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12. etapa, štvrtok 13. júla 2017 

214 km – horská, Pau / Peyragudes 

 

ŠTART - Pau (v departemente Pyrénées-Atlantiques v regióne Akvitánsko) 

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 68-krát. Viac zápisov majú len Paríž a Bordeaux. Miestnym hrdinom je 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. V roku 2015 tu dokončili rekonštrukciou 

štadióna Hameau Stadium s kapacitou 18 500 miest, ktorý využíva najmä rugbyový klub Pau RUC, ale aj 

futbalový Pau FC. 

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

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

unikát v podobe detskej kráľovskej postieľky z korytnačieho panciera. Najväčšími kostolmi v meste sú 

neogotické stavby Kostol sv. Martina a Kostol sv. Jakuba. 

 

185 km -  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 13-krát. 

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

minulosti sa tu sústreďoval ťažký strojársky priemysel, dnes je hospodárstvo omnoho pestrejšie, nájdeme tu 

veľké farmy, chemické závody, strojárske závody vyrábajúce komponenty do lietadiel, špecializované firmy 

vyrábajúce počítače. Počas svetových vojen tu sídlili 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 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 11-hektárová botanická záhrada uprostred 

mesta, ktorá je pomenovaná po slávnom botanikovi (Placide Massey) z 18. storočia. Gotická kaplnka La 

Carmel v súčasnosti slúži ako výstavný priestor, kde sa často usporadúvajú výstavy slávnych fotografov. 
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176 km – Barbazan 

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

rodinným klanom Armagnac, ktorý bojoval proti 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 oslobodenia Oreléans po boku Jany z Arku. 

 

165 km – Bordes 

V katastri susednej obce Mauvezin 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 Béarn a Bigorre, v ktorom 

prezentujú históriu a folklór. 

 

131 km – Aventignan 

 Jaskyne Gargas - 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. 

 

123 km - Saint-Bertrand de Comminges 

Obec sa nachádza na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Južná časť mesta zahŕňa pozostatky 

starovekej osady Logdunum Converarum ako aj 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. 
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69 km – Boutx 

 Na území obce sa nachádza jedno z menších lyžiarskych stredísk na začiatku Pyrenejí. Komplex 

zimných športov Mourtis rozprestierajúci sa v okolí kopca Seube má 22 zjazdoviek pre alpské disciplíny 

a vyše 45 km trás pre bežeckých lyžiarov. Kostol Saint-Georges z 19. storočia je spoločným farským 

kostolom pre ďalšie tri okolité dedinky. Údajne je oblasť okolo dediny Boutx v letných mesiacoch 

vyhľadávaná množstvom hubárov. 

 

65 km – Saint-Béat 

 Osada sa pôvodne volala Passus Lupi, no na konci 8. storočia tu do niekdajšieho kláštora premiestnili 

pozostatky svätých Béat a Prviat, po ktorých je pomenovaný aj súčasný kostol. Ruiny hradu Chateau de 

Saint-Béat majú niektoré časti ešte z pôvodnej pevnosti zo 6. storočia. Kaplnka a 14 m vysoká obranná 

veža pochádzajú z 15. storočia, boli obnovené v 19. storočí. Hrad slúžil ako kráľovská defenzívna pevnosť 

nad údolím Aran na hraniciach Francúzska. Od čias starovekého Ríma až po koniec stredoveku bola táto 

oblasť preslávená kameňolomami na kvalitný sivý a biely mramor. Ten bol použitý napríklad na niektoré 

sochy v areály Versailles pri Paríži. Dodnes tu existuje 9 podzemných baní na tie najvzácnejšie formy 

mramoru (modrý a čierny mramor). Obec je súčasťou rezortu Le Cap Nestés zameraného na bežecké 

lyžovanie cross-country. V júni 2013 tu zažili veľké povodne po vyliatí rieky Garonne. 

 

50 km – Mauléon-Barousse 

 V roku 1120 tu šľachtic Bernard de Mauléon založil vlastné 

grófstvo, ktoré sa neskôr stalo základom pre vznik historického regiónu La 

Barousse zahŕňajúceho štyri priľahlé údolia. Je typickým predovšetkým 

architektúrou – malými kamennými domčekmi s dlaždicovou strechou. 

Tento štýl môžeme čiastočne pozorovať aj na Kostole Saint-Martin z 18. 

storočia. Stojí tu tiež polozrúcanina Chateau de Mauléon nazývaného aj 

starý hrad „Vieux Chateau“. Pôvodne išlo o obrannú pevnosť z 12. storočia s vysokou drevenou vežou, 

palisádami a hlbokými priekopami. Na konci 13. storočia patril Angličanom a na osobnú žiadosť kráľa 

Edwarda I. boli všetky pevnosti na hraniciach vrátane tejto opravené a opevnené. Od 15. storočia bol 

vlastníkom vplyvný gróf Gaston IV. de Foix-Béarn, ktorý bol v tom čase spriaznený s francúzskym kráľom. 

Po úspešnom vojenskom ťažení kráľa Ľudovíta XIII. na hraniciach so Španielskom, bola celá oblasť 

pripojená ku kráľovstvu a tento hrad až do konca 18. storočia obývala vojenská posádka. 

 

14,5 km – Saint-Aventin 

 Obec je pomenovaná po martýrovi svätom Aventinovi, ktorý sa tu narodil a zomrel v tunajších 

horách mučeníckou smrťou, keď bol na začiatku 8. storočia zabitý moslimskými Saracénmi. Kostol Saint-

Aventin-de-Larboust patrí k najkrajším v regióne. Pochádza z 11. storočia a bol kompletne opravený na 

konci 19. storočia. Pôvodný kostol postavili na ruinách rímskej bašty čo dokazuje, niekoľko kameňov 
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v základoch, na ktorých sú dodnes viditeľné viaceré rímske nápisy. Atraktívne sú aj vnútorné fresky z 12. 

storočia a tesaný vstupný portál z 13. storočia. V podzemí kostola sa dodnes nachádza krypta 

s pozostatkami svätého Aventina zo začiatku 9. storočia. 

 

11 km - Garin 

Významné archeologické nálezisko, kde boli objavené mnohé artefakty z praveku, staroveku a gallo-

rímskej doby. V roku 1869 tu objavili rozsiahle staroveké pohrebisko nazvané Necropolis. Románska 

Kaplnka Saint-Pé-de-le-Moraine z 10. storočia pokrytá jedinečnými kamennými dlaždicami je významná 

vnútornou výzdobou so starými freskami. Archeológovia pod ňou objavili kosti staré viac ako 1500 rokov. 

Kosti a lepky boli objavené aj v jej základoch a múroch. 

 

CIEĽ - Peyragudes 

 Veľké lyžiarske stredisko rozprestierajúce sa na rozhraní departmentov Hautes-Pyrenées a Haute-

Garonne vzniklo v roku 2006 zlúčením troch menších rezortov. Ide o špičkovo vybavený a moderný komplex 

s 52 značenými trasami, viacerými lanovkami, a jediným altiportom v celom pohorí Pyreneje – (krátka 

pristávacia dráha pre malé súkromné lietadlá a helikoptéry). Táto runway ako aj celé stredisko Peyragudes 

sa v roku 1997 objavili v kultovom filme s agentom 007 Tomorrow Never Dies (Zajtrajšok nikdy nezomiera) 

s Pierecom Brosmanom v hlavnej úlohe. 


