


Hlavní město: Paříž 
Státní zřízení: republika 
Měna: euro 
Úřední jazyk: francouzština 



Země  
 umění, módy, kosmetiky 
 ctitelů hlemýžďů, žabích     

   stehýnek a pikantních lahůdek 
 skvělých vín 
 Napoleona, gilotiny, velkých  

   romanopisců 
 kolébkou gotiky 
 rodiště myšlenky uspořádání 

   novodobých olympijských her P. 
   Coubertainem 
 …..a mnoho jiných krás.“ 
 



Francie je rozlohou největším státem 
EU. Její součástí je ostrov Korsika ve 
Středozemním moři a zámořské 
departementy Réunion (Indický 
oceán), Guadeloupe, Martinique 
(Karibské moře) a Francouzská 
Guyana (pozůstatek koloniálního 
období) 



VELKÁ BRITÁNIE 

BELGIE 

LUCEMBURSKO 

ŠVÝCARSKO 

ITÁLIE 

ŠPANĚLSKO 

ANDORRA 

NĚMECKO 

FRANCIE A SOUSEDNÍ STÁTY 





 středisko ekonomiky, kultury, vědy,… 
 sídlo mezinárodních organizací (UNESCO) 
 Eiffelovka  
 Zrod gotiky (katedrála Notre-Dame) 
 Univerzity Sorbona 
 Francouzské parky 
 Město módy a kosmetiky (Christian Dior) 
  Zámek Louvre  (Mona Lisa), zámek Versailles 
     (bývalý královský palác) 



  
 velmi rozmanitý terén  
 sever – Francouzská nížina 
 jih – Alpy (Mt.Blanc, 4 807m), 
      Pyreneje, Francouzské středohoří 
 Pobřeží je lemováno skalnatými útesy  
    - clify 
 

 nejdelší řeka – LOIRA 
 Paříží protéká SEINA 
 RHÔNA 
 RÝN 

  Z  - oceánské podnebí 
  J  -  subtropické 
  hory   -   chladno 

 



Francie patří mezi nejrozvinutější státy světa (členem G8) 
 
Nejdůležitější obory 
o strojírenství, jaderná energetika (80%) 
o zbrojní a elektrotechnický koncern Thomson. 
o výroba kosmetiky 
o automobily (Citroën, Peugeot, Renault) 
o letadel (Airbus)  
o pneumatiky Michellin 
o Francie, resp. Paříž udává trendy v módním odívání  
o potravinářství  
 



o šneci, mořské plody, chov ústřic 

o sýry (Camembert, Roquefor) 

o francouzské bagety a hořčice 

 

o intenzivní zemědělství 

o 1. místo v Evropě v pěstování pšenice, kukuřice,cukrovky 

                                                    a vinné révy 

• Bordeaux 

• údolí RhÔny 

• šumivá vína z oblasti Champagne 

 

o Normandie a Bretaň – pěstování jablek 

    ( výroba moštů a jablečné pálenky – calvados) 

 

o v kraji Cognac – francouzský koňak 

 
 

 



DOPRAVA 
 

 rychlovlaky TGV → jezdí napříč celou  
 Francií i do okolních států 

CESTOVNÍ RUCH 
 

Francie je turistickou velmocí. 

 

  Francouzská riviéra 

  Paříž 

  Alpy 

 



ZDROJE OBRÁZKŮ: 

 

1 

http://www.cojeco.cz/attach/image/max/70/de71/70de717d8491fdca4733269642

e01e75.gif 

2 http://img.aktualne.centrum.cz/240/56/2405618-francie-mapa.jpg 

3 http://www.chamroka.cz/images/mapy_svet_staty/francie_mapa.jpg 

 

 

ZDROJE: 

 

http://www.zemepis.net/zeme-francie 

http://cz-maturita.tym.cz/zemepis/francie.php 
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