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11. etapa, streda 15. júla 2015 

188 km – horská etapa, Pau - Cauterets 

 

ŠTART – 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. Mesto je známe vďaka golfu, 

kriketu, pólu, dostihom, tenisu a cyklistike. Nazývajú ho aj „hlavné mesto Tour, keďže niektorú z etáp 

hostilo už 66-krát. Viac zápisov majú len Paríž a Bordeaux. Miestnym hrdinom je stále jazdiaci Pierrick 

Fedrigo, ktorý v Pau vyhral už dve etapy v rokoch 2010 a 2012. 

V meste ležiacom 201 m n.m. sa narodil napríklad 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. Najväčšími 

kostolmi v meste sú neogotické stavby Kostol sv. Martina a Kostol sv. Jakuba. 

 

152,5 km – Lurdy (fr. Lourdes)  

 Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta rímskokatolíckych kresťanov, ktorí začali 

putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo mladej žene Bernadette 

Soubirousovej, v jednej z malých jaskýň, a priviedlo do vtedy malého vidieckeho mestečka zástupy 

pútnikov. V súčasnosti sa ich počet odhaduje na milión ročne. V neďalekej obci Nevers je vystavené telo 

Bernadette. Na mieste zjavenia bola už roku 1858 postavená socha Panny Márie. Katolícka cirkev 

oficiálne uznala niekoľko zázračných vyliečení po návšteve tohto duchovného miesta. 

 10 km za Lurdami na nás čaká prvá prémia 3. kategórie Côte de Loucrup s dĺžkou 2 km 

a priemerným sklonom 7%. 

 

117 km - L’Escaledieu 

 Obec je veľmi známa vďaka cisteriánskemu kláštoru 

Abbaye de l'Escaladieu z roku 1142. Do konca 14. storočia 

tu prekvital kláštorný život, neskôr bol jednak poškodený 

vojnami, a do vlastníctva ho získali viaceré šľachtické rodiny. 
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Posledný súkromný vlastník Jean Lamanceur v druhej polovici 20. storočia začal 1. fázu rekonštrukcie, 

teraz v nej pokračuje štát za podpory cirkvi. Dnes slúži ako tábor pre pútnikov, ktorí mieria do 

španielskeho Santiaga de Compostella, a po dokončení rekonštrukcie okolitých budov tu regionálna vláda 

plánuje kultúrno-vzdelávacie aktivity. 

 

114 km – Mauvezin 

 Nasledujúca obec za L’Escaledieu. V jej katastri stojí na 

vyvýšenine pevnosť Château de Mauvezin, ktorej pôvodná úloha 

bola chrániť blízky kláštor a jeho okolie. Striedavo ho vlastnilo 

anglické a francúzske kráľovstvo, kým ho v 15. storočí nevybojoval 

princ Gaston Fébus, neskorší navarský kráľ – udatný bojovník, 

ktorého sa bálo celé Francúzsko. Niekoľko rokov tu žil, dal stavbu 

kompletne zrenovovať a vybudoval obávanú pevnosť. Aktuálne tu 

sídli múzeum tunajších historických regiónov Bearn a Bigorre, v ktorom prezentujú históriu a folklór. 

 Dedinou budú cyklisti stúpať na tretiu prémiu dňa - Côte de Mauvezin (3. kategória). Kopec má 

dĺžku 2,7 km a sklon 6 %. 

 

100 km – Lortet 

 Táto lokalita je veľmi zaujímavá impozantným prírodným útesom s mnohými dierami 

a jaskyňami, ktoré obývali pravekí ľudia. Vedci odhadujú, že miestne útesy boli obývané 12-tisíc rokov p. 

n. l. V stredoveku tu do skál vytesali schodiská, obranné valy, dobudovali pozorovateľne a malé obranné 

stanovištia. Útes slúžil ako nedobytná prírodná pevnosť. Rovnako tak sa tu nachádza niekoľko malých 

kaplniek vytesaných do kameňa. 

 Blízko Lortet bol vybudovaný 28-kilometrový umelý kanál La Neste slúžiaci najmä na 

zavlažovanie polí v okolitých obciach. Stavba otvorená v roku 1863 je napájaná niekoľkými umelými 

jazerami umiestnenými na vysokohorských náhorných plošinách, kde sa zachytáva dažďová voda. 

