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Dôle – dějiny města 

(sídlo burgundského parlamentu, sídlo university, sídlo protireformace, 

obležení 1636) 

 

 

Dôle (231 m.n.m), depart. Jura, reg. Franche-Comté 

 

 

HISTORICKÉ MEZNÍKY 

I.  Od svobodného kraje k Franche - Comté 

V době římského osídlení bylo Dôle známo jako Dolla Sequanorum. Doklady o založení 

města pocházejí přibližně z počátku 11. století. Založeno bylo pravděpodobně na křižovatce 

hlavních obchodních tras. Před obsazením Francouzi bylo pod správou jak vévodů 

burgundských, tak i německých císařů. Od 12.století se stává hlavním městem Franche-

Comté1 a od 13.st. se postupně mění v pevnost. Friedrich 

Barbarossa2 nadal město r. 1174 městskými privilegii. Roku 

1384 přechází na vévody burgundské jako jejich sídlo. 

V roce 1422 se stává sídlem parlamentu a o rok později, tedy 

r. 1423, zde byla založena univerzita. Středověkým hlavním 

městem kraje Franche–Comté bylo až do roku 1479, kdy 

Ludvík XI3. zaútočil na město a toto navzdory hrdinnému 

odporu obyvatel, po dlouhém obléhání, podlehlo. Následně 

Ludvík XI. nařídil jeho zničení – což znamenalo 

systematické drancování a vypalování (to je také důvod, proč je zde tak málo 

architektonických památek před počátkem 16. století. Jeho opětovná výstavba nastává až v 1. 

                                                 
1 Franche-Comté (Franc-Comtois: Fràntche-Comté; Franco-Provençal: Franche-Comtât), administrativní region 
a tradiční provincie východní Francie. Skládá se ze současných departmánů: Doubs, Jura, Haute-Saône and 
Territoire de Belfort.Mezi důležitá města patří Besançon (historické i současné hlavní město), Belfort, a 
Montbéliard, Dôle (hlavní město před dobytím Ludvíkem XIV), Vesoul, Arbois („hlavní město vína“) a Lons-le-
Saunier (hl. město Jury). 
2 Fridrich I. Barbarossa (Rudovous) (* asi prosinec 1122 – † 10. červen 1190, řeka Salef u Seleukie - dnešní 
Silifke, Turecku), římský císař (1152 – 1190) z rodu Štaufů, syn Fridricha II. Švábského, a Judity dcery 
bavorského vévody Jindřicha Černého z rodu Welfů. 
3 Ludvík XI. (* 3.července 1423 Bourges – † 30.srpna 1483 Plessis-les-Tours), francouzský král (1461 – 1483) z 
dynastie Valois. 
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½ 16. stol). I přes tyto persekuce občané města Ludvíkovi XI. vzdorovali, což zapříčinilo, že 

jim zakázal jak opravovat poničené domy, tak i stavbu nových domů. Nicméně jeho syn Karel 

VIII. 4 vrátil r. 1493 Comté Habsburkům a Dôle brzy opět stouplo na pozici hlavního města. 

Od r. 1494 zde sídlí účetní komora Franche-Comté. V letech 1493-1678 Dôle spolu 

s Franche-Comté patří Habsburkům. 

 

II. Zlatý věk – 16. – 17. století 

Tato perioda je obdobím velké prosperity a rovněž výstavby - v 1. ½ 16. stol. (kolem r. 1530), 

císař Karel V.5 město v 

podstatě znovu vystavil a 

opevnil. Právě tehdy byl 

postaven kolegiátní kostel, 

stejně tak zesílená obranná 

zeď města s několika bastiony. 

Mezi architekty a umělce 

jejichž zásluhou byl uveden 

renesanční styl do města patřili: Denis Hugues le Rupt, Jean Rabicant a Guillaume Lulier6. 

Rozvoj a vliv Dole, zejména jeho role sídla parlamentu, univerzity a vlády, stoupal až do 

francouzské anexe. Za třicetileté války, konkrétně roku 1636 bylo město obléháno princem 

Condé7. 

Parlament byl založen vévodou Burgundským z rodu Valois když zdědili Comté 

r.1384. Vykonával nejvyšší spravedlnost, měl hlavní vliv v politice, ekonomice, diplomacii a 

vojenských záležitostech země. Nehledě na jednoho nebo dva členy aristokracie se skládal 

hlavně z právníků a odborníků na právo z řad obchodníků. 

