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Department Eure-et-Loir  

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.  

 

Department Eure 

Oblasť Francúzska, ktorá menom náramne pripomína spoločnú európsku menu, dostala pomenovanie 

podľa rieky Eure, ktorá meria takmer 230 kilometrov. Department vznikol podobne ako 82 iných 

departmentov v roku 1790 po zákone prijatom ešte v roku 1789. Z histórie ešte môžeme spomenúť pobyt 

pruských vojakov. Stalo sa tak v legendárnom roku 1815, kedy porazili Napoleona. Po druhý raz 

a definitívne. S Napoleonom mali miestni patálie aj v roku 1851, kedy sa na scénu dostal synovec 

Napoleona, Napoleon III. Potom ako chcel (a napokon sa mu to aj podarilo) vytvoriť po vzore svojho 

strýka druhé francúzske cisárstvo, vyhlásil v departmente výnimočný stav. Veselo sa tu zatýkali jeho 

odporcovia alebo prívrženci republiky. Ide o zalesnené územie, ktoré pretína okrem rieky Eure aj rieka 

Seina. A práve táto tu vytvára romantické zákutia podobné tým, ktoré vytvára Malý Dunaj u nás na 

Slovensku. Tieto zákutia boli veľkou inšpiráciou aj pre svetoznámeho maliara Claudeho Moneta. 

Konkrétne nádherné záhrady či sady v meste Giverny. Vraj si toto malé mesto vyhliadok počas cesty 

vlakom, a tak sa sem v roku 1881 aj so svojou rodinou presťahoval. Okrem maľovania miloval jedlo a svoju 

záhradku, v oboch záľubách mu department Eure pomohol svojou charakteristikou. V roku 1926 tu ako 86-

ročný aj zomrel. Spoločne so svojou ženou je tu dokonca pochovaný. Hlavným mestom 600-tisícového 

departmentu je Évex, ktoré má 50-tisíc trvalých občanov a pýši sa katedrálou, ktorá akoby kopírovala 

náročné obdobie celej Normandie. Raz prekvitala, inokedy trpela kvôli vojnám.  

 

Department Seine-Maritime 

Department s poradovým číslom 76 sa kedysi volal Siene-Inférieure. Zmenilo sa to až v roku 1955, kedy 

dostal názov oblasti dnešnú podobu. Má relatívne vysoký počet obyvateľov. Žije tu viac ako 1,2 milióna 

ľudí, čo je ale pochopiteľné, ide totiž o oblasť, kde sa najslávnejšia Francúzska rieka vlieva do mora. 

A pobrežné oblasti sú medzi ľuďmi vždy veľmi obľúbené. Po porážke Napoleona viaceré francúzske územia 

obsadili Prusi, toto si však zobrali pod patronát Briti. V druhej polovici 19. storočia sa tu začala priemyselná 

revolúcia. Prišli sem textilné podniky, začalo sa s hutníctvom, ale tiež so stavbou námorných stavieb. Počas  
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druhej svetovej vojny tu každý tŕpol. Department totiž obsadili Nemci a ľudia sa oprávnene obávali, že prvé 

tu sa môžu vylodiť spojenci z Británie. Miestni hovoria zaujímavým dialektom. Volá sa Cauchois a patrí 

medzi východné dialekty normandského jazyka. Hlavným mesto je starodávne mesto Rouen, ktorého 

mapa sa využila pri hre Call of Duty 3. Mestu sa niekedy hovorí ako Hamburg Západu či Gotické Atény. 

V roku 1431 tu upálili Janu z Arku a v roku 1866 sa tu narodil držiteľ Nobelovej cenu za medicínu 

Charles Niccolle. Jeho doménou bol týfus a miestami jeho výskumu boli zákopy prvej svetovej vojny, kde 

sa mu žiaľ, výborne darilo. Počas stredoveku sa považovalo za jedno z najväčších a najvzdelanejších miest 

Európy. V súčasnosti má asi 110-tisíc obyvateľov, pričom počet obyvateľov v metropolitnom území sa 

prehupol cez 650-tisíc.  

