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Anotace: Výukový materiál „Paris II” tématicky navazuje na materiál „Paris I”. 
Pojednává o pařížských moderních stavbách, které jsou dodnes   
předmětem mnoha diskuzí, a to o obchodní čtvrti La Défense a Centre 
Georges-Pompidou. Do nových kontroverzních staveb lze bezpochyby  

zařadit i skleněnou pyramidu na hlavním nádvoří Louvru (viz „Paris I”).



La Défense



 v překladu Obrana

 pomník La Défense 

de Paris (z r.1883)

připomínající vojáky 

bránící Paříž  během 

prusko-francouzské války



 obchodní čtvrť 

 SZ od centra Paříže

 moderní budovy  

mrakodrapy

 osa od Louvru přes

avenue des Champs 

Élysées ke Grande Arche



La Grande Arche

 symbol La Défense

 dokončena r.1989

= 200 let výročí Velké 

francouzské revoluce

 až do 19.stol. zde stál

větrný mlýn



 výška 112m, šířka 107 m

 pokryta bílým sklem

a bílým mramorem

 ministerské kanceláře,

sídla mezinárodních 

společností, škola 

managementu



































































Centre Georges 
Pompidou



 celým názvem : 

Le Centre National d´Art 

et de Culture Georges-

Pompidou (CNAC)

 též název : Beaubourg

 vznik v letech 1972-1977



 Georges Pompidou

= francouzský prezident

v letech 1969-1974

 narozen 5.července                                

1911 

 zemřel 2.dubna

1974
Obr. 1



 multikulturní centrum

 moderní umění, malířství, 

sochařství, fotografie, 

nová média, film, knihy

architektura, design
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