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5. etapa, streda 5. júla 2017 

160,5 km – kopcovitá, Vittel / Planche Belles Filles 

 

ŠTART – Vittel 

 Patrí k najznámejším kúpeľným mestám vo Francúzsku. Tunajšia termálna voda je charakteristická 

vysokým obsahom vápniku, horčíku a síranov. Je prvým kúpeľným centrom kde sa nachádza kúpeľný hotel 

spojený s kasínom. Nachádza sa tu tiež Francúzske olympijské tréningové centrum, jazdecký klub a tri 

golfové ihriská. 

 Jedným z hlavných partnerov Tour je tradične firma Vittel – výrobca minerálnych vôd, člen 

korporácie Nestle. Prvá plniaca linka na sklenené fľaše tu bola otvorená v roku 1875, dovtedy sa plnilo 

ručne do keramických fliaš. V roku 1930 spustili 4 nové automatizované linky plniace až 6000 fliaš za 

hodinu. V roku 1968 sa Vittel stala prvou firmou na svete, ktorá masovo predávala nápoje v PVC fľašiach. 

Od roku 1994 sa využívajú PET fľaše. V roku 2004 tu otvorili najväčšiu plniacu linku na svete. 

 

155 km – Thuilliéres 

 Významnou pamiatkou v tejto obci je kaštieľ Chateau de Thuilliéres nazývaný aj Chateau de 

Boffrand, pretože patril Germainovi Boffrandovi, ktorý bol na konci obdobia vládnutia Ľudovíta XIV. jedným 

z najuznávanejších architektov vo Francúzsku jeden zo zakladateľov štýlu Regency. Keďže Boffrand pôsobil 

na kráľovskom dvore v Paríži, tento kaštieľ využíval len ako dovolenkové sídlo. Súčasná stavba pochádza zo 

začiatku 18. storočia, keďže pôvodný zámok bol výrazne poškodený vo vojnách. Povedľa stojí historická 

veža pôvodnej pevnosti, ktorá stála na tomto mieste okolo 14. storočia. 

  

148 km – Darney 

 Tunajší Kostol Saint-Madeleine dokončili v roku 1789 v neoklasicistickom štýle. Patri ku hŕstke 

kostolov, na ktorých priečelí je vyryté motto Francúzskej revolúcie “Liberté, Égalité, Fraternité”. Ďalšou 

zaujímavosťou je výstavisko sôch a rôznych plastík Domain de Guillevic, ktoré sa nachádza na území 

bývalého kameňolomu. Medzi najvzácnejšie patria sochy umelca Yvesa Humbolta. Každý druhý rok tu 

organizujú nový workshop, na ktorom umelci vytvoria ďalšie diela do tejto otvorenej vonkajšej expozície. 

 

129 km – Passavant-la-Rochere 

 Na okraji historickej obce sú viditeľné pozostatky starého opevnenia, ktoré miestni z neznámych 

dôvodov volajú „švédska pevnosť“. Tunajší región má stáročnú sklársku tradíciu – najmä výroby váz či 

svietidiel. Nachádzajú sa tu najstaršie sklárne vo Francúzsku. V historickej budove pôvodného závodu zo 17. 

storočia je dnes výstavisko a obchod. Nájdeme tu aj neoklasicistický Kostol Nanebovzatia Panny Márie z 18. 

storočia, ktorého okná sú z miestneho dekoračného skla. Nejde o klasické známe maľované vitrážové okná, 

no umelecké fúkané dekoračné sklo z fabriky Rochere. 
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102 km – Saint-Loup-sur-Semouse 

 Presunuli sme sa asi o 20 km a z mesta skla sme zavítali do mesta nábytku. Od roku 1860 tu 

vyrábajú drevené stoly a stoličky najvyššej kvality. Okrem toho na konci 19. storočia otvorili remeselnú 

dielňu na výrobu slamených klobúkov, ktorá je aktívna až do súčasnosti. Najstaršou stavbou mesta je Kostol 

Saint-Loup zo 16. storočia, ktorého vnútorná výzdoba a fresky sú z prelomu 17. a 18. storočia. 

 

87 km – Luxeuil-les-Bains 

 Miestne termálne pramene využívali už Kelti. Súčasné kúpele vyhľadávané najmä pacientmi 

s reumatickými ťažkosťami boli otvorené na konci 18. storočia. Staré kúpele s malebnými ružovými 

fasádami sú už od 19. storočia historickou pamiatkou. 

 Bohatú históriu mesta dokumentuje kláštor Abbey de Saint-Colomban s Bazilikou Saint-Pierre. 

