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6. etapa, štvrtok 11. júla 2019, 160 km, horská,  Mulhouse > La Planche des 

Belles Filles 

ŠTART – Mulhouse 

Mulhouse je najväčším mestom v departmente Haut-Rhin a po Štrasburgu druhé najväčšie 

v Alsasku. Obľúbil si ho Fridrich I. Barbarossa, ktorý mu udelil prvé privilégiá. Toto významné 

mesto patrilo do Dekapolu alsaských miest. Z 15. storočia pochádza radnica, ktorá je 

ukážkou rýnskej renesancie. Umelec Jean Gabriel ju vyzdobil technikou trompe-l´oleil – očný 

klam. V roku 1866 bola postavený neogotický chrám sv. Štefana, ktorý je najkrajšou 

protestantskou stavbou vo Francúzsku. Mulhouse je tiež vedúcim miestom pre lezenie po 

umelej stene, v Športovom paláci je tretia najvyššia umelá stena na svete (25 metrov). 

Spomedzi múzeí vynikajú Národné múzeum autobomilov so svetovo najväčšou zbierkou 

áut a Ekomúzeum. Milou raritkou je Park malého princa, ktorý vyrástol na mieste 

dopadu prvého meteoritu v roku 1492. 

 

116,9 km – Le Markstein je vogézske stredisko zimných aj letných športov v nadmorskej 

výške 1200 m. Prvú svetovú vojnu si uctieva Národná nekropola – Silberlochský 

cintorín pokrývajúci 16 700 m2. Nad kryptou stojí Oltár vlasti, ktorý symbolizuje masové 

hnutie frontových dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli brániť republiku. 

 

86 km – Col du Hundsrück delí dolinu rieky Thur od Dollerskej doliny cez Joffreho cestu. 

Tá bola vybudovaná počas Prvej svetovej vojny, aby umožnila vojakom pohyb cez obe 

doliny. 

Národný monument „šokového vojska“. Šokové vojsko bola elitná jednotka francúzskej 

armády, ktorá mala podporiť protinacistický odboj. Zahynulo tu 160 horských pešiakov pod 

vedením armádneho generála Fernanda Gambieza. 

 

78 km - Dolina rieky Doller 

Rieka Doller tečie z okresu Dolleren do osady Fennematt, ktorá bola na konci 19. storočia 

hranicou medzi Francúzskom a Nemeckom. Preteká paralelne so severnejšie 

prúdiacou riekou Thur. 

 

75,7 km – Niederbruck 

V obci Niederbruck vo Vogézskom národnom parku v 19. storočí objavili bane hliníkovej soli. 

Počas Prvej svetovej vojny dal Bohu sľub, že ak ušetrí jeho továreň od bombardovanie, 

postaví sochu Panny Márie. Jeho sľub však splnil až jeho syn a dal postaviť mramorovú 

sochu Panny Márie Alsaskej, ktorá bola tesaná rovno z miestnej skaly. 
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71 km – Dolleren 

Na začiatku obce je bufetová zóna.  

Dollerenský kríž (po alsasky hocha Kritz) stojaci na kalvárií z prvej polovice 19. storočia 

prežil všetky vojny. V 2018 ho obec kúpila za symbolické euro a reštaurovala. 

 

69,3 km – Sewen je stredovekým pútnickým miestom Panny Márie s gotickým kostolom 

Notre Dame, ktorého starobylá zvonica je z 13. storočia. 

Pri obci je rovnomenné jazero s prezývkou „strašidelné jazero“, ktoré sa podľa legendy 

zrodilo hnevom Boha nad tým, že jeden sedliak sa vybral pracovať na pole v posvätný 

nedeľný deň. Boh tak zoslal blesk, ktorý udrel do zeme tak silno, že sa otvorila, pohltila 

sedliaka aj s koňmi a postupom času do jamy napršalo dosť vody na vznik jazera. Alfeldské 

jazero je, podobne ako ostatné vogézske jazerá, situované v strmých svahoch vysokých hôr. 

Boli využívané ako zásobáreň čistej vody, ktorá bola potrebná pre textilný priemysel. 

 

55,6 km – Ballon d´Alsace 

Toto národné pamätné miesto leží v srdci Vogézskeho prírodného parku na bode stretu 

troch regiónov – Lotrinska, Alsaska a Franche-Comté. Ako zimné stredisko ponúka 

možnosť praktizovať všetky zimné športy – lyžovanie, snowboarding, bežkovanie, psie 

záprahy a sánky.  

Ballon d´Alsace bol prvý vrch zaradený do trasy Tour de France. Cyklista René Pottier 

bol prvým, ktorý sa dostal až na jeho vrchol, a má tu pamätnú tabuľu. 

Na počesť Jany z Arku tu stojí jej socha z roku 1909, symbolizujúca francúzsku národnosť 

Alsasanov. 

 

37 km – Col des Croix oddeľuje Lotrinsko od departamentu Franche-Comté a Severné 

more od Stredozemského. 

Tabuľu tisícich jazier vytvarovali ľadovce pred 12 000 rokmi. Pri svojom pohybe vytvorili 

žliaby a korytá, z ktorých vznikli rybníky a močariská. Kade-tade roztrúsené veľké bloky 

kameňa a skál sú dôkazom Doby ľadovej. Táto prírodná mozaika sa prezýva aj Vogézske 

malé Fínsko. 

Saut de l´Ognon je kaskádovitá priehrada, ktorá vznikla pôsobením ľadovca. Podľa 

legendy sa tu v 13. storočí utopila dcéra Pána z Montandré. Jej otec ju chcel nájsť, preto dal 

otvoriť ľadovec v mieste dnešnej priehrady. Vo vysušenej doline potom vyrástla dedina 

Servance.  

31 km – Servance (patrí k Saut de l´Ognon) 
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22,8 km – Miellin 

V 19. storočí bol dedinský život sústredený okolo ťažby granitu, ktorú potom dodávali napr. 

do stavby Napoleonovej Invalidovne v Paríži. Temnou stránkou boli počas Druhej svetovej 

vojny tábory na zadržiavanie nepohodlných ľudí, zväčša španielskych utečenkýň, ich 

detí a telesne postihnutých ľudí. 

 

CIEĽ – Planches des Belles Filles 

leží v srdci Vogézskeho regionálneho prírodného parku. Má veľký turistický potenciál, ktorý 

však zabezpečuje len jeden rodinný rezort, fungujúci od roku 1975. Je to tiež jediné zimné 

stredisko v departmente Haute-Saône. Tour de France hostí tretíkrát. 

Za názvom sa skrýva legendárny príbeh dievčaťa Ines a jej kamarátok, ktoré utiekli pred 

rabujúcim švédskymi vojakmi do hory. Skryli sa pri rybníku, odkiaľ mali výhľad na vojakov 

a vtedy sa Ines zahľadela do ich mladého veliteľa. Vojaci však dievčatá odhalili, tak Ines 

s kamarátkami skočili do rybníka. Vojaci potom len vytiahli ich mŕtve telá a veliteľ vyryl do 

kameňa dýkou epitaf „Ines a krásne dievčatá“. 


