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Department Aube (7. 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. Mesto má 60-tisí obyvateľov a sídli tu rezidencia firmy 

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

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

sieti kanálov, ktoré mali zadržiavať vodu na hasenie.  

 

Department Côte-d΄Or (7. etapa) 

 

Konečne department, ktorý nie je pomenovaný po rieke. Nie je však pomenovaný ani podľa 

iného geografického útvaru či už pohoria, konkrétneho vrchu alebo čohosi podobného. Tento 

department má svoj názov omnoho prozaickejší. Vymyslel ho v roku 1789, teda v roku kedy 

vznikol, člen národného ústavodarného zhromaždenia Charles-André-Rémy Arnoult, 

ktorý sa inšpiroval jeseňou a vinohradmi. Názov v podstate znamená zlatý odtieň vinohradov 

počas jesenných dní. Krása. Z histórie departmentu môžeme spomenúť rakúskych vojakov, 

ktorí tu pobudli od roku 1815, teda od bitky pri Waterloo, až do roku 1818. V departmente 

žije okolo 530-tisíc obyvateľov, ktorí sa tlačia na 8800 kilometroch štvorcových. Oblasť je 

popredným pestovateľom vína a ešte poprednejším výrobcom vín. Najlepšie vína akými sú 

Pinot noir či Chardonnay sa vyrábajú práve tu. Okrem toho, aký by to bol hot-dog bez 

horčice? Ak máte radi práve Dijonsku, ste na správnom mieste. Kombinovať tieto dve 

špeciality ale neodporúčame. 

Hlavným mesto departmentu, ktorého názov znie ako zbierka básní, je čuduj sa svete mesto 

Dijon. Počas druhého svetového konfliktu bolo toto mesto bombardované a zničené. 

Spojenci ho oslobodili v roku 1944. Tamojšiu synagógu pred zbúraním zachránil starosta Kir, 

ktorému sú miestni veľmi vďační. Počas Karibskej krízy existoval plán operácie, podľa 

ktorého mala mesto v prípade vypuknutia konfliktu medzi Západom a Východom obsadiť 

naša československá armáda. Tú mala potom nahradiť armáda červenej farby. Našťastie sa 

miestni s našimi vojakmi nestretli. Mesto Dijon má partnerské vzťahy s viacerými 

zaujímavými európskymi veľkomestami. Či už s macedónskym Skopje, ruským 

Volgogradom alebo rumunským Klužom.    


