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15.  etapa, nedeľa 21. júla 2019, 185 km, horská,  Limoux > Foix – Prat d'Albis 

ŠTART – Limoux 

V stredoveku tu prosperovalo garbiarstvo a obchod s látkami. Z architektonického hľadiska je 

mesto pozoruhodné zachovanými renesančnými domami z 15. storočia a ulicami, ktoré nesú 

meno po cechu, ktorý na nich sídlil. Cez Limoux tečie rieka Aude a v priľahlých viniciach sa 

starobylou metódou vyrába šumivé víno Blanquette de Limoux. 

 

92,9 km – Tarascon-sur-Ariège 

História mesta začala v 8. storočí, kedy sa tu odohrala bitka medzi Karolom Veľkým 

a Saracénmi. Po víťazstve tu dal postaviť kostol Panny Márie Sabartskej. Kostol v čistom 

románskom slohu s veľmi starými vitrážami bol viackrát zničený, v 14. storočí bol väzením 

a počas náboženských vojen ho protestanti vypálili. Na mieste starej mestskej brány vyrástla 

hradná veža. Ďalšia veža, sv. Michala, je z 14. storočia a patrila pôvodne ku kostolu. 

 

87,8 km – Les Forges de Niaux 

Jaskyňa Niaux je jednou z najznámejších jaskýň s nástennými maľbami. Jaskyňa patrí do 

podzemnej spleti chodieb dlhých 113, ktoré ju spájajú s jaskyňou Lombrives. Hlavná 

miestnosť – Čierny salón – dokumentuje pravekú faunu Pyrenejského masívu Pri maľbách 

boli použité farby z čierneho uhlia či červeného mletého hematitu. Pomocou rádiokarbónovej 

metódy sa vek malieb odhadol na 13-tisíc rokov. Nájdeme tu 54 bizónov, 29 koní, 15 

kozorožcov, jeleňov, rýb a dokonca aj unikátnu lasicu. Okrem stien sú maľby aj na zemi, no 

keďže sú veľmi krehké, ich replika je vystavená v Prehistorickom parku. V 19. storočí sa sem 

začali organizovať zájazdy, ale následne sa obmedzili a od začiatku 20. storočia prebieha 

seriózny archeologický výskum. 

 

85 km – Capoulet-et-Junac 

V 13. storočí bol majiteľ hradu Miglos, Arnaud, obvinený z kacírstva, ale prepustili ho. Hrad 

však prepadol inej rodine. Aj tento hrad bol počas Veľkej francúzskej revolúcie zničený ako 

symbol aristokracie. 

 

51,8 km – Le Port 

Obec Le Port sa zapojila do Dievčenskej vojny. V 1829 chudobní sedliaci prezlečení za 

dievčatá (v bielych košeliach a šatkách na hlavách) napadli miestnych statkárov, žandárov 

a remeselných majstrov. Protestovali tak proti Karlovi X., kedy neriešil chudobu obyvateľov 

doliny Ariege, ale jeho lesníckou politikou prišlo do doliny ešte viac obyvateľov, ktorí si začali 

osobovať miestne prírodné zdroje. 
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48,7 km – Massat 

V obci sa vyníma najvyššia veža v Ariege, ktorá meria 60 metrov a patrí ku Kostolu Panny 

Márie a Narodenia Ježiša Krista. Veža bola dokončená v 1725. 

 

Cieľ – Foix – Prat d´Albis 

Prat d´Albis (1352 m) je vrch v nadmorskej výške 1211 m, ktorý obľubujú cyklisti aj turisti.  

Foix je prefektúrou v departemente Ariège – druhom najmenšom vo Francúzsku. Práve Foix 

prišlo s myšlienkou partnerských miest, keď v 1962 nadviazalo vzťahy s španielskou Lleidou. 

Staré mesto si zachovalo svoj stredoveký charakter – početné úzke uličky a hrazdené domy.  

Hrad grófov z Foix bol kedysi baštou katarskej sekty. Zo skaly má výbornú polohu na 

pozorovanie a kontrolu doliny pred prípadnými útočníkmi. V hrade je múzeum regionálnej 

histórie. Až do revolúcie bol hrad významnou obrannou pevnosťou, bol uchránený dokonca 

aj od nariadenia kardinála Richelieu, ktorý vydal pokyn zbúrať niektoré pevnosti. Stavebný 

materiál hradu, vápenec, je relatívne mäkký, čo využili obyvatelia počas paleolitu a vytesali 

do steny jasne viditeľný obrys koňa. 

V 14. storočí sa slávny Gaston Phébus presťahoval do Guvernérovho paláca. Z toho sa 

stalo múzeografické centrum určené pre rodiny, aby spoznávali históriu regiónu a životy 

grófov z Foix, ich ženy, pohľad na život a záľuby. 

Kláštorný kostol sv. Volusiena z 12. storočia bol miestom relikvií sv. Volusiena (tourský 

biskup). Relikvie zhoreli v 16. storočí počas náboženských vojen. Hoci bol pôvodne 

románsky, v 17. storočí ho prestavali na gotický a románsky ostal len hlavný vchod. 

Velodróm (Guidon Fuxéen) stojí už od 1937, no v 1987 bol rekonštruovaný. Spravuje ho 

skupina dobrovoľníkov. 


