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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá tématem „Přírodní a kulturně-historické 

zajímavosti jiţní Francie“. Nejprve pojednává o geologii a geografii, vodstvu, klimatu, 

fauně a floře a objasňuje historii od prehistorických dob do roku 1958. Následuje rozdělení 

oblasti podle regionů a přehled nejatraktivnějších míst. Popisuje památky a zajímavostí 

známých měst i přírodních krás na území jiţní Francie. Poté se podíváte na ostrov Korsika. 

Závěrem ochutnáte kuchyni francouzů a vína z nejúrodnějších oblastí. 

 

Klíčová slova: jiţní Francie, historie, přírodní a kulturně-historické zajímavosti, ostrov, 

kuchyně a vinice 

Summary 

This Bachelor thesis deals with the subject of „Natural and cultural-historical 

interests of southern France“. 

At first it deals with geology and geography, water, climate, fauna and flora and clarifies  

history from the prehistorical times till the year 1958. Then follows with a description of 

this locality according to the regions and overview of the most attractive places.  Describes 

historical sights and interests of the well-known places as well as the natural beauties in an 

area of southern France. After that you can see the island of Corsica. At the end you can 

also taste the  french quisine and vines from the most fertile regions. 

 

Key words: southern France, history, natural and cultural-historical interests, island, 

quisine and vineayrds 
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2  ÚVOD 

V této práci bych Vám chtěla představit jih Francie s jeho úchvatnými historickými 

památkami, kulturními zajímavostmi a krásami přírodních krajin. Osobně jsem navštívila 

malou část severní Francie a jihem jen projíţděla. Při letmých zastávkách jsem byla 

fascinována zdejší atmosférou natolik, ţe jsem se rozhodla prozkoumat ji podrobněji. Proto 

Vás chci uvést do podobné nálady a případně inspirovat k budoucím cestám, protoţe 

návštěva této oblasti určitě stojí za to. 

Práce je rozdělena do pěti jiţních regionů a připojen je ostrov Korsika. Tato lokalita 

se můţe chlubit tolika krásnými městy a místy, ţe všechny moje práce ani nedokázala 

pojmout. Proto je zaloţena na zdůraznění toho nejznámějšího z jednotlivých regionů          

a departementů. Vyprávění Vás krátce provede historií, informacemi o krajině a geologii, 

fauně a floře a pak uţ se můţete začíst do textu o jednotlivých místech s rozsáhlou historií, 

navštívit památky měst, podzemní krajiny krasů a jeskynních maleb a třeba se dovědět 

něco nového.  

Francie je zemí velkých přírodních kontrastů. Procestujeme dvě největší pohoří 

Pyrenejí a Alp, nádherné pláţe s městy na Azurovém pobřeţí na jihovýchodě a ostrov 

Korsika. 

Kdykoliv slyšíme o Francii, vybaví se nám jako země vytříbené kuchyně a 

skvostných vín. Proto si představíme místní gastronomické zvyklosti a jako poslední se 

zastavíme v nejúrodnějších krajích s vinicemi.  
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3 Všeobecné informace 

3.1 Geologie a geografie 

Jiţní Francii tvoří vysoké pohoří Pyrenejí na jiţní hranici se Španělskem a Alp     

na východní francouzské hranici Švýcarskem a Itálií. V povodí řeky Garonne, Saône a 

Rhône se táhne Akvitánská pánev a dále Centrální masiv s Francouzským středohořím ve 

vnitrozemí.  

Pohoří Pyrenejí je třetihorní vrásnou soustavou. Dělí se na Pyreneje Západní ( 

Pyrénées Atlantiques), Pyreneje Centrální (Pyrénées Centrales) a východní ( Pyrénées  

Méditerranéennes). Dělí se také na tři základní pásma s odlišnou stavbou. Nejvyšší horské 

vrcholy, jeţ tvoří hlavní rozvodí mezi Francií a Španělskem se označují jako „osní pásmo“. 

Je sloţeno z intenzivně zvrásněných prvohorních sedimentů (břidlice, vápence, pískovce   

a fylity, většinou metamorfované) a z rozsáhlých masivů krystalinika (ruly a ţuly). Dalšími 

jsou pásma „předpyrenejská“, velmi mocná a silně zvrásněná souvrství druhohorních 

vápenců a pískovců (Král, 1999). 

Pohoří Alp se vyvinulo na místě druhohorního geosynklinálního moře. 

Geosynklinála byla vystavena silným bočním tlakům, jejichţ působením se horninové 

komplexy v několika fázích koncem druhohor a ve třetihorách vrásnily a přesunovaly 

v podobě příkrovů. Mezi západním úpatím Alp a francouzským Centrálním masivem se 

prostírala ve třetihorách mořská prohlubeň, jíţ dnes odpovídají sníţeniny v povodí dolní 

Rhône a Saône (Sillon Rhôdanien). Tyto sníţeniny jsou vyplněny neogenními štěrky, písky 

a jíly a čtvrtohorními říčními, glaciálními a glacifluviálními sedimenty (Král, 1999). 

Ve stavbě pobřeţí Atlantického oceánu sehrálo hlavní úlohu hercynské vrásnění 

koncem prvohor. Později docházelo jiţ jen ke kerným pohybům, kterými byla celá 

atlantská Francie rozdělena na čtyři základní strukturní jednotky: na severu armorický 

masiv (Le Massif Armoricain) a paříţskou pánev (Le Bassin Parisien) a na jihu 

akvitánskou pánev (Le Bassin Aquitanien) a centrální masiv (Le Massif Central) (Král, 

1999). 
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3.2 Povrch 

Na jihozápadě za Akvitánskou pánví odděluje pohoří Pyrenejí. Jihovýchodní pobřeţí Lví 

zátoky lemuje náplavová níţina s lagunami aţ po velkou deltu Rhôny s baţinami 

Camargue. Na Azurovém pobřeţí vybíhají nízká pohoří Maures a Esterel a dále na východ 

spadají prudce k moři vyšší Přímořské Alpy.  Na sever je táhnoucí se systém krystalických 

centrálních a vnějších vápencových Alp (Bateman, Eganová, 2000). 

Rozsáhlé Francouzské Středohoří tvoří několik horopisných oblastí: na jihu 

vápencové Causses rozřezané hlubokými kaňony řek jsou součástí pohoří Cevennes. Údolí 

Rhôny a Saôny lemují strmé ţulové masivy, severozápadní a západní část charakterizují 

hlubokými údolími řek rozčleněné stupňovité plošiny. „Centrální masiv jako celek je 

vysočinou s příkrými a výraznými svahy na východě a jihu a nenápadnými na severu         

a západě. Toto uspořádání je výsledkem nerovnoměrných zdvihů. Horotvorné tlaky totiţ 

vycházely od jihu z oblasti Pyrenejí a od východu z Alp. Ale uvnitř se Centrální masiv 

rozpadl na řadu vrchovin, horských hřbetů a masivu, ale i pánví a kotlin“ (Král 1999; 

Bateman, Eganová, 2000). 

3.3 Vodstvo 

Jihem protékají tři hlavní toky, kterými jsou řeky Garonne, Rhône, Loira a Adour. 

Garonne pramení v Pyrenejích na španělském území ve výšce 1870 m n. m., po výstupu 

z hor protéká Akvitánskou pánví a v ústí Gironde do Biskajského zálivu Atlanského 

oceánu. Hlavní přítoky přijímá zprava Tarn, Lot, Dordogne z oblasti Centrálního masivu. 

Řeka Rhône pramení z Rhonského ledovce ve středním Švýcarsku, protéká Ţenevským 

jezerem, v Lyonu se stáčí k jihu a ústí rozsáhlou močálovitou deltou do Lvího zálivu 

Středozemního moře. Nejvýznamější přítok z prava je Saône, zleva alpské toky Isére         

a Durance. Významný tok nejdelší řeky Loiry pramení ve Francouzském Středohoří 

v Cevennés a míří na sever. Vlévají se do ní řeky Indre nebo Mayenne (Král, 1999). 

Francie má mnoho jezer různého původu. V sopečných pohořích Centrálního 

masivu jsou jezera kráterová (Bouchie, Pavin) a maarová (Lac d´Issarlés), jezera hrazená 

lávovými proudy (Chambon, Aydat) a jezera lagunová v pobřeţních oblastech (Lac de 

Cazaux, Étang de Biscarosse). V Alpách jsou jezera glaciálního původu, v horských 
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výškách jsou jezer karová i morénová. Plošně největší alpská jezera jsou poloţena            

na okrajích hor nebo v předhůří, kdy ledovcové splazy vystupovaly z údolí hor a nakupily 

rozsáhlé morénové amfiteátry. Jezera francouzských západních Alp Mají vliv na přírodní 

podmínky v bezprostředním okolí, zmirňují teplotní rozdíly a nezamrzají (Král, 1999). 

3.4 Podnebí 

Francie je ovlivňována oceánský, kontinentálním i středomořským podnebím. 

Oceánské klima převládá v západní Francii, kde nejsou tak markantní teplotní rozdíly 

v létě a zimě. Sráţky jsou zde hodně časté. Kontinentální podnebí je ve středu                    

a na východě Francie. Déšť je obvyklý a v zimě většinou sněţí. Typicky středomořské 

klima se projevuje na jihu převládajícím slunečným počasím a sráţky padají aţ v zimě.  

Na jihu bývá sluneční záření mnohem intenzivnější neţ na severu, coţ se projevuje 

na místní krajině. Trvalé sucho způsobuje azorská tlaková výše v období jara a podzimu. 

Stálé letní teploty se pohybují kolem 26-28°C, léta jsou horká a občas se můţeme setkat   

s  výkyvy aţ ke 40°C.  Na pobřeţí Atlantického oceánu končí letní období uţ v polovině 

září a na pobřeţí Středozemního moře to můţe být aţ o měsíc později.  

Na jaře a podzim se vyskytuje vítr z Afriky marin, který nepříjemně proudí velkou 

rychlostí a to aţ kolem 100 km/h. Ze severu zase fouká mistral, který je také prudký           

a velmi studený. Objevuje se většinou na jaře, ale je citelný i během celého roku. Tvoří se 

na jiţním pobřeţí Středozemního moře v zálivu Golf du Lion, kde se tlaková níţe mísí se 

studeným vzduchem proudícím ze severu směrem od Francouzského středohoří a Alp. 

Začátkem listopadu začíná sráţkové období a je poměrně chladno. Teploty se         

v zimě průměrně pohybují kolem 15°C. Takovéto počasí můţe trvat i po celou zimu, 

někdy aţ do dubna.  

Cestování po jihu Francie je proto nejpříjemnější v červnu, kdy léto začíná,       

nebo pak koncem léta v září. Pro ty, kteří mají rádi tropy je samozřejmě vhodný i červenec         

a srpen (Baedeker, 2009). 
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Obr.1 Srovnání srážek v zimě a v létě (Ardagh, Johnes, 1998) 

3.5 Fauna 

Jiţní Francie je různorodá a hostí mnoho specifických ţivočišných druhů. 

