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Department Averyon (15. 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.  

 

Department Lozére (15. etapa)  

 

V poradí 48. francúzsky department vznikol koncom 18. storočia. Pomenovanie dostal podľa 

masívu, ktorý je poväčšine zo žuly. Samotný department pripomína iné storočie a vo 

vyspelom Francúzsku pôsobí ako ostrov z časov minulých. Je silno poľnohospodársky 

orientovaný a až 43 % územia, ktoré činí takmer 5200 kilometrov štvorcových, tvoria lesy. 

Z toho až 70 % ihličnanov. Veľkú časť územia tiež zaberajú lúky a pasienky, pričom po 

priemysle nie je ani chýru ani slychu. Hospodárstvo departmentu teda úzko súvisí 

s poľnohospodárstvom alebo živočíšnou výrobou. Tiež tu ale nájdeme turistický ruch 

zameraný na ekoturistiku či jaskyňiarstvo. A i napriek dosť sťaženým podmienkam má 

department Lozére jednu z najnižších nezamestnaností vo Francúzsku! Dôvod je však 

celkom prozaický. Mladí ľudia skrátka odtadiaľ utekajú do väčších a vyspelejších miest, a to 

po celé desaťročia. V Lozére majú svoje korene mnohé francúzske cirkusy a nájdete tu tiež 

veľa zaujímavých druhov zvierat. Možno práve preto pochádza odtadiaľto vynálezca vakcíny 

proti besnote. O tento významný objav sa postaral Pierre Galtier. Počet obyvateľov tohto 

minidepartmentu je o niečo vyšší ako 76-tisíc. Nikoho neprekvapí ani nízka hustota 

zaľudnenia. Tá sa zastavila na pätnástich ľuďoch na kilometer štvorcový. Hlavným mestom 

je Mendel, ktoré má 11-tisíc obyvateľov a vo Francúzsku sa radí medzi najšportovejšie 

mestá vôbec.  
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Department Haute-Loire (15. etapa)  

 

Ďalším pomerne malým departmentom je Haute-Loire. Tento má poradové číslo 43 a patrí 

do skupiny 83 pôvodných departmentov, ktoré sa uzákonili v roku 1790. Oddelenie je 

pomenované podľa rieky Loiry a pokrýva celý jej horný tok. Oblasť bola tvrdo pustošená 

počas rímskej ríše, musela sa brániť pred útokmi barbarských kmeňov. Aspoň že mala 

relatívny pokoj počas svetových vojen. Severná časť departmentu je súčasťou regionálneho 

prírodného parku Livradois-Forez, ktorý je vlastne chráneným územím lesov a tradičnej 

poľnohospodárskej činnosti. A práve poľnohospodárstvo je veľmi dôležité pre tamojšie 

hospodárstvo aj dnes. Z oblasti pochádza Claude-Jean Allouez, ktorý bol slávnym 

misionárom a vraj aj veľmi úspešným. Pôsobil v Amerike a vďaka nemu sa obrátili tisíce 

a tisíce domorodých Indiánov. Je podľa neho pomenované aj jedno mesto nachádzajúce sa 

v štáte Wisconsin. Celý department tiež stojí a padá na turistickom ruchu. V hlavnom meste 

Le Puy-en-Velay sa nachádza krásna katedrála. Od roku 1998 je zapísaná aj do svetového 

kultúrneho dedičstva UNESCO. Pútnici, ktorí chcú absolvovať púť so svetoznámeho mesta 

Santiago de Compostela nachádzajúcom sa v Španielsku, si vraj musia urobiť prestávku 

práve pri tejto katedrále. Katedrála Le Puy, ako sa oficiálne volá, bola pútnickým miestom 

ešte pred časmi Karola Veľkého, takže patrí medzi najstaršie pútnické miesta vôbec. Hlavným 

mestom je teda Le Puy-en-Velay. Má asi 20-tisíc obyvateľov a je známe vďaka svojmu 

vlastnému druhu šošovice, ale tiež jedinečnou čipkou. Z mesta pochádza známa tenistka 

Marion Bartoliová, ktorá v roku 2013 vyhrala slávny Wimbledon.  


