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12. etapa, štvrtok 16. júla 2015 

195 km – horská etapa, Lannemezan - Plateau de Beille 

 

ŠTART – Lannemezan 

 Mesto bolo postavené na ruinách pevnosti Château de Guet približne na konci 13. storočia. 

V roku 1345 túto malú osadu odkúpil princ Gaston Fébus, neskorší navarský kráľ – udatný bojovník, 

ktorého sa bálo celé Francúzsko. Dal mesto opevniť a vybudoval tu jednu zo svojich vojenských bášt. 

V 17. storočí nemalo mesto najlepšiu povesť, pretože tu pôsobili skupiny banditov – niečo na spôsob 

našich zbojníkov, a hovorilo sa aj o prítomnosti čarodejníc. Každú stredu sa v Lannemezan konajú trhy, 

kde kupujú a predávajú ľudia z celého regiónu. Súčasťou trhov je najväčší ovčí trh v Pyrenejach. 

 V centre mesta stojí gotický Kostol sv. Jeana-Baptiste z 13. storočia, ktorý bol počas 

náboženských vojen vypálený a z pôvodnej stavby sa zachoval len vstup do chrámu. Ostatné časti sa 

datujú na obdobie 15. storočia. 

 

187 km – Anéres 

 Už 17 rokov sa tu každý máj uskutočňuje festival nemých čiernobielych filmov s večernými 

kinami. Organizuje ho Akadémia audiovizuálneho umenia v Toulouse, ktorá každý rok udeľuje ceny za 

najlepšie nemé filmy. 

 

183 km – Montéguet 

 Významným miestom na trase 12. etapy sú jaskyne Gargas, do ktorých je možné vstúpiť páve 

z obce Montéguet. Pôvodne dve samostatné jaskyne boli na konci 19. storočia spojené umelým tunelom. 

Jediné pomaľované jaskyne v departmente Hautes-Pyrénées sú považované za klenot prehistorického 

umenia. Už v roku 1575 na toto miesto upozorňoval geograf Fracois de Belleforest. V polovici 19. 

storočia sa začalo s budovaním infraštruktúry pre turistov. Archeológovia objavili kosti a nástroje 

pravekých ľudí, ako aj 80 rôznych malieb na bielom vápenci, ktoré úplne zmenili pohľad na históriu 

umenia. Už pravekí predchodcovia človeka boli schopní nakresliť autentické siluety zvierat (kone, bizóny, 

kozorožce, vtáky a na 5 obrazcoch aj mamuty) a verné obrazy postáv a rituálov. Kresby postáv rozlišujú 

medzi pohlaviami a vekom, množstvo postáv je nakreslených len so štyrmi alebo tromi prstami. Pravekí 

ľudia používali čiernu, červenú, žltú a bielu farbu. Umelecké diela sú staré 22-tisíc až 29-tisíc rokov. 

 

175 km – Saint-Bertrand de Comminges 

 Obec, v ktorej organizátori naplánovali šprintérsku prémiu sa nachádza na zozname kultúrneho 

dedičstva UNESCO. Južná časť mesta zahŕňa pozostatky starovekej osady Logdunum Converarum ako aj 
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zrúcaninu starokresťanskej baziliky. Obe tieto významné historické miesta zničili vojny v prvej polovici 

stredoveku. Miestnym biskupom bol v 11. storočí Bertrand de L’Isle, vnuk grófa z Toulouse. Neskôr bol 

kanonizovaný a prijal meno sv. Bertrand. 

 Dnes sa tu nachádza Katedrála sv. Bertranda, ktorú dal 

v roku 1309 postaviť pápež Bonifác VII., ktorý vyhlásil Bertranda za 

svätého. Samotná gotická katedrála dokončená v roku 1350 je 

pútnickým miestom, keďže sú tu uložené pozostatky sv. Betranda, no 

nachádza sa tiež na ceste do Santiaga de Compostella, jedného 

z najvýznamnejších centier pútnikov. V 15. a 16. storočí tu pribudli 

niektoré románske prístavby. Nachádza sa tu vzácny organ 

z vyrezávaného dreva zo začiatku 16. storočia. V roku 1790 bolo miestne biskupstvo zrušené a rozdelené 

medzi tri diecézy. 

 

171 km – Barbazan 

 Malá dedinka známa zrúcaninou hradu Château de Barbazan. Bývala mohutná pevnosť 

vlastnená rodinným kalnom Armaganac, ktorý bojoval proti už spomínanému navarskému kráľovi 

Gastonovi Fébusovi. Jeden z vlastníkov Manaud de Barbazan bol v rokoch 1390 – 1422 biskupom 

v Comminges. Ďalší z rodu Gulihem de Barbazan bol rytierom kráľa Karola VII. a zúčastnil sa 

osloboďovania Oreléans po boky Jany z Arku. 