Univerzita byla založena v roce 1423, brzy si získala pověst znamenité úrovně své 

právnické fakulty. Přednášky navštěvovalo okolo 800 studentů včetně mnoha mladých mužů 

                                                 
4 Karel VIII. (* 30. června 1470 v Amboise – † 7. dubna 1498 tamtéž), francouzský král z rodu Valois vládnoucí 
v letech 1483–1498. Jeho otcem byl král Ludvík XI., matkou Charlotta Savojská. 
5 Karel V. (* 24. února 1500 v Gentu – † 21. září 1558 v San Jerónimo de Yuste, Extremadura) byl králem 
španělským (jako Carlos I., 1516–1556), císařem římským (1519–1556), vévodou burgundským (1506–1556) a 
arcivévodou rakouským (1519–1521). 23.8.1556 postoupil svému synu Filipu II. španělský trůn a svému bratru 
Ferdinandovi císařskou hodnost. Díky novým državám, které získalo Španělsko v Americe, mohl Karel V. 
prohlašovat: „Nad mojí říší Slunce nezapadá“. Byl posledním císařem Svaté říše římské, jenž byl korunován 
papežem (korunovace, kterou provedl Kliment VII., však již neproběhla v Římě, jak bylo nezbytné ve 
středověku, ale v Bologni). 
6 Další informace je možno nalézt v publikaci - Jean-Pierre Jacquemart: Architectures comtoises de la  -
Renaissance : 1525-1636. Franche-Comté 2007. 
7 Louis II de Bourbon, princ de Condé (* 8.září 1621 – † 11. listopadu 1686) byl nejoslavovanější zástupce 
Princes de Condé a jeden z oslnivých generálů 17. století. - “velký Condé”. 
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z ciziny ( - pro zahraniční studenty bylo obvyklé mít tzv „Valentines“ což znamenalo mladé 

místní dívky, které jim pomáhaly zdokonalovat jejich francouzštinu). Škola v Dôle 

produkovala právníky, zajišťující jak právnické záležitosti tak také spolehlivé poradce císaře, 

kteří pozvolna nahradili členy aristokracie. 

Náboženský život vzkvétal také, z Dôle se stal vůdčí opěrný bod Protireformace pod vedením 

Filipa II. Španělského8, zaníceného římského katolíka. Byly vystavěny kostely, kláštery a 

další církevní stavby, které můžeme obdivovat do dnešních dnů. 

V roce 1676 byly centrální úřady přesunuty do Besançonu9, o dva roky později, tedy r. 1678, 

byl tamtéž přesunut jak parlament tak, o tři roky poté (r. 1691), i univerzita. 

 

III.  Obléhání r.1636 a dobytí města Francouzi 

Francie se pokusila anektovat Comté, jehož důležité postavení bylo obnoveno za vlády 

Ludvíka XIII.10 a jeho kancléře Richelieua11. V r.1636 princ z Comté12, otec „Velkého 

Condé“ začalo obléhání Dôle. Francouzští vojáci si podmanili město a použili nedávno 

vyvinuté těžké bomby, které skrze střechy a poschodí, rozbíjely celé budovy. Ale dokonce 

ještě po třech měsících byli Francouzi přinuceni se stáhnout v důsledku statečného odporu 

obyvatel města. Toto neočekávané vítězství Dôle znamenalo znovu potvrzení jeho pozice 

nezávislého hlavního města (epizoda vešla do místní legendy a ještě dnes si ji lidé připomínají 

např. udatnost Ferdinanda de Rye13, guvernéra Comté a arcibiskupa Besançonu, který se měl 

stát srdcem i duší odporu sužovaných obyvatel města. 

Nicméně v letech 1668 a 1674 vojsko Ludvíka XIV.14 znovu zaútočilo na Dôle, které nakonec 

podlehlo a město i okolí byly r. 1678 oficiálně anektovány Francií. Besançon se stal hlavním 

městem Franche–Comté a Dôle „jen“ jako sídlo parlamentu a univerzity. 

