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Department Ille-et-Vilaine (7. etapa) 

Departmentt 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, a siaha 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 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 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 taktiež 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 Mayenne (7. etapa)  

V poradí 53. department leží vo vnútrozemí Francúzska. Má asi 310-tisíc obyvateľov 

a hlavným mestom je Laval. Územie departmentu akoby kopírovalo pravidelný obdĺžnik. 

Jeho názov je odvodený od rieky, ktorá územím preteká a vytvorila tak vhodné podmienky 

na pestovanie plodín. V departmente príroda vytvorila sústavu jaskýň Saulges, ktoré sú 

okrem iného zaujímavé aj maľbami a rytinami na stenách, ktoré pripomínajú slávnu jaskyňu 

v Lascaux. Za prírodou ale nezaostali ani ľudia, v obci Pontmain sa postavil nádherný 

chrám Notre-Dame-de-Pontmain, ktorý je známym pútnickým miestom. Z ešte 

dávnejších dôb sú to stredoveké hrady Bois Thibaut, Laval či Montecler, ktoré si 

pamätajú ešte slávnu storočnú vojnu medzi Francúzskom a Anglickom. Kultúrny 

a spoločenský život sa sústredí najmä v hlavnom meste Laval, kde nájdeme veľké množstvo 

múzeí, napríklad umenia a archeológie, múzeum vedy či naivného umenia. V meste sa tiež 

konajú kultúrne podujatia v duchu jazzovej hudby. Department v začiatkom 19. storočia 
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postihla epidémia cholery, našťastie sa z toho obyvatelia Mayenne dostali. Asi najslávnejším 

mužom, ktorý v Mayenne pôsobil bom kardinál Mazarin. Získal titul vojvoda z Mayenne. 

Kardinál bol prvým ministrom kráľovi Ľudovítovi XIV., ktorý je známy ako Kráľ Slnko a dal 

vybudovať známy Versailles. V oblasti sa narodil aj Ambroise Paré, ktorý je považovaný 

za otca modernej chirurgie. Volali ho aj chirurg na bojisku, pretože pôsobil práve medzi 

vojakmi na fronte a aj vďaka takýmto pacientom vymyslel mnoho nástrojov, vďaka ktorým 

chirurgovia pomáhajú pacientom dodnes. Ako posledného spomenieme kňaza zo 16. storočia 

Grandiera, ktorý bol upálený za predchodcu Mazarina, kardinála Richelieuho.  

 

Department Sarthe (7. Etapa) 

Department s poradovým číslom 72 sa volá po rieke Sarthe, ktorá má 313 kilometrov. Na 

porovnanie, náš Hron má necelých 300. Vznikol v roku 1790 a má 570-tisíc obyvateľov. 

Priemysel je tu založený na jeho chemickom a textilnom odvetví. Hospodárstvo sa veľmi 

nemôže spoľahnúť ani na turizmus. Susedné departmenty obmýva Atlantik, Sarthe však už 

nie. Preto tu má najsilnejšie postavenie poľnohospodárstvo. Výnimkou je hlavné mesto Le 

Mans. Žije tu asi 150-tisíc obyvateľov, no keby sme k tomuto číslu prirátali aj tých, ktorí žijú 

v jeho aglomerácii, pôjde o takmer polovicu obyvateľstva celého územia. Ide o poriadne 

staré mesto, prvé správy o ňom pochádzajú ešte z časia Rímskej ríše. Ako dôkaz o tom 

svedčí aj miestny amfiteáter. K mestu má blízky vzťah aj známy tenista Jo-Wilfried 

Tsonga. Narodil sa tu. Le Mans je ale predovšetkým mesto motošportu. Od roku 1923 sa tu 

konajú svetoznáme preteky pre vytrvalostných pretekárov. 24 Le Mans. Rýchle autá a s ním 

spojené všetky záležitosti ovplyvňujú mesto viac, ako čokoľvek iné. Mesto sa tiež môže 

pochváliť futbalovým a basketbalovým tímom, celý department dokonca cyklistickými 

pretekmi Circuit Cycliste Sarthe. Ide o preteky na úrovni Okolo Slovenska, ktoré v roku 

2018 vyhral Guillaume Martin z tímu Wanty - Groupe.  

