbený zámok La Fontaine Du Houx [La Fontén di U] začína svoju históriu už v deviatom storočí, 

jeho súčasná, renesančná podoba ale pochádza z 16. storočia. So zámkom a neďalekým rozsiahlym lesom 

je spätá sklárska výroba. Štátny lyonský les je jeden z najväčších bukových lesov v Normandii, v 17. storočí 

sa tu vyprodukovala väčšina francúzskeho skla, no keď sa rozvinula výroba v Paríži, tunajšie rodiny dostali 

zákaz vyrábať sklo a konkurovať. 

 

63,9 km – Gerberoy [Žerberoá] 

Malebná tradičná dedinka v regióne Pikardia, jedna z najkrajších vo Francúzsku, priťahuje turistov svojou 

architektúrou a kvetinami, hlavne ružami. Koná sa tu stredoveký festival, ktorý pripomína Storočnú vojnu, 

z osemnásteho storočia pochádza dedinské trhovisko. Kolegiálny kostol sv. Petra tiež pochádza zo 

stredoveku. 

 

43,1 km - Crèvecoeur-Le-Grand [Khrévekhúr L Grand] 

Miestny zámok Crèvecoeur-Le-Grand zo 16. storočia z tehál a kameňa má zachovaný aj krb zo 17. storočia. 

Časť hradu má funkciu radnice, konajú sa tam svadby, zvyšné časti patria nemocnici. V tomto zámku sa 

vydávala aj americká tanečnica Joséphine Baker, ktorá si brala už svojho tretieho muža a získala tak 

francúzske občianstvo. 
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CIEĽ – Amiens [Amien] 

Hlavné mesto Pikardie do WWI prekvitalo, počas vojny bolo veľmi zničené a štát odmietol hradiť obnovy 

budov. Počas WWII sa nemecké bombardovanie ešte viac podpísalo pod dezolátny charakter mesta, mesto 

zažilo aj priame boje (bitka o Amiens v 1940). Patrí ho zoznamu Miest umenia a histórie a tiež vedie 

v štatistike francúzskych miest s najväčším počtom UNESCO pamiatok. 

Perretská veža – pomenovaná po svojom architektovi, stojí oproti železnici Gare du Nord [Gahr di Nord]. 

Sedem rokov nebola využívaná, až z v 50. rokoch komplex bytov a kancelárií. Železničná stanica stojí od 

roku 1846. Katedrála Našej Panej je majstrovským dielom gotického umenia, je to najväčšia stredoveká 

stavba vo Francúzsku a jej rozmery by mohli pojať aj dve katedrály Notre-Dame v Paríži. V podzemí skrýva 

labyrint. Športoví fanúšikovia iste poznajú Licornský „jednorožecký“ štadión – po legendárnom zvierati, 

ktoré je aj v erbe mesta. Prekvital tu textilný priemysel, doteraz sa používa termín „Amiensky zamat“, 

existuje aj farba Amienská modrá. Popri toku rieky Somme vyrástol pred tridsiatimi rokmi Park sv. Petra, 

ktorý vyhral aj štátnu cenu. Pestujú sa tu rastliny v špeciálnych záhradách nazývaných hortillonnages 

[ortijonáž] s tradíciou zo stredoveku. 

 


