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Anotace: Výukový materiál „Paris 1” seznamuje studenty se  
zajímavými momenty historie Paříže a názorně představuje 
dvě turisticky  atraktivní památky hlavního města Francie, 
a to Eiffelovu věž a muzeum Louvre s přilehlými Tuilerijskými 
zahradami.



 hlavní město Francie

 region Ile-de-France

 samotná Paříž 2,2 mil. obyv.  

aglomerace – 10,3 mil. obyv.

vlajka znak
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Historie Paříže :

 Ile-de-France osídlen před 

více než 40 000 lety 

 kol. r.4500 př.n.l první 

nálezy v oblasti Paříže

 kol. r.300 př.n.l Galové 

– kmen Parisiů



 r.52 př.n.l. Římané :    

Lutetia

(Lutèce-bažinaté místo)

 r.508 Clovis (Chlodovik)

Paříž = hlavní město    

Franské říše



 pol.12.stol. = 50 tis. obyv.

 konec 12.stol. – opevněný 

hrad Louvre

 r.1163-1345 Notre-Dame

 50.l.13. stol- La Sorbonne

 2.pol.14.stol. opakované

morové epidemie



 Louis XIV. (1643- 1715) 

sídlo ve Versailles

 14.července 1789 dobytí 

Bastilly (původně pevnost, 

poté vězení) – Velká

francouzská revoluce



 2.pol.19.stol. přestavba 

Paříže za Napoléona III. 

-baron Haussmann 

 březen – květen 1871

Pařížská komuna

 poč.20.stol. Paříži 

je přezdíváno Paname 

(budování přístavu)



Eiffelova věž

La tour Eiffel







 postavena v letech 1887-1889

 pojmenována po svém 

konstruktérovi Gustavu Eiffelovi

 s anténami 324 metrů

 100 let Velké francouzské 

revoluce

 Světová výstava



 3 plošiny : ve výšce 57m, 115m  
a 324m

 oscilace při silném větru 12cm

 vlivem teploty kolísání výšky 

18cm

 kontroverzní stavba, původně   

koncese do r.1909

 protestní dopis umělců: 

př :  Alexandre Dumas ml., 

Guy de Maupassant
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Le Louvre
 jedno z největších muzeí

na světě

 v bývalém sídle francouzs.

králů = Palais du Louvre

 v blízkosti Jardin 

des Tuileries 

(v čj. Tuilerijské zahrady)



 název Louvre odvozen :

a) z Louparie (popř.

Louverie) = lovecký 

zámeček

b) z leovar (popř. 

leawer) = opevněné 

místo



 starožitnosti z Egypta, 

Řecka a Říma

 antická a orientální keramika

 oceánografie

 malby a skulptury ze 

XII. stol. až do součastnosti



Mona Lisa

 Leonardo 

da Vinci 

 1503 – 1506

 La Joconde

(Lisa Gherardini 
provdaná del 
Gioconda) 
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Vénus de Milo

 Venuše Milótská

(popř. Milétská)

 mramorová

socha ženy z 130 

– 100 př.n.l.

 znázorněna 

Afrodita (v Římě 

Venuše)
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Pyramide du Louvre

 prosklená pyramida na 

hlavním nádvoří

 hlavní vchod do muzea

 dokončena r.1989  

= 200.výročí Velké 

francouzské revoluce









































































Jardin des Tuileries

 francouzský park mezi 

Louvrem a Place de la 

Concorde (Náměstí 

svornosti)

 původně zámecký park 

okolo Tuilerijského paláce



 Tuilerijský palác (Palais 

des Tuileries) vyhořel 

během Pařížské komuny

r. 1871 

 postaven r.1564 pro 

královnu Kateřinu 

Medicejskou















L´Arc de Triomphe 
du Carrousel

 postaven r.1809 k poctě 

Napoleonovy armády

 původně před 

Tuilerijským palácem

 zachycena vítězná bitva 

u Slavkova r.1805
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