V Pyrenejích ţije v hojném počtu kamzík pyrenejský a velmi ohroţený druh 

medvěda hnědého. Na mnoha místech je svišť horský, vychuchol pyrenejský, ţetenka 

tečkovaná, mlok bradavičnatý a spousty druhů hmyzu. Z dravců pak orlosup bradatý, orel 

skalní, sup mrchoţravý (Anděra, 2008). 

Na jihovýchodním cípu Provence v národním parku Prot-Cros jsou hojně 

zastoupeni bezobratlí ţivočichové, především hmyz a motýli. Zajímavostmi mezi ptáky 

jsou ostříţ jiţní, drozd skalník modrý, buřňák středomořský a šedý. Obvyklí jsou hadi, 

uţovka iberská, šírohlavec ještěrčí nebo ţelva zelenavá. Vody Středozemního moře 

obývají kanicové, murény, úhořovci, kněţíci, ropušice, sasanky, korýši listoroţci, langusty, 

jeţovky, lilijice, chobotnice a mnoho plţů a mlţů a také kanic hnědý, jehoţ druh je velmi 

vzácný. V národním parku Mencantour je domovem pro orlosupa bradatého, bělokura 

horského, orebnice horské, tetřívka obecného, kozoroţce alpského, kamzíka horského. 

Dalé na sever ve východních hraničních oblastech se vyskytují velehorské druhy, zajíc 

bělák, bělokur horský, orel skalní, kos horský a motýli, např. jasoň červenooký (Anděra, 

2008). 
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Národní park Cévennes, v regionu Languedoc-Roussillon, se také můţe chlubit 

bohatou faunou. Bobr evropský, prasata divoká, srnci, jeleni lesní nebo mufloni. Z ptáků 

sup hnědý, orel skalní, sokol stěhovavý, rorýs velký, skalník zpěvný, strnad zahradní. 

V baţinaté krajině Camargue ţije mnoho vodních ptáků, mezi nimi i plameňáci a volavky, 

hojní jsou obojţivelníci, hlavně ţáby (Anděra, 2008). 

3.6 Flora 

 „V Akvitánské pánvi jiţ lesy dávno ustoupily zemědělské krajině. Jen na svazích 

podhůří a pahorkatin na vápencových plošinách (Causses) jsou doubravy s význačnou 

příměsí jiţního dubu šipáku (Quercus pubescens). Akvitánskou branou pronikají              

ze Středomoří do Akvitánské pánve četné mediteránní druhy. Krajina Les Landes je téměř 

souvisle pokryta borovicovými porosty (Pinus maritima) na místě někdejších vřesovišť   

na písečných dunách. V lesním porostu dosud převládá vřesovec, vřes a hlodáš. 

Z mediteránních druhů se osaměle vyskytuje dub korkový (Quercus suber) a planika 

(Arbutus unedo)“ (Král, 1999). 

Vápencové plošiny Les Grandes Causses mají většinou ráz kamenitých stepí 

s roztroušenými porosty jalovce, šípku a hlohu. Chudost rostlinného krytu je způsobena 

nedostatkem vody, ale i letním horkem a zimní sněhovou pokrývkou. V porostech se 

vyskytují kavyl (Stipa pennata) a hlaváček (Adonis vernalis). Na výslunné jiţní svahy 

pronikají teplomilné mediteránní druhy (Quercus ilex, Quercus lanuginosa) (Král, 1999).  

Ve francouzském předhůří Západních Alp jsou lesy dubové a bukové. 

V Přímořských Alpách a v pohoří Provence se středozemním podnebím jsou v tomto 

stupni porosty křovité macchie, vţdyzelených druhů dubů (Quercus cerris, Quercus 

coccifera) a borovice halepské (Pinus haleppensis) a na kamenitých půdách vápencových 

oblastí porosty křovité garrigy (Král, 1999). 

V Prenejích jsou původní porost opadavé, v létě zelené lesy. Duby (Quercus robur, 

Quercus sessilis). Jen v nízkých polohách do 500-800 m n. m. se vyskytují také vţdyzelené 

druhy dubu, dub cesmínový (Quercus ilex) a dub korkový (Quercus suber). Na vyšších 

horských svazích se vyskytuje buk (Fagus sylvatica), jedle (Abies alba), borovice (Pinus 

sylvestris). Nad horní hranicí lesa jsou porosty trávy smilky tuhé ( Nardus stricta) 

(Král,1999). 
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Typickými bylinami jihu jsou levandule (Levandula angustifolia), šalvěj (Salvia 

bertolonii), rozmarýn (Rossmarinus officinalis), hyacint (Hyacinthus), tulipán (Tulipa 

praestans), vřes (Calluna Vulgaris), opuncie (Opuntia sp.), agáve (Agave sp.), aloe (Aloe 

vera), heřmánek (Matricaria chammomilla). 

 

3.7 Dějiny Francie  

3.7.1 Prehistorie 

Na území jiţní Francie byly nalezeny pozůstatky pravěkých lidí a jejich ţivota 

v hojném počtu. Dokazují to jeskynní malby v Lascaux, Chauvet a jiných jeskyních, lebky 

a kostry neandrtálců nalezené poblíţ řeky Dordogne a spousta jiných předmětů, loveckých 

nástrojů a také Lausselská Venuše vyobrazená s bizoním rohem. Ke konci doby kamenné 

nastala tzv. neolitická revoluce, začaly se utvářet zemědělské skupiny a od stěhování se   

za stády zvěře přecházeli pravěcí lidé k usidlování, primitivnímu obdělávání půdy              

a vyrábění kamenných nástrojů (Baedeker, 2009). 

3.7.2 Keltové 

Původními obyvateli byli Iberové, kteří pravděpodobně pocházeli z Afriky. Poté se            

od východu začali stahovat Keltové zhruba v 6. stol. př. n. l. Z těchto dob byly nalezeny 

zbraně a různé ozdoby, které nosili Keltové v boji. Tato kultura byla ovlivňovaná i jinými, 

které přinášely vylepšené technologie. Velkým objevem byla měď a poté tvrdší slitina 

mědi s cínem, bronz. Keltové vyráběli všelijaké ozdobné předměty a kovové zbraně. 

Pouţívání bronzu umoţnilo zdokonalit zemědělské nástroje a celkově rozšířit obdělávanou 

půdu a na ní počet obyvatelstva (Baedeker, 2009). 

3.7.3 Řekové a Římané 

Na jiţním pobřeţí Francie vznikala opevněná centra a řecké kolonie v okolí 

dnešního Marseille a jiţních dalších měst, která se postupně zvětšovala. Slouţila Římanům 

jako zázemí na obchodních stezkách z Blízkého východu do Evropy. Kdyţ roku 125 př. n. 

l. dobyli jih Francie Římané, zaloţili rozsáhlou provincii Provincia Gallia od jihu, aţ        

po Alpy. Při dobývání dalšího území měli Římané ve většině případů silnou převahu a bez 
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větších problémů dobývali jeden keltský kmen po druhém, protoţe na širokém území 

existovaly jen jednotlivé keltské osady a menší kmenové celky. Jednota mezi nimi nebyla 

vybudována a silnější kmeny napadaly slabší (Baedeker, 2009). 

Po úplném dobytí Galie Juliem Caesarem kolem roku 58 př. n. l. se Keltové museli 

smířit s Římskou nadvládou. Rozšířila se římská kultura a vznikaly provincie s kamennými 

i mramorovými stavbami, kulturními budovami, divadly a lázněmi. Svou expanzí Římané 

zajistili rozkvět celé Galie. Také rozvinuté zemědělství přispělo k celkové prosperitě 

(Baedeker, 2009). 

Dodnes se dochovalo mnoho římských památek, akvadukt Pont du Gard, chrám 

Maison Carrée v Nimes, amfiteátr v Arles a busty vojevůdců (Baedeker, 2009). 

3.7.4 Barbaři a Franská říše 

Rozmach Římanů netrval dlouho. Přes Alpy začaly Galii napadat kmeny 

z východů, zvané Barbaři. Časté útoky a drancování způsobovaly ohromnou spoušť, 

protoţe vlny nájezdníků masakrovaly celá města. Barbarské kmeny se často usazovaly,       

a armáda jim nedokázala čelit. Pronikali zde Alemani, Frankové, Vandalové, Hunové, 

Burgundi, Gotové, Alani, Vizigoti a jiní. Východní kmeny oslabily Římskou moc natolik, 

aţ násilím obsadili jejich území. Zanikla tak prosperující Galie (Baedeker, 2009). 

Silný kmen Franků expandoval a král Chlodvík, z rodu Merovejovců, sjednotil 

území a zaloţili Franckou říši. Velké dědictví bylo po jeho smrti přiděleno Pipinovi z rodu 

Karlovců. Jeho syn Karel Martel pak pokračoval v dobývání dalšího území a rozšiřoval 

Franckou říši. Také zastavil další hrozbu, jíţ byli Arabové. Dalším následníkem, spravující 

Franckou říši, byl Pipin Krátký, který byl korunován králem (Baedeker, 2009). 

3.7.5 Karel veliký 

Francká říše rostla díky Pipinovu dědici, Karlu velikém, který byl prohlášen          

za císaře říše římské. Za jeho vlády se pozornost obracela na vzdělanost a kultura se 

vracela k antice. Obnovovaly se budovy, zdobily knihy, rozvíjela města. Církev se velmi 

rozmáhala stavbou chrámů a kostelů a také narůstající mocí. Toto období je nazýváno 

„karolinská renesance“ (Baedeker, 2009). 
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Posledními potomky byli Karel II. holý a Karel III. tlustý. Impérium začaly znovu 

ohroţovat nájezdy loupeţivých kmenů Vikingů. Útočili ze severu a usadili se na území 

dnešní Normandie. Východ naopak ničily nájezdy z dnešního Maďarska (Baedeker, 2009). 

Rozpad říše byl završen Verdunskou smlouvou, která říši rozdělila na spoustu 

menších oblastí. Francouzským králem byl zvolen Hugo Kapet, jehoţ rod drţel moc 

zhruba do poloviny 14. stol. Kapetovci měli ve 13. stol. velkou moc. Nejen ţe se účastnili 

kříţových výprav, ale také udrţovali Francii prosperitu. Byla otevřena univerzita pro 

vzdělance a ve stavebním slohu se prosazovala gotika (Baedeker, 2009). 

3.7.6 Křiţáci 

Církev stále sílila a měla velmi prestiţní postavení. Jejím cílem bylo osamostatnit 

se od světské moci. Zabírala většinu půdy, zakládala řády, reformovala kláštery. 

Křesťanství bylo tak expanzivní, ţe vznikly Kříţové výpravy, aby se co nejvíce rozšířilo    

a vymýtilo nevěřící.  Bylo jich celkem sedm. První z nich byla vyprovokována papeţem 

Urbanem II. a odehrála se v roce 1096, kdy křiţáci táhli do muslimských zemí do „Svaté 

země“ proti islámu. Při dalších výpravách křiţáci dobyli velkou část byzantské říše a pak 

se vydali také do Skandinávie a Afriky bojovat proti pohanům. Francouzští kataři pro svou 

víru také utrpěli poráţku a kříţová výprava proti nim způsobila obrovský masakr do 

posledního z nich. Do křiţáckých výprav se zapojila především francouzská šlechta a 

rytířské řády. V roce 1270 se konala poslední výprava (Baedeker, 2009). 

