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13. etapa, piatok 14. júla 2017 

101 km – horská, Saint-Girons / Foix 

 

ŠTART – Saint-Girons 

 Približne 6-tisícové mestečko má výhodnú geografickú podobu, keďže sa tu stretáva hneď niekoľko 

pyrenejských údolí (Salat, Lez, Baup). Preto tu Tour de France prechádzala mnohokrát, no štartovalo alebo 

finišovalo sa tu len 5-krát v histórii. Naposledy v roku 2013 v etape do Bagnères-de-Bigorre, ktorú ovládol 

Daniel Martin. Saint-Girons spoločne s predmestím Saint-Lizier vznikli už na začiatku stredoveku, no v 11. 

a 12. storočí boli úplne zničené vojskami Bernarda de Comminges. V stredoveku ťažili z blízkosti mesta 

Villefrance, ktoré sa nachádza na druhom brehu rieky Salat a až do Francúzskej revolúcie prekvitalo 

obchodom, keďže bolo slobodným kráľovským mestom s mnohými privilégiami. V 19. a 20. storočí sa mestá 

rozrástli a spojili do jedného celku. Následne sa Saint-Girons stalo hlavným mestom historického regiónu 

Couserans zahŕňajúceho 7 veľkých údolí. Dnes tu prekvitá najmä odevný priemysel a poľnohospodárstvo na 

čele s výrobou kvalitných syrov Tomme. Zachovalo sa tu viacero pozoruhodných kostolov napr. Kostol 

Saint-Girons z 10. storočia so zvonicou z 15. storočia. Zasvätili ho svätému Gironovi, ktorý patril ku kmeňu 

Vandalov, a tí ho za svoju vieru upálili. Druhým chrámom je Kostol Saint-Valier pomenovaný po Valeriusovi, 

1. biskupovi z Couserans z prelomu 4. a 5. storočia. Kostol postavili v 12. storočí v gotickom slohu 

s mohutnými vnútornými piliermi zo vzácneho čierneho mramoru. V 16. storočí pribudla vnútorná výzdoba 

vrátane kópie malieb od Rubensa (Peter Paul Rubens). 

 

89,5 km - Oust 

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 v 19. storočí. 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, a tiež jednu zo zastávok na púti do Santiaga de Compostella. 

 

87 km - Seix 

Bývalé pohraničné mesto bolo v stredoveku veľmi aktívne. Vzniklo v časoch Karola Veľkého, ktorý 

v okolí postavil dve obranné pevnosti  Lagarde a Mirabat. 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. Budovy všetkých inštitúcií ako aj mestský erb zdobí motto „Que som de Seich, cap 

de Paur“ (Som zo Seix, nepoznám strach).  



Trasa Tour de France 2017 (© Cycling-Info.sk) 

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

 

70 km – Col-de-Latrape 

Hora, ktorá má najvyšší bod vo výške 1110 m n. m. je domovom známeho plemena koní – Mérens 

(mérenský kôň). Tieto jedince prezývané aj „čierny princ Pyrenejí“ sú typické malou postavou s výraznou 

muskulatúrou, sýtou čiernou farbou s bohatou hrivou, veľmi pokojným a vyrovnaným temperamentom. 

Hlavným centrom chovu tohto historického plemena starého viac ako 1500 rokov je obec Mérens-les-Vals. 

Pripravujú tu kone na dostihy, na rekreačné jazdenie, ale aj pre poľnohospodárstvo či ťažbu dreva. 

 

65 km – Aulus-les-Bains 

 Obec sa tiahne údolím Garbet, pričom horná časť je historická, a dolná časť rušenejšia, modernejšia 

plná penziónov, reštaurácií. Nachádzajú sa tu menšie termálne kúpele aktívne už od roku 1824. Miestna 

minerálna termálna voda má priaznivé účinky pri liečení urologických a metabolických ochorení. Mestečko sa 

preslávilo aj počas 2. sv. vojny, keď tu našlo útočisko viac ako 600 židovských utečencov z južného 

Francúzska. Viac ako 250 z nich sa podarilo nacistom vypátrať a previesť do koncentračných táborov, no 

napriek tomu bolo hrdinstvo miestnych obyvateľov po vojne ocenené viacerými štátnymi vyznamenaniami.  

