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8. etapa, sobota 8. júla 2017 

187 km – kopcovitá, Dole / Station des rousses 

 

ŠTART – Dole 

 Mesto dýchajúce históriu so zachovalým starým jadrom a so 48 budovami zapísanými ako historické 

pamiatky. V 15. storočí bolo po konfliktoch francúzskeho kráľa Ľudovíta XI. s burgundským vojvodom 

takmer celé zničené, a kráľ ho dal obnoviť až na začiatku 16. storočia. Z tohto obdobia pochádza aj mestská 

radnica či Bazilika Notre-Dame, ktorú dal po obnovení mesta postaviť arcibiskup z Besanconu. 

Dominantou kostola je vysoká opevnená vstupná veža (70 m), ktorá dominuje panoráme mesta. Interiér 

ako aj exteriér pôsobia slávnostným neskorogotickým dojmom, viaceré prvky výzdoby sú z červeného 

mramoru. Po vnútorných stenách sú v súvislom páse 33 m okrúhle fresky maliara Laurenta Pecheux z konca 

18. storočia. Najväčšou raritou je obrovský organ s 3500 píšťalami od nemeckého majstra Karla Jospeha 

Rieppa takisto z konca 18. storočia. Z tohto mesta pochádzajú napr. známy lekár, vedec, mikrobiológ Louis 

Pasteur či francúzsky spisovateľ Marcel Aymé. Jedným zo štyroch partnerských miest Dole je český Tábor. 

 

179 km – Augerans 

 Pýchou mestečka je komplex kráľovského solivaru postavený kráľom Ľudovítom XV. v roku 

1775 na mieste staršieho solivaru. Išlo o jeden z hlavných zdrojov soli vo Francúzsku, v roku 1982 ho 

zapísali na zoznam UNSECO. Komplex má 370 m dlhý rovnomerný polkruhový pôdorys s dominantou 

vstupnou halou do soľných jaskýň. Po bočných stranách sú administratívne budovy ako aj obytné priestory 

pre robotníkov. Vo vojnách bol používaný ako tábor, najskôr počas španielskej občianskej vojny tu 

zhromažďovali španielskych utečencov, neskôr v 2. sv. vojne slúžil Nemcom ako koncentračný tábor hlavne 

pre židovské a rómske obyvateľstvo. Po vojne bol areál zrekonštruovaný a otvorený pre verejnosť. Ide 

o hlavnú pamiatku v oblasti, ktorú ročne navštívi až 100-tisíc turistov. 

 

159,5 km – Arbois 

 Vinohradnícke centrum s produkciou žltých vín (vin jaune) a slamových vín (vin de paille). 

Stredobodom pozornosti je tu románsko-gotický Kostol Saint-Just zo 17. storočia s impozantnou 60 m 

vysokou zvonicou z 19. storočia, na ktorú vedie 210 schodov. Vedľa najstaršieho mostu cez rieku Cuisance 

sa vyníma obranná veža Gloriette z 13. storočia. Je jediným pozostatkom netradičného defenzívneho 

systému v Arbois, ktorý netvorilo súvislé opevnenie, ale niekoľko podobných veží s vojenskou posádkou. 

 

134 km – Champagnole 

 Mestečko vo Francúzsku známe aj pod prezývkou „perla Jury“ bolo v minulosti centrom 

drevospracujúceho priemyslu, výroby nábytku a tradičných drevených hračiek. Dnes ide najmä o turisticky 

atraktívnu destináciu vhodnú na turistiku, horolezectvo, cyklistiku a pod. Na začiatku historického námestia 
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Rue de la République stoji 18,5 m vysoká zvonica, v minulosti postavená ako rezervoár vody po obrovskom 

požiari z toku 1798, ktorý zničil celé centrum v priebehu troch hodín. V 19. storočí tu osadili veľké hodiny 

a neoklasicistická veža tak získala trojsmerné využitie. Za zmienku stojí aj Kostol Saint-Cyr-et-Sainte-

Julitte z 18. storočia, ktorého veža má zvláštnu kupolu pokrytú glazovanými dlaždicami. Vo vnútri nájdeme 

kvalitne umelecky spracovaný barokový oltár od umelca Marina Carougea. 

 

111 km – Menetroux-en-Joux 

 V obci sa nachádza Kaplnka Saint-Jospeh ako pozostatok stredovekého zámku zničeného počas 

konfliktov medzi francúzskym kráľom a burgundským vojvodom. Ide o vstupnú bránu do Národného 

parku Haut-Jura zastrešujúceho 122 chránených lokalít v departmentoch Jura, Dubois a Ain. Väčšinu 

územia s rozlohou 170-tisíc hektárov tvoria zmiešané dubovo-hrabovo-bukovo lesy vo vyšších nadmorských 

výškach dopĺňané smrekmi a borovicami. Pre túto krajinu sú typické početné jazerá a močariská. 

 

74 km – Leschéres 

 Malá obec s Kostolom Saint-Denis zo začiatku 19. storočia leží v blízkosti 15 m vysokej umelej 

priehrady a jazera Raviolles vytvorených v roku 1909 ako protipovodňová regulácia na rieke Lizon, ktorá je 

prítokom Ain. 

 

66 km – Lavans-les-Saint-Cloude 

 Jedna z dediniek, nachádzajúca sa v oblasti bohatej na potôčiky, rieky a jazerá, v minulosti 

niekoľkokrát vážne zasiahnutá povodňami. Z obce pochádza Anitde Janvier, kráľovský hodinár z 18. 

storočia, ktorý bol jedným z hlavných vedcov kráľovskej akadémie vied. Zaoberal sa výrobou prístrojov na 

pozorovanie vesmíru. 

