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Department Haute-Loire (16. 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.  

 

Department Ardéche (16. etapa)  

Hostiteľským departmentom sa stalo aj Ardéche. História 320-tisícového územia sa začala 

oficiálne písať v roku 1790. Okrem toho stojí z zmienku vplyv Jána Kalvína a jeho reformy. 

A vôbec, celá oblasť bola poznačené bojom za reformáciu viac, ako celé Francúzsko.  

 

Department je pomenovaný podľa rieky Ardéche. Tá ma mnoho prítokov, a tak sa vytvoril 

akýsi vodný systém. Miesto ako stvorené na člnkovanie a kajaky. A práve takéto aktivity si tu 

budete môcť užiť do sýtosti. Či už vplyvom vody alebo prírody ako takej, sa tu tiež vytvorilo 

mnoho vápencových a žulových skál, ktoré sú využívané na športové lezie, a to aj 

v národnom parku Céneves, ktorý do departmentu zasahuje.   

 

Do konca prvého svetového konfliktu bola oblasť známa výrobou hodvábu. Ešte aj dnes tu 

nájdeme pozostatky veľkej výroby, ktorá z veľkej časti smerovala do Číny. Jedna vec však 

Ardéche ostala. Označuje sa za kráľa v produkcie gaštanov v Európe. Takže pokiaľ ich 

nemáte radi alebo dokonca trpíte na ne alergiou, miestnych asi veľmi nepotešíte. Nájdeme tu 

celé plantáže stromov a pestovanie či produkcia rôznych výrobkov z nich je tu hlboko 

zakorenené. V roku 2007 tu chceli ťažiť bridlicový plyn, no odmietavé postoje obyvateľov 

napokon všetko zmenili.  

Hlavným mestom je takmer 9-tisícové mesto Privas, ktoré je označované za mesto 

Hugenotov. V roku 1629 bolo preto aj zničené, no postupne sa obnovilo, aby mohlo dnes 

slúžiť ako centrum pre celý department Ardéche.  
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Department Drôme (16. etapa)  

 

Department Drôme. Pomenovaný je podľa tamojšej rieky a ako mnoho departmentov, 

o ktorých sme už písali, vznikol v roku 1790. A i napriek tomu, že sa v histórii veľakrát menili 

jeho hranice, súčasnú podobu má už viac ako dve stovky rokov. Má približne pol milióna 

obyvateľov. Reliéf oblasti nie je jednotvárny, nachádza sa tu viacero masívov, ktoré však ani 

zďaleka nedosahujú vysoké nadmorské výšky. Práve preto je dnešná etapa po rovine. 

Department patrí medzi veľmi obľúbené turistické destinácie, každoročne h navštívi viac ako 

milión turistov. Tých láka hlavne krokodília farma v Pierrelatte. Ide o ZOO park na rozlohe 

viac ako 1200 metrov štvorcových. Návštevníci majú možnosť sledovať krokodíly, aligátory či 

korytnačky. ZOO bola založená už v roku 1994. Prvotná myšlienka bola skutočne len 

komerčná, no napokon sa z projektu stalo niečo viac. S farmou spolupracujú mnohí poprední 

svetoví vedci. Ak vás zvyknú z dlhých prechádzok bolieť nohy, navštíviť ju neodporúčame. 

Prehliadka trvá dve a pol hodiny.  

 

Okrem turistického ruchu ťaží Drôme aj z poľnohospodárstva. Nájdeme tu viac ako 750 

fariem, na ktorých sa pestujú olivy, pšenica, vinice, no nájdeme tu aj voňavé levanduľové 

polia.  

 

Hlavným mestom departmentu je mesto Valence. Metropola má približne 61-tisíc 

obyvateľov. Sám Napoleon Bonaparte umiestnil v meste delostrelecký pluk. Počas 

druhého svetového konfliktu boli po bombardovaní zničené niektoré jeho štvrte. Bomby 

zhodili spojenci v snahe zničiť mosty cez Rhônu. Celý department zohral tiež dôležitú úlohu 

v odpore proti nemeckým okupantom.  

 

 

 