 

48 km – Port-de-Lers (le Port) 

 Hoci má len niečo menej ako 200 obyvateľov, obec je vyhľadávaná množstvo návštevníkov vďaka 

rozvinutému agroturizmu. Rozsiahle lúky a pasienky s rozlohou takmer 2000 hektárov sú domov pastierov 

kráv (Gascony), oviec a koní (Mérens a Castillionais). Takisto ide o vyhľadávané centrum rybárov, 

ornitológov či geológov. Nachádza sa tu netradičný prírodný úkaz – magmatická skala Lherzolite. 

 

37,5 km - Massat 

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

okolitých jaskyniach (Caves of Ker) sa našlo 81 rôznych pravekých sošiek, ktoré sú dnes vystavené v múzeu 

v Château de Foix. V minulosti bolo hlavným mestom regiónu Couserans. Blízko Masssat leží v nadmorskej 

výške 1695 m horské pleso Artax. 

 

10 km – Serres-sur-Arget 

 Malá dedinka, v ktorej nájdeme jeden z „najmodernejších“ kláštorov vo Francúzsku. V roku 1991 tu 

založili benediktínsky kláštor Notre-Dame-du-Pesquié v priestoroch starej farmy. Prvý kameň kláštorného  

kostola inšpirovaného cisterciánskou architektúrou bol položený v roku 2010. 
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CIEĽ – Foix 

 Hlavné mesto druhého najmenšieho departmentu vo Francúzsku – Ariége bolo založené okolo 5. 

storočia a jeho história je spojená s tunajšou pevnosťou patriacou k najsilnejším široko-ďaleko. Dôležitou 

inštitúciou bolo tiež opátstvo Saint-Volusien založené v 10. storočí s najväčším rozmachom v 14. storočí. 

Dnes má mesto okolo 10-tisíc obyvateľov a dôležitými hospodárskymi činnosťami sú cestovný ruch, 

bankovníctvo a elektrotechnický priemysel. Miestnymi gastronomickými špecialitami sú pikantné bravčové 

klobásky ako aj syry typu Tomme. Každoročne tu organizujú medzinárodný filmový festival. 

Dominantou celej oblasti je niekdajšia pevnosť Katarov a následne hlavné sídlo vojvodov z Foix – 

hrad Château de Foix s výhľadom na celé údolie a úzke priesmyky Ariége. Vápencová skala, na ktorej je 

hrad postavený ukrýva podzemný systém jaskýň obývaný už v dobe paleolitu. Rozsiahly archeologický 

výskum v 90. rokoch minulého storočia tu objavil nástenné maľby zvierat, lebky pravekých ľudí, hlinené 

nádoby a bronzové prstene. Prvá pevnosť tu vznikla okolo 7. storočia, najstaršia časť súčasnej stavby sa 

datuje na rok 978. Staré písomné pramene hovoria, že prvým známym vlastníkom hradu bol v roku 1002 

Roger I. vojvoda z Carcassonne. Krátko na to v roku 1034 ho získal vojvoda z Foix a začal budovať centrum 

svojho vojvodstva. O pevnosť prebiehali ťažké boje počas celého stredoveku. Nakrátko ju obsadil aj Simon 

de Montfort, jeden z najsilnejších veliteľov bojujúcich proti francúzskej korune. Ďalšie spory o hrad nastali 

v prvej polovici 15. storočia, keď si ho nárokovali dve vetvy rodiny vojvodov z Foix, pričom napokon pripadol 

Gastonovi Phébusovi, za ktorého malo vojvodstvo podriadené takmer celé územie Pyrenejí a vojvoda z Foix 

získal zároveň titul Navarského kráľa. V roku 1607 sa navarský kráľ Henrich IV. stal zároveň francúzskym 

kráľom. Najväčšiu slávu mal hrad Foix na začiatku 17. storočia, keď Kardinál Richelieu vydal rozkaz, aby sa 

z neho stal hlavný bod obrany kráľovstva v celom pyrenejskom priestore. V tom čase pribudla aj najnovšia 

časť hradu, mohutná obranná veža kruhového pôdorysu. Ostatné dve štvorcové veže pochádzajú až z 11. 

storočia. V 19. a 20. storočí hrad slúžil ako jedno z najväčších väzení vo Francúzsku. Dnes tu je pre 

verejnosť otvorené Múzeum departmentu Ariége s bohatými zbierkami artefaktov z prehistórie, rímskej doby 

a stredoveku. Často tu organizujú rôzne festivaly a hradné dni. 

 