3.7.7 Stoletá válka 1337-1453 

Ve 14. stol. se objevil strašlivý mor, který postupně zachvátil mnohá území. 

Hospodářství slábla a s ním i šlechta. V tomto období navíc Angličané vstoupili do Francie 

a začali si podrobovat francouzská panství ve spojenectví s Burgundskem, aţ si přivlastnili 

celý sever. Postup ale zastavila Johanka z Arku, které se dostalo boţského vnuknutí           

a potlačila Angličany, kdyţ obléhali Orleán. Bohuţel pak upadla do zajetí a byla upálena 

za kacířství. Karel VII. vyhnal Anglické vojska zpět na sever. Opoziční Burgundsko bylo 

připojeno ke království Francie a území bylo rozšířeno také o Bretaň a Provence 

(Baedeker, 2009). 
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3.7.8 Renesance a osvícenství 

Za vlády Františka I. se rozvíjelo umění, zval si umělce velikosti Leonarda da 

Vinci, jeţ zde rozšiřoval architektonické myšlenky. Kultura a umění nově vzkvétaly           

a vznikaly velkolepé šlechtické budovy. Nejkrásnějšími jsou zámky na Loaře, 

Chenonceau, Chambord nebo Blois (Baedeker, 2009). 

Ve druhé polovině 16. stol. se ve Francii strhly kruté boje mezi katolíky                  

a protestanty. Tyto fanatické války měly za následek vyvraţdění tisíců věřících a vyhrocení 

situace nastalo při Bartolomějské noci, která byla extrémně krvavá. Moc Francie vrcholila 

v 17. stol. za vlády „krále slunce“, Ludíka XIV, kdy byla nejsilnější v Evropě                      

i zámořských koloniích. Bohatá kultura rozkvétala ve Versailles kolem nově postaveného 

zámku. V 18. stol. pak došlo k rozvoji obchodu, politiky, kaváren, vědy, spisovatelství, 

ekonomiky (Baedeker, 2009). 

3.7.9 Francouzská revoluce a historie do roku 1958 

„Velká francouzská revoluce propukla v roce 1789 a vedla roku 1792 k nastolení 

První francouzské republiky a změně stavovské společnosti v občanskou. Republiku sice 

brzy ovládl Napoleon a proměnil ji v císařství, její myšlenky však zachoval a rozšířil po 

celé Evropě. Prvních 15 let 19. stol. bylo pak v celé Evropě zcela pod znamením převahy 

Francie. V průběhu 19. stol. došlo k několika střídání občanských vlád s pokusy o návrat k 

monarchii či absolutismu, coţ bylo provázeno mnohými revolucemi“ (Internet 1). 

„Mocenské napětí v Evropě vedlo k první i druhé světové válce - ačkoli z obou 

Francie vyšla vítězně, začala během 20. stol. postupně ztrácet své velmocenské postavení. 

Po druhé světové válce vznikla Čtvrtá republika a v roce 1958 byla nastolena současná 

Pátá republika v čele s generálem Charlesem de Gaullem“ (Internet 1). 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_francouzsk%C3%A1_revoluce
http://cs.wikipedia.org/wiki/1789
http://cs.wikipedia.org/wiki/1792
http://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADsa%C5%99stv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ctvrt%C3%A1_republika_(Francie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/1958
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1t%C3%A1_republika_(Francie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
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4 Aquitaine 

„Aquitanie je příjemná slunná země ovívaná vánkem z Antlantiku, ne tak suchá 

jako Provence a tudíţ s mnohem větším počtem zeleně. Přímo vyzařuje blahobyt a pohodu. 

Prosperující zemědělství se zaměřuje spíše na luxusní výrobky, jako jsou lanýţi, kachny, 

jehňata a hlavně špičková vína“ (Ardagh, Jones, 1998). 

Název „Aquitania“, neboli „Země vod“ dali této oblasti jiţ Římané, pojmenování 

získala díky velkému počtu řek a táhlému pobřeţí Atlantického oceánu na jihozápadě 

Francie. Pomyslnou hranicí na severu je Gironde, ústí řeky Dordogne a Garonne, která 

protéká městem Bordeaux a jeho okolím. (Ardagh, Jones, 1999). 

Akvitánské pobřeţí táhne aţ k Baskicku na hranici se Španělskem. Region je 

rozdělen na pět departementů a to Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et Garonne a Pyrénées-

Atlantiques. Velké území Akvitánie tvoří lesy a rozsáhlé vinice. Jihozápadní Francii 

lemuje pohoří Pyrenejí u hranic se Španělskem. Hlavními řekami protékajícími tímto 

územím jsou Garonne, Dronne, Dordogne, Leyre, Adour a Lot (Ardagh, Jones, 1999). 

Akvitánská pánev je celkem jednotvárná. Prostírá se zde široký pás plošin               

a pahorkatin na druhohorních sedimentech, v nichţ jsou říční údolí zaříznuta příkrými 

svahy. V jiţní části jsou pozoruhodná vějířovitě uspořádaná říční údolí, směřující od úpatí 

Pyrenejí k řece Garonne. Les Landes tvoří písečné nánosy nakupené řekami, jeţ tam 

v pleistocénu protékaly. Pobřeţní pásmo písečných přesypů (Les Dunes) je mladší, 

holocenní i recentní, vyváté z písčitých pláţí (Král, 1999). 

4.1 Bordeaux  

Bordeaux je jedním z největších vinařských oblastí Francie a ve světě svými 

červenými víny velmi proslulé. Zdejší vinice i vinice v okolí Bordeaux, jako je Médoc, 

produkují ty nejkvalitnější odrůdy vinné révy. Význam Bordeaux je spojován nejen s 

vínem, ale i s památkami zapsanými na seznamu památek UNESCO. Je centrem oblasti 

Aquitaine.  

Při vstupu do města procházíte po mostě Pont de Pierre, který Vás zaujme nejen 

vlastní architekturou ale i krásným výhledem na přístav a čtvrť St.-Pierre. V jiţ zmíněném 

historickém centru se můţete těšit na katedrálu St. Seurin, nebo St. André, která byla 
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postavena v gotickém slohu v 11. století. Svým vzhledem připomene Notre-Dame v Paříţi. 

Právě zde byli oddáni někteří z francouzských šlechticů (Bailey, 2009). 

Další skvost je Bazilika St.-Michel, jedinečná svou gotickou zvonicí a svou výškou 

114m se stala největší věţí v jihozápadní Francii. Snad kaţdého uchvátí kouzelná nábřeţí, 

promenády, a zdejší atmosféra. Můţete navštívit spoustu galerií, muzeí, divadlo Grand 

Theatre, Palais Rohan, Palais de la Bourse, lokalitu „Zlatého trojúhelníku“, nebo také 

„Triangle d´Or“, kde se nachází palác, opera, trh čtvera ročních období, nebo absolvovat 

romantickou výletní plavbu po řece Garonne (Bailey, 2009). 

4.2 Les Landes 

Přírodní park Les Landes je povaţován za největší borový les v západní Evropě. Byl 

vytvořen v 18. stol., kdy se začalo s vysušováním baţin a zastavení velkého mnoţství 

pohyblivých písků. Lidé se zde chtěli usadit a také obdělávat půdu, coţ kvůli pohybům 

písečných dun bylo zcela nemoţné. Silné větry od pobřeţí navívaly písek do vnitrozemí    

a znemoţňovaly průtoky řek. Také nepropustné vrstvy v podloţí zadrţovaly vodu, čímţ 

vznikaly rozsáhlé baţiny a pohyblivé písky stále posunovaly koryto řeky Adour. Řešením 

bylo vysázení travin a rákosu, které postupně zpevňovaly pobřeţí a rychle se rozrůstaly     

a do přesypů písečných dun byly vysázeny borovice. Celá oblast byla následně odvodněna. 

Tento dlouholetý proces byl úspěšný a z vysázených borovic vznikl ohromný les (Země 

světa, 2002). 

Dnes se turisté mohou podívat do skanzenu Marquez, kde je vyobrazen ţivot lidí, 

kteří tak pracně přetvářeli tuto nehostinnou plochu v úrodný kraj. Ve vesnici Sabre stále 

stojí typické starobylé domky. Zdejší obyvatelé se ţivili dřevorubectvím a také sběrem 

pryskyřice, kterou shromaţďovali nasekáváním mohutných borovic. Stékala sbíhajícími se 

rýhami v kůře do nádob ukotvených u stromu.  Destilace pryskyřice můţeme vidět v malé 

továrně v Luxey. V 19 stol. se zde podobných továren postavilo více neţ sto s rozvojem 

chemického průmyslu (Země světa, 2002). 
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4.3 Dune du Pyla  

Na pobřeţí Atlantského oceánu, ve vzdálenosti asi 60 km od Bordeaux se nachází 

největší písečná duna v Evropě, která je vysoká kolem 107 m, 0,5 km široká a 3 km 

dlouhá. Nazývá se Dune du Pyla, v překladu Pilátova Duna. Písek je navíván z pobřeţí      

a tím vzniká tato obrovská masa. Stále se zvětšuje a to aţ rychlostí v průměru aţ 3 metry 

ročně (Bailey, 2009). 

Oblast jiţního Atlantického pobřeţí můţete znát pod názvem  Cote d´Argent 

„Stříbrné pobřeţí“. Je dnes oblíbeným odpočinkovým cílem francouzů i turistů. Kdyţ se 

dostanete aţ na vrchol duny, můţete si uţívat stříbrného písku, opalovat se, nebo sejít      

aţ k moři (Bailey, 2009). 

 

Obr.2 La Dune du Pyla (Internet 2) 

4.4 Lascaux a Chauvet 

Jeskyní, kde byly nalezeny prehistorické malby z dob 15 aţ 13 tisíc let př. n. l. je 

kolem stovky a to v oblasti od severovýchodního Španělska a Pyrenejí aţ po Paříţskou 

kotlinu na severu Francie. Naprosto unikátní malby však byly objeveny v jeskynním 

systému v departementu Dordogne, v roce 1940. Jeskyně Lascaux je nejslavnějším 

nalezištěm maleb. Jsou zde vyobrazena zvířata jako bizoni, koně, jeleni, mamuti, nebo 

nosoroţci velmi propracovaně a realisticky. Postavy lidí jsou na stěnách jen zřídka, 
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nejčastěji s kopími a oštěpy. Malby nejspíš vyobrazují náboţenské rituály před lovem. 

Lascaux byla zapsána do světového dědictví UNESCO. Malby byly většinou nanášeny 

rukama nebo nanejvýš primitivními štětci a jako barvivo se poţíval okr, mangan nebo 

popel z kostí (Bailey, 2009). 

V dnešní době je většina jeskyň s původními malbami veřejně nepřístupná. Proto 

byla jeskyni Lascaux vytvořena kopie Lascaux II., kde se návštěvníci můţou uţ jen kochat 

jejich replikami. Můţete shlédnout malbu známou jako Velká černá kráva nebo sál býků, 

kde jsou v zemitých barvách nakresleny skupiny prehistorických zvířat (Bailey, 2009). 