 
                                                 
8 Filip II. Španělský - Filip II. Habsburský, zvaný El Prudente, Moudrý (* 21. května 1527 – † 13. září 1598) byl 
král španělský (1556–1598), neapolský a sicilský (1554–1598), anglický (spoluvládce Marie Tudorovny, 1554–
1558), portugalský (1580–1598) a chilský (1554–1556) a vévoda burgundský (označován jako Filip V. 
Burgundský). Byl synem Karla V. a Isabely Portugalské. 
9 Besançon - město na východě Francie, hl. m. regionu Franche-Comté, a hl. m. depártmentu Doubs. 
10 Ludvík XIII. (* 27. září 1601 Fontaeinebleau - † 14. květen 1643 Saint German en Laye) byl králem Francie a 
Navarry. Byl nejstarším synem Jindřicha IV. Navarrského a Marie Medicejské. Francouzskou politiku v této 
době významně ovlivňoval Ludvíkův první ministr kardinál Richelieu. 
11 Armand Jean du Plessis - kardinál Richelieu (* 9. září 1585 Paříž - † 4. prosince 1642), francouzský šlechtic, 
duchovní, a státník, byl prvním ministrem francouzského krále Ludvíka XIII. v letech 1624 - 1642. 
12 Jinřich II Bourbon (*1.září 1588 – † 26.prosince 1646) stal se princem Condé krátce po svém narození, po 
smrti otce Jinřicha I. Oženil se s Charlottou z Montmorency v roce 1609 a měl 3 děti: Anne Genevieve Bourbon-
Condé (1619-1679), 12 Louis II de Bourbon – Velký Condé (1621-1686), Armand of Bourbon, (1629-1666). 
13 Ferdinand de Rye (Girard de Rye), arcibiskup 1599 – 1636. 
14 Ludvík XIV. Veliký - řečený Král Slunce – Roi Soleil; (* 5. září 1638 Saint-Germain-en-Laye – † 1. září 1715 
Versailles) byl francouzský král z rodu Bourbonů vládnoucí v letech 1643–1715. Jeho otcem byl král Ludvík 
XIII., matkou Anna Rakouská ze španělské linie Habsburků. Ludvík XIV. panoval plných 72 let. 
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V roce 1814 se uskutečnil přechod Rakušanů přes Doubs15 a roku 1870 bylo město 

shromaždištěm dobrovolníků Garibaldiho16. Rok poté 21. 1. 1871 Dôle obsadil generál 

Manteuffel17 a tím bylo dobyto Němci. 

 

 

 

MĚSTO DÔLE 

Klidné provinční městečko se nachází v půli 

cesty z Besançonu do Dijonu18 v údolí řeky 

Doubs. Čedičové domy se zamřížovanými 

přízemními okny vyplňují uzoučké uličky 

vedoucí k rozlehlé budově kostela Notre-

Dame, okolo kterého se staré město 

seskupuje. Mnoho z těchto domů 

pocházejících z 15. – 18. století má zajímavé 

detaily. Jedná se např. o znaky nade dveřmi, 

věže, podloubí skryté ve dvorech, odlišné typy 

stavebního kamene nebo dřeva na schodišti, 

studny, sochy, niky již zmíněné tepané mříže, 

balustrády a další. 

Paty města svlažuje kanál Rhone – Rýn a podél jeho břehu se pod kostelem táhne úzká rue 

Pasteur, kde se nachází rodný dům Luise Pasteura19 Veškeré dění v Dôle se soustřeďuje mezi 

Grande-Rue – táhnoucí se od mostu nahoru – a place Grévy. Na horním konci Grande-Rue 

čeká rozkošné náměstí aux Fleurs s fontánou a zábavnou bronzovou sochou Les Trois 

Comméres (Tři drbny). 

 

                                                 
15 Doubs je departement ve Francii, který je pojmenovaný podle stejnojmenné řeky, region Franche-Comté. 
16 Giuseppe Garibaldi (* 5. července 1807 Nice − † 2. června 1882 Caprera) byl vůdcem vlastenců v partyzánské 
válce proti rakouské a francouzské armádě na území Itálie v letech 1848-49 a 1851. Úspěšně dobyl Sicílii i 
Neapol a napomohl vytvořit zárodek Italského království. 
17 Edwin Freiherr von Manteuffel (* 24. února 1809 – † 17. června 1885) byl německý generál polní maršál 
známý svým vítězstvím ve Francouzsko – Pruské válce. 
18 Dijon - 245 m n. m - město na východě Francie v departmentu Côte-d'Or a regionu Burgundsko. Nedaleko 
města pramení řeka Seina. 
19 Louis Pasteur (* 27. prosince 1822, Dole – † 28. září 1895, Villeneuve-l´Etang) byl francouzský biolog, 
chemik a lékař, jeden z nejvýznačnějších vědců 19. století. Člen Francouzské akademie přírodních věd, 
Francouzské akademie lékařských věd a Francouzské akademie. Vystudoval chemii na École Normale Superiére 
a Sorboně. Zakladatel nových vědeckých oborů stereochemie, mikrobiologie a imunologie, objevitel vakcín proti 
sněti slezinné a vzteklině. 
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Kolegiátní kostel Notre – Dame – od roku 1951 bazilika po vysvěcení Monseigneurem 

