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Department Isére (13. etapa) 

38. Číslo, ktoré je pre mnohých Slovákov už legendárne, vo Francúzsku označuje department 

pomenovaný podľa ďalšieho prítoku Rhôny. Pôvod slova Isére má viacero možných 

správnych riešení. Jedným je, že slovo isar znamená železo, druhou teóriou je, že galské 

slovo isara znamená rýchly, rýchlo. Má 685-tisíc obyvateľov. Prvé stopy ľudského pobytu na 

území siahajú do ďalekého praveku, cez stredoveký boom hradov a palácov až po druhú 

svetovú vojnu, kedy územie neobsadili prekvapujúco Nemci, ale Taliani. Vďaka tomu tu 

dodnes žije početná talianska komunita, ktorá sa sem presťahovala práve počas tohto 

obdobia. To trvalo až do zvrhnutia Mussoliniho. Ekonomika oblasti je veľmi pestrá. Od 

poľnohospodárstva, cez turistický ruch až po jadrové elektrárne. Francúzsko je svetovou 

veľmocou v jadrovej energii, no a v Isére sa nachádzajú hneď tri areály zaoberajúce sa 

jadrom. V turistickom ruchu hrá prím hlavné mesto oblasti. Hovoríme o 160-tisícovom meste 

Grenoble. Keď sa vysloví názov tohto mesta, mnohým napadne zimná olympiáda. Tá sa tu 

konala v roku 1968. Medzi partnerské mestá okrem iných patrí aj rakúsky Innsbruck. 

Partnerstvo nadviazali v roku 1964, kedy sa konali ZOH v Rakúsku. Department je teda 

známy svojimi zimnými radovánkami. Dve lyžiarske strediská Alpe d΄Huez a Les 2 Alpes 

patria medzi desať najlepších vo Francúzsku. Ak vás však predsa len veľmi nebaví lyžovanie, 

možno si vychutnáte jazzový festival či festival "voľného letu", ktorý zahŕňa skoky s padákom 

či paragliding. Na svoje si prídu aj nadšenci komédie na filmovom festivale, ktorý sa v 

departmente koná každý rok.  

 

Department Drôme (13. etapa) 

 

Department je pomenovaný podľa tamojšej rieky a ako mnoho departmentov, o ktorých sme 

už písali, vznikol v roku 1790. A i napriek tomu, že sa v histórii veľakrát menili jeho hranice, 

súčasnú podobu má už viac ako dve stovky rokov. Má približne pol milióna obyvateľov. Reliéf 

oblasti nie je jednotvárny, nachádza sa tu viacero masívov, ktoré však ani zďaleka 

nedosahujú vysoké nadmorské výšky. Department patrí medzi veľmi obľúbené turistické 

destinácie, každoročne ho navštívi viac ako milión turistov. Láka ich hlavne krokodília farma 

v Pierrelatte. Ide o ZOO park na rozlohe viac ako 1200 metrov štvorcových. Návštevníci 

majú možnosť sledovať krokodíly, aligátory či korytnačky. ZOO bola založená už v roku 

1994. Prvotná myšlienka bola skutočne len komerčná, no napokon sa z projektu stalo niečo 

viac. S farmou spolupracujú mnohí poprední svetoví vedci. Ak vás zvyknú z dlhých 

prechádzok bolieť nohy, navštíviť ju neodporúčame. Prehliadka trvá dve a pol hodiny. Okrem 

turistického ruchu ťaží Drôme aj z poľnohospodárstva. Nájdeme tu viac ako 750 fariem, na 

ktorých sa pestujú olivy, pšenica, vinice, no nájdeme tu aj voňavé levanduľové polia. 

Hlavným mestom departmentu je mesto Valence. Metropola má približne 61-tisíc 

obyvateľov. Sám Napoleon Bonaparte umiestnil v meste delostrelecký pluk. Počas 

druhého svetového konfliktu boli po bombardovaní zničené niektoré jeho štvrte. Bomby 

zhodili spojenci v snahe zničiť mosty cez Rhônu. Celý department zohral tiež dôležitú úlohu 

v odpore proti nemeckým okupantom.  

 


