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Department Pas-de-Calais (9. etapa)  

Department dostal pomenovanie podľa Calaiskej úžiny, ktorá spája Severné more 

s Lamanšských prielivom, ale oddeľuje tiež Britániu od Francúzska. V najužšom bode má len 

33 kilometrov a za dobrého počasia sa môžu Francúzi s Britmi na diaľku pozorovať. A to aj 

bez ďalekohľadu. Na oboch stranách vytvorila príroda nádherné útesy. Vo Veľkej Británii sú 

to Doverské útesy, ktoré sa nazývajú aj biele a vo Francúzsku útesy Cap Gris Nez. Ide  

veľmi strategické miesto, čo si ľudia všímali aj počas histórie. Po Storočnej vojne, ktorú 

vyhrali Francúzi, ostalo toto územie aj naďalej pod patronátom Britov. A bolo to tak až do 

16. storočia. Počas Prvej svetovej vojny sa v blízkosti hlavného mesta Arras odohrali tvrdé 

boje Britov proti Nemcom, pričom sa pri Vimy Ridge vyznamenali Kanaďania. Pri Vimy sa 

preto nachádza najväčší pamätník v Európe postavený na počesť padlým Kanaďanom. 

V bitke pri Arras zahynulo na oboch stranách do 300-tisíc vojakov. Department sa dostal 

do povedomia aj počas Druhej svetovej vojny. Práve tu sa mali vylodiť spojenci a práve tu 

mal nastať koniec začiatku. Tak ako to tvrdil Churchill. Išlo ale o lesť, o takzvanú operáciu 

Fortitude. Briti chceli (a aj oklamali) Nemcov, ktorí si mysleli, že sa vylodia práve tu. 

Operácia bola úspešná, možno práve kvôli nej sa vydarilo aj skutočné vylodenie sa 

v Normandii. Department Pas-de-Calais sa v minulosti spoliehal na ťažbu uhlia, 

v súčasnosti ide o veľmi vyspelý región, ktorý je husto osídlený. Žije tu takmer jeden a pol 

milióna obyvateľov. Hlavným mestom je spomínané Arras, ktoré má 50-tisíc obyvateľov 

a narodil sa tu Maximilien Robespierre, teda jedna z najväčších postáv francúzskej 

revolúcie. Najväčším mestom je však Calais. Ani toto mesto nie je extrémne veľké, má asi 

80-tisíc obyvateľov, no je veľmi zaujímavé. Práve tu sa totiž nachádza známy Eurotunel, 

ktorý spája pevninskú Európu s Britskými ostrovmi. Medzi jeho partnerské mestá patrí aj náš 

Bardejov.  

 

Department Nord (9. etapa) 

Department sa nazýva aj "ďalekým severom Francúzska". Samozrejme, ide o nadnesené 

pomenovanie, pravdou však ostáva, že department Nord je najľudnatejší z celého 

Francúzska. Žije tu 2,6 milióna ľudí. Vznikol v roku 1790 a dlhé roky sa tu ťažilo uhlie. Ťažba 

postupne ustala a keď poklesla aj výroba v textilnom priemysle, začali ekonomické, 

ekologické, ale aj sociálne problémy. Tento department teda môže byť príkladom toho, ako 

to nerobiť u nás na Slovenku, na Hornej Nitre... Nachádza sa tu mesto Dunkirk, ktoré je 

veľké asi ako náš Prešov. Je však omnoho známejšie. Práve z tamojších pláži evakuovali 

počas jari v roku 1940 státisíce britských a francúzskych vojakov do bezpečia. Nemci túto 

evakuáciu brali ako ohromné víťazstvo, dokonca aj samotný Churchill chladno poznamenal, 

že evakuáciami sa vojny nevyhrávajú, no duch Dunkirku ostal a pomohol ku konečnému 

víťazstvu. Hlavný mestom departmentu je Lille. Samotné mesto má 230-tisíc obyvateľov 

a nie je väčšie ako naše Košice, no s metropolitnou oblasťou sa toto číslo prehuplo cez jeden 

milión obyvateľov. Ide o piate najväčšie metropolitné územie Francúzska. Po Paríži, Lyone, 

Maseille a Toulouse. Narodil sa tu veľký generál a štátnik Charles de Gaulle, ale tiež 

známy futbalista Raphaёl Varane, ktorý hráva za slávny Real Madrid. 


