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Department Aude (16. etapa) 

Názov druhého departmentu dnešného dňa náramne pripomína názov jednej automobilky. 

Jedenásty department v poradí sa však môže kvôli jednému preklepu ľahko stať aj 

departmentom s číslom desať. Ten sa totiž volá Aube.  

Oblasť je pomenovaná podľa rieky, ktorá ním preteká. A by toho nebolo málo, Aude je tiež 

častým ženským menom vo frankofónnych krajinách. Stretávajú sa tu krásy Pyrenejí na juhu 

a Stredozemného mora na východe oblasti. Vo veľkom sa tu pestuje víno, no alkohol občas 

nepôsobí len pozitívne. Na začiatku 20. storočia sa tu situácia vyhrotila natoľko, že vznikla 

vzbura vinárov. Dôvody boli čisto ekonomické, následkom čoho vznikli mnohé družstvá. 

Vinárstvo má v Aude významné postavenie a dlhú tradíciu. Tú založili už starí Gréci  Rimania, 

no a drží sa tu dodnes. Zo športu prevláda v 360-tisícovom departmente hlavne rugby. Tiež 

sa tu konajú jedny z najvýznamnejších cyklistických pretekov v ženskom kalendári. Volajú sa 

Tour de l'Aude. Ak pri návšteve tohto departmentu vyhladnete, pravdepodobne vám 

ponúknu Fréginant. Ide o miestnu špecialitu z bravčového mäsa podávanú s bielymi 

fazuľkami. Tiež si však môžete dať čosi exotickejšie, napríklad ustrice či likér Cartagena. 

Neodporúčame všetko dokopy. Mnohé odrody vína sú tu samozrejmosťou. Tie najstaršie 

pochádzajú už zo 16. storočia. Hlavným mestom je Carcassonne. Mesto má 48-tisíc 

obyvateľov a osídlené bolo už veľmi, veľmi dávno pred tým, ako sa stalo hlavným mesto 

departmentu. Niektoré vykopávky sú staré viac ako 3500 rokov.  

 

 

Department Ariége (16. etapa) 

 

Department Ariége má poradové číslo deväť. Je pomenovaný podľa rovnomennej rieky 

a svoju históriu začal písať ako mnohé v revolučnom roku 1790. Department je z histórie 

poznačený bojmi katolíkov a protestantov. Má tiež svoju vlastnú hymnu. Tá vznikla z pera 

otca Sabasa Mauryho, ktorý ju pomenoval Ariéjo O Ch Pais. Department má 152-tisíc 

obyvateľov a väčšiu časť územia pokrývajú lesy. Nečudo, nachádzame sa na juhu 

Francúzska. A i napriek významnému podielu zalesnenia, sa v oblasti vo veľkom pestuje. 

Hlavným mestom je mesto Foix. Má len niečo viac ako 9-tisíc obyvateľov a je tak najmenším 

hlavným mestom departmentu vo Francúzsku. Vzniklo už v prvej polovici 9. storočia, za čo 

s najväčšou pravdepodobnosťou vďačí Karolovi Veľkému. Nájdeme tu tiež botanickú ZOO.  

Z departmentu pochádza aj niekoľko zaujímavých osobností francúzskej histórie, športu či 

umenia. Ako prvého spomenieme Jacquesa Fourniera. Do histórie sa však skôr zapísal pod 

menom Benedikt XII. Bol totiž tretím pápežom, ktorý úradoval z Avignonu. Na chvíľu ešte 

ostaneme pri mene Jacques. Ten s priezviskom Dupont vyhral v roku 1948 zlato na OH 

v dráhovej cyklistike. No asi najznámejším rodákom z departmentu Ariége je Fabian 

Bartéz. Slávny francúzsky holohlavý brankár. V roku 1998 sa mu podarilo vyhrať svetový 

šampionát, ktorý sa konal v jeho rodnej krajine. O dvadsať rokov neskôr sa Francúzi tešili 

opäť. Nebolo to síce vo Francúzsku, ale vyhrať titul majstra sveta vo futbale je obrovská vec 

nech sa hrá kdekoľvek.  

