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Department Drôme (14. 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.  

 

Department Ardéche (14. etapa) 

 

Ďalším hostiteľským departmentom je Ardéche. História 320-tisícového územia sa začala 

oficiálne písať v roku 1790. Okrem toho stojí za zmienku vplyv Jána Kalvína a jeho 

reformy. A vôbec, celá oblasť bola poznačené bojom za reformáciu viac, ako celé 

Francúzsko.  

Department je pomenovaný podľa rieky Ardéche. Tá ma mnoho prítokov, a tak sa vytvoril 

akýsi vodný systém. Miesto ako stvorené na člnkovanie a kajaky. A práve takéto aktivity si tu 

budete môcť užiť do sýtosti. Či už vplyvom vody alebo prírody ako takej, sa tu tiež vytvorilo 

mnoho vápencových a žulových skál, ktoré sú využívané na športové lezie, a to aj 

v národnom parku Céneves, ktorý do departmentu zasahuje. Do konca prvého svetového 

konfliktu bola oblasť známa výrobou hodvábu. Ešte aj dnes tu nájdeme pozostatky veľkej 

výroby, ktorá z veľkej časti smerovala do Číny. Jedna vec však Ardéche ostala. Označuje sa 

za kráľa v produkcie gaštanov v Európe. Takže pokiaľ ich nemáte radi alebo dokonca trpíte 

na ne alergiou, miestnych asi veľmi nepotešíte. Nájdeme tu celé plantáže stromov 

a pestovanie či produkcia rôznych výrobkov z nich je tu hlboko zakorenené. V roku 2007 tu 

chceli ťažiť bridlicový plyn, no odmietavé postoje obyvateľov napokon všetko zmenili. 

  

Hlavným mestom je takmer 9-tisícové mesto Privas, ktoré je označované za mesto 

Hugenotov. V roku 1629 bolo preto aj zničené, no postupne sa obnovilo, aby mohlo dnes 

slúžiť ako centrum pre celý department Ardéche.   
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Department Gard (14. etapa) 

 

Department Gard je  pomenovaný je opäť po rieke, ktorá tečie jeho územím. Má 733-tisíc 

obyvateľov a celkom výraznú stopu tu zanechali Rimania. Vedie, teda viedla tadiaľ rímska 

cesta Via Domitia. Cesta bola postavená už v roku 118 v minulom letopočte a viedla cez 

celú južnú Gáliu, dnešné Francúzsko. Samotný department vznikol v roku 1790 počas 

francúzskej revolúcie označovanej aj veľká. Najvyšší vrch nedosahuje závratné metre, kopec 

podobnej výšky nájdeme aj na Slovensku, a to na každom rohu. Vrchol Mont Aigoual meria 

1567 metrov nad hladinou mora. Do departmentu zasahuje aj národný park Cévennes. 

Jednou z najzaujímavejších vecí na oblasti Gard je voda. Jedna konkrétna, známa po celom 

svete. Ide o prírodnú, balenú vodu v zelených fľašiach Perrier. Hlavným mestom 

"perrierského" departmentu je mesto Nimes. Mesto má v súčasnosti 147-tisíc obyvateľov 

a nesie v sebe hlbokého rímskeho ducha. V meste sa nachádza viadukt, stavba, pre antické 

obdobie taká typická. Počas druhej svetovej vojny sa tu zhromažďovali americké bombardéry 

a od polovice 80-tych rokov tu sídli aj motorizovaný pluk známej francúzskej cudzineckej 

légie.  

 

 

Department Lozére (14. etapa) 

 

V poradí 48. francúzsky department vznikol koncom 18. storočia. Pomenovanie dostal podľa 

masívu, ktorý je poväčšine zo žuly. Samotný department pripomína iné storočie a vo 

vyspelom Francúzsku pôsobí ako ostrov z časov minulých. Je silno poľnohospodársky 

orientovaný a až 43 % územia, ktoré činí takmer 5200 kilometrov štvorcových, tvoria lesy. 

Z toho je až 70 % ihličnanov. Veľkú časť územia tiež zaberajú lúky a pasienky, pričom po 

priemysle nie je ani chýru ani slychu. Hospodárstvo departmentu teda úzko súvisí 

s poľnohospodárstvom alebo živočíšnou výrobou. Tiež tu ale nájdeme turistický ruch 

zameraný na ekoturistiku či jaskyňiarstvo. A i napriek dosť sťaženým podmienkam má 

department Lozére jednu z najnižších nezamestnaností vo Francúzsku! Dôvod je však 

celkom prozaický. Mladí ľudia skrátka odtadiaľ utekajú do väčších a vyspelejších miest, a to 

po celé desaťročia. V Lozére majú svoje korene mnohé francúzske cirkusy a nájdete tu tiež 

veľa zaujímavých druhov zvierat. Možno práve preto pochádza odtadiaľto vynálezca vakcíny 

proti besnote. O tento významný objav sa postaral Pierre Galtier. Počet obyvateľov tohto 

minidepartmentu je o niečo vyšší ako 76-tisíc. Nikoho neprekvapí ani nízka hustota 

zaľudnenia. Tá sa zastavila na pätnástich ľuďoch na kilometer štvorcový. Hlavným mestom 

je Mendel, ktoré má 11-tisíc obyvateľov a vo Francúzsku sa radí medzi najšportovejšie 

mestá vôbec.  

 

 

 

 