 

Obr.3 Velký býk z Býčího dómu (Internet 3) 

 

Lascaux není jediným nalezištěm maleb a podzemních útvarů. V okolí Les Eyzies 

se rozprostírají další jeskynní komplexy. Jeskyně Font de Gaume, les Combralles, jeskyni 

Grand Rock nebo La Carve s podzemní řekou a jezerem. V Cougnac byly také objeveny 

jeskynní malby a propasti (Bailey, 2009).  

Jeskyně Chauvet-Pont d'Arc, která se nachází u řeky Ardèche na jihovýchodě 

Francie Chauvet je velkolepou galerií paleolitického umění. Zajímavá je i skladba druhů 

zobrazených zvířat. Vedle maleb koní, sobů, jelenů, bizonů a mamutů, kteří patřili mezi 

lovnou zvěř, tvoří v Chauvet 60% maleb zobrazení zvířat, jako nosoroţci, medvědi, lvi, 
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výr, červený panter. Technika malby, její způsob a celkové umělecké vyjádření jsou 

udivující. Je zde zřetelné stínování, perspektivní zobrazení a znázornění pohybu, tedy 

pojetí zcela neznámé u šestkrát mladších starověkých kultur Východu. Jednou z mnoha 

zvláštností maleb v jeskyni Chauvet je neobvyklé zobrazení některých zvířecích hlav 

současně v pohledu ze tří stran. Neuvěřitelně jemné techniky a způsob malby boří všechny 

dosavadní představy o prehistorickém umění (Internet 4). 

4.5 Gouffre de Padirac  

Řeky Dordogne a Lot jsou silně zkrasovělé na povrchu i v podzemí. Nejznámější je 

propast a jeskyně Gouffre de Padirac je na plošině Causse Gramat (Král, 1999). 

Nachází se východně od vesnice Rocamadour. Je téměř 250 m hluboká a její dno 

skrývá podzemní řeku a sloţitý systém podzemních chodeb. Chodby v podzemí jsou 

bezmála 15 km dlouhé s obrovskou jeskyní Salle du Grand Dome. Turisté mají moţnost se 

provést na loďkách po podzemní řece. Jeskyně skýtají úţasnou podívanou na krápníky, 

jezírka a vápencové vodopády (Bailey, 2009). 

4.6 Francouzské Baskicko 

Země, kde lidé mluví svým vlastním jazykem, mají své tradice, kuchyni, a spoustu 

jiných charakteristických rysů. Typickou architekturou jsou domky s bílými stěnami, 

červenými střechami, červeně olemovanými okny a překříţenými trámy. Rodinné usedlosti 

připomínající salaše si baskové po generace předávají. Příjmení baskických rodin je 

dokladem mnoha tradic. Bývají často pojmenováni podle svých domů, jako např. 

Etchegaray , „dům na kopci“. Jejich tradičním sportem je tzv. „pelota“, hra podobná 

squashi. Velmi typické jsou lidové tance v krojích při příleţitosti pohřbívání pozůstalých, 

tanec na rakvi nebo veselé alegorické tance, které se nazývají mascarades nebo pastorales 

(Ardagh, Jones, 1998; Země Světa, 2002). 

Většina ze zhruba milionu evropských Basků ţije ve Španělsku a to v průmyslových 

městech, jako je Bilbao a kolem nich. Francouzských Basků je méně a většinou ţijí na 

venkovch. Pobřeţí u Biarritzu je módním letoviskem a v létě se to tu hemţí turisty. 

Skutečná pays basque, baskická země, začíná aţ ve vnitrozemí. Na předhůří Pyrenejí 
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hnízdí starobylé vesničky, které vypadají idylicky, ale trpí vlhkým podnebím s četnými 

bouřkami (Ardagh, Jones, 1998). 

5 Midi-Pyrenées 

Midi-Pyrenées je region rozlohou největší ve Francii. Dělí se na Departementy 

Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne, Ariége a Aveyron. 

Hlavním městem je industriální Toulouse. Dominantou Midi-Pyrenées hlavně rozsáhlé 

pohoří Pyrenejí. Na západ se táhne Gaskoňsko, kter charakterizuje výroba slavné brandy s 

názvem Armagnac. 

5.1 Parc National des Pyrénées 

Pyrenejský národní park, Parc national des Pyrénées Occidentales leţí ve 

francouzských centrálních Pyrenejích u hranic se Španělskem od Vallée d´Aspe na západě 

po Vallée d´Aure na východě. Na španělském území hraničí s národním parkem Ordesa. Je 

zde usazeno okolo 250 horských ples a údolí prolínají balvanité sutě, skalnaté srázy, 

vodopády a ledovcové kary. Nejvyšší vrchol Picco de Aneto, 3404 m n. m., se nachází na 

španělské straně (Anděra, 2008). 

V pohoří Pyrenejí jsou tři národní parky. Parc Natural de Ordesa s nejvyšším vrchem 

Monte Perdido, Parc Natural de los Pirineos a Parque Natural de Aigües Tortes i Sant 

Maurici, který je posetý jezery.  

Svahy Pyrenejí jsou příkré a krátké, takţe jsou rozbrázděny příčnými údolími 

pramenitých toků v povodí řek Garonne a Adour. Španělské svahy jsou mnohem širší neţ 

francouzské, spíše stupňovité, ale i na nich převládají příčná údolí. V Centrálních 

Pyrenejích leţí nejvyšší vrcholy na španělském území. Tyto části pohoří buduje vesměs 

krystalinikum, jeţ horám dodává hrubé tvary s ostrými hřebeny a štíty. Výrazné stopy 

v reliéfu zanechalo pleistocenní zalednění (kary, oblíky, ledovcová údolí, morény a jezera) 

(Král, 1999). 

Vegetace parku je uspořádaná v klasických vegetačních stupních od bukových          

a jedlobukových lesů po subalpínské louky, borovice kleče a vysoko poloţené skály ve 

sněţném stupni. V parku ţijí supi, antilopy, ohroţené druhy jako je medvěd brtník nebo 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_Natural_de_Aig%C3%BCes_Tortes_i_Sant_Maurici&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_Natural_de_Aig%C3%BCes_Tortes_i_Sant_Maurici&action=edit&redlink=1
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ţenetka tečkovaná. Nalezneme zde různé druhy lilií, krokusů, kosatců a jiných (Anděra, 

2008). 

 

 

Obr.4 Kosatec španělský (Anděra, 2008) 

5.2 Toulouse 

Toulouse je čtvrté největší město Francie a středisko departementu Haute-Garonne. 

Rozvíjející průmysl z Toulouse udělal prosperující metropoli. Sídlí zde společnost Airbus       

a také „Národní středisko pro kosmický výzkum“, které zajišťují rozvoj kosmického          

a leteckého průmyslu. Toulouzská univerzita, Université de Toulouse, je jedna 

z nejstarších univerzit ve Francii a počet studentů je po Paříţi nejvyšší. Na této prestiţní 

univerzitě studuje kolem 90 000 studentů (Bailey, 2009). 

Na Náměstí Place du Capitole stojí Capitole de Toulouse s radnicí a městskou 

operou.  Dalšími památkami jsou Basilique Daurade, kostel Les Jacobins, kde je pohřben 

Tomáš Akvinský, nebo katedrála St.-Étienne. Zajímavé je museum Cité d´Espace 

s replikami vesmírných zařízení, stanice Mir nebo vesmírné rakety (Bailey, 2009). 
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5.3 Lourdes 

Díky zjevení Panny Marie roku 1858 se stal Lourdes významným poutním místem 

křesťanů. Podle legendy se Panna Marie zjevila čtrnáctileté dívce Bernatte Soubirous         

a poté se stal zázrak. Za několik dní zázračně vytryskl léčivý pramen v jeskyni Grotte de 

Massabielle. Na místě byla postavena Basilicque du Rosaire, na Bernadettinu počest. 

Basilique St. Pie X. je rozlehlý podzemní chrám, který zaujímá obrovskou plochu a pojme 

aţ několik tisíc lidí (Bailey, 2009).  

5.3.1 Poutní místa 

Evropu křiţují poutní stezky, jeţ procházejí jihem Francie a vedou skrz Pyreneje.   

Nejznámější stezky procházející regionem Languedoc-Rousillon vedou do Santiaga de 

Compostela ke hrobu sv. Jakuba. Via Podiensis z Puy-en-velay do Agen a Via Tolosana 

z Arles do Toulouse a do Somport v Pyrenejích. Via Turonensis od Loiry aţ po průsmyk 

Roncevaux. Via Lemovicencis vedla k hrobu Máří magdalény z Vézelay do Limoges 

(Země světa, 2010). 

Rozvoj tras v 11. stol. byl velký, aby poutní místa byla schopna pojmout narůstající 

mnoţství poutníků a dát jim přístřeší. Proto na těchto trasách vznikly kláštery a různé 

církevní budovy. Na řece Ouche byl postaven klášter Conques, kde je zachován relikviář 

mučednice sv. Foy. Je to socha pokrytá zlatem a drahokamy, která zobrazuje sv. Foy na 

trůně. Součástí chrámu je tympanon, kde je vyobrazen poslední soud. Klášter Moissac 

nedaleko Toulouse ukrývá skvosty románského sochařství. Církevní symboly, 

propracované sloupy, zdobené hlavice, sloţité ornamenty jsou dokonale vytesány do 

tvrdého kamene. Mnohé stavby na poutních cestách se bohuţel nedochovaly. Např. z 

kostela Notre-Dame de la Daurade v Toulouse zbyla jen ruina a musel být zbourán (Země 

světa, 2010). 
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6 Languedoc-Rousillon 

Languedoc-Rousillon se linou od řeky Rhone směrem k Pyrenejím a od pobřeţí 

k pohořím Cévennes, Corbiéres, Minervois. Na téměř celém prostranství této oblasti, krom 

Pyrenejí, můţeme spatřit vinohrady. Je povaţován za největší vinařskou oblast na světě. 

6.1 Národní park Cévennes 

Cévennes zaujímá téměř celou vrcholovou část krystalinického pohoří Cevenn. Jsou 

to horské hole s alpínskou vegetací a nejvyšší částí bukojedlových lesů s bohatou faunou   

a s vzácnými, jinde jiţ vyhubenými druhy savců a plazů. Cévennes má dokonale 

zarovnaný povrch ve výškách 1400-1600 m n. m. Ale jihovýchodní zlomové svahy tohoto 

pohoří jsou zbrázděny hlubokými roklemi a kaňony v pramenných oblastech řek Ardeche, 

Gard, Hérault a Orb. Některé úseky těchto údolí jsou 600 aţ 1000 m hluboké (Král, 1999). 

Sloţitá geologická stavba se viditelně projevuje. Centrální oblasti jsou tvořeny 

především metamorfovanými horninami, ţuly, ruly, břidlice a prvohorními sedimenty, 

vápence, dolomity se projevují v krasových plošinách. Utvořily se zde jeskyně, kde je 

mnoţství krápníků, stalagmitů a stalaktitů, které vyplňují např. známou jeskyni Aven 

Armand plošině Causse Méjean (Anděra, 2008). 