 

Department Oise 

Department Oise sa nachádza len 35 kilometrov od Paríža. Je pomenovaný podľa rieky, ktorá vyviera 

v Belgicku, avšak už po dvanástich kilometroch prechádza do Francúzska. Táto rieka pomenovala hneď dva 

departmenty. Okrem Oise aj oblasť Val-d΄Oise, ktorá má poradové číslo 95. My však ostaneme pri prvom 

menovanom. Ten má číslo 60. Miestni sa niekedy nazývajú aj ako Isariens, pretože spomínaná rieka sa po 

latinsky volá Isara. V obci Plailly sa nachádza zábavný park pre deti s názvom Park Astérix. Deti sa tu 

zabavia s Aterixom i s jeho "silnejším" kamarátom Obelixom,  Rimanmi, Galmi, Egypťanmi či Starými 

Grékmi. Všetko je postavené na obľúbenej rozprávke Asterix a Obelix. Park bol otvorený v roku 1989 

a najväčšiu krízu zažil o tri roky neskôr. V neďalekom Paríži totiž otvorili Disneyland, ktorý znížil starému 

parku návštevnosť o tridsať percent a čo je horšie, o 19 % klesla logicky aj jeho tržba. Department sa 

chválil aj svojimi cyklistickými pretekmi. V roku 1936 vzniklo Tour de l΄Oise. V roku 2000 sa názov zmenil 

na Tour de Picardie, avšak kvôli viacerým problémom organizátorov v roku 2016 z cyklistického 

kalendára tieto preteky vypadli. Posledným víťazom stal Nacer Bouhanni. Vyhľadávaným artiklom 

departmentu je aj historický zámok Château de Chamtilly, v ktorom sa nachádza jedna z najkrajších 

galérií vo Francúzsku s názvom Musée Condé. Hlavným mestom je 55-tisícové Beauvais, kde sa narodil 

Arnaud Démare momentálne jazdiaci za FDJ.  

Department Somme 

Rieka Somme sa akoby neoddeliteľne spája s Prvou svetovou vojnou podobne, ako department Somme 

s vojnami ako takými. Oblasť zažila rímske dobývanie, Storočnú vojnu, náboženské vojny, vojnu v roku 

1870, ale i obe svetové vojny. Hlavne však tú prvú. Bitka na rieke Somme je jedna najkrvavejších 

a najzbytočnejších počas celých štyroch rokov. Padlo viac ako milión mužov, a to ako na strane Nemcov, 

tak aj na strane Francúzov a Britov. A skončila v podstate bez víťaza... Dá sa však povedať, že predsa len 

pomohla k ukončeniu vojny. Nemecká armáda sa po takmer pol roku trvajúcej bitky rozhodla 

pre neobmedzenú ponorkovú vojnu, vďaka ktorej vstúpili v roku 1917 do vojny aj Američania. Department 

má v súčasnosti 570-tisíc obyvateľov a bohatú tradíciu tu má jutový priemysel. Ide o textilné vlákno, ktoré 

sa získava z rôznych druhov jutovníkov. Tieto rastliny sa nachádzajú len tropických oblastiach a musia sa 

tak dovážať. V oblasti sa usporadúva veľa festivalov, ktoré sú rozdelené tak, aby sa vždy čosi dialo. Festival 

vtákov, filmový festival s filmami zo živočíšnej ríše, festival orgánovej hudby, festival metálovej hudby, ale 

aj festival keltských nocí. Vyberie si každý. Hlavným mestom je Amiens, ktoré má asi 130-tisíc obyvateľov. 

Patrí medzi najšportovejšie mestá vo Francúzsku. Narodil sa tu Jules Verne, súčasný francúzsky prezident 

Emmanuel Macron, ale pôsobil tu tiež svätý Martin, po ktorom je pomenovaný Dóm v Bratislave. Práve 

v Amiens sa odohrala príhoda, kedy sa podelil o plášť s bedárom. 


