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Deprtment Yvelines (21. etapa) 

Department vznikol v roku 1968, kedy sa oddelil od departmentu Seine-et-Oise, pričom 

dostal číslo 78. Počet obyvateľov sa pohybuje okolo úrovne 1,4-milióna, pričom sa tu všetko 

točí okolo hlavného mesta Versailles. Východná a severná časť územia pozdĺž rieky Seiny 

je súčasťou metropolitnej oblasti Paríža, ostatné časti územia ale majú výrazný dedinský 

charakter. Do väčšiny z nich zasahuje Rambouilletský les. Tento lesík, ktorého rozloha 

presahuje 200 kilometrov štvorcových, postihla v roku 1999 veterná smrť. Bola podobná tej, 

ktorá zasiahla naše Tatry na jeseň v roku 2004. Hurikán sa volal Lothar a k zemi povalil 

stovky tisíc stromov. V južnej časti lesa tiež žije od 70. rokov minulého storočia skupina asi 

150 malých kengúr. Ide o druh, ktorý sa volá Bennettova kobylka. Samce môžu vážiť až 

dvadsať kilogramov a dorastajú do výšky až pol druha metra. Do lesa sa dostali po úteku 

z miestnych ZOO. Nevie sa však, či to bolo vďaka nedostatočnému zabezpečeniu alebo 

vandalizmu návštevníkov. Rambouilletský les sa tiež nazýva les Yveline, z čoho pramení aj 

názov tohto "okresu".  Hospodárstvo departmentu stojí a padá na turistike. Nájdeme tu 

množstvo zaujímavých múzeí. Múzeum starožitností, koní, hračiek, oviec či naivného umenia. 

Hlavným mestom je spomínané Versailles. Ide o históriou ošľahané mesto, ktoré má asi 

88-tisíc obyvateľov. Na porovnanie, rovnaký počet obyvateľov má aj náš Prešov.  

 

Department Hauts-de-Seine (21. etapa) 

Department vznikol v roku 1968, kedy sa reorganizovala celá oblasť okolo Paríža. Osídlenie 

oblasti je datované už v dávnom praveku. Hovoria o tom mnohé vykopávky. Tie posledné 

z roku 2003 síce nehovoria o praveku nič, ale našli sa tu pozostatky galského pohrebiska. 

Počet obyvateľov sa pohybuje okolo úrovne 1,6 milióna. Ak nerátame Paríž, ide o najmenší 

department. Spoločne s oblasťami Seine-Saint-Denis a Val-de-Marne tvorí okolo Paríža 

akýsi pás, ktorý sa nazýva malá koruna. Department je pochopiteľne pomenovaný po 

najznámejšej francúzskej rieke, a tak to tu aj vyzerá. Nájdeme tu veľa mostov. Tak napríklad 

most s názvom Neuilly je najväčší mestský most v Európe. Nájdeme tu aj najväčší most pre 

vlaky. Ten sa volá Asnieres. Hlavným mestom Hauts-de-Seine je Nanterre. Má približne 

92-tisíc obyvateľov. Medzi jeho partnerské mestá patrí aj rodisko Petra Sagana Žilina. 

Nanterre založili pravdepodobne už Kelti, z tohto obdobia pochádza aj jeho názov. Vtedy to 

bolo v podobe Nemoto. Mesto je zo športového hľadiska basketbalové, miestne družstvo 

Nanterre 92 hrá najvyššiu francúzsku basketbalovú ligu. Medzi slávnych rodákov sa radia 

mená ako Marcel Gaillard, francúzsky futbalista, ktorý má však už dnes viac ako 90 rokov 

a poznať ho budú len futbalový nadšenci. Taktiež nadšenci, tento raz boxu, budú poznať 

meno Émile Bentz. Francúzsky boxerista, ktorý však zomrel už v roku 2010. Ako 

posledného spomenieme francúzskeho herca, no skôr športovca ovládajúceho hneď niekoľko 

bojových umení Yoniho Rocha. Chlapíka sme mohli vidieť vo filme Taxi 4 či v rozprávke 

o Asterixovi a Obelixovi, a to v časti, kde sa vydali do Egypta pomôcť Kleopatre.    

 

 


