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10.  etapa, utorok 14. júla 2015 

167 km - horská etapa, Tarbes - La Pierre-Saint-Martin 

 

ŠTART – Tarbes 

 Tarbes je väčšinou miestom štartu etáp Tour de France, avšak pri poslednej návšteve v roku 

2009 tu bol v cieli najrýchlejší Pierrick Fedrigo, francúzskemu cyklistovi sa podarilo vyhrať po 160 km 

úniku. Predchádzajúci finiš neďaleko Tarbes v roku 1951 bol poznačený obrovským pádom Wima van 

Esta, ktorý spadol s vysokého útesu, no akoby zázrakom prežil. Celkovo v histórií Tour sa cez Tarbes išlo 

už 12-krát. 

 

Mesto Tarbes je s 50-tisíc obyvateľmi druhým najväčším sídlom v departmente Hautes-Pyrénées. 

V minulosti sa tu sústreďoval prevažne ťažký strojársky priemysel, dnes je hospodárstvo omnoho 

pestrejšie, nájdeme tu veľké farmy, chemické závody, strojárske závody vyrábajúce komponenty do 

lietadiel, špecializované firmy vyrábajúce počítače a elektroniku. Počas svetových vojen tu sídlili veľké 

fabriky na výrobu diel a delostreleckej munície. Mesto preslávil tunajší rodák maršal Ferdinand Foch, 

hlavný generál spojeneckých vojsk v 1. sv. vojne. Nachádza sa tu prestížna Technická univerzita, 

významné letisko, ktoré je bránou do Lúrd – najvýznamnejšieho pútnického miest vo Francúzsku. 

V meste stojí katedrála The Cathedral of Notre-Dame-de-la-Sède, ktorej väčšia časť 

pochádza zo 17. storočia a je postavená v gotickom štýle, niektoré fragmenty sú románske a pochádzajú 

až z konca 12. storočia. Hneď veda katedrály stojí biskupský úrad. Bodom veľkého záujmu je tiež 11-

hektárová botanická záhrada uprostred mesta, ktorá je, rovnako ako blízke múzeum, pomenovaná po 

slávnom botanikovi a farmaceutovi (Placide Massey) z 18. storočia. Gotická kaplnka La Carmel 

v súčasnosti slúži ako výstavný priestor, kde sa často usporadúvajú výstavy slávnych fotografov.ˇ 

 

135 – 110 km - Pau 

 Najväčšie mesto v regióne s takmer 80-tisíc obyvateľmi, v ktorom prekvitá strojársky a chemický 

priemysel, výroba malých lietadiel, a významnú roľu hrá cestovný ruch. Takmer celá prvá polovica 10. 

etapy prechádza okolo tohto centra športu a módy. Mesto je známe vďaka golfu, kriketu, pólu, dostihom 

a tenisu. Narodil sa tu súčasný tenista Jérémy Chardy, ktorý bol najvyššie 25. v rebríčku ATP, a taktiež 

nám známy kanoista Tony Estanguet, dlhoročný súper Michala Martikána o zlatú medailu na MS a OH. 

Niekoľko rokov života tu strávila anglická spisovateľka detektívnych príbehov Agatha Christie. 

 Najstaršou budovou v meste je hrad Château de Pau pôvodne z 11. storočia kompletne 

prestavaný o 300 rokov neskôr. Slúžil aj ako rezidencia francúzskych kráľov. V súčasnosti mestské 

múzeum vystavuje aj unikát v podobe detskej kráľovskej postieľky z korytnačieho panciera. 
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103,5 km – Bougarber 

 Názov dediny znamená v preklade (boug garbé) sklad kukurice, keďže sa tu 

nachádzal veľký zásobník na kukuricu a obilie. Nachádza sa tu Kostol Panny Márie 

zo 17. storočia a pozostatok opevnenia obce zo 14. a 15. storočia  - Bougarberská 

veža, ktorá slúžila aj ako obecná brána. Blízko malebnej dedinky na sútoku troch 

riek na úpätí Pyrenejí je situovaná prvá horská prémia 4. kategórie o dĺžke 1,5 km 

(priemerné stúpanie 6,2%). 

 

94 km – Artix 

 Ďalšia z radu podhorských obcí s Kostolom sv. Petra z 19. storočia a s pôvodnou zachovalou 

radnicou. Na území obce sa nachádza významná ornitologická lokalita – jazero Lac d'Artix-

Besingrand-Pardies, kde zimuje až 3000 druhov vtákov vrátane vzácnych bocianov, taktiež sa tu 

vyskytujú chránené druhy hmyzu ako čmeliaky, volavky, motýle a iné. 

 Za dedinou začína prvá občerstvovacia zóna (feed zone). 

