
Regióny Tour de France 2018 (© Cycling-Info.sk) 
 

Juraj Pivarči, Cycling-Info.sk 
 

 

Department Loire-Atlantique (4. etapa) 

 

Department Loire-Atlantique vznikol v roku 1790. Vtedy by sme ho však našli pod názvom 

Loire-Inférieure. Dnešný názov dostal department až v roku 1957. V minulých storočiach 

patrila oblasť Bretónskemu vojvodstvu. Je to logické, hlavným mesto je Nantes, ktoré sa 

považovalo za hlavné mesto aj v Bretónsku. Počas druhej svetovej vojny však vláda sídliaca 

vo Vichy túto oblasť umelo vytrhla a pričlenila ju do oblasti Pays de la Loire. Druhá 

svetová vojna a aj kolaborantská vláda padli, no vtedy ešte stále department Loire-Inférieure 

sa návratu k Bretónsku domáhal len márne. A nedočkal sa ho ani po mnohých a mnohých 

protestoch, petíciách či prejavoch nevôle. A je otázne, či sa tejto reintegrácie vôbec niekedy 

dočká. V oblasti na hovorí zvláštnym nárečím, ktoré sa nazýva Gallo. Názov pochádza 

z bretónskeho slova gall, čo znamená cudzinec. V podstate ide o akúsi zmes keltských 

a germánskych nárečí s latinčinou. V súčasnosti sa ho môžu miestni študenti učiť i na 

školách, vo všeobecnosti sa však toto nárečie vytráca. Department má 1,3 milióna 

obyvateľov a hlavným mestom je spomínané Nantes. Ide o šieste najväčšie francúzske 

mesto, ktoré má asi 300-tisíc obyvateľov. Vždy ťažilo zo svojej polohy. Až do 18. storočia 

malo Nantes najväčší prístav vo Francúzsku. Dnes je jedným z ťahúňom francúzskej 

ekonomiky, pričom je jeho hospodárstvo založené na turistike či vývoji a výskume. Medzi 

jeho partnerské mestá patrí africký Durban, hlavné mesto Walesu Cardiff či hlavné mesto 

Gruzínska Tbilisi. Nantes je tiež významné mesto športu. Okrem hádzanej, basketbalu, 

futsalu a volejbalu tu prevláda hlavne futbal. Mieste FC Nantes je osemnásobný víťaz 

francúzskej Ligue 1. Klub vznikol v roku 1943. Svoju kapitolu tu napísal aj slovenský brankár 

Ľuboš Kamenár. V meste Nantes však žil aj Jules Verne, ktorého nijako zvlášť 

predstavovať nemusíme.  

 

Department Ille-et-Vilaine (4. etapa)  

 

Departmentu Ille-et-Vilaine má poradové číslo 35. Je pomenovaný podľa dvoch riek Ille 

a Vilaine a má 903-tisíc obyvateľov. Samotné Bretónsko je historické územie, kde si podobne 

ako v regióne Manche prídu na svoje milovníci histórie, a to najmä cirkevnej. Okrem 

gotických chrámov tu však nájdeme aj staré pevnosti a pôvodné kamenné domy obyvateľov. 

A kto vlastne v Bretónsku žije? Zväčša prirodzene Francúzi, no veľká časť sa radí 

k Bretóncom, ktorí sú potomkami Keltov. Práve preto majú miestni o niečo bližšie napríklad 

k takým Írom. A prispôsobila sa tomu aj miestna kultúra. Nájdeme tu škótske gajdy, píšťalky 

či harmoniky, skupinové tance a pivo. Veľká časť územia slúži na poľnohospodárske účely, 

farmy ktoré tu sú, sa väčšinou dedia z generáciu na generáciu. Hlavným mestom oblasti je 

Rennes. V roku 2015 bolo 10. najväčším mestom vo Francúzsku. Jeho história sa píše už viac 

ako dve tisícky rokov, až do keltských čias. V súčasnosti je to významné univerzitné mesto, 

kde študuje viac ako 60-tisíc študentov. Počet obyvateľov sa pohybuje okolo 210-tisíc, no 

s metropolitnými oblasťami sa toto číslo vyšplhá na číslo 700-tisíc. Mesto je s francúzskou 

metropolou spojené s vysokorýchlostnou železnicou TGV, partnerským mestom je okrem 

iných aj české Brno. Rennes je historické mesto s veľkým počtom historických budov. 