Roste zde mnoho druhů rostlin jako lilie, narcisy, zlatohlávky, arniky, koniklece, 

tulipány a vstavačovité rostliny. Z fauny, jelen lesní, bobr evropský, rozmanité druhy 

ptáků, drop malý, krutihlav, tetřívek, ţluna zelená, sovice krahujová, sokol stěhovavý, 

moták luţní, orel královský (Baxter, 2003). 

6.2 Avignon 

Do Avignonu přijíţdí velké mnoţství obdivovatelů historie, je zde totiţ Papeţský 

palác a město je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Mohutný papeţský 

palác Palais des Papes, vyvolávající dojem pevnosti stojí v historickém centru města. 

Sestává ze dvou paláců, Benedikt XII. k původnímu biskupskému paláci postavil tzv. 

„Starý palác“ a jeho následovník Klement VI. zbudoval část zvanou „Malý palác. Interiér 

původního paláce je vyzdoben gobelínovými tapiseriemi, keramickými kachličkami, 
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freskami. V malém pláci Petit Palais jsou sochy a obrazy umělců Botticelliho nebo Simona 

Martineho (Země světa, 2006 Noe, 2010). 

 

6.2.1 Papeţské schizma 

„Městem papeţů“ se stal Avignon roku 1309, kdy francouzský král Filip Sličný 

násilně dosáhl toho, aby papeţství bylo přeneseno z Říma do Avignonu, protoţe ho papeţ 

Bonifác VIII. odmítl korunovat císařem. Po smrti Bonifáce VIII. byl papeţem zvolen 

Klement V. Filip tak měl jednání církve pod dohledem. Avignonští papeţové si svůj úřad 

zachovali na několik desítek let. Období od roku 1309 aţ do 1377 je nazýváno také jako 

„zajetí papeţů“. Posledním z nich byl Řehoř XI. který se pak znovu přesunul do Říma. 

Kdyţ ale nečekaně záhy zemřel, církev si zvolila další papeţe, ale tentokrát na obou 

místech, v Avignonu Klementa VII. A v Římě Urbana VI. Tím vzniklo tzv. Velké 

papeţské schizma“. Celkově v Avignonu vládlo 7 papeţů, a 5 vzdoropapeţů, těch, kteří 

byli do svého úřadu zvoleni nelegálně, a jejich volba se neztotoţňovala s předepsanými 

pravidly. V období této krize zastávali papeţský úřad dokonce tři papeţové najednou 

(Internet 12). 

6.3 Arles  

Arles, původně řecká osada, která slouţila jako obchodní zastávka před dnešní 

Marseille, byla obsazena Římany ve 2. stol. př. n. l., pojmenována jako Arelate (město 

v baţinách). César ji povýšil na hlavní město Provence. Bylo zde vybudováno opevnění, 

veřejné budovy, lázně a také kanalizace.  Záhy se „Arlete“ stal důleţitým centrem obchodu 

s výrobou šperků, zbraní, látek, etc. a velmi rychle vzkvétalo. Ve středověku se stalo 

významným střediskem církve (Baedeker, 2009). 

Dnešní jádro historického centra Arles tvoří šlechtické domy, postavené v 17. století. 

Dochovalo se zde mnoho římských památek, Théatre Antique nebo obrovská Arénes 

Romaines, která pojme aţ 25 tisíc diváků, byla původně postavena pro zápasy gladiátorů. 

Aréna byla tak dokonale propracovaná, ţe se obrovské mnoţství diváků dostalo za několik 

minut ven 180 východy. Dnes se zde konají býčí zápasy (Baedeker, 2009). 
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Arles byla i sídlem umělců, Malíř Vincent van Gogh zde strávil poslední dva roky 

ţiovota, za které stihnul namalovat přes 300 obrazů. K těm nejslavnějším patří „Le Pont de 

Langlois“, Café de Nuit“, nebo „La Maison Jaune“. Mnohé budovy na jeho obrazech dnes 

jiţ neexistují, byly zničeny ve 2. Světové válce, nebo přestavěny na modernější (Baedeker, 

2009). 

6.4 Nimes 

Město vzniklo jako římská kolonie v roce 30. př. n. l. Bylo pojmenováno podle řeky 

Nemausus, podél níţ se Římané usídlili. Díky císaři Augustovi se město proslavilo, stalo se 

velkým obchodním centrem a bylo zde vybudováno mnoho budov, opevnění, pevností       

a bran. Za návštěvu stojí Musée Archéologic, kde jsou vystaveny exponáty z dob 

římských, jako sochy, mozaiky, mince, nebo sarkofágy. Další římskou stavbou je chrám 

Maison Carrée, 2000 let starý, byl postaven podle vrozu Appolonova chrámu v Římě, věţ 

Tour Magne, která je dominantou městských hradeb. Nejpoutavější památkou zde však 

zůstává velmi zachovalý amfiteátr Les Arénes, který byl dějištěm krvavých soubojů mezi 

gladiátory a zvířaty. Aréna je dodnes vyuţívána ke sportovním a kulturním akcím, 

především španělské koridě (španělsky corrida) (Země Světa, 2010; Bailey, 2009). 

 

 

Obr. 5 Les Arénes v Nimes (Země světa, 2010) 
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6.5 Pont du Gard 

Akvadukt Pont du Gard na břehu řeky Gardon byl vystavěn Římany za vlády císaře 

Klaudia, protoţe město Nimes nebylo dostatečně zásobováno vodou. Byl vybudován 

systém kanálů, dlouhý 50 kilometrů a voda se přiváděla ze vzdáleného města Uzés. Pont 

du Gard byl nejvelkolepější stavbou z tohoto systému akvaduktů, tunelů a příkopů. Kdysi 

přes něj protékalo 34,8 milionů litrů vody za den. Tato ohromná stavba je dlouhá 275 

metrů a je tvořena třemi patry oblouků (Bailey 2009). 

Dokáţe odolat i silnému tlaku proudu vody pomocí mírného zakřivení a mírnému 

spádu, který sváděl vodu podél akvaduktu a voděvzdorné omítce, která zaplnila vnitřní 

prostor vodního kanálu ve vrchním patře. Důkazem byly v minulých letech povodně, které 

hodně poškodily město Nimes. Dnes je na břehu řeky je pro návštěvníky zpřístupněn lom, 

kde byl těţen kámen na stavbu mostu (Bailey 2009). 

 

 

Obr.6 Pont du Gard (Internet 5) 
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6.6 Katarské hrady a Kataři 

Katarské hnutí vznikalo ve 12. stol. a bylo pojmenováno podle slova katharos, coţ 

znamená být čistý. Původně se soustřeďovali města Albi, proto se také nazývají Albigenští. 

Kataři silně odsuzovali církev a korupci, která v ní byla zakořeněná. Podstatou jejich víry 

bylo rozlišování „dobra“ a „zla“ a opovrhování materiálním světem. Vzdávali se všech 

poţitků, nejedli maso, dodrţovali půst, vedli ctnostný ţivot a neholdovali zkaţenosti, coţ 

je mělo dovést k dokonalosti a mohli vstoupit do království nebeského. Jejich kazatelé 

velmi rychle víru po Languedocu rozšířili a hlásali ji v místním jazyce langue d´oc. 

Přívrţenci se kumulovali ze všech společenských vrstev a proticírkevní odpor byl pro lidi 

snadno přijatelný. Jednoduše se odprošťovali od církevních poplatků a pravidel (Země 

Světa, 2010). 

Přítrţ tomuto jednání byla udělána velmi rychle, kdy roku 1209 byla zorganizována 

kříţová výprava, vedena Simonem de Montfortem. Ten nemilosrdně dobýval opevněná 

města a hrady. Lidé se vzdávali a inkvizice upalovala kacíře a z myšlenky čistého bytí 

zbyla jen zkáza a utrpení (Země Světa, 2010). 

 Kataři hledali útočiště v odlehlých hradech stojících nad propastmi, kolmými svahy 

a skrývající se v hustých a hlubokých lesích pohoří Cobiéres. Chateau de Peyrepertuse a 

Puilaurens stojí vysoko na skaliskách stejně jako pevnosti Termes, Chateau de Durfort, 

Usson, Montségur a Quéribus. Poslední katarský stoupenec byl upálen na hranici v roce 

1321 (Země Světa, 2010). 

7 Provence-Alpes-Cote d´Azur 

7.1 Provence 

Provence je rozprostřena od vrcholků jiţních Alp aţ po Camargue a pobřeţí 

Středozemního moře. Tyto přírodní hranice obklopují krajinu kaňonů, roklí a voňavých 

levandulových polí. Proslavila se románskou architekturou, skvělým vínem, šťavnatým 

ovocem a zeleninou, nádhernými pláţemi a nespočetným mnoţstvím festivalů. Také 

připomenu slavné malíře, kteří zde působili, Matisse, Picasso, Renoir, Chagall, Cézann, 

Bonnard a především Vincent van Gogh. Pouţíval spoustu barev k malbě zářivě ţlutých 

slunečnic, pestrobarevných kosatců a slunečných krajin. „Své sestře van Gogh napsal: 
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„Krajina jiţní Francie se nedá namalovat světle fialovými barvami, které jsou typický 

sever…zdejší paletu barev tvoří azurově modrá, oranţová, růţová, červená, jasně ţlutá, 

zelená, vínová a fialová“ (Noe, 2010). 

Srdcem Provence je jeho západní část, území mezi Marseille a Avignonem, jehoţ 

pozoruhodné historické tradice dosvědčují římské stavby, středověké kláštery a paláce. 

V moderní době je uţ centrem kraje Marseille, ale dříve to bývalo Aix-en-Provence. 

Avignon byl zase mezi lety 1307 a 1377 sídlem papeţského dvora. Široká řeka Rhone 

protéká úrodným údolím a občas přerušuje skalnaté vrchy. Do moře se vlévá nedaleko 

Camargue. Na východě se táhne proslulé Azurové pobřeţí, jehoţ letovisky jsou Nice, 

Cannes a jiná. Pobřeţí je osídleno velmi hustě, zato vápencové planiny ve vnitrozemí, 

které se rozprostírají od Alp aţ k ústí Rhony, jsou poměrně prázdné a neponičené civilizací 

(Ardagh, Jones, 1998). 

 

 

Obr. 7 Provence slunečnicová pole (Noe, 2010) 

7.1.1 Grasse 

Grasse je nazýváno jako „Město tisícero vůní“. Stalo se nejslavnějším ve výrobě 

parfémů na světě. Bylo zaloţeno Římany, kteří rozšířili koţeluţny. Podle legendy byl 
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první parfém tzv. „uherská voda“, kterou alchymisté vyrobili pro uherskou královnu 

Alţbětu ve druhé polovině 14. stol. Francouzská královna Kateřina Medicejská nosila 

koţené rukavice, které byly napuštěné esencemi z rostlin, aby přebily pach z kůţí. 

Započala tak éru výroby parfémů, které se vyváţely do celého světa. Hlavními rostlinami 

pouţívané pro tuto výrobu byly levandule, jasmín a jiné (Noe, 2010). 

Historie výroby parfémů si prohlédnete v Musée International de la Parfumerie. 

Některé z továren Galimard nebo Molinard také vítají veřejnost, aby shlédla tento proces 

(Noe, 2010). 