 

91 km – Sarrancolin 

 Stredoveká dedina so zvyškami obranného opevnenia sa preslávila už v rímskej dobe drahým 

červeným mramorom, ktorý sa získaval z tunajších kameňolomov. Materiál zo Sarrancolin sa použil 

napríklad pri stavbe Trianonského paláca pri Paríži. Tento mramor skrášľuje aj operu v Paríži a vstup do 

Empire State Building v New Yorku. Okrem toho tu bývali sklárne a manufaktúra na brúsenie vzácnych 

kameňov, hlavne korundov.  
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 Dominantou obce je Kostol sv. Ebonsa prvotne postavený v 11. storočí ako súčasť 

benediktínskeho kláštora. Celý areál kláštora bol v 17. storočí zničený, a následne obnovili už len 

románsky kostol na pôvodnom mieste. Nachádzajú sa tu relikvie sv. Ebonsa, niekdajšieho španielskeho 

biskupa. Interiér ukrýva niekoľko pozoruhodných fresiek francúzskych a španielskych autorov. 

 

83 km – Arreau 

 Pelotón sa dostane do Arreau po výstupe na 12-kilometrový kopec 1. kategórie Col d'Aspin 

s priemerným sklonom 6,5 %. Vrchol sa nachádza v nadmorskej výške 1490 m n. m. 

Mesto Arreau v údolí Aure je známe najmä tým, že sa nachádza na tradičnej pútnickej ceste do 

Santiaga de Compostella, a tiež dlhou tradíciou textilného priemyslu. Vyrábajú sa tu kvalitné závesy. 

 Radnica nazývaná „Halle“ je obklopená pôvodnými drevenými domčekmi. Každý utorok sa tu 

konajú miestne trhy. V centre je Kostol Panny Márie zo 16. storočia postavený v gotickom slohu, 

ktorého mohutná veža slúžila na obranu mesta. Neďaleko nájdeme Kaplnku sv. Exupérea až z 11. 

storočia, ktorá stále stojí v pôvodnom románskom prevedení. Sv. Exupére - niekdajší biskup v Toulouse 

sa narodil v Arreau v 4. storočí. 

 Medzi historické pamiatky mesta musíme zaradiť i Château 

des Nestes pomenovaný po tunajšej riečke. Budoval a menil sa od 

15. do 18. storočia. Slúžil na ochranu mesta i ako sídlo šľachty. Dnes 

tu sídlia dve múzeá. Jedno ponúka napríklad expozíciou histórie 

rytierskeho rádu Templárov. 

 

62,5 – La Séoube 

 Malé sídlo leží blízko vrcholu monumentálneho kopca Midi de Bigorre s nadmorskou výškou 

2877 m. Štít je charakteristický pyramídovým tvarom o vysokou telekomunikačnou a vysielacou vežou. 

Nachádza sa tu najvyššie položené vesmírne observatórium v Európe. Observatoire du Pic du Midi 

de Bigorre patrí k popredným vedeckým pracoviskám zaoberajúcim sa zemským magnetizmom, 

atmosférickou fyzikou, seizmológiou, vesmírnou rádioaktivitou, a účinkami globálneho otepľovania. 

Observatórium začali stavať roku 1878, pôvodne ho tvorila menšia 

meteorologická stanica a výskumné centrum. Stavitelia sa museli 

vyrovnať s veľkým počtom bleskov, pretože toto miesto je najvyšším 

široko ďaleko. Na ochranu pred bleskami bol vyrobený obrí 

hromozvod s vyše kilometrovým oceľovým káblom. 
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46 km – La Mongie 

 Dedina situovaná na východnej strane Turmaletu je súčasťou rozsiahleho lyžiarskeho komplexu 

Turmalet Sky Slopes. Celkovo sa tu nachádza 69 označených lyžiarskych ciest a zjazdoviek. 

 Stúpanie na Col du Tourmalet v nadmorskej výške 2115 m je zaradené do najvyššej HC 

kategórie. Celkovo meria 17,1 km a má priemerný sklon 7,3 %. Víťaz tejto prémie si odnesie aj 

špeciálnu cenu Jacquesa Goddeta. 

