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17. etapa, streda 25. júla 2018, 65 km – horská 

Bagneres-de-Luchon / Saint-Lary-Soulan 

 

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]. 

 

59,1 km – Cazeaux-De-Larboust [Kazó d Larbut] 

Starobylý kostol sv. Anny je ukážkou južného ranorománskeho slohu, to dokazujú najmä 

hrubé steny a štvorcovitá zvonica. Za veľmi vzácne sa považujú fresky, v ktorých dominujú 

výjavy zo života Panny Márie. Tie až do roku 1873 driemali pod hrubým nánosom bielej 

farby, pričom sa ich vznik kladie do druhej polovice 15. storočia.  

 

27 km – Loudenvielle [Ludánviel] 

V obci sa nachádza kostol sv. Márie Magdalény, blízko nájdeme tiež Národný park Pyreneje, 

ktorý sa rozprestiera na 46 000 hektároch, bohatá fauna a flóra pokrýva vyše štyristo druhov 

rastlín a zvierat. Priestor na vodné športy ponúka miestne jazero, pri ktorom leží Moulorský 

hrad z dvanásteho storočia.  

 

CIEĽ – Saint-Lary-Soulan [Sen Lari Sulan] 

Mesto s 1,1-tisícom obyvateľov je ako stvorené pre zimné športy (lyžovanie, snowboarding, 

turistika, ...), keďže je to najväčšia lyžiarska oblasť vo francúzskych Pyrenejách. Pochádza 

odtiaľto psie plemeno „patou“ [patu], pyrenejský horský pes. Diváci ho môžu poznať zo 

seriálu Belle a Sebastian zo 60. rokov, no pôvodne slúžilo pri strážení stád na horských 

pasienkoch. Nachádza sa tu Medvedí dom – výskumné centrum zamerané na medveďov a 

ich vzťah k ľudom. Sú tu aj dva medvede, ktoré musia byť chované v zajatí, pretože si prešli 

zlým zaobchádzaním, príliš sa naviazali na ľudí a neprežili by na slobode. To ešte viac 

podčiarkuje to, že jediné prijateľné prostredie pre medveďov je to slobodné. 

 


