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Department Morhiban (5. 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 je ich 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.   

 

Department Finistére (5. etapa) 

Na Slovensku je to Záhorská Ves v okrese Malacky, vo Francúzsku je to department 

Finistére. Hovoríme o najzápadnejšom kúte Francúzska. Department vznikol v roku 1790 a 

etymológia jeho názvu má korene v latinčine. V "mŕtvom jazyku" je to Finis Terra, čo sa dá 

preložiť ako koniec zeme. V bretónskom jazyku hovoríme o "konci sveta". Samozrejme, za 

týmto výbežkom v Atlantiku sa svet nekončí... A koniec sveta nie je ani tento kus Francúzska, 

v ktorom žije viac ako 900-tisíc obyvateľov. Jeho ekonomika je založená na 

poľnohospodárstve, zväčša ide o spracovanie potravín. Svojou prítomnosťou poctilo 

department aj francúzske námorníctvo, ktoré tú má svoju základňu. Je to logické, Finistére je 

veľmi strategicky umiestnené. Vojenský priemysel má ale silné postavenie aj iným 

spôsobom. V meste Brest má svoju centrálu spoločnosť DCNS, ktorá sa špecializuje na 

námornú obranu a morské obnoviteľné zdroje. Má bohatú tradíciu, založili ju už v 17. storočí. 

V súčasnosti zamestnáva po celom svete viac ako 13-tisíc ľudí. Department sa tiež môže 

pochváliť mestom Roscoff. Maličké mestečko má svoj vlastný prístav, z ktorého sa vďaka 

trajektu dostanete priamo do Veľkej Británie či Írska. Kultúru zase reprezentuje mesto 

Carhaix, kde sa každoročnej v polovici júla koná významný hudobný festival Vieilles 

Charrues. Ide o jednu z najväčších európskych akcií zameranú na hudbu. Každoročne ho 

navštívi viac ako 200-tisíc turistov. Samotný región reprezentuje hlavné mesto Quimper. 

V asi 64-tisícovom meste nájdeme nádhernú starobylú katedrálu, ale môžeme tu tiež zažiť 

festival Cornouaille, ktorý predstavuje starú bretónsku hudbu, tanec a kultúru ako takú. 

 