7.1.2 Aix-en-Provence 

Aix en Provence kdysi býval hlavním městem Provence. Šlechtici zde vystavěli 

honosné paláce a jiné majestátní budovy a také se stalo střediskem umělců. Nosí jméno 

„Město tisíce fontán“ a nejznámějšími z nich je Fontaine du Roi René, vystavěná na počest 

krále Bon Roi René, Fontaine de la Rotonde se sochami z mramoru a další. 

Nejvýraznějším architektonickým dílem v městské čtvrti Bourg St-Sauveur je Cathédrale 

St-Sauveur. Na této stavbě se střídá mnoho kultur, od římské, přes románskou po gotiku. 

Náměstí place de l´Hotel de Ville, Place Richelme, place d´Albertas mají ve svém 

repertoáru další úchvatné budovy s krásným zdobením. Jedna z nich je věţ Tour de 

l´horloge, Palais de l´Archeveché nebo palác Hotel de Chateaurenard. Ve městě je moţné 

navštívit muzea s výstavami děl slavných malířů a navštívit bydliště Paula Cézanne, 

Atelier Cézanne (Noe, 2010). 

7.1.3 Gorges du Verdon 

Verdonská rokle je nejdelší a nejhlubší francouzský kaňon. Je 700 m hluboká a 19 

km dlouhá. Gorges du Verdon, přeloţeno „zelený dar“ tvoří vysoké bílé vápencové útesy. 

Roklí protéká azurově zelená řeka a vzdálenost protilehlých stěn je 198 metrů. Řeka 

Verdon vymílá boky rokle a přetváří je na některých místech aţ v kolmé. Protéká 

jihovýchodní částí Alp a teče k jiţnímu pobřeţí a u Avignonu se vlévá do řeky Rhône. 

Tato lokalita je turisticky velmi atraktivní, stezky vedou po celé délce rokle, ale procházka 

po strmých stěnách chce pořádnou kuráţ, protoţe cesty jsou dost nebezpečné. Rokle je 

sloţena z vápencových vrstev a po okolí je k nalezení mnoho jeskyní. Vznikla 
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prohlubováním skalního řečiště, ale mnohem rychleji, neţ byly skalní stěny omílány erozí. 

Sedimenty nebyly ukládány při erozi na dno řeky díky velké energii jejího toku (Noe, 

2010; Baxter, 2003). 

Řeka Verdon nabízí vodákům skvělé záţitky při sjíţdění místy rozbouřené hladiny.  

Tato okruţní cesta po kaňonu začíná v Moustriers-Ste-Marie a vede po pravém břehu 

(Rive Droite), po úţasné Route des Cretes. Můţete si také zajet do Castellane a pak se 

vrátit a pokračovat po levém břehu (Rive Gauche) po silnici nazvané Corniche Sublime.  

Po cestě můţete zastavit na několika místech s vyhlídkou (belvédérs) a pokochat se 

nádhernou scenérií (Noe, 2010; Baxter, 2003).  

 

 

Obr. 8 Gorges du Verdon (Internet 6) 

7.1.4 Camargue 

Oblast Camargue u Středozemního moře, která má celkovou plochu 1466 km
2 

proslula obrovskými mokřadami a nádhernými výhledy na rezervaci s mnoţstvím 

chráněných ţivočichů, rostlin a travin. Leţí v zálivu Saintes Maries v ústí řeky Rhony. Je 

jednou z nejdůleţitějších oblastí mokřin v Evropě. Je to soustava pobřeţí, rákosin, 
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písečných dun, luţních lesů, pastvin a solných pánví. Má veliký význam jako hnízdiště 

přes 300 druhů ptáků, jako racek tenkozobý, zrzohlávka rudozobá, pisila čáponohá, bukač 

velký, koliha, tenkozobec opačný, kulík mořský, moták pochop nebo okrouhlík stepní. 

V oblasti je vysoká salinita, daná solnými pánvemi, čímţ vytváří dobré podmínky 

například pro ţábronoţku solnou, která je hlavní potravou pro některé druhy ptáků a zvlášť 

plameňáka růţového. Kromě ptáků je Camargue známo i chovem černého skotu,             

ale především stády polodivokých bílých koní (Baxter, 2003). 

 

 

Obr. 9 Plameňák růžový, Camargue (Internet 7) 

7.1.5 Francouzské Colorado 

Le Colorado Provencal se nachází asi 50 km od Avignonu. V této barevné krajině 

převládají písčité půdy s obsahem ţeleza a kysličníků, které jsou obklopeny borovým 

lesem. Září okrovými odstíny, škálou jemně růţové, červené, fialové aţ po tmavě hnědé. Je 

to unikátní území, které lidé připodobňují k americkému Coloradu. Můţete procházet 

mnoha stezkami např. po Sentier du Sahara, nebo navštívit vyhlídku Cheminée de Fée. Ve 

vesničce Rousillon je přes kilometr dlouhá trasa Sentier des Ocres. Po celé délce stezek 

vyrostly bizardní skalní útvary (Země světa, 2010). 

 Před 230 miliony let bylo území Provence pod hladinou moře a písek na jeho dně 

obsahoval ţelezo, které oxidovalo a postupně vznikal okr. Byl pouţíván uţ od pravěku, 
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jako barvivo na jeskynní malby nebo prý jako make up. Okrové barvivo má nezaměnitelné 

vlastnosti, odstíny neblednou, není jedovatý a je odolný vůči vodě. Pouţíval se k malování 

domů nebo k tvorbě keramiky. Dodnes ho vyuţívají malíři na své obrazy, kosmetický, 

nebo potravinářský průmysl (Země světa, 2010). 

7.1.6 Marseille 

Marseille je největší a nejstarší přístav u Středozemního moře. Jeho historie je 

bouřlivá. Byl zaloţen Řeky a ve své době také největší obchodní řeckou kolonií na Západě. 

Aţ do 15. stol. si uchoval nezávislost na Francii. Marseille odedávna poskytovala azyl 

velkým vlnám přistěhovalců. V současnosti je Marseille poněkud zchátralá architekturou, 

ale po 2. světové válce z mnoha historických budov zbylo jen pár. Marseille dnes prochází 

rekonstrukcemi (Bailey, 2009; Země světa, 2006). 

Střed města tvoří Vieux Port, ohromný přístav, který si zachoval původní opevnění. 

Můţete projít čtvrťí Le Panier, která byla velmi poškozena, nebo ţivým bulvárem La 

Canebiére. Na jihu města je Basilique St.Victor, kde jsou k vidění jen její základy z 5. stol. 

Notre-Dame-de-la-Garde je naopak famózní bazilika z 19. stol. Atrakcí je plavba kolem 

ostrovu, na kterém stojí věznice Chateau d´If.  Do Marseille se často jezdí za výtvarným 

uměním, gastronomií. Velmi oblíbená je rybí specialita, polévka bujabéza, boillabaisse, 

která je připravovaná ze zdejších ryb. Je chutí jedinečná a odlišná od ostatních rybích 

polévek. Krom ryb lidé ochutnávají i fenyklové placky, výrobky z cizrny, nebo oblíbenou 

lihovinu pastis (Bailey, 2009; Země světa, 2006). 

7.2 Cote d´Azur 

Azurové pobřeţí nebo také Francouzská riviéra je jedno z turisticky 

nejatraktivnějších míst Francie. Azurové moře láká turisty z celého světa, aby tady strávili 

čas a uţívali si komfort, který je jim nabízen. Pláţe jsou plné opalujících se rekreantů, 

v přístavech kotví drahé jachty a břehy lemují kasina, restaurace, hotely a kluby. Všude 

kolem jsou cítit levandule, borovice a vůně z dalších rostlin (Baedeker, 2009). 

Své členitosti vděčí Cote d´Azur rozmanité geologické struktuře. Od západu: nejpve 

rozervané hluboké úzké zálivy (Calanques), různotvaré vápencové masivy, poté Massif des 

Maures, starý horský masiv z ţuly, ruly a břidlice, pak přichází na řadu rulový Massif 
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d´Esterel, který je občas přerušen červeným poryfem, pobřeţí uzavírají křídové a také 

vápencové výběţky Přímořských Alp, které se prudce svaţují k pobřeţí (Baedeker, 2009). 

7.2.1 St. Tropez 

St. Tropez byl v minulosti jen malý rybářský přístav leţící v malebném zálivu Golfe 

de St. Tropez. Leţí v pohoří Massif des Maures. S příchodem 20. stol. zde přišli malíři, 

spisovatelé a umělci a stalo se jejich centrem. Těmito osobnostmi byl Guy de Maupassant, 

Paul Signac, Jean Cocteau a později Brigitte Bardot (Bailey, 2009). 

Nejkrásnější pláţí je Plage de Pampelonne na jihu města a výhled na moře budete 

mít nejen odsud, ale i z hradní věţe Rui de la Citadelle nad přístavem Vieux Port. Samotné 

St. Tropez nemá mnoho pláţí, nejblíţe je Bouillabaisse, Les graniers nebo Plage de Tahiti 

(Bailey, 2009). 

Prozkoumáváte-li okolí St. Tropez, navštivte město Ramatuelle se středověkou 

zástavbou a kostelem Église Notre-Dame, pláţ Plague de Bonporteau nebo kamenné 

mlýny Moulins de Paillas (Bailey, 2009). 

7.2.2 Hyéres a Iles d´Hyéres 

Exotické město Hyéres je situováno nejjiţněji z celého Azurového pobřeţí. 

Dominantami je věţ Tour St. Blaise a kostel Église de St. Paul. (Bailey, 2009) 

Ostrovy Iles d´Hyéres jsou oblíbeným letoviskem s mnoţstvím památek z dob Maurů 

a palem. Kdysi byly nazývány Iles d´Or, „Zlaté ostrovy“, zde se shromaţďovali piráti 

v hojném počtu. Jsou protkány turistickými stezkami, nádhernými pláţemi, exotickými 

zahradami a výhledy na průzračné moře. Tyto tři ostrovy jsou chráněnou přírodní oblastí. 

Pláţ ostrova Ile du Levant je slavná mnoţstvím nudistů a je nejstarší na světě tohoto druhu. 

Na ostrově Ile de Porquerolles se nachází pevnosti Fort St. Agathe a Fort du Petit 

Langoustier. (Bailey, 2009) 

Na ostrově Ile de Port-Cros je národní park Port-Cros přísně chráněn a nedotčená 

příroda dává úkryt rostlinstvu i ţivočichům. Ostrovy jsou jedinečné i svou mořskou 

přírodní rezervací, jsou zde zachovány podmořské druhy jako jeţovky, mořské houby, 

nespočet dalších. (Bailey, 2009) 



Martina Dreslerová: Přírodní a kulturně-historické zajímavosti Jiţní Francie 

31 

2011 

7.2.3 Cannes 

Historie Cannes začala, kdyţ britský kancléř náhodou zakotvil v osadě Canois a 

musel tam strávit nějaký čas. Kdyţ se mu tam ale po delší době zalíbilo, postavil si dům a 

na slavnostní otevření pozval mnoho bohatých lidí, kteří se tam také usadili. Bylo zaloţeno 

lázeňské centrum, kde se léčily nejrůznější choroby zahřívanou mořskou vodou a jinými 

metodami. Lidé přijíţděli za tamním podnebím a pozitivními vlivy slunce a moře ( Noe, 

2010). 

