
Regióny Tour de France 2017 (© Cycling-Info.sk)    
 

 

 

Department Isére (17. etapa) 

 

Pre nás tak trochu symbolické číslo 38 patrí departmentu Isére. Číslo, ktoré je pre mnohých 

Slovákov  skutočne už legendárne, vo Francúzsku označuje department pomenovaný podľa 

ďalšieho prítoku Rhôny. Pôvod slova Isére má viacero možných správnych riešení. Jedným 

je, že slovo isar znamená železo, druhou teóriou je, že galské slovo isara znamená rýchly, 

rýchlo. 

 

Má 685-tisíc obyvateľov. Prvé stopy ľudského pobytu na území siahajú do ďalekého praveku, 

cez stredoveký boom hradov a palácov až po druhú svetovú vojnu, kedy územie neobsadili 

prekvapujúco Nemci, ale Taliani. Vďaka tomu tu dodnes žije početná talianska komunita, 

ktorá sa sem presťahovala práve počas tohto obdobia. To trvalo až do zvrhnutia Mussoliniho. 

Ekonomika oblasti je veľmi pestrá. Od poľnohospodárstva, cez turistický ruch až po jadrové 

elektrárne. Francúzsko je svetovou veľmocou v jadrovej energii, no a v Isére sa nachádzaj 

hneď tri areály zaoberajúce sa jadrom. V turistickom ruchu hrá prím hlavné mesto oblasti. 

Hovoríme o 160-tisícovom meste Grenoble. Keď sa vysloví názov tohto mesta, mnohým 

napadne zimná olympiáda. Tá sa tu konala v roku 1968. Medzi partnerské mestá okrem 

iných patrí aj rakúsky Innsbruck. Partnerstvo nadviazali v roku 1964, kedy sa konali ZOH 

v Rakúsku.  

 

Department je teda známy svojimi zimnými radovánkami. Dve lyžiarske strediská Alpe 

d΄Huez a Les 2 Alpes patria medzi desať najlepších vo Francúzsku. Ak vás však predsa len 

veľmi nebaví lyžovať, možno si vychutnáte jazzový festival či festival "voľného letu", ktorý 

zahrňuje skoky s padákom či paragliding. Na svoje si prídu aj nadšenci komédie na filmovom 

festivale, ktorý sa departmente koná každý rok.  

 

 

Department Savoie (17. etapa) 

 

Nasledujúcou zastávkou v ceste do Paríža bola 73. francúzska oblasť Savoie. Región 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.  
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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.  

 