Veľké jazero Vouglans má dĺžku 45 km a priemernú šírku len 450 m, preto pre mnohých pôsobí 

ako rieka. Toto 4. najväčšie jazero vo Francúzsku je vo veľkej miere využívané turistami aj na kúpanie, 

keďže voda má v lete viac ako 20° C. Jazero je rozdelené na tri zóny - v prvej zóne A je centrum rybolovu, 

v zóne B je centrum vysokorýchlostných vodných športov, a tretí sektor C sa využíva na člnkovanie, 

jachting, kanoistiku. Jazero spadá pod ochranu Národného parku Haut-Jura, preto sa tu môžu robiť len 

aktivity povolené ochranármi. Do dnešnej podoby sa dostalo v roku 1968 po vybudovaní novej priehrady 

a vodnej elektrárne Vouglans. Betónová hrádza na vápencových základoch má výšku 130 m a dĺžku takmer 

440 m. Zaplavila sa tak časť údolia rieky Ain čím zmizlo 13 malých dedín. 

 

49 km – Viry 

 Podľa starých písomných záznamov sa na tomto území nachádzala keltská osada s názvom Virix. Až 

do 17. storočia spadala pod diecézu v Lyone. V roku 1639 bola obec úplne zničená kráľovskými vojskami vo 

vojne s vojvodstvom Franche-Comté, ktoré následne pripojili k francúzskemu kráľovstvu. V roku 1890 tu 

zažili ďalšiu skazu, a to mohutný cyklón, ktorý zničil takmer všetky strechy a vyžiadal si aj tri ľudské životy. 
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Zaujímavosťou je, že od roku 2010, keď sa tadiaľto išla Tour naposledy, tu stojí veľký drevený model 

automobilu Citroen 2 CV z 50. rokov vyzdobený francúzskymi symbolmi ako Eiffelová veža či bageta. 

 

35,5 km – Larrivoire 

 V tomto administratívnom celku je združených niekoľko malých horských dedín. Po tom, čo v roku 

1944 počas ústupu nemeckej armády došlo k úplnému vypáleniu obcí, už nikdy neboli obnovené v plnom 

rozsahu. Počas spomínanej udalosti bolo zastrelených niekoľko obyvateľov vrátane starostu. Nájdeme tu až 

tri pamätníky z 2. sv. vojny spomínajúce najmä na padlých partizánov, ktorí boli v tejto oblasti veľmi aktívni. 

 

28 km – Saint-Claude 

 Mesto obklopené horami Chabot a Bayard blízko sútoku riek Bienne a Tacon sa pôvodne nazývalo 

Condat, no v 12. storočí bolo premenované podľa tunajšieho významného opáta Clouda, ktorý sa v roku 

1160 stal biskupom v Besancone. V stredoveku sa tu nachádzalo viacero sochárskych a tesárskych dielní. 

Neskôr sa tu zamerali na výrobu hudobných nástrojov, najmä píšťal a fláut. Túto históriu dokumentuje 

Múzeum hudby, takisto je tu možné navštíviť Múzeum diamantov. Symbolom Saint-Claude je opevnená 

gotická Katedrála Saint-Pierre Saint-Paul Saint-André, ktorú tvorí netradične len jeden celok 

obdĺžnikového pôdorysu bez bočných kaplniek či veží. Z dvoch zvoníc v prednej časti katedrály zostala 

dodnes dokončená len jedna. Pôvodne išlo o kláštorný kostol opátstva Abbeye de Saint-Oyend zo 14. 

storočia, na úroveň katedrály bol inaugurovaný v roku 1742. K historickým pamiatkami patrí aj oblúkový 

most Grand Pont z roku 1939 ako aj železničný viadukt z 19. storočia. 

 

4,5 km – Lamoura 

 Dedinka v blízkosti švajčiarskych hraníc je súčasťou centra zimných športov Les Rousses Ski resort 

a leží v nadmorskej výške 1156 m n. m. Najvyšší bod katastra kopec Cret Pela má výšku 1495 m. Nachádza 

sa tu Kostol Saint-Francois-de-Sales otvorený v roku 1808 s bohatou interiérovou výzdobou. Neďaleko 

nájdeme ľadovcové jazero Lamoura o rozlohe 4,5 hektárov dôležité najmä výskytom vzácnych druhov žiab 

a hmyzu (napr. tmavozelené vážky (Leucorrhina albifrons) vyskytujúce sa len v troch lokalitách na svete. 

 

CIEĽ – Station-des-Rousses 

 Záver etapy sa odohrá v lyžiarskom stredisku Les Rousses, ktorého menšia časť sa nachádza aj 

na území švajčiarskeho kantónu Vaud v nadmorskej výške takmer 2000 m n. m., avšak je prístupná len 

z francúzskej strany, kde sú zjazdovky priemerne v nadmorskej výške okolo 1600 m n. m. K dispozícií je 

veľké množstvo upravovaných lyžiarskych trás, z ktorých tri (Tuffes, Serra a Noirmont) sú vhodné na 

profesionálne zjazdové lyžovanie. V letných mesiacoch tu lákajú turistov na turistiku, horskú cyklistiku, 

rafting a mnohé ďalšie adrenalínové športy v nádhernom horskom prostredí. 