Roncallim20 - je datován do 16. století. – byl budován v letech 1509 – 1586 - flamboyantní 

gotika21. Symbolizuje vzestup Dôle z popela po r.1479 /viz/. Je v klasickém tvaru latinského 

kříže Kostel sám nabízí harmonické proporce a patří mezi nejzajímavější církevní stavby v 

regionu Franche-Comté. Jedná se o největší architektonický element v krajině, zvláště 

masivní zvonice (vysoká 75 m.) která, mimo jiné, nabízí krásný výhled. Tympanon nad 

severním vchodem skvostně zobrazuje Pannu Marii s dítětem mezi dvěma anděly. Velikost 

vnitřního chrámu je pozoruhodná, lze zde pozorovat čisté střízlivé linie bez nadměrné 

výzdoby stylu pozdní gotiky před nástupem renesance. 

Kostel byl vybaven a vyzdoben díky místním 

církevním hodnostářům. Obsahuje již některé renesanční 

prvky - obdivuhodné práce z polychromního mramoru. 

Charakteristické motivy které užívaly umělecké dílny v Dôle 

jsou např. listoví, kružba, ptactvo – toto můžeme nalézt 

na varhanech či na kazatelně (Denis Hugues le Rupt ) nebo 

také na kropence. Sochy apoštolů proti pilířům na obou 

stranách kněžiště byly realizovány „Burgundskou 

školou22“ – na konci 15. stol. Obdivuhodné dřevěné 

vyřezávané varhany, umístěné na kůru postaveném v 16. stol. Denisem le Rupt, pocházejí 

z 18. století a jsou jedny z ojedinělých příkladů tohoto typu ve Francii. Jejich tvůrcem byl 

Karl Joseph Riepp23, a s potěšením můžeme konstatovat, že se dochovaly prakticky 

v neporušeném stavu. 

 

Kaple - 1609-1614, Hugues le Rupt – postavená pro „Svatou hostii z Faverney24“ – v r. 1608 

kostel ve Faverney shořel, ale monstrance a Sv. hostie přestály oheň neporušené a od té doby 

jsou uchovány v Dôle. 

 

                                                 
20 Blahoslavený Jan XXIII. (* 25. listopadu 1881 Sotto il Monte, Itálie – † 3. června 1963 Vatikán), vlastním 
jménem Angelo Giuseppe Roncali, byl 261. papežem katolické církve (1958-1963). Mezi nejdůležitější činy 
jeho pontifikátu náleží svolání 2. vatikánského koncilu a vydání encykliky Pacem in terris, které mu ve spojení s 
diplomatickými aktivitami přineslo přezdívku Papež míru. 
21 Flamboyantní gotika – období pozdně gotické architektury charakterizované kružbou napodobující šlehající 
plameny (plaménková). 
22 burgundská škola – hlavním dílem byl klášter v Cluny, velký vliv této školy na Loiře a jihu. 
23 Karl Joseph Riepp (* 24. ledna 1710 v Eldernu u Ottobeuren - † 5. května 1775 v Dijonu), německý stavitel 
varhan. 
24 http://www.1000questions.net/fr/Faverney/Faverney.html 
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Bývalá jezuitská kolej - Collége de l´Arc - s knihovnou (40 000 svazků) – Jezuité tuto školu 

založili r. 1582, tato byla později spojena s univerzitou. Kaple, v současnosti odsvěcená, je 

charakteristická bohatým zdobením, renesančním sloupovím, zvýšenými arkádami oblouky 

podepírajícími figury andělů v letu. 

 

 

 

OSOBNOSTI SPJATÉ S DÔLE 

 

Generál Malet25, bratranec Rouget de Lisla26, který se narodil v Dôle a ztělesňoval typický 

příklad „hraběte“. Byl to neústupný, nezávislý intelektuál jenž miloval soupeření a přihlásil se 

k republikánství. 

