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Haute-Marne (6. etapa) 

 

Máme tu ďalší department, ktorý vznikol vďaka francúzskej revolúcii a ďalší department, 

ktorý je pomenovaný podľa rieky Marna. Jej dĺžka je 514 kilometrov a známa je 

predovšetkým vďaka bitke z Prvej svetovej vojny, ktorá sa odohrala v jej tesnej blízkosti. 

Odohrala sa ešte v septembri 1914, teda približne dva mesiace od vypuknutia konfliktu. 

Straty boli obrovské. Na nemeckej strane sa nedožilo konca bitky 220-tisíc vojakov a na 

strane spojencov to bolo 263-tisíc mužov. Porazený ani víťaz jasný nebol, vojna sa vak po 

tejto bitke stala zákopovou a pomalou. Department Haute-Marne je pokojná časť 

Francúzka, kde nenájdeme veľké množstvo turistov či veľké množstvo priemyselných fabrík, 

ale práve pokojné prostredie meandrov rieky láka unavených a uponáhľaných ľudí z miest. 

Hospodárstvo 180-tisícového územia je založené na troch pilieroch. Prvým je drevo, ktoré sa 

ťaží v početných lesoch. Druhým je poľnohospodárstvo, a to agrobiznis alebo vinárstvo 

a tretí pilierom je priemysel. Vyrábajú sa tu komponenty do optického sektoru, nájdeme tu 

tiež textilný priemysel, ale aj tradičnú výrobu príborov. Na území departmentu sa narodil 

Denis Diderot, ktorého história považuje za autora prvej encyklopédie na svete. Pôsobil tu 

tiež a aj zomrel Charles De Gaulle, a to konkrétne v mestečku Colombey-les-Deux-Églises. 

Keď už sme pri mestách, najväčším mestom departmentu je Saint-Dizier, no hlavným 

mesto je Chaumont. Toto je od prvého menšie len o pár tisícok obyvateľov a trvalý pobyt 

tu má nahlásených 23-tisíc miestnych.  

 

Department Aube (6. etapa)  

 

Región Grand Est skrýva ďalšiu rieku. Je ňou rieka Aube, po ktorej je pomenovaný 

department Aube. Jeho poradovým číslom je 10, pričom región s číslom 11 sa volá Aude. 

Francúzi majú zvláštny spôsob pomenovávania vecí. Očividne sa radi hrajú s písmenkami. 

Počet obyvateľov sa zastavil na hranici 305-tisíc obyvateľov a rozloha na čísle 6-tisíc 

kilometrov štvorcových. Až 70-tisíc hektárov z tejto výmery tvorí národný park Orient 

Forest. Je tu vybudovaná sieť športovísk a rekreačných stredísk. Regionálny národný park 

vznikol už v roku 1970 a je jeden z prvých takýchto parkov vo Francúzsku. Prvé dôkazy 

o ľudskej činnosti na území pochádzajú z roku 400 pred Kristom. Z "novších" dejín stojí za 

zmienku rok 843 a Verdunská zmluva, ktorou sa územie definitívne podriadilo francúzskej 

jurisdikcii. Ekonomika departmentu sa už od 19. storočia sústredí na textilnú výrobu, ale tiež 

na vinárstvo a výrobu šampanského. Zo športu môžeme spomenúť futbalový klub Troyes 

AC, ktorý si v sezóne 2017/2018 vyskúša najvyššiu francúzsku ligu. A práve mesto Troyes 

je hlavným mestom celého departmentu. Má 60-tisí obyvateľov a sídli tu rezidencia firmy 

Lacoste. Mesto bolo v stredoveku významným obchodným uzlom, no stredovek priniesol 

mestu aj zatiaľ najväčšiu katastrofu. V roku 1524 tu vypukol devastačný požiar, a to i napriek 

sieti kanálov, ktoré mali zadržiavať vodu na hasenie. 


