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Lot-et-Garonne (11. etapa)  

 

Department pomenovaný po dvoch riekach sa nachádza na juhozápade Francúzska 

v príjemnom pomaly už v subtropickom podnebí s oceánskym vplyvom. Miestni si teda 

užívajú pokojné letá, nie už štyridsiatky ako my, a ešte príjemnejšie zimy, nie ako mínus 

dvadsiatky u nás. Department vznikol v roku 1790. Nenašli by ste tu vysokánske hry, práve 

naopak, mnohé roviny. Práve preto je najväčším hospodárskym ťahúňom v regióne 

poľnohospodárstvo. Ovocinárstvo v podobe sliviek (Slováci by si tamojším obyvateľstvom 

rozumeli), ale tiež v podobe jahôd, paradajok a lieskových orechov. No a asi 

najzaujímavejším ovocím je kivi. Department Lot-et-Garonne je najväčším pestovateľom 

kivi v celom Francúzsku. Tiež sa tu pestuje vo veľkom obilie a chovajú sa domáce zvieratá. 

V početnej prevahe tu nájdete kačice. No a samozrejme, nebolo by to Francúzsko bez viníc 

v rozsiahlych vinohradoch. Ekonomika departmentu tiež stojí a padá na turistickom ruchu. 

Návštevníkov lákajú najmä vidiecke sídla a pokojné riečke zákutia, ktoré vytvárajú 

neopakovateľnú atmosféru. Tiež mnohé golfové ihriská či letné festivaly. Počet obyvateľov 

departmentu je okolo 335-tisíc, pričom ich stále mierne pribúda. Nebolo tomu tak však vždy, 

celé devätnáste storočie mal department veľké problémy. A to odhliadnuc od oboch 

svetových vojen. Hlavným mestom je Agen. Počet obyvateľov mestečka je 32-tisíc a medzi 

je partnerské mestá patrí napríklad španielske Toledo a ruské Tuapce.  

 

Department Landes (11. etapa)  

 

Department vznikol v roku 1790, podobne ako 82 ďalších. Oblasť spojila dve provincie 

Guyenne a Gascony. Počas prvej časti 19. storočia bola veľká časť vresového územia 

nedostatočne neodvodnená, čo sa vo francúzštine povie lande. Odtadiaľ pochádza aj jeho 

názov. Ekonomika je závislá na poľnohospodárstve. Známe sú tamojšie rozsiahle borovicové 

lesy. Tie miestni vysadili, aby zabránili erózii piesočnatej pôdy. Department totiž na svojom 

západnom pobreží "hraničí" s Atlantikom. No a práve s najznečistenejším oceánom zo 

všetkých, súvisí aj ďalší pilier tamojšieho hospodárstva. More ľudia skrátka milujú a Francúzi 

to vedia. Známa je vraj najdlhšia pláž v Európe Côte d΄Argent, ktorá vo veľkom priťahuje 

surferov z celého sveta. Počet obyvateľov departmentu atakuje hranicu 400-tisíc obyvateľov, 

ktorí bývajú na 9200 kilometroch štvorcových. Hlavným mesto je Mont-de-Marsan, ktoré 

má okolo 31-tisíc obyvateľov. Neďaleko mesta má svoju základňu francúzske letectvo okrem 

toho tu funguje aj rugbyový tím a na svoje si prídu i fanúšikovia punk rockovej hudby. 

Konajú sa tu hneď dva festivaly zamerané na tento štýl.   

 

Department Pyrénées-Atlantiques (11. etapa)  

 

Názov departmentu spája dva prírodné monumenty. Prírodu a nevyspytateľné hory. Svoj 

vznik si zapísal do dôb francúzskej revolúcie, no súčasný názov dostal až v roku 1969, kedy 

vstúpila do platnosti vyhláška o zmene názvu. Dôvodom bola nespokojnosť obyvateľoch, 

ktorých si často mýlili s obyvateľmi susedného departmentu Hautes-Pyrénées. V tomto 

departmente začala etapa už včera, no finišovala aj tá dnešná. Počet obyvateľov dosiahol 

v roku 2013 664-tisíc obyvateľov. Department má úzke väzby so Španielskom, žije tu veľa 
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Baskov. V oblasti majú veľmi radi kačky. Gastronómia týkajúca tohto vodného vtáka sa tu 

vypracovala na naozaj vysokú úroveň. Ku kačke bez pochýb patrí aj víno, ktoré tu taktiež 

nájdeme bez akýchkoľvek problémov.  

Hlavným mestom je 84-tisícové Pau. Jednoduchý názov mesta ale neznamená jednoduché 

a ničím zaujímavé mesto. Je celkom malé, a tak sa hustota zaľudnenia vyšplhala na viac ako 

2600 obyvateľov na kilometer štvorcový! Nachádza sa tam hrad z dávneho stredoveku, 

množstvo palácov či kostolov. Partnerské mestá má po takmer celom svete od susedného 

Španielska po ďaleké Japonsko. Z mesta tiež pochádza viacero zaujímavých osobností 

literatúry či športu, jeden z nich je dokonca v jedom smere úzko spätý so Slovenskom. Nie je 

to nikto iný ako Tony Estanguet. O vodnom slalomárovi sa muselo niekoľko nocí snívať 

nášmu Michalovi Martikánovi. Bolo to v Aténach v roku 2004 a po proteste prišiel náš 

reprezentant doslova kvôli pár stotinám sekundy o zlatú medailu z OH. Tá pripadla práve 

rodákovi z mesta Pau Estanguetovi. Okrem neho pochádza z departmentu aj držiteľ 

nobelovej ceny. Je ním René Cassin, ktorý ju dostal v roku 1968 za mier. Pre našinca to asi 

nebolo v tomto roku veľmi podstatné. Podstatný bol však tento rok pre Didiera 

Deschampsa, ktorý počas neho uzrel svetlo nášho sveta. Aktuálny tréner francúzskej 

futbalovej reprezentácie sa s ňou prebojoval už do semifinále domáceho Eura 2016, v ktorom 

sa Francúzi stretli s výberom Nemecka.   

 


