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Provincia Liége (3. 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.  

 

Luxembursko (3. etapa)  

 

Už 104. ročník Tour de France sa na rodnú hrudu veľmi neponáhľal. Po štarte v Nemecku, 

anabáze v Belgicku, sa tretia etapa pozrela aj do minikrajinky Luxembursko. Luxembursko je 

síce malá krajina, ale svojím významom svoj nedostatok dokonalo vynahradzuje. Krajina 

stála pri vzniku Európskej únie, NATO a je tiež zakladajúcim členom Beneluxu. Z európskeho 

pohľadu má Luxembursko neodmysliteľný prínos. Sídli tu Európsky súdny dvor a Európska 

investičná banka. Štátne zriadenie je konštitučná monarchia, počtom obyvateľov pripomína 

Bratislavu. Hlavným mestom je Luxemburg, ktorý je veľký asi ako náš Prešov. História štátu 

sa veľmi tesne spája s Luxemburským hradom. V roku 963 vzniklo Luxemburské grófstvo, 

pričom ho kráľ Karol IV. v roku 1354 povýšil na vojvodstvo. Králi pochádzajúci z tohto 

územia sú úzko spätí aj s našimi dejinami. V škole na hodinách dejepisu sme sa učili mená 

Ján Luxemburský a Žigmund Luxemburský. Luxemburské už veľkovojvodstvo získalo 

samostatnosť až v 19. storočí.  

 

Luxemburská ekonomika je založená takmer výhradne na finančníctve. Táto oblasť tvorí 

v krajine až 46 % HDP. Extrémna sila v bankovníctve podčiarkuje fakt, že v roku 2011 tu 

fungovalo neuveriteľných 144 bánk s ešte neuveriteľnejšími 22 000 pobočkami. Zabudli sme 

napísať, že rozloha Luxemburska činí asi 2600 kilometrov štvorcových. Táto krajinka, proti 

ktorej hrala už niekoľkokrát aj naša futbalová reprezentácia, má bohatou zmesou jazykov. 

Existuje al luxemburčina, ktorú zákonom miestni ustanovili až v roku 1984. Okrem svojho 

jazyka sú úradnými rečami aj francúzština s nemčinou. Pochopiteľne to nejde ani bez 

angličtiny a nájdeme tu aj portugalčinu. Až pätnásť percent populácie je totiž portugalskej 

národnosti. Ako sme písali, hlavným mesto je Luxemburg, ktorý má približne 90-tisíc 

obyvateľov. Je to dopravná križovatka a množstvo bánk či iných inštitúcií ako napríklad 

Amazon, Skype či eBay má sídlo práve tu.  