Cannes začalo prosperovat a stalo se z něj rušné zábavní a luxusní letovisko a jedno 

z nejvíce okouzlujících měst na jihu Francie. Začali se zde sjíţdět pravidelní hosté kasina 

Palm Beach, mezi ně patřil také Winston Churchil. Cannes je dnes sídlem filmového 

festivalu, pořádaném kaţdoročně v květnu. Vše se odehrává na bulváru la Croisette a v 

budově Palais de Festivals. Turistické trasy po městě vedou od trţiště Marché de Forville 

ke starému městu Le Suquet s náměstím Allées de la Liberté aţ k věţi Tour du Mont 

Chevalier. Z Cannes je moţné se dostat na ostrovy Iles de Lérins nebo St. Marguerite ( 

Noe, 2010).  

7.2.4 Nice 

Nice je nejstarším letoviskem na Azurovém pobřeţí. Bylo zaloţeno Řeky v 5 stol. př. 

n. l., poté jej osídlili Římané. Dnes je hektickým obchodním a turistickým centrem. Nice, 

známé jako město umělců, najdeme zde mnoho uměleckých muzeí a galerií s díly slavných 

malířů Matisse, Chagalla, Moneta nebo Degase ( Noe, 2010). 

Město se dělí na tři části. První, známá jako Vieille Ville, staré město s přístavem, 

má silný italský nádech, další část Promenade des Anglais „promenáda Angličanů“ se 

můţe chlubit přízní královny Viktorie. Táhne se podél břehů Nice směrem od starého 

města. Třetí částí Nice je čtvrť Cimiez, která je posetá pozůstatky římských staveb a také 

mnoţstvím památek z dob jejich slávy (Noe, 2010). 

Vyhlídková trasa staré Nice začíná procházkou parku Jardins Albert l er a ulicí Rue 

de l´Opera k divadlu Théatre Municipal a dále k paláci Palais de Ducs de Savoie, který 

vystavěla savojská dynastie.  Pokračuje po široké třídě Cours Saleya k Domu Adama a Evy 

a ke kostrelu Église Notre-Dame de l´Annonciation, kde jsou k vidění předměty a výzdobu 

z římských dob. První barokním kostelem v Nice s freskami a zlacením je Église de St. 
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Jacques le Majeur, který stojí na náměstí Place du Gésu. Na hlavním náměstí Place Rosseti 

je katedrála Cathédrale Ste. Réparate, a o kousek dále Palais Lascaris, taktéţ v barokním 

slohu. Další zajímavosti, kterou lze zde nalézt, je radnice Palais de Communal, Chapelle 

Ste. Claire. Trasa vede po schodech na kopec Colline du Chateau k zřícenině věţe Tour 

Bellanda (Bailey, 2009). 

7.2.5 Monaco a Monte Carlo  

Monako tvoří samostatný stát, druhý nejmenší v Evropě po Vatikánu. Od 13 stol. bylo 

ovládáno rodem Grimaldi a po staletí si zachovává svou nezávislost. Roku 1911 byla 

sepsána ústava Abertem I. a v roce 1949 přešlo panství pod Rainiera III. z rodu Polignac. 

Monaku dnes vládne Albert II., syn Rainiera III. Má formu konstituční dědičné monarchie 

a formální moc je přidělena kníţeti. V Monaku lidé neplatí daň z příjmu a jiné poplatky 

(Bailey, 2009). 

Monako se honosí kníţecím palácem, Palais du Price, které je sídlem královské 

rodiny. Obdivuhodné jsou i zahrady Jardín Exotique nebo pláţ Larvotto. Pravidelně na jaře 

se zde konají automobilové závody Gran Prix. Nejnavštěvovanější částí Monaka je Monte-

Carlo. Je umístěno severně od monackého přístavu. Proslavilo se luxusními hotely, 

drahými restauracemi, nočním ţivotem a hlavně Grand casinem. Byla zde postavena opera 

stavitele Charlese Garniera. Nedaleko je obrovské kongresové centrum, Grand Hotel, 

japonské zahrady nebo dům Charlese Garniera s muzeem automatů (Bailey, 2009). 

Největší zajímavostí je Musée Oceanographique de Monaco, jedinečné 

oceánografické muzeum J. Y. Costeau, vědce, který se dlouhé roky zabýval podmořským 

světem. Stojí na skále v Monte Carlu. Exponáty muzea jsou umístěny také ve dvou 

nadzemních podlaţích. Obsahující pozoruhodné sbírky ţivočichů (zajímavé kostry 

kytovců, spoustu preparovaných ţivočichů) shromáţděné z velké části princem Albertem, 

najdete zde i sbírku starých plavidel a námořnického vybavení. V akváriu je devadesát 

nádrţí, ve kterých můţete sledovat více neţ 4 tisíce ryb a ţivočichů, ale návštěvníci 

většinou upřednostňují prohlídku šestimetrové nádrţe „Shark Lagoon." Tato ţraločí laguna 

je opravdovým skvostem, na vlastní oči vidíte chování a pohyby ţraloků. Zaujme také 

nádrţ s korálovým útesem, který byl po mnoha obtíţích vyzvednut ze dna Rudého moře    

a dopraven přímo do Monaka, včetně jeho obyvatel. Na vlastní oči uvidíte spoustu krabů, 
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hvězdic, měkkýšů, mořských hub, řas a jiných ţivočichů. Podoba s realitou je téměř 

dokonalá (Internet 8). 

 

 

Obr. 10 Korálový útes v Musée Oceanographique de Monaco (Internet 9) 

7.2.6 Causses 

Causses je označení pro čtyři krasové plošiny Noir, Sauveterre, Méjean, Larzac, 

které jsou prolínány řekami Dourbie, Tant a Jonte. Tento kraj je významný krásami 

ukrývajícími se v podzemí, jeskyněmi a propastmi a aţ 400 m hlubokými kaňony. Kaňon 

na řece Tarn, Gorges du Tarn je nejoblíbenějším místem pro sjíţdění řeky na lodích a patří 

mezi nejnavštěvovanější místa Francie. Po stezkách je moţné projít celé území a vidět 

dominanty Causses, jakými jsou skalní monolit nazvané Čínská váza, nebo největší 

francouzská skalní brána Bous de Biel. Co se týče podzemí, největší jeskyně je Aven 

Armand, jejíţ ohromná hlavní část měří na výšku 45 m. Kouzlo spočívá také ve výzdobě 

velkým počtem stalagmitů a krápníků, kde nejdominantnější z nich měří aţ 30 m (Země 

světa, 2010). 

Na vápencových plošinách Les Grandes Causses je vyvinut krasový reliéf. Tyto 

plošiny jsou rozděleny stupňovitě ve výškách mezi 600 aţ 1200 m. n. m, z nichţ nejvýše 

poloţená je Causse Méjean. Povrch plošin je rozbrázděn škapovými poli a závrty. 
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Význačné krasové tvary představují suchá údolí, svislé propasti a jeskyně s bohatou 

krápníkovou výzdobou (Král, 2009). 

Causses patřil v minulosti k nechudším krajům. Vyprahlé kamenité plošiny nemají 

mnoho moţností k obţivě. Pastevci zde chovají ovce a další dobytek, coţ jim dává dobré 

podmínky k výrobě sýrů a rukavic a oděvů z kůţe. Odsud také pochází slavný sýr 

roquefort, jehoţ jméno má původ v obci Roquefort. Dnes je Causses vyhledáván turisty, 

takţe místní obyvatelstvo čerpá příjmy hlavně z cestovního ruchu (Země světa, 2010). 

 

 

Obr.11 Causses (Internet10) 

 

7.3 Pláže 

Jihovýchod Francie je posetý pláţemi a připravuje návštěvníkům skvělý odpočinek 

na různých druzích pláţí, oblázcích, horkém písku či skalách s výhledy na moře. Jsou zde 

nejen přírodní pláţe ale i vytvořeny uměle s navozeným pískem. 

Lví záliv (Gulf de Lion), dříve nazýván jako Galský, je poloţen na území Langedoc-

Rousillon u měst Montpellier, Perpignan a Marseille ve Středozemním moři. Jsou zde 

rušná pláţová centra Palavas, Carnon, La Grande Motte ale i klidná místa. 
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Směrem na západ od Le Grau du Roi se nacházejí obrovské laguny a jsou posety 

růţovými plameňáky a jinými druhy ptáků. 

 Cap d´Agde je největší nudistickou pláţí v Evropě. Tato táhlá bílá pláţ je pokryta 

třpytivým pískem a od pobřeţí zasahují do moře černé útesy. Nedaleké písečné duny jsou 

pokryté travinami a spoustou druhů hnízdících ptáků. 

Nádhernou podívanou nám poskytne pláţ v blízkosti města Séte. Její povrch tvoří na 

jemno rozdrcené mušle nejrůznějších barev. Tyhle pláţe jsou nejneobvyklejší a také 

nejzajímavější ve Lvím zálivu. Jiţne od Séte se nachází letovisko Narbonne  Plage, které 

má okolo 5 km. 

U města Canet en Roussillon se rozkládají písčité pláţe Canet-Plage, jejichţ délka je 

více neţ 9 km.  Plage Centrale, Plage Rousillon nebo Plage de la Marenda (Země Světa, 

2010). 

8 Rhone-Alpes 

Region Rhone-Alpes se táhne od Švýcarských hranic a zasahuje hodně na jih 

k regionu Provence-Alpes-Cote d´Azur. Jeho rozloha je 43 698 km
2 

s více neţ 5,5 milionů 

obyvatel, čímţ se stala druhou největší oblastí Francie za oblastí Midi-Pyrénées. Hlavní 

město Rhone-Alpes Lyon je druhá největší a nejlidnatější metropole Francii. Rhone-Alpes 

je tvořena osmi departementy, Ain, Ardéche, Drôme, Isere, Loire, Rhône, Savoie a Haute-

Savoie. Hlavními řekami prolínající východ Francie jsou Saône a Rhône (Země světa, 

2008). 

Na východní hranici od Ţenevského jezera po Italskou hranici se rozkládá Savojsko, 

jehoţ středisky jsou města Chambér a Annecy v departementech Savoie a Haute-Savoie. 

Najdeme zde lázeňská střediska a nádhernou přírodu Alp. Na západním břehu řeky Rhône 

se rozkládá úrodný kraj Boujolais s rozsáhlými vinicemi (Země světa, 2008). 

Sníţeniny Saône a Rhône v západním předpolí Alp a pohoří Jury jsou soustavou 

kotlin, plošin a níţin. Pod Lyonem je sníţenina mezi Alpami a francouzským Centrálním 

masivem velmi členitá a pahorkatá, protoţe do ní v pleistocénu dvakrát zasáhly alpské 

ledovce a zanechaly tam své nánosy. Pod soutěskou defilé de Donzére se údolí postupně 

rozšiřuje v níţinu dolní Rhône, jejíţ východní okraj je rozčleněn výběţky provensálských 
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pohoří. U Arles začíná deltovité ústí c, močálovité, s přírodním parkem Camargue. Ke 

sníţeninám Saône-Rhône připojujeme také níţiny Languedocu (Plaines et plateaux du Bas-

Languedoc), jeţ se prostírají při pobřeţí Lvího zálivu (Golf du Lion) aţ k úpatí Pyrenejí     

a k bráně u Carcassone (Král, 1999). 

