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1. Úvod
Za téma ročníkové práce jsem si zvolila hlavní město Francie - Paříž. V Paříži jsem
byla před několika lety s babičkou a výlet byl pro mě velkým zážitkem. Doteď cítím
atmosféru tohoto jedinečného města. Moc se mi tam líbilo. Možná i proto, že Paříž
byla první zahraniční velkoměsto, které jsem navštívila. Doufám, že nebude ani
poslední, protože cestování mám ráda.
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2. Historie a obecné informace
První nálezy osídlení pochází z doby asi 4500 let př.n.l. Kolem roku 300 př.n.l. se na
dnešním ostrově Île de la Cité, kde dnes stojí katedrála Notre-Dame, usadili Galové
z rodů Parisiů. Od té doby měla Paříž velmi pohnuté dějiny. Jako příklad výrazných
historických osobností bych jmenovala Ludvíka XIV., Krále Slunce, nebo Napoleona
Bonaparte. Ten chtěl z Paříže vytvořit nejkrásnější město na světě. Za jeho vlády
vyrostlo mnoho velkolepých pomníků.
Úřední hranice města se nezměnily od třicátých let minulého století a rozloha je
z tohoto důvodu jen 105 km². Například Praha je oficiálně 5x větší. Paříž má ovšem
velká předměstí a spolu s nimi se řadí ke čtyřem největším městům Evropy (Moskva,
Londýn, Istanbul).
Paříží protéká řeka Seina, jejíž hladina je s 25 m n. m. nejnižším bodem. Nejvyšším
bodem (130 m n. m.) je kopec Montmartre, na kterém se tyčí bazilika Sacré-Coeur,
sama vysoká 84 metrů.

Město leží v mírném podnebném pásu a je ovlivněno

oceánským podnebím. To znamená mírné zimy a chladnější léta.
Paříž je jedna z nejvíce multikulturních regionů v Evropě. Díky migračním vlnám
v posledních dvou stoletích se do Paříže dostali Němci, muslimové, Italové, Češi a
Slováci, Španělé a Portugalci, Asiaté, obyvatelé Severní Afriky a Američané.
Město je významným světovým kulturním, obchodním i politickým centrem. V Paříži
sídlí mnoho mezinárodních organizací. Asi nejvýznamnější z nich je UNESCO,
Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu. Další důležitou organizací se sídlem
v Paříži je OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development,
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), což je hospodářské sdružení 32
nejrozvinutějších zemí světa, jehož členem je od roku 1995 i Česká republika.
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Vlajka Paříže s latinským heslem města, které v překladu znamená „Pluje, ale
nepotopí se“.

3. Eiffelova věž
Eiffelova věž byla postavena slavným francouzským architektem Gustavem Eiffelem
v letech 1887-1889 pro Světovou výstavu, která se v Paříži konala roku 1889 u
příležitosti 100. výročí Velké francouzské revoluce. Se svou výškou 300.65 metru
byla až do roku 1930 (kdy byl dostavěn mrakodrap Chrysler Building v New Yorku)
nejvyšší stavbou světa. Dnes měří Eiffelovka dokonce 324 metrů, počítáme-li i
televizní anténu, která byla umístěna na špičku.
Rozpětí nohou rozhledny je 125 metrů. Vešlo by se pod ni fotbalové hřiště. Věž má
tři plošiny – první je ve výšce 57 metrů, druhá ve výšce 115 metrů a třetí ve výšce
276 metrů. Pěšky se dá vyjít nejvýše na druhou plošinu. Až nahoru musíte použít
výtah. Původně byla životnost věže určena na 20 let a poté měla být zbourána.
Eiffelovku Pařížani ze začátku moc nechtěli. Tehdejší tisk ji dokonce označil za
neužitečné monstrum. Spisovatel Guy de Maupassant denně obědval na Eiffelově
věži prý proto, že ji neměl rád a vrcholek věže byl jediným místem v Paříži, odkud
tuto stavbu neviděl.
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Dnes se ví jen málo o tom, že si Gustav Eiffel vybudoval svou pracovnu a soukromý
pokoj přímo ve věži s nádherným výhledem na okolí. Všichni měšťané zde chtěli
alespoň na jednu noc přespat. Nabízeli mu za to vskutku horentní sumy, ale Eiffel
měl rád klid. To však neznamená, že nepřijímal hosty. Jedinečný výhled na Paříž si
tak mohl užít třeba i Thomas Alva Edison.
A ještě jedna zajímavost o této dominantě. Fotit Eiffelovu věž můžete dle libosti, ale
souhlas ke zveřejněním fotografií si musíte vyžádat a k tomu zaplatit příslušný
poplatek.

4. Historické památky
Kromě Eiffelovky za vidění také určitě stojí dva obrovské oblouky. Větší z nich
La Grande Arche (Velký oblouk) stojí ve čtvrti La Défense. V podstatě je to
mrakodrap ve tvaru vítězného oblouku. Uvnitř se nacházejí kanceláře. Výška oblouku
je 110 metrů. Byl postaven v roce 1989 (k 200. výročí Velké francouzské revoluce) a
jeho architektem byl Otto von Spreckelsen z Dánska. Celá čtvrť La Défense je
moderní obchodní čtvrť plná mrakodrapů a dalších moderních budov. Je tu i spousta
prostoru vhodného k odpočinku – lavičky, vodotrysky apod. Hodně lidí tu pobíhá,
8

úředníci v kravatách, kteří si jen odskočili z kanceláře, hrají pétanque. Celá čtvrť
navazuje na starší pařížskou zástavbu. V dálce je vidět starší a menší Arc de
Triomphe (Vítězný oblouk). Oba oblouky pak spojuje široká třída Avenue Charles
de Gaulle, která navazuje na Avenue des Champs-Élysées a Avenue de la GrandeArmee. Je to vlastně jedna dlouhá třída, která se akorát v různých úsecích různě
jmenuje.
Vítězný oblouk dal postavit císař Napoleon I., aby si vděčný lid pamatoval jeho skvělá
vítězství. Stavět se začalo po největším Napoleonově vítězství v bitvě u Slavkova
(1806). Oblouk byl však dokončen až roku 1836 za vlády krále Ludvíka Filipa. Oblouk
je 51 metrů vysoký a 45 metrů široký a je nádherný. Dá se vylézt i nahoru, občané
Evropské unie do 26 let mají vstup zdarma, jinak stojí asi 10 EUR. Pod obloukem je
umístěn hrob Neznámého vojína z první světové války.

