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Department Val-de-Marne (21. etapa)  

 

Posledná etapa na Tour de France znamená už len zábavu a popíjanie šampanského. Teda 

až dovtedy, kým niektorý zo šprintérov nezašípi možnosť víťazstva. Všetko sa začne 

v departmente Val-de-Marne. Department s poradovým číslom 94 je pomenovaný podľa 

rieky Marna. Pri tejto sa na jeseň v roku 1914 odohrala prvá veľká a krvavá bitka Prvej 

svetovej vojny. Straty na oboch stranách sa vyšplhali do státisícových čísel.  

Oblasť nebola uzákonená ako skoro všetky francúzske v roku 1790, ale až v roku 1968, 

pričom sa len uplatnil zákon prijatý už v roku 1964. Počet obyvateľov o dvestotisíc presahuje 

jeden milión. Vo Francúzku je to 10. najľudnatejší department. Pri rozlohe 245 kilometrov 

štvorcových, sa hustota zaľudnenia vyšplhala na viac ako 5-tisíc ľudí na kilometer štvorcový. 

Tomu sa povie masa ľudí. A tomu sa tiež povie aglomerácia Paríža. Na území tejto oblasti 

sa tiež nachádza známe letisko Orly, ktoré za rok 2016 prepravilo viac ako 31-miliónov 

pasažierov a až do vybudovania letiska Charlesa de Gaulla, bolo hlavným parížskym 

letiskom. Dodnes je ale najvyťaženejším letiskom pre vnútroštátne linky.  

Hlavným mestom departmentu je Créteil. Má asi 90-tisíc obyvateľov a od Paríža ho delí len 

jedenásť kilometrov.  

 

Department Essonne (21. etapa)  

 

Poradové číslo 91 dostal department Essonne. Pomenovanie dostal opäť poľa rieky. Riečka 

Essonne nie je veľmi dlhá, jej dĺžka je len zľahka cez 97 kilometrov a je to ľavý prítok jej 

mohutnejšej a známejšej kamarátky Seiny. Formálne bol zriadený v roku 1968 a počet 

obyvateľov sa zastavil na čísle 1 250 000. Zo športového sveta stojí za zmienku hlavne 

International French Open, čo je známe golfové podujatie. Narodili sa tu ale hlavne dobrí 

futbalisti ako Patrice Evra či Thierry Henri. Región Ile-de-France, ktorého je 

department Essonne súčasťou, je najväčší európsky región, čo sa hrubého domáceho 

produktu týka. V podstate ide o to, že tento región produkuje Francúzsku najväčšie 

bohatstvo zo všetkých. Nahráva mu k tomu blízkosť k Parížu samozrejme, ale aj zameranie 

regiónu, ktoré sa dosť podobá tomu v Silicon Valley. Hlavným mestom je 52-tisícové Evry.  

 

Department Hauts-de-Seine (21. etapa)  

 

Department Huats-de-Seine vznikol v roku 1968, kedy sa reorganizovala celá oblasť okolo 

Paríža. Osídlenie oblasti je datované už v dávnom praveku. Hovoria o tom mnohé vykopávky. 

Tie posledné z roku 2003 síce nehovoria o praveku nič, ale našli sa tu pozostatky galského 

pohrebiska. Počet obyvateľov sa pohybuje okolo úrovne 1,6 milióna. Ak nerátame Paríž, ide 

o najmenší department. Spoločne s oblasťami Seine-Saint-Denis a Val-de-Marne tvorí 

okolo Paríža akýsi pás, ktorý sa nazýva malá koruna.  

Department je pochopiteľne pomenovaný po najznámejšej francúzskej rieke, a tak to tu aj 

vyzerá. Nájdeme tu veľa mostov. Tak napríklad most s názvom Neuilly je najväčší mestský 

most v Európe. Nájdeme tu aj najväčší most pre vlaky. Ten sa volá Asnieres.  

Hlavným mestom Hauts-de-Seine je Nanterre. Má približne 92-tisíc obyvateľov. Medzi jeho 

partnerské mestá patrí aj rodisko najlepšieho jazdca na tohto ročnej Tour. Žilina. Nanterre 
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založili pravdepodobne už Kelti, z tohto obdobia pochádza aj jeho názov. Vtedy to bolo 

v podobe Nemoto. Mesto je zo športového hľadiska basketbalové, miestne družstvo Nanterre 

92 hrá najvyššiu francúzsku basketbalovú ligu. Medzi slávnych rodákov sa radia mená ako 

Marcel Gaillard, francúzsky futbalista, ktorý má však už dnes viac ako 90 rokov a poznať 

ho budú len futbalový nadšenci.  Taktiež nadšenci tento raz boxu budú poznať meno Émile 

Bentz. Francúzsky boxerista, ktorý však zomrel už v roku 2010. Ako posledného 

spomenieme francúzskeho herca, no skôr športovca ovládajúceho hneď niekoľko bojových 

umení Yoniho Rocha. Chlapíka sme mohli vidieť vo filme Taxi 4 či v rozprávke o Asterixovi 

a Obelixovi, a to v časti, kde sa vydali do Egypta pomôcť Kleopatre.    

 

 