 

153 km – Aspet 

 V malom mestečku pod Pyrenejami sa začína stúpať na kopec 2. kategórie Col de Portet-d'Aspet 

vo výške 1 069 m n. m. Prudké 4,7 kilometrové stúpanie má priemerný sklon takmer 10 %. 

 Uprostred mesta stojí kaplnka Notre-Dame de Miège-Coste postavená v roku 1810. Pred ňou sa 

týči veľká socha Márie, ktorú v roku 1945 zničil blesk a musela byť vyrobená nanovo.  

 

141,5 km – Pomník Fabia Casartelliho 

 Uplynulo presne 20 rokov od tragického pádu talianskeho pretekára Fabia Casartelliho v 15. 

etape Tour de France 1995 (18. júla). Olympijský víťaz z pretekov s hromadným štartom v Barcelone 

1992 zomrel ako 24-ročný v zjazde z Portet d’Aspet Pass. Na počesť rodáka z Coma vyrobili v roku 1995 

mramorový pomník s bicyklom a olympijskými kruhmi. Jeho zničený bicykel sa nachádza v kaplnke 

Madonna del Ghisao v Taliansku. 

 Zároveň sa dostávame do ďalšieho departmentu Ariége a národného parku Ariége Pyrenees. 
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120 km – Audressein 

 Dedina na sútoku riek Lez a Bouigane s kostolom Notre-Dame de Tramesaygues zo 13. až 

16. storočia s typickou verandou ozdobenou stredovekými maľbami. Prvé púte na toto miesto sa 

uskutočnili v 13. storočí, a kvôli stúpajúcemu počtu pútnikov sa kostol trikrát zväčšoval. Spolu s ďalšími 

kostolíkmi na ceste do Santiga de Compostella je uvedený na zozname svetového dedičstva UNESCO. 

 

116 km – Les Bordes-Sur-Lez 

 Ďalšia obec na významnej pútnickej ceste so štyrmi kostolmi 

z románskej doby. Najväčší Kostol Notre-Dame d'Ourjout z 11. 

storočia preslávený obrovskými a výborne zachovalými freskami 

apoštolov Petra, Pavla, Ondreja, Jána, Bartolomeja. Obrazy výnimočnej 

kvality zobrazujú niekoľko biblických príbehov. Autor nie je známy, no 

odborníci tieto diela prirovnávajú k slávnym freskám v katalánskych 

kostoloch, ktoré namaľoval majster Tahull, jeden z popredných 

románskych umelcov. V roku 2012 prebehol komplexný vedecký výskum 

týchto malieb. 

 

111 km – Bethmale 

 Obec v počiatočnej fáze stúpania na Col de la Core (kopec 1. kategórie). Stúpanie meria 14 km 

a má priemerný sklon 5,7 %. 

 Blízko dediny sa nachádza jazero Lac de Bethmale. Smaragdovo sfarbenú vodnú plochu 

obklopujú bukové lesy. Jazero v nadmorskej výške takmer 1100 m je obľúbenou relaxačnou lokalitou, no 

využíva sa hlavne na rybárčenie. Chovajú to viacero druhou pstruhov. 

 

89 km – Seix 

 Bývalé pohraničné mesto bolo v stredoveku veľmi aktívne. Kráľ Filip III. tu vybudoval viaceré 

pevnosti, ktoré mali uchrániť Francúzsko pred vpádmi španielskych kmeňov. Mesto bolo oslobodené od 

daní, aby mohlo investovať viac prostriedkov do obrany. Nachádza sa tu tiež 10-kilometrový priesmyk La 

Core, v ktorom sa tiež odohrali tvrdé boje. Budovách všetkých inštitúcií ako aj na erb zdobí miestne 

motto „Que som de Seich, cap de Paur“ (Som zo Seix, nepoznám strach). 

 Château de Seix – miestny najväčší hrad dal postaviť Balby – lord zo Seix. Vysoké 

pozorovateľne, strelecké veže a mohutné hradby chránili rezidenciu jeho rodiny. V 19. storočí bol objekt 

prerobený na väzenie. Od roku 1990 ho vlastní samospráva Oust, ktorá tu prevádzkuje múzeum histórie 

bojov v údolí La Core a ľudových tradícií v Seix. 
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86,5 km – Oust 

 Pred vstupom do obce v údolí rieky Salat si cyklisti preberú občerstvenie v bufetovej zóne. 