Boli založené v 6. storočí misionárom Colomabnom, ktorý bol neskôr vyhlásený za svätého. Následne tu dlhé 

stáročia až do roku 1792 sídlilo veľké benediktínke opátstvo. Dodnes sú zachované neorenesančné 

interiérové priestory v štýle zámkov Ľudovíta XV. Nachádza sa tu jeden z najväčších a najkrajších organov 

východného Francúzska. Dnes tú sídli cirkevné pastoračné a kultúrne stredisko ako aj stredná škola. 

 Dominantou centra mesta je štvorpodlažná bohato zdobená veža Échevins z 15. storočia ktorá bola 

súkromným majetkom kardinála Jeana Jouffroya. V minulosti sa veža využívala aj ako radnica a aj dnes sa 

tu nachádzajú kancelárie miestnej samosprávy. 

  

58 km – Faucogney-et-la-Mer 

 V tejto poľnohospodárskej oblasti zameranej najmä na vinohrady a čerešňové sady sa odohrá súboj 

na šprintérskej prémii. Stoja tu dva kostoly, ten menší Saint-Martin pochádza z časti zo 14 storočia, zatiaľ čo 

mohutnejšia stavba Kostola Saint-Georges je datovaná na 15. storočie. Nachádza sa tu vzácny organ, 

ktorý dal v 18. storočí miestny gróf de Faucogney doviesť z Nemecka. Každoročne v priebehu júla tu 

organizujú medzinárodný festival klasickej barokovej hudby. 

 

52 km – Esmouliéres 

 Esmouliéres je administratívny názov obce, ktorá spája viacero vzdialených dediniek a malých sídiel 

na Planine tisícich jazier. Tá vznikla pred 12 000 tokmi roztopením ľadovca, ktorý na ploche 200 km2 

zanechal stovky malých jazier a rašelinísk. Kolorit krajiny dotvárajú rozsiahle lúky a dubové lesy. Už od 

stredoveku je rozšírený chov rýb ako pstruhy, šťuky, kapry.  

 Kaplnka Notre-Dame du Haut bola postavená v roku 1955 francúzsko-švajčiarskym architektom 

Charlesom Edoardom Jeanert-Grisom na miestne bývalej stredovekej kaplnky, ktorú zničili Nemci počas 2. 

sv. vojny. Ide o významné pútnické miesto, 2. najnavštevovanejšiu pamiatku v departmente Haute-Saone 

a je symbolom francúzskej modernej sakrálnej architektúry. 
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32 km – Servance 

 Leží na území Národného parku Ballons des Vosges s dominantou priehradou Saut de L’Ognon. 

Vybudovali ju cez úzku roklinu na potoku Ongon čím bol vytvorený 13 m vysoký umelý vodopád, ktorý však 

pôsobí prirodzeným dojmom. 

 Samotná obec ponúka len veľmi málo historických budov, keďže v roku 1944 počas ústupu 

nemeckých vojsk bola celá podmínovaná. Zachovala sa časť Kostola Nanebovzatia Panny Márie, kde ostal 

takmer nedotknutý veľmi vzácny vyrezávaný barokový oltár zo začiatku 18. storočia. 

 

9 km – Plancher-les-Mines 

 Bývalé banícke centrum zažilo najväčšiu slávu v 17. a 18. storočí, keď sa tu vo veľkom ťažilo 

striebro. Následne ešte pokračovala ťažba iných farebných kovov, neskôr železa, no posledné doly zatvorili 

v 19. storočí. Potom tu ešte desiatky rokov fungovali železiarne a zlievarenské závody, avšak dnes je 

priemyselná výroba minimálna a miestna ekonomika je sústredená na poľnohospodárstvo a cestovný ruch. 

 Kostol Saint-Nicolas bol dokončený roku 1745, no počas vojen bol dvakrát úplne zničený. Posledná 

rekonštrukcia tu prebehla roku 1869, kedy sa obnovili pôvodné farebné vitráže ako aj barokový interiér. 

 

CIEĽ – La Planche-des-Billes Files 

 Neveľké lyžiarske stredisko v nadmorskej výške 1148 m n m. bolo založené až v roku 1975 a ponúka 

5 zjazdoviek, 45 km bežeckých trás a množstvo trás pre horskú cyklistiku. Útulná rodinná atmosféra si 

v posledných rokoch získala priazeň veľkého počtu turistov. Ide o rodinný podnik, kde ponúkajú aj 

požičovňu lyží, reštauračné služby či jazdu na koni. 

 

 


