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 Využití: Prezentace určená pro doplnění výkladu

 Anotace: Výukový materiál „ Saarbrücken, Sarreguemines” seznamuje   

studenty s německo-francouzským pomezím. Upozorňuje na 

důležitou plavební cestu po řece Saar. Přes důležité historické  

momenty nás prezentace dovede až do současnosti.



 hlavní město německé  

spolkové republiky Sársko

 přes 180 tisíc obyvatel 

 průmyslové město

 těžba uhlí (v poslední době

nákup levnějšího uhlí ze   

zahraničí) 



Obr.1



 Maginotova linie –

pevnostní systém 

vybudovaný Francií

v letech 1929-1940

 od roku 1920 do roku 1935

v Sársku tzv. Sárské 

terotorium pod správou 

Společnosti národů
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 v letech 1947-1956 Sársko

pod protektorátem Francie

 r.1956 součást Německa

Obr.3



 v letech 1861–1866
vybudován na řece Saar
plavební kanál sloužící 
zejména k přepravě uhlí

 tramvajové spojení 
s francouzským městem
Saareguemines
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Sarreguemines

Saargemünd



 francouzské město na  

německo-francouzské hranici

 departement : La Moselle

 region : La Lorraine

(Lotrinsko)

 na soutoku řek Saar a Blies

 přes 21 tisíc obyvatel (r.2011)



 v letech 1790 – 2007

výroba hrnčířských

výrobků s bílou 

neprůhlednou glazurou 

tzv. fajáns

Obr.5
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Děkuji za pozornost 

Gymnázium Vincence Makovského 

se sportovními třídami 

Nové Město na Moravě


