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CR Francie



Základní charakteristika:

• rozlohou velký a lidnatý stát

• jeden z nejvyspělejších států světa, pilíř EU

• výkonný průmysl, tradiční vyspělé zemědělství, 
špičková doprava (rychlovlaky TGV)

• republika, 26 regionů s 96 departementy 

• zámořská území (Francouzská Guyana, Martinik, 

Guadeloupe, Réunion aj.)

• symboly: víno (šampaňské), sýry, parfémy, levandule,  

křupavé bagety, móda, Napoleon, Louis de Funès, 

Édith Piaf, Eiffelova věž



Mapa Francie:

MONNIAUX, David. [cit. 2013-06-28]. 
Dostupný pod licencí Creative 
Commons na 
WWW:<http://commons.wikimedia.org
/wiki/File:France_cities.png>



Hlavní oblasti cestovního ruchu:

• Paříž (Paris)

- přední světové velkoměsto (9,5 mil. obyv.)

- katedrála Notre-Dame, Invalidovna s hrobem 

Napoleona, Vítězný oblouk s Champs Elyseé, 

Eiffelova věž (320 m), univerzita Sorbonne

- muzea – Louvre (Mona Lisa), Museé d´Orsay, 

Centre Pompidou 

- moderní čtvrť La Defénse, čtvrť Montmartre

(Sacré Coeur, Náměstí malířů, Moulin Rouge)

- historické centrum na seznamu UNESCO



Zámek Versailles u Paříže (UNESCO):

Krevní destruktor. [cit. 2013-06-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cour_royale_1.jpg>



• Azurové pobřeží (Côte d'Azur, Francouzská 
riviéra)

- nejluxusnější oblast CR ve Francii
- přístav Marseille (pevnost d´If – vězení 

Monte Christa) 
- střediska: 

Cannes (film. festival), 
Nice (lázně), 
Saint-Tropez

(četnická stanice), 
Toulon

Stefi 123. [cit. 2013-06-28]. Dostupný pod licencí  Creative Commons 
na WWW:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P1000658_Gendarmerie_n
ationale.JPG>



• Francouzské Alpy 

- nejvyšší v Evropě Mt. Blanc (4 807 m n.m.)

- hustá síť středisek v údolí, lanovky, vleky

- střediska: Chamonix-Mont-Blanc, Albertville,

Val d'Isère, Grenoble

LITE. [cit. 2013-06-28]. Dostupný pod licencí  Creative 
Commons na WWW:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aiguille_du_
Midi005.jpg>



• Burgundsko - významná vinařská oblast

- střediskem Dijon

• Francouzské Pyreneje

- u hranic se Španělskem
- podhorská střediska: Toulouse,  

Carcassone (UNESCO)
- poutní katolické místo Lurdy

• Normandie

- Z pobřeží, přístav Le Havre

- památka vylodění spojeneckých vojsk

v r. 1944

DARÉ, Roland. [cit. 2013-06-28]. Dostupný pod licencí  
Creative Commons na WWW:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lourdes_espl
anade_Rosaire4.JPG>

Lurdy



• Bretaň - skalnaté pobřeží 

- střediska: Saint-Malo, Brest

- nejnavštěvovanější ostrov s klášterem 

Le Mont-Saint-Michael (UNESCO)

• údolí řek

- Loira – zámky na Loiře (UNESCO, 
nejrozsáhlejší komplex Chambord)

- Rhôna – města Lyon, Avignon

• Korsika - ostrov ve Středomoří
- rodný dům Napoleona



Vi..Cult.... [cit. 2013-06-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mont_Saint-Michel_-_2.JPG>

Klášter Le Mont-Saint-Michael (UNESCO):