Department Orne (7. Etapa) 

Orne sa nachádza na polceste medzi Bretónskom a Parížom. Je súčasťou Normandie, veľké 

vylodenie spojencov v roku 1944 si však pamätať nemôže, nemá totiž prístup k moru. 

Hovoríme o kopcovitých terénoch, ktoré sú tiež chránené. V roku 1975 tu založili regionálny 

národný park Normandie-Maine a v roku 1998 známejší regionálny národný park Perche. 

Ešte známejší je však percherský kôň. Najznámejšie konské plemeno Francúzska sa 

vyšľachtilo z arabských koní. Percheron je veľký, statne stavaný kôň, ktorý je podľa 

chovateľov poslušný a dá sa ľahko vycvičiť. Department Orne, ktorý je pomenovaný podľa 

rieky, má široké spektrum možností turizmu. Kopcovité terény schovávajú čisté a husté lesy, 

ale tiež zaujímavé výhľady a meandre rieky Orne. Na svoje si tu prídu aj milovníci jedla. 

Slávny je Normandský Camembert, ktorý je vyrobený z kravského mlieka, je mäkký a má 

mierne slanú chuť. Pokiaľ nemáte radi syr, môžete ochutnať čierny puding alebo rôzne 

ovocné nápoje z miestnych sadov. Po väčšine tu pestujú jablká a hrušky. No a známe je aj 

maličké mestečko Bagnoles-de-l΄Orne, ktoré sa môže pochváliť kúpeľmi. Liečia tu 

reumatické problémy, problémy so žilami či gynekologické ťažkosti. Počet obyvateľov 

departmentu atakuje hranicu 300-tisíc obyvateľov, jeho hlavným mestom je 26-tisícové 

Alençon.  
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Department Eure-et-Loir (7. etapa) 

Spojenie dvoch riek dalo Francúzsku názov pre department, ktorý je 28. v poradí. Vznikol 

v roku 1790 a má asi toľko obyvateľov, koľko má naša Bratislava. Jeho ekonomika stojí 

a padá na poľnohospodárstve. Vo veľkom sa tu pestujú obilniny a olejniny. Vo výrobe repky 

a hrachu patrí department dokonca medzi francúzskych lídrov. Z priemyslu spomenieme 

farmaceutickú, drevársku či gumárenskú sekciu, ale hlavne Cosmetic Valley, ktoré sa 

nachádza v blízkosti hlavného mesta departmentu Chartes. V podstate ide o kalifornské 

Silicion Valley v kozmetickom vydaní. V športovom svete tu dominujú stolný tenis, hádzaná 

a squash. Medzi slávnych rodákov patrí francúzsky kráľ Hugo Kapet, ktorý panoval 

Západofranskej ríši koncom desiateho storočia. Narodila sa tu tiež slávna Madame de 

Pompadour. Čosi by o nej vedel povedať iný francúzsky kráľ. Ľudovít XV. Hlavným 

mestom je spomínané Chartes. Je známe vďaka svojej veľkolepej katedrále, ktorá je 

považovaná za najkrajšiu a najlepšie zachovanú gotickú katedrálu vo Francúzsku a Európe. 

Je súčasťou kultúrneho dedičstva UNESCO. Asi 40-tisícové mesto by sme mohli nazvať 

"slovenským Rímom" nachádza sa tu mnoho kostolíkov a chrámov, s ktorými sú spojené aj 

mnohé púte. Najznámejšia je tá, ktorá spája katedrálu v Chartes s katedrálou Notre-Dame 

v Paríži. Meria takmer sto kilometrov.  

 

 


