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18. etapa, štvrtok 26. júla 2018, 171 km – rovinatá, Trie-sur-Baïse / Pau 

 

ŠTART – Trie-sur-Baïse [Thri sur Baíz] 

Obec má vyše tisíc obyvateľov a leží pri rieke Baïse [Baíz]. Cirkevnú architektúru zastupujú 

karmelitánsky kláštor a kostol Panny Márie Snežnej, oba zo 14. storočia v gotickom slohu. 

Každý rok sa tu koná festival prasiat, „Pourcailhade“ (Sviňáda), pozostáva z rôznych aktivít, 

ako napr. majstrovstvá Francúzska v prasačom kvičaní, preteky prasiatok, súťaž v zjedení čo 

najviac čierneho pudingu a prehliadka prasacích kostýmov. 

 

134,5 km – Armentieux [Armonťiu] 

Auriébat [Ohrieba] – pekná dedinka s kostolom Narodenia Panny Márie, ktorý je 

exkluzívny tím, že jeho oltár smeruje na západ. Elegantná zvonica pochádza z 15. storočia. 

Je na trase púte Santiago de Compostela, v 2009 ho veľmi poškodila búrka Klaus, no už je 

opravený. 

 

 117,5 km - Côte de Madiran: dĺžka 1,2 km; sklon 7 % (1 bod) 

114,5 km – Madiran [Madiron] 

Vinárska oblasť, ktorá však nemá priveľký dopad na okolitú krajinu, keďže je len na malom 

a vyhradenom kúsku poľnohospodárskej pôdy, čo Francúzi zákonom regulujú. Nachádza sa 

tu kostol Panny Márie, ktorý podľa legendy ochraňuje od epidémií. 

 

103,9 km – Viella [Viela] 

Z hradu Thibaulta z Termes, ktorý pôvodne patril pánom z Armagnacu, ostala len veža 

ponúkajúca za svojej doby strategický pohľad na doliny Adour a Arros. Spomínaný Thibault 

z Termes bojoval po boku Jany z Arku. 

 

 97,5 km - AURENSAN [Oronson] (20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1)  

 

87,5 km – Aire-sur-l´Adour [Ér sur Ladúr] 

Opäť mesto v srdci vinárskej oblasti Aoc Tursan. Starší biskupský palác zo 17. storočia 

v súčasnosti prevzal funkciu mestskej radnice. Katedrála sv. Jána Krstiteľa je postavená 

v toulouskom type gotického slohu. Príbeh sv. Quittérie, patrónke miestneho kostola s jej 

hrobkou, spadá do 5. storočia, kedy ako katolícka vizigótska princezná odmietla svadbu 

s pohanským Germánom a bola za to popravená. Kostol patrí do UNESCA, opäť na pútnickej 

trase Compostela. 

 

73,3 km – Eugénie-Les-Bains  [Eužení Le Ban] 

Obrovský kúpeľný rezort nesie meno po svojej donorke, cisárovne Eugénii (manželka 

Napoleona III.). Vznikol v 1861, no už starí Rimania poznali liečivosť tunajších minerálnych 

prameňov. Patrí do oblasti Tursanských viníc. 

 

36,8 km – Méracq [Merak] 

Morlanne – Rovnomenný hrad zo 14. storočia priťahuje pozornosť svojimi hradbami, ktoré 

sú stavané podľa béarnského obranného systému a sä orientované smerom na Gaskonsko (v 
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tom čase majetok Anglicka). Pevnosť hostí rozmernú kolekciu nábytku a umeleckých 

predmetov. Jej architekt, Sicard de Lordat, navrhoval tiež pevnosť v Pau. 

 

 18,5 km - Côte d'Anos [Kot Dano] : dĺžka 2,1 km; sklon 4,6 % (1 bod)  

 

CIEĽ – Pau [Po] 

Na úpätí Pyrenejí leží toto takmer 85-tisícové mesto, ktoré je hlavným mestom regiónu 

Béarn. Počas 19. storočia sa tešilo popularite zo strany európskej šľachty a bohatých 

Američanov. Spomínali sme architekta Sicarda de Lordat, ktorý postavil Pauský hrad. Stalo sa 

z neho významné centrum protestantizmu. V stredoveky gotickom štýle je kostol sv. Martina 

a kostol sv. Jakuba. Na športové účely slúži hlavný štadión Hameau a na vodné športy bol 

postavený štadión na kanoistiku a rafting. Blízko je aj národná konská chovná stanica Pau-

Gelos z 19. storočia. 