8.1 Ardéche 

Při formování alpského prostoru se z oceánu vynořoval blok druhohorních 

vápencových hornin, na nichţ se projevovaly vlivy podnebí a tekoucí vody. Ta 

v propustných vápencích prohloubila podzemní prostory, ze kterých se postupně vytvářela 

říční údolí. Součástí depertamentu Ardéche v údolí řeky Rhône se tak vytvořil systém 

jeskyní s bohatou krápníkovou výzdobou. Nejznámější jeskyní je Orgnac tzv. Grand site de 

France, objevena roku 1935. Krom ní se ale největší senzací na jihu Ardéche stala jeskyně 

Chauvet s malbami zvířat na stěnách. Je mnohem zachovalejší neţ známá Lascaux, 

nacházející se v regionu Aquitaine. Veřejnost zde totiţ nemá vůbec přístup, aby nedošlo 

k poškození. Kaňonem Ardéche mohou turisté plout po řece na loďkách. Nad ním se tyčí 

vápencový Pont d´Arc. Skalní přírodní přemostění řeky 45 m nad hladinou. Vápencové 

stěny kaňonu místy převyšují hladinu aţ o 250 m (Země světa, 2008). 

 

8.2 Annecy 

Lac´d Annecy, jezero téměř 15 km dlouhé, přičemţ jeho jiţní část je uţší neţ 

severní. Břehy jsou vzdáleny aţ 3 km. Dvě části Malé a Velké jezero odděluje zčásti 

zanořený skalnatý práh. Jezero napájí podzemní pramen a voda v zimě nezamrzá. Hladina 

průzračné vody smaragdové barvy leţí ve výšce 446 m n. m. Samotné město Annecy, 

leţící poblíţ, je jedno z nejstarších osídlených měst ve Francouzských Alpách (Země světa, 

2008). 
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Obr. Lac d´Annecy (Internet 11) 

8.3 Nyons 

Drôme Provencale je název pro jih departementu Drôme, kde leţí město Nyons. 

Zdejší klima, slunce a vůně připomínají přímořský jih, i kdyţ k moři je to vzdušnou čarou 

ještě asi 120 km. Někdy se o Nyons mluví také jako o hlavním městě francouzských oliv. 

Olivovníků roste kolem města na 2300 hektarech kolem 220 tisíc, ročně se z nich sklidí asi 

400 tun oliv na jídlo a vyrobí kolem 200 tun oleje. Také se tu vyrábí tzv. „Provensálský 

kaviár“, jehoţ ingrediencemi jsou z drcené černé olivy, bylinky a kapary. Ve městě Nyons 

nejsou produkovány jen olivy, ale také ručně vyráběný ochucený vinný ocet, který je velmi 

unikátní a výrobci tohoto produktu jsou na území Francie snad jen čtyři (Země světa, 

2008). 

 

9 Corse 

Ostrov Korsika leţící ve Středozemním moři je součástí Francie více neţ 200 let. Je 

rozdělen do dvou departementů a to na Severní a Jiţní Korsiku. „Na východě je pobřeţí 

rovné, ploché a baţinaté. Lemované úzkou níţinou, zatímco na západě je velmi členěné     

a strmě se zvedá k hornatému vnitrozemí. Kostru ostrova tvoří divoké horské pásmo 

probíhající celým ostrovem od severu k jihu s četnými rozcochami vybíhajícími do moře. 
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Hornaté vnitrozemí ochlazuje příjemné přímořské podnebí. Vydatné sráţky na horách 

napájejí krátké a prudké řeky a dávají růst bujné vegetaci. Více neţ ½ Korsiky je 

zalesněna, převaţují porosty kaštanů, na horských svazích vysoké borovice. Zbývající 

rostlinný kryt tvoří křovinatá macchie, jejíţ aromatické rostliny dávají ostrovu svéráznou 

vůni. Mezi volně ţijící zvířenou se vyskytují mufloni, divoké kozy a divoká prasata“ 

(Bateman, Eganová, 2000). 

Téměř polovina Korsičanů ţije ve správních střediscích Bastia a Ajaccio. Bastia je 

rušné přístavní město na severu, kterému dominuje janovská citadela za 16. stol. Severně 

od ní leţí poloostrov Cap Corse a mys Corse, jeţ skrývá nejkrásnější krajinu. Ajaccio je 

naopak hlavním městem jiţní Korsiky a také rodištěm Napoleona Bonaparte s mnoha 

stavbami rodiny Bonapartů. Zdejší architektura, domy s bílou štukovou omítkou, coţ 

nesporně dokládá i arabský vliv. Dalšími letovisky jsou Calvi, Corticcio a Porto Vecchio. 

Přístav Bonifacio, jehoţ opevněné horní město je postaveno na vápencových útesech 

s jeskyněmi, leţí na nejjiţnějším korsickém výběţku. Ve středu Korsiky najdeme městečko 

Corte, které je významný svou univerzitou (Bailey, 2009). 

10 Kuchyně a vinice 

Kuchyně na jihu je rozmanitá. Kachny a husy se chovají především na jihozápadě 

Francie, v Perigord a Gaskogne. Odtud také jsou nejvybranější mořské ústřice, loveny 

nedaleko Bordeaux. Jehňata se zase pasou na solných baţinách, coţ dává jejich masu 

jemně slanou chuť a mléko na sýry je z krav pasoucích se ve vnitrozemí (Země Světa, 

2002). 

V Provence jsou typické mořské plody, maso a zelenina.  Nejběţnější zeleninovým 

pokrmem je ratatouille, směs cibule, rajčat, baklaţánu, česneku, plněné cukety nebo 

zeleninový salade nicoise s vejcem, tuňákem a fazolemi. Mezi masy najdeme nejčastěji 

jehněčí, zajíc, divočák, hovězí a to vše ve voňavých bylinných marinádách s olivami, 

podlité vínem. Typická je rybí polévka bujabéza. Provensálský kozí sýr chévre, ovčí banoa 

(Noe, 2010). 

Na jihu u Středozemního moře převládají ryby, ústřice, slávky. Severněji zase 

brambory, různé druhy hřibů a uzeniny, jehněčí. Všeobecně však Francouzi dochucují jídla 

česnekem a bylinami, které dávají snad všude. Do majonéz, polévek, ragú, nebo na bagetu, 
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do brambor. Dále oblíbené jsou olivy a olivový olej, rybí polévka, plody moře, lanýţi. 

Jiţní část Languedoc na hranici se Španělskem se připravuje paella a slavná česneková 

polévka l´aigo bouiilido, šneci cagaraoulas, mandle a malé rybky ančovičky.  Lov 

ančoviček stále přetrvává kousek od hranic se Španělskem, v městečku Côullire. Vyrábí se 

z nich výrazná pasta anchoiade, kterou pak maţou na chleba. Typickým pokrmem jsou 

sýry, vynikající ovčí, kozí a kravské a velmi známý plísňový roquefort, jehoţ zrání má 

přísná pravidla. Největší specialitou zde coussoulet, směs ragú z bílých fazolí, husího 

masa, syrových klobás a dalšího (Země Světa, 2010). 

 

Obr. 13 Bulot podávaný v mořské mušli (Země Světa, 2002) 

V regionu Rhône-Alpes jsou hlavními oblastmi pro pěstování vína Savojsko, 

Boujolais a údolí Rhony. V severnější části, na vinicích dvou departamentů v Savoi a také  

Haute Savoi, také v Ain a Isére. Jednoznačně převaţuje pěstování bílých odrůd,  Jacquére, 

Chasselas, Roussette, Altesse, je jich třikrát více neţ červených. Z červených je nejvíce 

vyuţívana odrůda Gamay. Obecně jsou savojská vína velmi oblíbená, ale na vývoz          

do zahraničí jich nejde mnoho. Jiţní svahy v oblasti Côte du Rhône zasahuje aţ 

k Avignonu do Provence. Jsou mnohem rozsáhlejší a pokrývají plochu 59000 hektarů. Zde 

se naopak daří červeným vínům, odrůdě Syrah. Slavná je zde oblast Hermitage a s ní 

značky jako Chapoutier , Jaboulet. Dlaší  oblastí  je Boujolais s víny Boujolais Nouveau 

(Země Světa, 2008). 

Půjdeme-li dále na jih, do regionu Languedoc-Rousillon, zjistíme, ţe rozsah vinic 

se kryje s hranicemi celé oblasti. “Zdejší vinice o rozloze více neţ 300 000 hektarů dávají 
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skoro polovinu vína vyprodukovaného ve Francii“.  Víno se tu pěstuje více neţ 2000 let, 

začali uţ Féničané, Řekové a Římané. Označení zdejších vín Vin de pays d´Oc je zárukou 

vysoké kvality, protoţe Languedoc-Rousillon patří mezi nejlepší vinařské regiony Francie. 

Nejznámější jsou oblasti Fitou, Corbiéres, Minervois, Limoux, Coteaux du Languedoc, 

atd., které dávají půdu odrůdám Mauzac, Chardonnay, Chenin blanc, Muscat a Banyuls 

poblíţ španělských hranic (Země Světa, 2010). 

Vinařská oblast v Bordeaux je jedním z deseti velkých vinohradů Francie. 

Charakteristické pro tuto oblast je pěstování červených vín. Leţí na jihozápadě v regionu 

Aquitaine. Vinice tvoří pás kolem 30 km dlouhý, který se táhne v pobřeţí řek Garonne       

a Dordogne, v oblastech  Médoc, Blaye, Bourg, Graves, Barsax, St. Emilion. Nejvíc 

pěstované odrůdy jsou Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec, z bílých pak 

Avignon Blanc, Sémillon. Z růţových vín je to Bordeaux Rose a Bordeaux Claret (Země 

Světa, 2002). 
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11 Závěr 

V této práci se věnuji jiţní části Francie, seznamuji vás zde s jednotlivými regiony    

a u kaţdého z nich vyzdvihuji jejich zvláštnosti. Jih Francie je atraktivním a velmi 

vyhledávanou destinací turistů z celého světa.  Mým cílem je Vás upozornit na ty největší 

lákadla, která můţe tato krásná země nabídnout v podobě přírodních krás a historicko-

kulturních zajímavostí oblasti.  

Území rozprostírající se od Atlantického oceánu k Středozemnímu moři a zasahující 

také do pohoří Alp a Pyrenejí toho nabízí opravdu hodně. Ať se jedná o slunné pláţe 

poskytující útočiště lidem touţících po odpočinku, údolí protkaná řekami, které jim tak 

dodávají neskutečné kouzlo, jeskyně s jedinečnými prehistorickými malbami, krásné 

krajiny s městy s velkolepou architekturou a skvostnými budovami. Také představuje 

ukázku rozmanitých druhů fauny a flory. Seznámíte se s gastronomickými zvyky 

Francouzů a jejich skvostnými víny. 

Chtěla jsem Vám ukázat jak je jich Francie kouzelný. Doufám, ţe jste si alespoň 

s části a vychutnali hřejivou atmosféru přímořských oblastí i vnitrozemí. 
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