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8. etapa Castres – Ax 3 Domaines (195 km), sobota 6. júla 2013  

 

 

ŠTART Castres 

 

- mesto prezývané aj Malé Benátky, pretože sa tu nad riekou Agout nachádzajú zvláštne domčeky v rôznych 

pastelových farbách, Tour de France hostili v Castres päťkrát, naposledy tu v roku 2007 vyhral v dramatickom 

šprinte Tom Boonen pred Erikom Zabelom, tento rok ale prvýkrát mieri pelotón z Castred do hôr, do Pyrenejí 

 

 

168,5 km Côte de Saint-Ferréol (2,2 km; 5,4 %)(4. kategória) 

 

 

106,5 km Limoux 

 

- toto mesto malo premiéru v programe Tour de France iba v roku 2011, no odvtedy sa tadeto prechádza už tretí 

raz v rade 

 

- Limoux sa preslávilo vraj najdlhšie trvajúcim karnevalom na svete, ktorý trvá až tri mesiace 

 

- preslávilo sa tiež prvým šumivým vínom na svete, ktoré tu vymysleli v roku 1531 a neskôr sa ním inšpiroval 

mních Don Pérignon a podobnou metódou vytvoril šampanské  

 

 

95,5 km Alet-les-Bains 

 

- dedinka s asi 500 obyvateľmi, ktorá leží úplne na juhu Francúzska v departmente Aude 

 

- už Rimania využívali toto územie kvôli termálnym prameňom, liečivá voda z tejto dedinky pomáha pri 

poruchách trávenia a miestna minerálna voda je jedna z najstarších vo Francúzsku, do fliaš ju plnia už 120 

rokov a je bohatá najmä na horčík a vápnik, z prírodného bohatstva nájdeme v dedinke aj dolomitové lomy 

 

- nachádzajú sa tu tiež zrúcaniny kláštora Alet, ktorý postavili približne v ôsmom storočí, tento benediktínsky 

kláštor mal najväčší vplyv v 14. storočí, keď sa dedinka Alet stala diecézou s 80 farnosťami a kláštorný kostol sa 

stal katedrálou, v 16. storočí bol ale kláštor vážne poškodený protestantmi a počas francúzskej revolúcie v roku 

1790 ho definitívne zrušili, dnes sú ruiny zaujímavou architektonickou pamiatkou, najmä ruiny bývalej baziliky so 

siedmymi loďami sú pôsobivé  

 

 

88,5 km Couiza 

 

- v tejto dedine sa nachádza zámoček vojvodov z Joyeuse zo 16. storočia, zvonku vyzerajú steny a štyri 

okrúhle vežičky pomerne jednoducho, ale vnútri je vraj výrazne ozdobené renesančné nádvorie, čo vytvára 

zvláštny kontrast, po smrti vojvodu bol zámok istý čas opustený, neskôr tu sídlila poľnohospodárska škola a dnes 

tu môžete nájsť hotel a reštauráciu 
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85 km Espéraza 

 

- dedinka v departmente Aude, s ktorou je spojených hneď niekoľko zaujímavostí 

- nachádza sa tu špecializované múzeum dinosaurov, ktoré je otvorené od roku 1992 a predstavuje verejnosti 

až 35 druhov rôznych dinosaurov prostredníctvom kostier, zmenšených modelov alebo projekcií, nachádza sa tu 

napríklad aj kostra Tyrannosaura Rexa s dĺžkou 11 metrov 

 

- ďalším lákadlom pre turistov je múzeum venované pokrývkam hlavy, keďže v tejto dedinke v minulosti 

vyrábali klobúky, ktoré boli základom miestnej ekonomiky 

 

- s dedinkou Espéraza je spojený aj najslávnejší rodák Paul Barriere, ktorý výrazne prispel k založeniu 

Medzinárodnej federácie rugby a následne k vytvoreniu Svetového pohára v tomto športe 

 

 

75,5 km Quillan (šprintérska prémia) 

 

- v dedinke Quillan je výrazne rozvinutý priemysel, vyrábajú tu obuv, klobúky, plasty aj nábytok 

 

- najvýznamnejšou pamiatkou je hrad Quillan, ktorý vyzerá z diaľky viac ako pevnosť než stredoveký hrad, 

napriek tomu hrad navštívili či obývali aj Vizigóti či viacerí francúzski králi, k zničeniu došlo počas Veľkej 

francúzskej revolúcie a k obnoveniu až v roku 1994 

 

