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Department Moselle (4. etapa)  

 

Department Moselle bol prvý francúzskym územím, ktorý privítal Tour de France na 

domácom území. Názov dostal po rieke, ktorá tadiaľ preteká a je prítokom rieky Rýn. Vznikol 

v roku 1790 po revolúcii podobne ako ďalších 82 takýchto departmentov. Po francúzskej 

porážke v roku 1871 pripadlo územie Prusku, a tak department až do roku 1919 neexistoval. 

Bujaré obdobie si department prežil aj počas druhej svetovej vojny. Žije tu veľká časť 

nemecky hovoriaceho obyvateľstva, a tak mnohí z nich kolaborovali s nacistickým Nemeckom 

a mnohí vstúpili do Wehrmachtu. Vznikali tu tiež ostrovy miestneho odporu podobne ako 

u nás. Department oslobodili napokon americké vojská. Ešte pred tým však stihli ich 

bombardéry zničiť značnú časť infraštruktúry s domami miestnych. Hospodárstvo oblasti je 

silno priemyselne orientované. Ťažilo sa tu uhlie, neskôr sa vyrábala oceľ. V 20. storočí sa 

prešlo sa sofistikovanejšie odvetvie a vybudovala sa tu jadrová elektráreň Cattenom. 

V poslednom období sa snaží radnica prilákať aj turistov, vybudovali sieť hotelov, cyklistické 

trasy, turistické chodníky a iné služby, ktoré čoraz viac a viac turistov bude využívať. 

Lákadlom pre nich budú a sú zámky, kaštiele a hrady, ktoré tú rástli ako huby po daždi. 

Vlastne ako v celom Francúzsku. Počet obyvateľov presahuje asi o 50-tisíc jeden milión. Asi 

každý jeden ich obyvateľ, určite po dovŕšení osemnástich rokov, ochutnal miestne víno 

a navštívil operu v hlavnom meste departmentu Metz. Ide o jednu najstaršiu operu nie len 

vo Francúzsku, ale aj v Európe. Výstavba budovy začala ešte v roku 1732 a presne v tom 

istom storočí aj začala svoje pôsobenie. Kapacita opery s názvom Théatre de Metz 

Métropole je 750 miest. Samotné mesto má asi 120-tisíc obyvateľov a pôsobí tu futbalový 

klub FC Metz, ktorý hrá v najvyššej futbalovej lige. Okrem toho tu funguje aj hokejový, 

hádzanársky klub a tradíciu tu má aj petanque. Medzi partnerské mestá patrí mesto 

Džambala v Kongu, ale tiež Hradec Králové v Čechách. 

 

Department Meurthe-et-Moselle (4. etapa)   

 

Etapa plynulo prejde do departmentu Meurthe-et-Moselle, ktorý je pre zmenu 

pomenovaný po riekach dvoch. Meurthe a Moselle. História departmentu je úzko spätá 

s departmentom Moselle. Keď v roku 1871 prehrali Francúzi vojnu s Prusmi, niektoré 

dovtedy francúzske územia sa presunuli pod nemeckú správu. Tie časti, ktoré zostali, sa 

presunuli pod správu novovzniknutého departmentu Meurthe-et-Moselle. Ekonomika je 

opäť zameraná na druhý sektor, teda na priemysel. Vo veľkom sa tu ťažilo železo, soľ, ale 

tiež vápenec. Zo súčasnosti stojí za zmienku veľká fotovoltaická elektráreň, ktorú otvorili 

v roku 2012. Na území veľkom 5250 kilometrov štvorcových žije okolo 830-tisíc obyvateľov. 

Hlavným mestom je Nancy. To má viac ako 100-tisíc trvalých osadníkov a vo Francúzku je 

to 37. najväčšie mesto. Na porovnanie, 37. najväčšie mesto na Slovensku je Senica. Nancy je 

známe univerzitné mesto a jeho tri námestia nájdeme aj na zozname kultúrneho dedičstva 

UNESCO. Kruté chvíle zažilo mesto počas prvého svetového konfliktu, kedy bolo viackrát 

delostrelecky ostreľované nemeckými vojskami, čo spôsobili veľké materiálne škody. Mesto 

je silno spojené aj s Českom. Na miestnej univerzite študoval spisovateľ Jozef Heyduk, 

univerzita tiež usporadúva kurzy českého jazyka a v meste sa nachádza honorárny konzulát 

Českej republiky. Podľa mesta je pomenovaná aj objavená planétka v roku 1993.  


