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Department Haute-Garonne (14. etapa) 

 

Svedkom tohtoročnej Tour bol aj department Haute-Garonne. Department vznikol 

v revolučnom roku 1790 z pôvodnej provincie Languedoc. Dôležitú úlohu v oblasti 

zohrávajú práve Pyreneje. Vytvorili tam množstvo jaskýň a jaskynných systémov. Ak však 

radšej obľubujete výšky, právu tu si prídete na svoje. Veľa vrchov presahuje výšku 3000 

metrov a nájdeme tu teda veľa pekných scenérií. Vďaka horskej turistike, ale aj iným 

aktivitám spojených práve s horami, a to najmä s lyžovačkami, sa darí aj miestnej 

ekonomike. Na tak malo území akým department Haute-Garonne je, tu nájdeme hneď tri 

klimatické pásma. Mierne, horské a subtropické pri Stredozemnom mori. A práve more je 

ďalším faktorom turizmu v regióne.  

Department má v súčasnosti 1300-tisíc obyvateľov a hlavným mestom je Toulouse. Po 

Paríži, Marseille a Lyone je to štvrté najľudnatejšie francúzske mesto. Pochádza z neho 

viacero známych či menej známych, no o to zaujímavejších ľudí. Tak napríklad taký Antoine 

Crozat bol prvý guvernérom Louisiany a neslávne sa preslávil s obchodom s otrokmi. Na 

konci vlády Ľudovíta XIV. bol označovaný za najbohatšieho človeka v Paríži. Ďalším 

zaujímavým človekom je José Cabanis, ktorý dostal v roku 1966 prestížnu Renaudotovu 

cenu za literatúru. Cena sa udeľuje už od roku 1926 a je pomenovaná po zakladateľovi 

reklamy a francúzskeho novinárstva Theophratovi Reaudotovi. Ako posledného môžeme 

spomenúť určite najznámejšieho rodáka z departmentu. Minimálne pre cyklistických 

fanúšikov takým Jean-Christhope Peraud je.  

 

Department Tarn (14. etapa)  

 

Department Tarn vznikol v roku 1790 a meno získal ako inak podľa rieky Tarn. Tá meria viac 

ako 380 kilometrov a je jedným z hlavných prítokov rieky Garonne. Department síce vznikol 

v spomínanom roku 1790, no prvé ľudské stopy tu nájdené sú staré viac ako pol milióna 

rokov. Teraz bude nasledovať obrovitánsky skok v histórii, a to až do 20. storočia. Počas 

prvej svetovej vojny, konkrétne v roku 1917 vybuchla v meste Castres fabrika na výrobu 

munície. Je veľkým šťastím, že si táto udalosť vyžiadala "len" štyroch mŕtvych. Pri 

obrovských škodách na majetku je to ozaj zázrak. Počas druhého svetového konfliktu patrila 

oblasť pod správu mesta Vichy. Počet obyvateľov atakuje číslo 280-tisíc a rozloha číslo 5800 

kilometrov štvorcových. Zaujímavá je príroda. Teda pre našinca ani veľmi nie, pretože je 

veľmi podobná s tu našou, čo ale v podstate zaujímavé je. Ekonomike sa darí predovšetkým 

vďaka poľnohospodárstvu a živočíšnej výrobe, ale tiež priemyslu, ktorý je sústredený do 

okolia miest. Živočíšna výroba je premietnutá aj do gastronómie. Známa je predovšetkým 

Lacaune šunka, ktorá sa pridáva vraj do mnohých jedál. Okrem mäsa tu môžete ochutnať 

aj kvalitný kozí syr, ktorý zapijete určite sladkými a šumivými vínami. Zo športového sveta 

treba určite spomenúť rugby. Tento šport skrátka do regiónu patrí a tím Olympic Castres 

patrí vo Francúzsku medzi to najlepšie, čo môžete nájsť. V hlavnom meste Albi nájdeme tiež 

atletickú dráhu, ktorú využívajú na veľké atletické podujatia. Z ostatných športov 

spomenieme ešte judo a tenis, ale tiež cyklistiku, ktorá je rozšírená vďaka vhodným 

prírodným podmienkam. Hlavným mestom je teda Albi. Má necelých 50-tisíc obyvateľov, je 
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teda o niečo väčšie ako naša Prievidza. Ak máte radi zimu a karneval, prídete si na svoje. 

Vždy počas februára sa na desať dní zmenia ulice mesta na parket zábavy. Zaujímavý je tiež 

gitarový festival vždy na začiatku júla.  

Department Averyon (14. etapa) 

Ďalšia rieka rovná sa ďalší department. Rieka Averyon rovná sa dvanásty department 

Averyon. Department je geograficky veľmi rozmanitý, zaujímavé sú hlboké rokliny vytvorené 

činnosťou riek. Počas histórie bola oblasť známa pod názvom Rouergue, nový názov vznikol 

až na základe francúzskej revolúcie v spomínanom roku 1790. Počet obyvateľov je približne 

278-tisíc. Prvé sčítanie ľudu sa tu však uskutočnilo už v roku 1793. Hlavným mestom je 

Rodez, ktoré založili už Kelti. Mestečko má asi 25-tisíc obyvateľov. Nachádza sa tu národná 

kultúrna pamiatka Katedrála v Rodez. Katedrála je sídlom arcibiskupa a prvá zmienka o 

nej pochádza už zo začiatku 6. storočia. Ak už hovoríme o zaujímavostiach, nemôžeme 

vynechať most v Millau. Nejde o obyčajný most, ale o najvyšší most vo Francúzsku. Jeho 

výška je 270 metrov a patrí do dvadsiatky najvyšších mostov sveta! Asi nikoho neprekvapí ak 

povieme, že prvenstvo v tejto štatistike drží Čína. Náš most v Millau je postavený cez údolie 

rieky Tarn. Most vyšiel na takmer 400 miliónov eur a staviteľ tvrdí, že jeho životnosť bude 

až 120 rokov. Uvidíme, aj stavitelia Titaniku tvrdili, že túto loď ani Boh nepotopí a predsa 

z toho vznikol perfektný film.  

Zo slávnych rodákov spomenieme najmä cyklistov. Jedným je Jules Merviel, ktorý v roku  

1930 vyhral jednu etapu Tour de France a v roku 1935 veľmi nešťastne narazil do zadnej 

časti kamiónu. Našťastie prežil, no stálo ho to dva roky pretekania. Druhým je Gustave 

Garrigou, ktorý dokázal Tour dokonca vyhrať. Stalo sa tak ešte v roku 1911, teda v čase, 

keď bola slávna Grand Tour ešte len vo svojich začiatkoch.  

 

 


