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Department Haute-Garonne (17. 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.  

 

 

Department Hautes-Pyrénées (17. etapa) 

 

Malý department Hautes-Pyrénées leží na juhozápade Francúzska a Pyreneje, ktoré v ňom 

dominujú tvoria prírodnú hranicu medzi dvoma cyklistickými veľmocami Francúzskom a 

Španielskom. Pyreneje sú ozajstnou dominantou a zaberajú viac ako polovicu územia celého 

územia. Na svoje si tu prídu milovníci minima kyslíka, nadmorská výška kopcov v mnohých 

prípadoch prevyšuje hranicu 3000 metrov nad morom. Najvyšší z nich je Vignemale. Bez 

dvoch metrov má 3300 metrov a je najvyšším pyrenejským vrcholom na francúzskej strane. 

Klíma je na tak malom území skutočne zaujímavá. Na juhu oblasti prevláda jasne horské 

podnebie, pričom smerom na sever sa stáva miernejším a miernejším. A miernym sa stalo 

natoľko, že sa tu dá pestovať kukurica, chovať poľnohospodárske zvieratá a vyrábať 

potraviny. Ekonomika oblasti je však postavená na úplne inej veci. Na turizme, konkrétne na 

pútnickom mieste Lurdy. Samotné Lurdy majú 14 600 obyvateľov, no každý rok príde do 

mesta viac ako 6 miliónov pútnikov. To všetko trvá už od roku 1858. Púť do Lúrd patrí 

v kresťanskom svete medzi najväčšie a najdôležitejšie vôbec. V rokoch 2012 a 2013 ich však 

postihli silné záplavy. Lurdy navštívil dokonca aj pápež Ján Pavol II., a to dokonca hneď 

dvakrát. Samotný department má asi 230-tisíc obyvateľov a jeho hlavným mestom nie sú 

Lurdy ale mesto Tarbes. To má 41-tisíc obyvateľov a svoje postavenie si odvodzuje už 

z dávnej histórie, kedy bolo hlavným mestom kraja s názvom Bigorre.  
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Nielen z mesta, ale aj z departmentu pochádza viacero zaujímavých postáv histórie či 

súčasnosti. Asi najzaujímavejšou je Bernadette Soubirous, ktorá mala v roku 1858 

niekoľko mariánskych zjavení a od tohto roku sa začala písať pútnická história mesta Lurdy. 

Ďalším rodákom z oblasti je Placide Massey. Francúzsky botanik sa pre zmenu narodil 

v hlavnom meste departmentu a je po ňom pomenované múzeum. Tiež sa označuje za 

veľkého patróna mesta Tarbes. Ako ďalšieho uvedieme Franka Addisona, ktorý spoločne 

s Wilfridom Forguesom získali v roku 1996 na olympiáde v Atlante zlato z vodného slalomu 

v kategórii C2. Na tom by nebolo nič zaujímavé, pokiaľ by počas nasledujúcich troch 

olympijských kvartáloch v rovnakej disciplíne nevyhrali bratia Hochschornerovci. No a na 

záver trochu vojny. V departmente mal svoje korene aj francúzsky generál z prvej svetovej 

vojny a veliteľ západných vojsk generál Ferdinand Foch.  

 