- okrem toho v Quillan sa narodil úspešný podnikateľ André Desseilles, ktorého spoločnosť vyrábala džínsy a od 

roku 1969 expandoval do celého sveta, v najúspešnejšom roku predal viac ako 3 milióny výrobkov, už predtým 

bojoval v druhej svetovej vojne, začo získal aj titul rytiera Rádu čestnej légie, zomrel v roku 1999 

 

- v Quillan sa tiež jazdí už desiatky rokov medzinárodné kritérium, na ktorom sa zúčastňujú aj slávne mená, 

veď poslednými víťazmi sú Thomas Voeckler (2012, 2011) Yukiya Arashiro (2010), Christophe Le Mével (2009), 

Carlos Sastre (2008) či Sandy Casar (2007), v roku 2005 tu triumfoval aj George Hincapie   

 

 

44,5 km Usson Les Bains  

 

- pri tejto obci sa týči na kopci vo výške 923 metrov zrúcanina hradu Usson ešte z 10. storočia, čiže je to 

jeden z najstarších hradov v regióne, patril k tzv. katarským hradom, ktoré počas križiackej výpravy proti 

albigéncom (alebo katarom) slúžili albigéncom na obranu pred katolíkmi, bola to jediná krížová výprava, ktorú 

katolícka cirkev vyhlásila oficiálne proti heretikom, dodajme že hrad zachránilo kompletné zreštaurovanie v roku 

1990 

 

 

39,5 km Mijánes 

 

- dedinka v departmente Ariége, do ktorého sa dostali cyklisti pred pár kilometrami z departmentu Aude, 

momentálne sa nachádzajú úplne na juhu Francúzska v Pyrenejách 

 

- dedinka Mijánes má niekoľko zaujímavostí, kedysi tu bola kováčska dielňa, ktorej vytvorenie nariadil samotný 

kráľ Ľudovít XIV., od roku 1961 sa tu tiež nachádza lyžiarske stredisko s 5 vlekmi a so 45 kilometrami 

bežeckých tratí  
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- v Mijánes nájdeme tiež kostol sv. Jána Krstiteľa zo 17. storočia s renesančnou fasádou, v okolí sa nachádza 

tiež priehrada a obdivuhodná priepasť Monegou s hĺbkou 324 metrov 

 

 

29 km Col de Pailhéres (15,3 km; 8 %; 2001 m.n.m.)(HC)  

 

- je to najvyšší bod doterajšieho priebehu Tour de France 2013 a na vrchole je najvyššie položená cesta 

v departmente Ariége, táto cesta býva uzavretá približne od novembra do mája, takže Tour de France má šťastie, 

že má letný termín (problémy so snehom na Gire) 

 

- najťažšie úseky sú tesne pred koncom a to s prevýšením aj 10,5 %, úplny záver má ale 6 % 

 

- tento kopec bol do programu Tour prvýkrát zaradený v roku 2003, vtedy sa tiež pokračovalo ďalej na Ax 3 

Domaines, no a vtedy zvíťazil Carlos Sastre pred Ullrichom, Zubeldiom, Armstrongom, Vinokourovom a Bassom 

 

 

1,5 km Ax 3 Domaines (7,8 km; 8,2 %; 1350 m.n.m.)(1. kategória) 

 

- tento kopec je etapovým finišom len piatykrát v histórii, v roku 2003 tu vyhral spomínaný Carlos Sastre pred 

Ullrichom, Zubeldiom, Armstrongom, Vinokourovom a Bassom, pričom tento triumf oslávil s cumlíkom svojej 

dcérky v ústach, keďže vraj rád nosil počas pretekov pri sebe niečo, čo ho spájalo s rodinou a udržiavalo ho 

v tom zhone a chaose pri zmysloch 

 

- naposledy bol kopec Ax3 Domaines v programe na Tour de France 2010, keď  tu štrnástu etapu vyhral Riblon 

pred Menchovom, Samuelom Sánchezom, Andy Schleckom, Rodríguezom, Gesinkom a Contadorom  

 

- Ax 3 Domaines je významným zimným strediskom v Pyrenejách, nachádza sa asi 30 km severne od hraníc 

s Andorrou a súčasťou strediska je viacero lyžiarskych zjazdoviek. 