Parlement de Bretagne je politickým, ale aj súdnym centrom celého Bretónska. Asi 

najväčšou dominantou je ale Katedrála Saint-Pierre de Rennes. Tiež tu nájdeme mnohé 
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kláštory, zámky, opery, múzeá, divadlá parky alebo oddychové zóny. Miestnu ekonomiku 

ťahá najmä automobilový priemysel. V oblasti má svoje podniky automobilka PSA. Taktiež tu 

nájdeme telekomunikačné či poľnohospodárske firmy. V Rennes je aj  najväčšia ženská 

väznica vo Francúzsku. V meste má svoj domov aj tím Stade Rennais FC, ktorý hrá najvyššiu 

francúzsku ligu. Okrem futbalu tu má korene aj hádzaná či rugby. Z mesta pochádza cyklista 

Daniel Maxime jazdiaci za AG2R, ďalej je to napríklad francúzsky vedec Pierre Jean Robiquet, 

ktorý sa vo svojej práci venoval aminokyselinám, čiže základným stavebným bunkám 

bielkovín. Čosi o tom vedia možno aj cyklisti, strava počas etáp je predsa veľmi dôležitá. Ako 

posledného by sme mohli spomenúť Félixa Dujardina, ktorí sa síce v meste nenarodil, ale 

pôsobil na tamojšej univerzite. Ako biológ sa venoval najmä bezstavovcom a mikroskopickým 

živočíchom.    

  

Department Morhiban (4. etapa) 

 

Departmenty vo francúzsku dostávajú názvy zväčša podľa riek, pohorí, niekedy podľa dvoch 

riek, nájdeme tiež kombináciu rieky s pohorím, či dokonca s oceánom. Podľa zálivu sa však 

volá iba Morhiban. Hovorí sa, že koľko má Fínsko jazier, toľko má Morhiban vo svojom mori 

ostrovov a ostrovčekov. Podľa jednej legendy ich je až 365, na každý deň jeden. Reálne je 

ich však omnoho menej. Niektoré vytŕčajúce kamene sa skrátka ako ostrovčeky brať 

nemôžu. V skutočnosti je ich asi len 30 alebo 40. Podľa sily prílivu a odlivu. Mnohé z nich sú 

v súkromnom vlastníctve, vraj niektoré z nich vlastnia filmové hviezdy... 

Ide o department s poradovým číslom 56. Má asi 740-tisíc obyvateľov a hlavným mestom je 

Vannes. Vznikol v roku 1790 odčlenením sa od Bretónskeho vojvodstva. Vo Francúzsku, ale 

aj vo svete je známe vďaka takzvaným kameňom v Carnacu. Ide o francúzsku obdobu 

oveľa známejšieho britského Stonehenge. Holé, chladné kamene lemujú pobrežie celého 

zálivu a v súčasnosti sú pre miestnu samosprávu nemalým zdrojom finančných prostriedkov. 

Postavili ich pravdepodobne okolo roku 3300 rokov pred Kristom. Podobne ako 

o ostrovčekoch v zálive, aj o týchto kameňoch kolujú rôzne legendy. Môže ísť o vojakov, 

ktorí sa postavili pápežovi a ten ich za trest premenil na kamene alebo rímsku légiu, ktorú 

zastavil legendárny Merlin. Žiaľ, mnohé z nich padli za obeť stavebníkom alebo cestárom. 

Hlavným mestom je spomínané Vannes. Ide o 52-tisícové mesto. Svoju históriu píše už viac 

ako 2-tisíc rokov! V roku 2015 tu štartovala deviata etapa Tour de France. Išlo o tímovú 

časovku, ktorú vyhrali pretekári BMC.   

 

 