V meste dlho prosperovalo hlavne poľnohospodárstvo, chov oviec a hovädzieho dobytka dnes 

nahrádza turizmus. Ľudia navštevujú toto územie kvôli turistike, športu a termálnym kúpeľom 

v neďalekej dedinke Aulus otvoreným už na konci 19. storočia.

 Nájdeme tu Kostol sv. Bartolomeja z 19. storočia, ale 

hlavne Kostol Panny Márie z Assumption. Stavba z 11. 

storočia sa zachovala takmer v nepozmenenom románskom 

štýle s bohatou vnútornou výzdobou. Jednoduché murované 

línie, hrubé opevnené steny a zvonica v tradičnom pyrenejskom 

štýle robia z tohto chrámu, jednu z najvýznamnejších 

cirkevných stavieb v departmente Ariége. 

 

68 km – Massat 

 Jedna zo vstupných obcí do národného parku Ariége Pyrenees žije najmä turistickým ruchom. 

V okolitých jaskyniach (Caves of Ker) sa našli rôzne praveké sošky, ktoré sú dnes vystavené v múzeu v 

Château de Foix. Blízko Masssat leží v nadmorskej výške 1695 m horské pleso Artax. 

 5 km po prejazde dedinou sa začne stúpanie na tretí veľký kopec dňa Port de Lers. Stúpanie 

zaradené do 1. kategórie meria takmer 13 km s priemerom 6 %. 

  

32 km – Capoulet-et-Junac 

 V obci môžeme obdivovať kostol sv. Juliána s významným cintorínom, na ktorom boli 

pochovávané rodiny tunajších šľachticov s titulom barón. Na druhej strane obce postavili pamätník 

regionálnych vojen Francúzov so španielskymi kmeňmi, na ktorom sa nachádza nápis „Vojny krčia 

postavy.“ 

 Asi kilometer od dediny na skalnatej vyvýšenine stojí 

hrad Château de Miglos s dvojicou vysokých pôvodne 20- 

metrových strážnych veží. Jeho história siaha až do 10. 

storočia. V roku 1213 tu najsilnejší muž regiónu – gróf z Foix 

prisahal vernosť aragónskemu kráľovi. V stredoveku ho 

obývala šľachtická rodina Montaut-Miglos. V roku 1792 po 

Francúzskej revolúcií bol hrad takmer úplne vypálený. V 80. 

rokoch sa začalo s rekonštrukciou financovanou zo zdrojov 

ministerstva kultúrny a lokálnej vlády departmentu Ariége. 
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29,5 km – Niaux 

 Okrem spomínaných jaskýň Gargas sa na trase 12. etapy 

nachádza ďalšia veľmi známa prehistorická jaskyňa Niaux, 

súčasť pyrenejsko-cantabrianského reťazca. Celkovo tu evidujú 13 

km podzemných chodieb, ktoré boli obývané predchodcami 

človeka už 13-tisíc rokov p. n. l. Návštevníci obdivujú najmä 

nástenné maľby čiernej a červenej farby – 54 bizónov, 29 koní, 15 

divokých kôz, jelene, vtáky a ryby. Jaskyne boli otvorené verejnosti 

už v roku 1912, postupne však pribúdali vedecké štúdie dokazujúce zlý vplyv veľkého počtu ľudí na tieto 

kresby. Preto niektoré najkrehkejšie diela nie sú prístupné turistom.  

 

16,5 km – Les Cabanes 

 V obci sa aktuálne rekonštruuje zámok Château de Gaudanes, ktorý kedysi strážil sútok riek 

Ariége, Aston a Verdun. V roku 2013 ho získala vláda departmentu Ariége. Súčasná stavba pochádza 

z 18. storočia, no pevnosť s názvom De Landres tu stála už pravdepodobne od 10. storočia. 

 cyklisti tu začínajú stúpať na posledný kopec HC kategórie Plateau de Beille o celkovej dĺžke 15,8 

km a priemernom sklone 7,9 %. Vrchol leží vo výške 1780 m n. m. 

 

CIEĽ – Plateau de Beille 

 Ďalší finiš etapy v lyžiarskom stredisku. Populárne tu je zjazdové lyžovanie, cross-country 

a snowboarding. Nájdeme tu aj umelé klzisko určené na verejné korčuľovanie, či umelo vybudovanú 

plošinu s 360-stupňovým panoramatickým výhľadom na Pyreneje. Na svahoch kopca sa nachádzajú 

hniezdiská rôznych druhov chránených dravých vtákov. 