 

30,5 km – Baréges 

 Dedina Baréges leží v rovnomennom údolí, ktoré je známe ako „údolie trpaslíkov,“ keďže tu 

žije uzavretá komunita ľudí so zvláštnym nárečím a ľudovými zvykmi, ktoré sa tu tradujú takmer tisíc 

rokov. Väčšina týchto obyvateľov je veľmi nízkeho vzrastu, z čoho vznikla prezývka celého údolia. 

V súčasnosti sa tu nachádzajú kúpele s liečivými minerálnymi prameňmi. 

 V júni 2013 postihla obec veľká povodeň, ktorá zaplavila polovicu domov a zničila 3 km ciest. Za 

pomoci vlády a ľudí z celej pyrenejskej oblasti sa v priebehu mesiaca podarilo obnoviť všetky služby 

a inštitúcie. Pól roka po povodni bola upravená celá 18-kilometrová cesta v priesmyku pod Turmaletom, 

po ktorej v 11. etape prejde pelotón TdF. 

 

23,5 km – Esterre 

 Ďalšia z maličkých horských osád, v ktorej nájdeme 

pozostatky hradu Château Saint-Mary postaveného v 10. 

storočí ako obrannú stavbu a útočisko pre miestny ľud počas 

vojen. Strategická stavba na skalnom brale nad hlbokým 

údolím patrila rytierskemu rádu sv. Jána, ktorý neskôr 

prezývali ako „maltézsky rytieri.“ Počas 100-ročnej vojny ho 

na pár rokov dobyli Angličania. Stavba, ktorá sa dnes nazýva 

Château Saint-Mary pochádza zo 14. storočia a bola čiastočne renovovaná v 90. rokoch. Zvyšky 

pôvodnej pevnosti sú v takmer neprístupnom teréne asi 2 km od obce Esterre. 

 

22,5 km – Luz-Saint-Sauveur 

 Vychytené kúpeľné stredisko s modernými welness centrami. Prvé ozajstné kúpele tu založili v 

16. storočí. Rekreovali sa to aj francúzski králi s rodinami (napr. Napoleon III.). Miestne pramene majú 

blahodarný vplyv hlavne na pohybové ústrojenstvo a tunajší čistý horský vzduch prospieva pacientom  

s dýchacími ťažkosťami. 
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 Turistickou atrakciou je opevnený Kostol sv. Andreja z 12. storočia nazývaný aj „templársky 

kostol.“ v roku 2013 ho postihli povodne, jeho interiér stále nie je úplne opravený. 

  

20 km – Larise 

 V dedine sa zachovalo niekoľko kamenných domčekov s bridlicovými strechami. Miestny 

benediktínsky kláštor Notre Dame de L'Assomption bol postavený pravdepodobne v 9. storočí. 

V roku 1080 bol spojený s kláštorom sv. Viktora v Marseille. Počas Francúzskej revolúcie ho znárodnili. 

Nachádza sa tu sarkofág sv. Savina z čierneho mramoru, niekoľko kusov nábytku zo 16. storočia 

a vzácne sakrálne predmety z 15. storočia. 

 

CIEĽ – Cauterets 

 Cieľový kopec Côte de Cauterets je 6,5 km dlhý a má priemerný sklon 5 %. Ponúka nádhernú 

panorámu kľukatých serpentín. Aj túto oblasť postihli v roku 2013 povodne. Veľká časť stúpania sa 

pôjde po úplne novej vozovke. 

 Horské stredisko dnes známe najmä kúpeľami a strediskom zimných športov v minulosti preslávil   

sv. Savin. Do tunajších hôr prišiel v 9. storočí ako mních Sabinus a žil tu osamelým životom. Boli mu 

priznané zázraky (napr. údajne zbavil človeka hluchoty), preto ho vyhlásili za svätého. Prilákal do tejto 

oblasti desaťtisíce pútnikov. Neďaleko sa nachádzalo aj Opátstvo sv. Savina, avšak pôvodná budova už 

dnes neexistuje. 