 

88,5 km – Mourenx 

 Pri vstupe do mestečka sa nachádza 6-mestrová rastlinná socha Mister World – usmievajúca 

sa zemeguľa s malými rukami a nohami. Ide o najväčší monument takéhoto druhu v Európe, ktorý 

skrášľuje vstup do nového priemyselného parku LACQ. 

 Práve kvôli novej industriálnej zóne, ktorá do mesta prilákala desaťtisíce robotníkov a nových 

obyvateľov, sa výrazne zmenil ráz Mourenx. Kedysi niekoľko tisícová dedina obklopená močiarmi, sa 

dnes skladá zo štyroch sídlisk a dvoch úplne nových námestí, ktoré prezentujú modernú mestskú 

architektúru. 

 V športovom areáli nájdeme aj velodrom Eddyho Merkxa so 404,5 m dlhou a 7 m širokou 

syntetickou dráhou. Baróna Edouarda Louisa Jospeha Merckxa, prezývaného „kanibal“ vyhlásila UCI za 

najlepšieho cyklistu 20. storočia – 5 celkových víťazstiev na Tour, 5 víťazstiev na Gire, dohromady 525 

víťazstvo na ceste, 98 na dráhe a 2 v cyklokrose. 

 Približne 2 km za Mourenx sa nachádza internačný tábor 

Gurs, ktorý bol uzavretý po oslobodení Francúzska v roku 1944. 

Dovtedy tu nútene pracovali politický väzni, komunisti, Židia, 

prostitútky, ťažkí zločinci a podobne. Počas 2. sv. vojny sa odtiaľto 

organizovali deportácie židov do poľských vyhľadzovacích táborov. 

Pôvodne bol založený generálom Francom počas španielskej 

občianskej vojny. Vedľa tábora je situovaný cintorín obetí, ktoré 
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zomreli na následky zabitia pri pokuse o únik, vyčerpania či mučenia. Táborom prešlo viac ako 60-tisíc 

ľudí, z toho 1072 tu našlo smrť. 

 

80 km – Vielleséguere 

 Obec je okrem Kostola sv. Bertranda zo 14. storočia dôležitá aj kvôli vodnej priehrade, ktorá 

vytvorila umelé jazero Larus o rozlohe 23 hektárov. Dnes tu žijú viaceré vzácne druhy pstruhov. 

 2 km za dedinou sa začína druhá horská prémia dňa 4. kategórie. Côte de Vielleségure meria 1,7 

km a má priemerný sklon 6 %. 

 

71,5 Navarrenx 

 Pôsobivé mesto s barokovými domami a pôvodnými záhradami v centre, ktoré pochádzajú 

z polovice 16. storočia. Navarrenx bolo súčasťou opevnenej línie starobylých 

miest pod Pyrenejami, ktorých pozostatky sú teraz národné kultúrne 

pamiatky. Kostol Église Saint-Germain d'Auxerre dokončený v roku 1551 

v gotickom štýle s neskoršími úpravami veže z roku 1863 slúži v súčasnosti 

katolíckej i protestantskej cirkvi. 

 Na miestnej riečke sa každý rok konajú majstrovstvá sveta v love 

lososov; Z obce pochádzal mušketier Paul de Batz d’Artagnan, veliteľ 

kráľovskej stráže, ktorého osud bol predlohou známych románov a filmov. 

 Okolie obce je jedným z centier výroby tvrdého syru ossau-iraty, 

ktorý sa zaraďuje do skupiny baskických syrov. Produkt získal ochrannú známku a môže sa vyrábať len 

v určitých okresoch severného Španielska a južného Francúzska z ovčieho mlieka. 

 

70 km – BASKICKO 

 Historický región Baskicka sa rozprestiera na severe Španielska (Južné Baskicko) a zahŕňa 

provincie Navarre, Alava, Biscaye a Guipuscoa, a taktiež na juhu Francúzska (Severné Baskicko), 

konkrétne v provinciách Labourd, Basse-Navarre, Soul. Baskovia sú charakteristický svojim jazykom, 

výrazným nacionalizmom, ale aj láskou k športu a cyklistike. Baskicko patrí k najbohatším regiónom 

Španielska, dlhodobo sa snaží o vytvorenie vlastného štátu. Najväčším mestom je Bilbao, 

administratívnym centrom mesto Gasteiz. 

 

60 km – Moncayolle-Larrory-Mendibieu 

 Tri obce v súčasnosti spojené do jednej sa sústreďujú na poľnohospodárstvo, najmä pestovanie 

kukurice a chov oviec. Z ovčieho syra sa tu vyrába tradičný syr ossau iraty (pozri obec Navarrenx).  
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Od roku 1607 tu stojí Kostol sv. Engrace s trojvežou zvonicou reprezentujúcou Svätú trojicu, 

ktorá je typická pre túto lokalitu. 

