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Department Ain (9. etapa) 

 

Ďalší department, do ktorého sa cyklisti pozrú je Ain. Pomenovanie dostal podľa prítoky 

rieky Rhôny, menšej rieky Ain. V oblasti našli inšpiráciu autori filmov o Asterixovi 

a Obelixovi. V oblasti totiž začali galské vojny. A dedinu, ktorá sa bráni proti mohutnému 

rímskemu vojsku pozná každé dieťa i dospelý. Department bol ako mnohé ďalšie vytvorený 

v roku 1790. Počet obyvateľov sa pohybuje okolo úrovne 620-tisíc obyvateľov a hlavným 

mestom je 40-tisícove mesto Bour-en-Bresse. To bolo povýšené na slobodné mesto už 

v roku 1250 a s mestom je úzko spätý Savojský rod. Medzi partnerské mesta patrí talianska 

Parma. Mesto sa pokojne môže zaradiť medzi športové. Dôkazom sú mnohé športové kluby 

a podujatia, ale aj rodáci s slávni športovci. Jedným z nich je aj Julien Benneteau. 

Francúzsky tenista, ktorý je pravidelným reprezentantom v Davisovom pohári. Nežnejšie 

pohlavie zastupuje futbalistka Peggy Provost, ktorá hrá na poste obrancu alebo skôr 

obrankyne. Ako posledného spomenieme Pierre-Luca Périchona. Francúzsky cyklista, 

ktorý štartuje priamo na Tour de France. V deviatej kapitole Starej dámy tak môžeme 

očakávať cyklistu Fortuneo – Vital Concept v úniku. Podpora na domácich cestách mu 

chýbať nebude. 

 

Department Savoie (9. etapa) 

 

Department Savoie sa k Francúzsku pripojil na základe zmluvy podpísanej v Turíne v roku 

1860. Názov pochádza z latinského názvu sapaudia alebo sabaudia, čo v preklade znamená 

pôda. Oddelením preteká rieka Isére, na ktorej sa vytvorili dve jazerá. Prvým je Lac du 

Bourget. Toto je najväčšie a najhlbšie jazero v celom Francúzsku. Druhým je Lac 

d΄Aiguebelette. Toto zase pre zmenu patrí medzi najčistejšie, a to vďaka zákonom z roku 

1976. Tieto zakazujú akékoľvek použitie motorového člnu či iných vodných dopravných 

prostriedkov. Podľa obchodnej komory v hlavnom meste departmentu 50% bohatstva Savoie 

pochádza z turistického ruchu. Ročne ho navštívi niekoľko miliónov turistov. Turizmus sa tu 

rozvíja už od konca 19. storočia. Nájdeme tu slávne lyžiarske stredisko Val-d΄Isére. 

Ekonomika sa tiež opiera o prírodné bohatstvo. Hovoríme o nerastných surovinách, hlavne 

rudy či z vodnatých riek a veľkých jazier, na ktorých je vybudovaných niekoľko vodných 

elektrární. Samozrejme nechýba ani poľnohospodárstvo, z ktorého môžeme spomenúť najmä 

chov kráv. Vyrába sa tu niekoľko syrov, napríklad Beaufort, Savoie Gruyére, Tamié či 

Reblechon. No a k syru patrí víno, ktoré tu taktiež nájdeme. Z departmentu sú známe aj 

jablká a hrušky, ktoré majú zvláštnu chuť. Možno preto, že sú pestované v alpskom údolí. 

V departmente nájdeme aj mesto Albertville, kde sa v roku 1992 konali ZOH.  

Počet obyvateľov sa pohybuje okolo úrovne 424-tisíc, čiže asi ako naša Bratislava 

s priľahlými dedinkami. A keď hovoríme o hlavnom meste, politickým, kultúrnym 

a hospodárskym centrom Savoie je Chambéry. To má približne 60-tisíc obyvateľov 

a k významným osobnostiam mesta patrí napríklad Olivier Giroud, francúzsky futbalista 

hrajúci za Arsenal Londýn či Francios Sevez. Tento chlapík bol francúzskym kapitánom už 

počas prvej svetovej vojny a počas tej druhej podpísal v Remeši nemeckú kapituláciu. 

V Chambéry žil počas krátkeho obdobia aj známy filozof Jean-Jacques Rousseau.  


