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Department Pyrénées-Atlantiques (20. etapa) 

Pelotón Tour de France department Pyrénées-Atlantiques miluje. Názov spája dva 

prírodné monumenty. Prírodu a nevyspytateľné hory. Svoj vznik si zapísal do dôb francúzskej 

revolúcie, no súčasný názov dostal až v roku 1969, kedy vstúpila do platnosti vyhláška 

o zmene názvu. Dôvodom bola nespokojnosť obyvateľov, ktorých si často mýlili s obyvateľmi 

susedného departmentu Hautes-Pyrénées. Počet obyvateľov dosiahol v roku 2013 664-

tisíc obyvateľov. Department má úzke väzby so Španielskom, žije tu veľa Baskov. V oblasti 

majú veľmi radi kačky. Gastronómia týkajúca sa tohto vodného vtáka sa tu vypracovala na 

naozaj vysokú úroveň. Ku kačke bez pochýb patrí aj víno, ktoré tu taktiež nájdeme bez 

akýchkoľvek problémov. Hlavným mestom je 84-tisícové Pau. Jednoduchý názov mesta ale 

neznamená jednoduché a ničím zaujímavé mesto. Je celkom malé, a tak sa hustota 

zaľudnenia vyšplhala na viac ako 2600 obyvateľov na kilometer štvorcový! Nachádza sa tam 

hrad z dávneho stredoveku, množstvo palácov či kostolov. Partnerské mestá má po takmer 

celom svete od susedného Španielska po ďaleké Japonsko. Z mesta tiež pochádza viacero 

zaujímavých osobností literatúry či športu, jeden z nich je dokonca v jedom smere úzko 

spätý so Slovenskom. Nie je to nikto iný ako Tony Estanguet. O vodnom slalomárovi sa 

muselo niekoľko nocí snívať nášmu Michalovi Martikánovi. Bolo to v Aténach v roku 2004 

a po proteste prišiel náš reprezentant doslova kvôli pár stotinám sekundy o zlatú medailu 

z OH. Tá pripadla práve rodákovi z mesta Pau Estanguetovi. Okrem neho pochádza 

z departmentu aj držiteľ Nobelovej ceny. Je ním René Cassin, ktorý ju dostal v roku 1968 

za mier. Pre našinca to asi nebolo v tomto roku veľmi podstatné. Podstatný bol však tento 

rok pre Didiera Deschampsa, ktorý počas neho uzrel svetlo nášho sveta. Aktuálny tréner 

francúzskej futbalovej reprezentácie si pripísal s Francúzskom titul majstra sveta zo 

šampionátu v Rusku.  

 