 

54,5 km – Mauléon-Licharre 

 V obci sa nachádzajú dve mliekarne produkujúce tradičné syry z ovčieho mlieka. Okrem toho tu 

sídli továreň na výrobu obuvi, ktorej 2-tisíc zamestnancov vyrába hlavne obľúbené ľahké plátené 

topánky (Espadrilles), ale aj klasické sandále, kožené topánky a gumáky. Každý rok 15. augusta sa tu 

koná Espadrille Festival, na ktorom sa miestni predháňajú v netradičných tvaroch a farbách svojich 

letných plátených topánok. 

 Malé rázovité mesto má vo svojom strede historické námestie obdĺžnikovitého tvaru s klasickými 

baskickým obchodmi. Rovnako v auguste tu organizujú 4-dňový festival plný koncertov, tanca, 

miestneho vína, kolotočov a detských atrakcií. 

 Hrad Château de Mauléon pochádza z 11. 

storočia. Bol dejiskom viacerých bitiek o toto hornaté 

územie. V roku 1512 tu Francúzi definitívne porazili 

Angličanov a hrad im patrí dodnes. V 19. a na začiatku 

20. storočia hrad slúžil ako väznica. Dnes je otvorený 

verejnosti, pravidelne sa tu konajú divadelné 

predstavenia v historických kostýmoch. 

 

49,5 km – Gotein 

 Monumentom obce Gotein je Kostol sv. Andreja zo 16. 

storočia, ktorý má charakter kalvárie. Vyskytuje sa takmer na všetkých 

propagačných materiáloch a pohľadniciach, keďže je považovaný za vzor 

tunajšej cirkevnej architektúry. Typické pre ňu sú veľké priečelie s tromi 

vežičkami, ktoré symbolizuje Svätú trojicu, veranda s markízou a veľká 

bridlicová strecha. Vedľa kostola sa nachádza cintorín s pomníkmi zo 16 

a 17. storočia. 

 

43 km – Trois-Villes 

 Krátko pred obcou organizátori naplánovali šprintérsku prémiu. 

 V dedine s pekným výhľadom na pyrenejské kopce a s kostolom sv. Jeana-Baptistea môžeme 

obdivovať stredoveký zámok Château d Elicabia zo 17. storočia postavený pre grófa z Tréville, 
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známeho mušketiera, člena kráľovskej stráže Ľudovíta XIII. Stavbu z veľkej časti v klasicistickom štýle 

obklopuje 16-hektárový park so vzácnymi cudzokrajnými drevinami a rekordne veľkými magnóliami. 

 

35 km – Montory 

 Ďalší s baskických kostolíkov aké nenájdeme nikde inde na svete. 

Kostol sv. Martina a sv. Amelie datovaný niekde medzi 12. a 14. 

storočím má čiastkové prvky gotiky a románskeho slohu. Charakterizuje 

ho stredová 5-poschodová veža s lomenými oblúkmi. Okolo kostola sa 

nachádza starý cintorín, ktorého poškodené pomníky boli v 19. storočí 

použité na opravu zvonice. 

2,5 km po prejazde obcou čaká na pelotón tretie stúpanie 4. 

kategórie Côte de Montory s parametrami: dĺžka 1,8 km; priemerný sklon 

6,3 %. 

 

24 km – Arette 

 13. augusta 1967 postihlo oblasť silné zemetrasenie, ktorého prvá vlna trvala 6 sekúnd 

a dosiahla 7. stupeň Richterovej stupnice. Hlavná vlna trvala 8 sekúnd a mala silu až na 9. stupni 

Richterovej škály. Otrasy cítili až v Pau a Tarbes (štart 10. etapy). Epicentrum bolo práve v obci Arette, 

ktorá bola na viac ako 80% zrovnaná so zemou. V ruinách ostali opevnený hrad zo 17. storočia 

a opátstvo z 13. storočia. 

Dnes tu stojí napr. Kostol sv. Petra úplne zrekonštruovaný v roku 1973. Pri renovácií použili 

zachovaný organ a niektoré vytráže okien zo 17. storočia. 

 

CIEĽ – La Pierre-Saint-Martin 

 Lyžiarske stredisko o rozlohe 55 hektárov ležiace v nadmorskej výške cca 1500 až 2000 m je 

vyhľadávaným centrom alpského lyžovania, klasického lyžovania,  snowboardingu a vrchárskej cyklistiky. 

Turisti tu radi navštevujú mieste salaše, kde ponúkajú syry najvyššej kvality. 

 Cieľové stúpanie najvyššej HC kategórie meria 15300 m a má priemerný sklon 7,4 %. Najťažšími 

pasážami sú 2., 7., 8., a 9. kilometer so sklonom okolo 10 %. Cieľ sa nachádza vo výške 1610 m n. m. 


