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16. etapa, utorok 24. júla 2018, 218 km – kopcovitá 

Carcassonne / Bagneres-de-Luchon 

 

ŠTART – Carcassonne [Karkason] 

47-tisícovému mestu kraľuje obrovský Grófsky hrad, postavený v 1150. Z tohto obdobia 

pretrvala už iba hradná veža (donžon). Mesto obkolesujú dvojité hradby dlhé 3 km s 52 

vežami. Je tu bazilika sv. Nazára a sv. Celsa, v goticko-románskom slohu, ktorú krášlia 

humorné chrliče (sochy zvierat, ktorých ústa fungujú ako odkvap) a rozetové okná. Je tu 

hrobka Simona de Montfort [Monfor], ktorý bol zodpovedný za krížové cesty proti katarom 

v tomto regióne. Mesto sa delí na dolné a horné s výhľadom na dolinu rieky Aude [Ód]. 

Dolné mesto je „bastidou (opevnené mesto) sv. Ľudovíta“ a je zaujímavý jeho pôdorys. Ulice 

sú postavené kolmo na seba, lineárne, aby sa tu dalo v prípade útoku ľahšie orientovať a 

jazdiť na koni. Je tu gotická Katedrála sv. Michala, kostol sv. Vincenta tiež v languedocskom 

[langdok] variante gotiky. Blízko sú tiež početné vinárske oblasti, súhrnne známe ako 

Languedocské vinice. 

 

193,9 km – Fanjeaux [Fanžó] 

 193 km - Côte de Fanjeaux: dĺžka 2,4 km; sklon 4,9 % (1 bod) [Kot d Fanžo] 

V stredoveku to bolo centrum katarskej sekty, sídlil tu biskup Guilhabert de Castres a prijímal 

tu návštevy a rokovania. Mesto zničil počas Storočnej vojny Čierny princ (Eduard Plantagenet 

[Plantaženet]), potom sa však nanovo vybudovalo. Z tohto obdobia (13. storočie) pochádza 

aj kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorý vyrástol na mieste pôvodne pohanského chrámu 

boha Jupitera. 

 

175 km – Plaigne [Pleňie] 

Hrad Montségur [Monsegur] predstavuje symbol dôležitosti katarskej sekty v Okcitánii. 

V 1244 tu pre svoju vieru bolo upálených vyše 220 ľudí. Bola to rezidencia jednak katarov, 

jednak tých rytierov, ktorí boli prívržencami odboja proti kráľovskému režimu. V 1244 počas 

krížovej výpravy bolo mesto dobyté. 

 

167,9 km – Belpech [Belpeš] 

Stará dedina na úpätí Lauragaiských [Loragéskych] svahov. V 12. storočí tu bol postavený 

kostol sv. Saturnina na mieste pôvodného románskeho kostola v štýle mesta Toulouse 

[Tulus]. Portál kostola lemujú štyri páry stĺpov s vyobrazeniami rytierov, strašidiel 

a morských panien. 

 

 146 km - Côte de Pamiers: dĺžka 2,3 km; sklon 5,8 % (1 bod) [Kot d Pamie] 

Pyreneje – prirodzená hranica medzi Španielskom a Francúzskom (a Andorrou), široká 430 

km od Stredozemia po Biskajský záliv. Najvyšší vrchol je Pico de Aneto (3404 m), 

nachádzajúci sa na španielskej strane. 

 

111,6 km – La Grausse [La Gros] 

Pri osade La Grausse leží niekoľko historických pamätihodností, napr. hrad sv. 

Bartolomeja na skale nad riekou Arize, ktorý je od roku 1657 neosídlený. Opevnené 

stredoveké mestečko Montjoie en Couserans [Monžua an Kuzera] z trinásteho storočia 
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je zaujímavé tým, že jej dvaja majitelia (couseranský biskup a gróf Alfonz z Poitiers) uzavreli 

zmluvu, podľa ktorej mestečko patrilo pod zvrchovanosť oboch pánov. 

Saint-Lizier [Sen Lizje] – Mesto umenia a histórie, ktorého dve najdôležitejšie pamiatky sú 

biskupský palác a Katedrála sv. Liziera. Vystriedalo sa tu 77 biskupov od 4. do 19. storočia. 

Jeho ďalším osudom bola funkcia väznice, domovom žobrákov a neskôr sanatóriom pre 

zdravotne postihnutých. V katedrále z 12. storočia nájdeme ojedinelé fresky, ktoré 

predstavujú katalánsky typ románskeho umenia. Je aj na pútnickej trase Santiago de 

Compostela. 

 

96,1 km – Saint Girons [Sen Žiron] 

 94 km - SAINT-GIRONS (20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1) 

Už od roku 1300 je to dôležité predmestie Villefrance, do Veľkej francúzskej revolúcie to bolo 

samostatné mesto, no teraz sú obe spojené. Nájdeme tu hrad vikomtov z Couserans, kostol 

sv. Valiera (1. biskup z Couserans) a kostol sv. Gironsa. 

 

137,1 km – Audressein [Odresa] 

Mesto, ktoré sa zúčastnilo Vojny dievčat (1829) – sedliacka vzbura proti kráľovským zásahom 

do hospodárstva miestnych roľníkov. Muži sa v noci prezliekli do bielych košiel a šatiek, 

začiernili si tvár a tak bojovali. Nevýhodou vojny bola nedostatočná organizácia 

a vyzbrojenosť, no podarilo sa im vystrašiť kráľa a vymohli si niekoľko výhod. Pútnickým 

miestom je kostol Našej Panej z Tramesaygues [Tramesege] už od 12. storočia, no kvôli 

preplnenosti ho museli prestavať. Je na pútnickej trase Santiago de Compostela a patrí do 

UNESCO. 

 

 62,5 km - Col de Portet d'Aspet: dĺžka 5,4 km; sklon 7,1 % (5-3-2-1) [Kol d Porte Daspe] 

 

 47 km - Col de Menté: dĺžka 6,9 km; sklon 8,1 %(5-3-2-1) [Kol d Menté] 

 

37,7 km – Saint-Béat [Sen Bea] 

Rovnomenný hrad zo šiesteho storočia, bola to hraničná pevnosť medzi Francúzskom 

a Aranskou dolinou. Meno dedine udelil Karol Veľký, keď sem boli privezené ostatky sv. 

Beata. Tomu je so sv. Privatom zasvätený aj tunajší kostol. 

Tečie tu rieka Garonne [Garon], dlhá 575 km medzi Španielskom a Francúzskom po 

regióne Akvitánia.  

 

 10 km - Col du Portillon: dĺžka 8,3 km; sklon 7,1 % (20-16-12-8-4-2) [Kol d Portijo] 

 

CIEĽ – Bagneres-de-Luchon [Baňér d Lušon] 

Už počas antických čias to bola dôležitá križovatka, usadili sa tu barbari a Saracéni (Arabi), 

neskôr mesto spadalo pod správu aragónskych kráľov a potom grófov z Comminges. Názov 

pochádza z latinčiny a znamená „sieť kúpeľov“. Kúpele tu fungujú doteraz, najvýznamnejšie 

sú Chambertské [Šamberské] termálne kúpele, ktoré sú unikátne prírodným horúcim 

kúpeľom, jeho podzemné vody majú až 42°C. Cirkevnú architektúru reprezentuje 

neorománsky kostol Nanebovzatia Panny Márie z 19. storočia. V súčasnosti tu žije 2,5-tísic 

obyvateľov. Blízko je tiež lyžiarský rezort Luchon-Superbagneres [Lušon Superbaňér]. 


