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Hautes-Alpes (18. etapa)  

 

Department s poradovým číslom päť dostal pomenovanie podľa najväčších európskych 

veľhôr. Pre našinca je názov tejto oblasti zaujímavou slovnou hračkou s rýmovaním. 

Department Hautes-Alpes vznikol v roku 1790 spojením bývalej provincie Dauphiné 

a severnej časti provincie Provence. Z histórie stojí za zmienku začiatok 19. storočia, teda 

obdobie vo Francúzsku patriace Napoleonovi. Ako vieme z dejepisu, Napoleona vyhnali po 

prvý raz na ostrov Elba, odkiaľ ušiel a vrátil sa, aby získal nazad svoju moc a silu. Cesta 

kadiaľ išiel, sa dnes možno aj trochu ironicky nazýva Route Napoleon. No a jeho trasa viedla 

aj cez náš department. Napoleon činil podobne ako kedysi slávny Hanibal. Department má 

5500 kilometrov štvorcových a počet obyvateľov činí takmer 140-tisíc. Ten je teda dosť 

nízky, tento fakt ale zapríčiňuje hornaté územie. Dlhé roky sa počet miestnych veľmi 

nehýbal, potom prišiel prvý svetový konflikt a obyvateľov ubudlo. Nasledoval ale nárast, a to 

hlavne vďaka cestovnému ruchu. Samotní návštevníci, ktorí tú míňajú svoje peniaze sú aj 

hlavným, a vlastne aj jediným zdrojom do departmentovej kasy. Turistika do značnej miery 

závisí od lyžovania, ale tiež od ďalších radovánok. Počas leta lákajú alpské scenérie 

návštevníkov z celého sveta. Tí si tu môžu užiť plachtenie, horolezectvo či letecké športy. 

Samozrejme, náročné stúpania často využívajú aj organizátori Tour de France, čiže vždy 

počas leta tu zavítajú aj tisícky cyklistických fanúšikov. Hlavným mestom departmentu je 

Gap. Býva tu zľahka nad 40-tisíc obyvateľov a v roku 2002 dostalo honor alpské mesto roka. 

V inak veľmi hokejovom meste sa narodil známy viacnásobný majster sveta v rally 

Sebastian Ogier.    

 

Department Alpes-de-Haute-Provence (18. etapa)  

 

Dlhokánsky názov oddelenia akoby naznačoval pohnutú históriu hľadania názvu pre tento 

department. Samotný vznikol už v roku 1790, tak ako mnohé, vtedy sa ale volal Nord-de-

Provence. Neskôr sa tento názov asi zunoval a prešlo sa na štýlovejšie Basses-Alpes. Toto 

meno padlo do uší asi aj Mussolinimu, ktorý ho so svojimi vojskami od novembra 1942 do 

septembra 1943 okupoval. Neskôr, teda konkrétne v apríli 1970 dostala oblasť konečný 

názov Alpes-de-Haute-Provence. Hospodárstvo oblasti je závislé na rastlinnej výrobe. Vo 

veľkom sa tu odlesňovalo, čo malo za následok minimum úrodnej pôdy. Pšenica a vinice sú 

tu nedostatkovým tvarom. Vína je tu naozaj málo, ale vraj je o to lepším. V pôde predsa len 

čosi rastie. Hľuzovka. V južnej časti departmentu sa tiež dopestujú pomaranče, moruše 

a olivy. Hlavne tie sú tu v nadbytku a dobre sa s nimi obchoduje. Možno ani nie tak so 

samotnými olivami, ako s olejom z nich. Samotné hospodárstvo tiež ťaží z turistického ruchu, 

a to hlavne počas zimy. Vraj až 75 % pracovných pozícií je v oblasti vytvorených len vďaka 

turistom. Z gastronómie spomenieme čierny puding s pórom či levanduľový med. Zvláštne 

kombinácie, ktoré dokážu vymyslieť asi len Francúzi.  

Hlavným mestom je Dignes-les-Bains. Podobne ako jeho department, aj mesto má veľmi 

zaujímavý názov. Má asi 17-tisíc obyvateľov a nachádzajú sa tu termálne kúpele, ktoré liečia 

ochorenia dýchacích ciest, ale tiež reumatizmus. Od roku 2002 sa tu tiež pravidelne v máji 

koná festival mestskej kultúry a hudby, ktorý má všetky druhy kultúry či hudby priniesť čo 

najväčšiemu počtu ľudí.  