Nejznámějším pařížským kostelem je jistě Cathédrale Notre-Dame de Paris.
Gotickou katedrálu Notre-Dame, též Chrám Matky Boží postihla v roce 2019
obrovská katastrofa, zasáhl ji rozsáhlý požár, který zničil krov a sanktusovou věž.
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Se stavbou se započalo již roku 1163, dokončena byla roku 1345. Délka hlavní lodi
je 130 metrů. Exteriér katedrály je nádherný, zvláště výzdoba portálů stojí za to.
Výška věží je 69 metrů a nachází se v nich celkem pět zvonů. Největší
zvon Emmanuel je umístěný v jižní věži a váží přes 13 tun. Tento zvon oznamuje
celé denní hodiny.
Již jsem se zmínila o bazilice Sacré-Coeur zasvěcené Nejsvětějšímu Srdci
Ježíšovu, tyčící se nad městem na vrcholku Montmartre. Architekt Paul Abadie jej
postavil ve stylu byzantského a románského slohu. Se stavbou se začalo v roce 1875
a dokončena byla až v roce 1919. Čtyřhranná zvonice v zadní části je vysoká 84 m a
je v ní umístěn zvon Savoyarde (Savojanka), který je největším zvonem ve Francii.
Měří tři metry v průměru a váží 18 835 kg, jeho srdce váží 850 kg.
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Původní sídlo francouzských králů Louvre slouží od roku 1793 jako veřejné muzeum
umění. Je třetím největším na světě (pouze Metropolitní muzeum umění v NY a
Ermitáž v Petrohradě je větší). Ve svých sbírkách uchovává 554 tisíc exponátů od
pravěku po 19. století, 35 tisíc jich vystavuje. Nejznámějším obrazem je Mona Lisa
od Leonarda da Vinci. Jako hlavní vchod do muzea slouží prosklená pyramida na
hlavním nádvoří Paláce Louvre.

Návštěvníci Paříže mohou navštívit spoustu dalších světských a církevních
stavebních památek, například Centre Georges Pompidou, Invalidovnu, Musée
d'Orsay, Cité des sciences et de l'industrie a další.
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5. Paříž v současnosti
Mapa centra

Paříž není jen o památkách a historii. Jak už jsem se zmiňovala na začátku, doteď si
pamatuji úžasnou atmosféru města. Všude plno kavárniček, vůně čerstvého pečiva,
rozmanití lidí, velké bulváry i malebné, úzké uličky plné pouličních umělců. Když už
jsem jmenovala umělce, velkým zážitkem musí být i návštěva některého z kabaretů.
Nejznámější je Moulin Rouge, v překladu „červený mlýn“. Nachází se na Montmartu,
kde se zrodil nejen kankán, ale hlavně spousta umělců jako Picasso, Toulouse
Lautrec, Renoir nebo Van Gogh.
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A ještě nesmíme zapomenout na děti, kromě světoznámého Disneylandu se zde
nachází i například Asterix park. Děti zde najdou oblíbené komiksové hrdiny, galské
válečníky Asterixe a Obelixe. Tematické atrakce z 50. let př.n.l., kdy Galové bojovali
proti Římanům, nadchnou děti i dospělé.

Paříž má mnoho tváří. Je také městem módy, najdete zde stovky značkových
obchodů a butiků, nebo se zde odehrává i fashion weak, kde prezentuje své kousky
několik designerů. Pařížské ženy jsou vždy hezky upravené a nechybí jim šarm.
Říká se, že Paříž je městem lásky a romantiky, každoročně sem jezdí zamilovaní,
a to nejen na Valentýna.
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Také je městem gurmánů, francouzské speciality jsou vyhlášené. Jídlo je
ve Francii nezaměnitelnousoučástí francouzské kultury.

Máslové

croissanty,

rozpečené bagetky, různé druhy sýrů, kohout na víně, gratinovaní šneci, barevné
makronky nebo ovocné tartaletky. Světoznámé je také francouzské víno. Kdo by
neznal „šampaňské“!
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6. Závěr
V Paříži si každý návštěvník najde své a pobyt si určitě užije, ať už jede za
památkami nebo za zábavou. I já doufám, že Paříž ještě někdy navštívím, protože se
mi tam velmi líbilo a jak jsem starší, myslím, že bych si tam užila ještě o něco více,
než když jsem tam byla jako malá a díky této ročníkové práci bych i více věděla. A
tak tedy „Au Revoir“.

Resumé
I chose Paris as the topic of my coursework. In the beginning I explained why I chose
Paris. I added a little bit of history and general information.
I continued with the presentation of the most famous landmark of Paris, the Eiffel
Tower. I also mentioned other historical and cultural monuments and even modern
buildings.
In the end I outlined the atmosphere of the city and its other advantages like coffees,
cabarets and street performances. I especially highlighted the places which people
visit for fun and pleasure.
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