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Provincia Severné Porýnie - Vestfálsko (2. etapa)  

Tour de France 2017 odštartovala v Nemecku. Túto poctu si vyslúžilo mesto Düsseldorf, 

kde jazdci absolvovali krátku štrnásť kilometrovú časovku. Mesto je v rebríčku najväčších 

nemeckých miest na siedmom mieste. Jeho populácia presahuje mierne 600-tisíc obyvateľov, 

z toho jedna šestina sa narodila mimo územia najväčšej ekonomiky Európy. Žije tu veľa 

Grékov, Talianov a nájdete tu tiež najväčšiu európsku komunitu Japoncov. Prvá písomná 

zmienka o meste pochádza z roku 1135, no rybárske sídla tu stáli už v 7. storočí. Najväčší 

rozmach zaznamenal Düsseldorf za čias priemyselnej revolúcie, počas ktorej sa jeho veľkosť 

viac ako zdvojnásobila. Naopak, najväčšiu horkosť si prežilo počas roku 1943. V rámci 

bombardovacej kampane RAF mali miestni obyvatelia možnosť prehliadnuť si stovky 

a stovky bombardérov... Útok bol z vojenského hľadiska úspešný, značne poškodil nemecký 

priemysel, ktorý už nemohol pracovať tak ako pred tým, no vyžiadal si viac ako 20-tisíc 

mŕtvych. Mesto sa však spamätalo. Obnova prebiehala údajne v extrémne rýchlom tempe 

a prejavila sa tak typická nemecká nátura. 

 

Na Slovensku je známe súperenie Banskej Bystrice so Zvolenom či Bratislavy a Košíc. 

Rovnaké spory zažíva aj Düsseldorf. Mesto sa bije o čo najväčšiu prestíž s Kolínom nad 

Rýnom. V prospech mesta, kde odštartuje 104. ročník Starej dámy, hovoria viaceré veci. Je 

akýmsi hlavným nemeckým mestom telekomunikácií. Zo štyroch veľkých nemeckých 

spoločností, ktoré poskytujú takéto služby, tu sídlia dve. Tiež tu nájdeme tretie najväčšie 

komerčné letisko v krajine.  

 

Pokiaľ máte radi pivo, v reštauráciách vám určite ponúknu Altbier. Či je lepšie ako tie naše 

slovenské, musí posúdiť každý sám. Za návštevu ale stojí karneval, ktorý sa usporadúva vždy 

v novembri. Je to farebný a hlučný sprievod ulicami mesta, spojený s rôznymi kultúrnymi 

a zábavnými programami. Na svoje si v meste prídu aj ženy, Düsseldorf je v Nemecku čosi 

podobné ako náš Trenčín. Hlavné mesto módy. Nespočetné množstvo módnych prehliadok 

prinášajú vždy nové trendy. Prvú prechádzku po mólach tu modelky zažili už v roku 1949. 

Mnohé kúsky si môžu nie len ženy kúpiť na vyhlásenej ulici Königsalle, kde nájdete 

pravdepodobne tie najdrahšie veci, aké je možné dostať. Ak vám začne po prechádzke touto 

ulicou škvŕkať v bruchu, k spomínanému pivu vám v reštauráciách ponúknu miestnu 

špecialitu Sauerbraten. Ide o akýsi steak, ktorý sa pár dní marínoval v octe a koreninách. 

Kvôli japonskej menšine, ktorá tu žije, si prídu na svoje aj milovníci ázijskej kuchyne.  

 

Düsseldorf je hlavným mestom provincie Severné Porýnie - Vestfálsko. Táto spolková 

republika je najľudnatejšia, najzápadnejšia a v Nemecku štvrtá najväčšia. Rozprestiera sa na 

ploche viac ako 34-tisíc kilometrov štvorcových. Je základňou nemeckého priemyslu 

a narodilo sa tu viacero známych osobností. Kto už by nepoznal Ludwiga Van 

Beethovena, Wilhelma Conrada Röntgena či športovcov Michaela Schumachera 

a Mesuta Özila?  
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Provincia Liége (2. etapa)  

 

Druhá etapa Tour de France do Francúzska ešte nezavítala. Z Nemecka sa plynulo prehupla 

do Belgicka, Valónska a do provincie Liége, Lutyšsko alebo Lutych. Ide o najvýchodnejšiu 

časť Belgicka o rozlohe viac ako 3800 kilometrov štvorcových, kde žije viac ako jeden milión 

obyvateľov. Delí sa na štyri menšie okresy a miestni sú naozaj kozmopolitnou zmesou 

Francúzov, Nemcov, Valónov či Flámov. Až do roku 1920, kedy bola prijatá Versaillská 

zmluva hovoriaca o potrestaní Nemcov za rozpútanie prvej svetovej vojny, patrilo územie 

práve Prusom. Hlavným mestom je Liége. Územie obývali už Rimania, ktorí si tu postavili 

jednu z množstva osád. Prvá písomná zmienka o meste pochádza r roku 705 a k Belgicku sa 

celé územie pripojilo celkom neskoro, až v roku 1830 po tamojšej revolúcii. Mesto nie je 

veľké. Jeho aglomerácia je približne taká veľká ako naše hlavné mesto počas pracovného 

dňa, samotné mesto neprekročilo hranicu 200-tisíc trvalých osadníkov. Medzi jeho partnerské 

mestá patrí Aachen, česká Plzeň, ale tiež poľský Krakov. Zo športu spomenieme futbal 

a miestny Stantard Liége, no a samozrejme kráľovnú ardénskych klasík Liége-Bastogne-

Liége.  

 