Patřil mezi nejdůležitější terče pro Napoleonovo podezření a nakonec byl uvězněn v Paříži, 

naposled v r. 1808. Během noci z 23. na 24. října 1812 Malet uprchnul spolu s několika 

stoupenci a dokázal získat místní posádky, několik ministrů i městskou radnici pod svou 

kontrolu. Tímto se pokusil se o státní převrat. Nakonec byl 29. 10. 1812 spolu se svými 9 

druhy zavřen a zastřelen. 

 

Velký vědec Louis Pasteur se narodil v Dôle 27. 12. 1822. Jeho otec Joseph Pasteur byl 

seržantem v císařské armádě, ale po pádu Napoleona byl propuštěn a vrátil se k předchozímu 

řemeslu koželuha. Oženil se r.1816 a Jeanne-Etiennette Roqui. R. 1821 rodina opustila Dôle 

usadivší se v Arbois27. 

Velký vědec se na vrcholu své slávy vrátil do Dôle 24. července 1883 kvůli odhalení plakety 

na svém rodném domě. Tehdy pronesl děkovnou řeč, ve které především vyjádřil vděčnost 

svým rodičům. 

 

Spisovatel a romanopisec Marcel Aymé28 (1902 – 1967) byl poslán v 7 letech z malého města 

Villers–Robert29 v regionu Bresse30 ke své tetě do Dôle. Ve škole byl proslulý svým 

                                                 
25 Claude François de Malet (* 28. června 1754, Dole - † (popraven) 29. října 1812). Francouzský generál, 
představující neúspěšný republikánský převrat proti Napoleonovi. 
26 Ženijní důstojník Claude Joseph Rouget Rouget de Lisle (někdy také Rouget de l'Isle) († 1836) - složil v noci z 
25. na 26. dubna 1792 ve Štrasburku pochod pro francouzské jednotky hájící východní hranice země proti 
rakouským intervenčním jednotkám. Původně tedy Chant de guerre de l'Armée du Rhin (Bojová píseň rýnské 
armády), je od 30. července 1792 zvána Marseillaisou, která byla 14. července 1795 prohlášena za státní hymnu. 
27 Arbois měto v depártmenu Jura ležící v nadmořské výšce 350 m.n.m. 
28 Marcel Aymé [eme], francouzský prozaik a dramatik (* 29. března 1902 v Joigny - † 14. října 1967 v Paříži). 
Autor komicko-satirických románů, fantastických povídek a fraškovitých dramat. Po úspěšné povídce Zelená 
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uličnickým chováním, i přes to ale okolo 17 roku získal školní vysvědčení. Specializoval na 

matematiku a odešel do Paříže studovat na inženýra. Chatrné zdraví ho přimělo opustit studia 

a vrátit se zpět do Dôle. Zde napsal roku 1926 svou první novelu Brûlebois. Jeho talent byl 

rychle rozpoznán, takže r. 1929 byl oceněn Prix Renaudot31 za jeho La table aux Crevés. Poté 

následovaly práce jako La Jument Verte (Zelená kobyla) a La Vouivre. 

Dôle je sugestivně zachyceno v Aymeho novelách a některé části města tak vyvolávají 

vzpomínky na jeho práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                         
kobyla se plně věnoval literatuře, v níž se spotánní satirou, s moudrou naivitou, fantazií a humorem útočil na 
směšnost průměrného světa, který je ovládán až příliš vědomým pokrytectvím. Zájmem o lidový jazyk a uměním 
krátkých a úsečných textů se zařadil k nejoriginálnějším prozaikům své doby. Česky vyšlo například Ulice beze 
jména, Rodinný domek, Cesty školáků, Rozvětvený paroháč, Mlýn na podzemní řece, Pohádky kocoura Moura.  
29 Villers-Robert francouzské město v departmánu Jura, region Franche-Comté. 
30 Bresse, ve východní části Francie. Provincie je situováno do Rhône-Alpes regionu mezi Bourgogne a Juru. 
31 The prix Renaudot (také zvaná "cena Théophraste Renaudot") je literární ocenění které bylo poprvé uděleno r. 
1926 kritiky na základě rozhodnutí poroty ceny prix Goncourt. 
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