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.de&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Tour_de_l%27Aude&usg=ALkJrhiTktfw-whjegOrk3fJ_d9t-KPJMg
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Department Haute-Garonne (16. etapa) 

 

Department Haute-Garonne vznikol v revolučnom roku 1790 z pôvodnej provincie 

Languedoc. Dôležitú úlohu v oblasti zohrávajú práve Pyreneje. Vytvorili tam množstvo 

jaskýň a jaskynných systémov. Ak však radšej obľubujete výšky, právu tu si prídete na svoje. 

Veľa vrchov presahuje výšku 3000 metrov a nájdeme tu teda veľa pekných scenérií. Vďaka 

horskej turistike, ale aj iným aktivitám spojených práve s horami, a to najmä s lyžovačkami, 

sa darí aj miestnej ekonomike. Na tak malom území akým department Haute-Garonne je, tu 

nájdeme hneď tri klimatické pásma. Mierne, horské a subtropické pri Stredozemnom mori. 

A práve more je ďalším faktorom turizmu v regióne. Department má v súčasnosti 1,3-milióna 

obyvateľov a hlavným mestom je Toulouse. Po Paríži, Marseille a Lyone je to štvrté 

najľudnatejšie francúzske mesto. Pochádza z neho viacero známych či menej známych, no 

o to zaujímavejších ľudí. Tak napríklad taký Antoine Crozat bol prvý guvernérom Louisiany 

a neslávne sa preslávil s obchodom s otrokmi. Na konci vlády Ľudovíta XIV. bol  

označovaný za najbohatšieho človeka v Paríži. Ďalším zaujímavým človekom je José 

Cabanis, ktorý dostal v roku 1966 prestížnu Renaudotovu cenu za literatúru. Cena sa 

udeľuje už od roku 1926 a je pomenovaná po zakladateľovi reklamy a francúzskeho 

novinárstva Theophratovi Reaudotovi. Ako posledného môžeme spomenúť určite 

najznámejšieho rodáka z departmentu. Minimálne pre cyklistických fanúšikov takým Jean-

Christhope Peraud je. Francúz, ktorý ukončil kariéru po sezóne 2016, strávil v podstate 

celú kariéru v tíme Ag2r. V roku 2014 skončil na Starej dáme druhý. Nestačil len na 

Vincenza Nibaliho.  

 

 

Provincia Lleida (16. etapa) 

 

To, že Tour de France opúšťa Francúzsko je už tradíciou. Pre hostiteľské mestá, provincie 

či kantóny a okresy mimo krajiny galského kohúta je to vždy výnimočná udalosť. A takúto 

nálepku môže po Tour 2018 nosiť už aj španielska provincia Lleida. Je súčasťou 

Katalánska a žije v nej asi 410-tisíc obyvateľov. Jej hospodárstvo je založené na turistike, 

provincia je v Španielsku jednotkou v zimných športoch. Nachádza sa tu jedenásť lyžiarskych 

stredísk, ktoré ponúkajú viac ako 450 kilometrov zjazdoviek. Osemdesiat vlekov má kapacitu 

115-tisíc lyžiarov za hodinu, pričom miestne hotely ubytujú viac ako 30-tisíc turistov naraz. 

Z poľnohospodárstva spomenieme pestovanie hrušiek a broskýň, z kultúry údolie Vall de 

Boí. Nachádza sa tu rovnomenná dedinka, kde sa nachádza niekoľko románskych kostolov. 

Ide o kostoly z rannej gotiky a d roku 2000 sú zapísané na zozname UNESCO. Hlavným 

mestom je Lleida. Ide o jedno z najstarších katalánskych miest, archeologické vykopávky 

hovoria o osídlení už v dobe bronzovej. Žije v ňom asi 30 % z celkového počtu obyvateľov 

provincie, takže asi 130-tisíc obyvateľov. Mesto žije hudbou, konajú sa tu až dva hudobné 

festivaly. Prvý je zameraný na folk, druhý na jazz. Za zmienku stojí aj katedrála Seu Vella, 

ktorá je postavená v kombinácii románskeho a gotického slohu. Zo športov tu vládne hlavne 

basketbal.  

 

 


