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Vlajka Znak 



 Francie (francouzsky La France, výslovnost /fʀɑ ̃s/), je 
demokratický stát, jehož většina území (někdy 
označovaná jako Metropolitní Francie) se nachází v 
západní Evropě. Součástí Francouzské republiky jsou také 
zámořské departementy a zámořská území v Karibiku, 
Severní a Jižní Americe, v Indickém oceánu a Oceánii. Je 
členskou zemí Severoatlantické aliance (NATO) a je jedním 
ze zakládajících členů Evropské unie (EU). Dále je Francie 
jedním ze zakládajících členů Spojených národů. Je jedním 
z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN s právem veta, 
jednou z osmi uznaných nukleárních mocností a členem 
sdružení sedmi nejvyspělejších států světa a Ruska - G8. 
Spolu se Spojeným královstvím je Francie jedinou doposud 
existující koloniální supervelmocí. 



 Hlavní město: Paříž 

 Rozloha: 547 030 km² 

 Nejvyšší bod: Mont Blanc (4 810,45 m n. m.) 

 Počet obyvatel: 62 880 529 

 Hustota zalidnění: 111 ob. / km² 

 Jazyk: francouzština 

 Náboženství: římskokatolické 83 – 88 %,islám 5 –                
     10 %, protestanství2 %, judaismus 1 % 

 Státní zřízení: poloprezidentská republika 

 Měna: Euro (EUR) 



 Největší část území Francie (metropolitní Francie) se 
nachází v západní Evropě, kde hraniční na 
severovýchodě s Belgií (délka hranic 620 km) a 
Lucemburskem (73 km), na východě s Německem (450 
km) a Švýcarskem (572 km), na jihovýchodě s Itálií (515 
km) a na jihu se Španělskem (649 km), Andorrou (56,6 
km) a Monakem (4,5 km). Francouzská republika se 
skládá také z území v Severní a Jižní Americe (kde má 
Francouzská Guyana 673 km dlouhou hranici s Brazílií 
a 520 km se Surinamem), v Indickém, a Tichém 
oceánu, Karibiku (ostrov Svatý Martin je rozdělen na 
francouzskou a nizozemskou část hranicí o délce 10,2 
km) a Antarktidě.  



 Pevninská část Francie zaujímá plochu 543 965 
km². Na severu a západě je krajina rovinatá s 
mírným vlněním, na zbytku území převážně 
pahorkatá a hornatá. Ve francouzských Alpách se 
nachází nejvyšší bod západní Evropy Mont Blanc 
(4 810 m). Další hornaté kraje země zahrnují 
Pyreneje, Centrální masív, Jura, Vogézy, Armorský 
masív a Ardenny. Největšími francouzskými řekami 
jsou Loire, Rhône (pramenící ve Švýcarsku), 
Garonne (ve Španělsku), Seina a část toku Rýnu. 
Loire je zároveň také nejdelší francouzskou řekou. 

 





Kromě hlavního města Paříže (v jejíž aglomeraci 
žije přes 12 milionů lidí) jsou největšími městy 
Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Nice a Nantes. 



 
Vítězný oblouk v 

Marseille 
 

 
Katedrála v Lyonu 

 

Toulouse 



 Podle ústavy je francouzský prezident volen přímo na období pěti 
let (původně sedm let). Prezidentská rada zabezpečuje regulérní 
fungování moci lidu a kontinuitu státu. Prezident 
jmenuje předsedu vlády, předsedá kabinetu, velí ozbrojeným silám 
a uzavírá mezinárodní smlouvy. 

 Národní shromáždění (Assemblée Nationale) je dolní 
komorou parlamentu. Jeho členové jsou voleni přímo na pětileté 
období a všechna křesla jsou volena v jediných volbách. Národní 
shromáždění má právo rozpustit vládu a tím tedy většinová volba 
Shromáždění určuje rozhodování vlády. Senátoři jsou vybíráni 
volební akademií na dobu devíti let a jedna třetina Senátu se mění 
každé tři roky (počínaje rokem 2007). Legislativa Senátu je 
omezená; pokud se tyto dvě komory neshodují v nějakém bodě (s 
výjimkou ústavních práv), Národní shromáždění má poslední 
slovo. Vláda má silný vliv na utváření programu Parlamentu. 



 Francie je zakládajícím členem Evropské unie a to velikou měrou 
definuje francouzskou zahraniční politiku. 29. května 2005 Francie 
odmítla v referendu ratifikování Evropské ústavy, když přibližně 
55 % obyvatel vyslovilo své „ne“. Tento výsledek změnil kriticky 
budoucí vývoj politiky Evropské Unie, stejně tak jako schopnost 
Francie setrvat na pozici vedoucího státu Evropy. Francie je dále 
členem SPC (Sekretariát Pacifické komunity, Secretariat of the 
Pacific Community) a COI (Komise Indického oceánu, Indian Ocean 
Commission). Francie je také vedoucím členem Mezinárodní 
Organizace Frankofonie (La Francophonie, International 
Organisation of Francophonie), která sdružuje 51 francouzsky 
mluvících států. 

 Ve Francii sídlí Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 
(OECD) a UNESCO. Dále zde sídlí Mezinárodní úřad pro váhy a 
míry (soustava jednotek SI) a Interpol. 
 



Základní principy, 
které musí 

Francouzská 
republika 

respektovat 
vychází z Deklarace 

práv člověka a 
občana z r. 1789 



 Francie se skládá z 27 regionů. Ty jsou dále děleny do 101 departementů, 
které jsou očíslovány (podle pořadí v abecedě), což má následně význam 
např. pro směrovací čísla nebo poznávací značky aut. 22 regionů leží v 
evropské části Francie (France métropolitaine), z nichž jeden 
tvoří Korsika se zvláštním statutem (collectivité territoriale), a zbylých 
pět je tvořeno vždy jen jedním departmentem a bývají tak označovány 
jako Zámořské departmenty a regiony (Départements et régions d'outre-
mer, zkratka D.R.O.M.). 

 Departmenty se dále rozdělují na 342 arrondisementů, do kterých se 
nevolí žádné zastupitelstvo a které mají smysl pouze pro zařazení a 
administraci. Arrondisementy se člení na 4 035 kantonů, ale ty opět 
slouží jen k administraci a rozdělení voličů. Poslední článek tvoří obce, 
kterých je ve Francii 36 682. Obce jsou samosprávné s voleným 
zastupitelstvem (obecní rada). 

 Původně měly arrondisementy i kantony určité pravomoci a vlastní 
zastupitelstva, v případě městských obvodů tento stav skončil 
rokem 1940 díky vládě ve Vichy a definitivně odstraněn založením Čtvrté 
republiky v r. 1946. V případě kantonů tomu tak bylo mnohem dříve. 



 Kromě 27 regionů a 101 departmentů se Francie skládá z 
dalších zahraničních teritorií, zemí, departementních 
kolektivit a zahraničních kolektivit. 

 Zahraniční teritoria se neberou jako část Republiky Francie 
a nepočítají se rozlohou do teritoria republiky nebo EU. 
Teritoria v Pacifiku nadále používají frank jako svou měnu, 
i když byla v Evropě nahrazena eurem. Polynéský frank má 
však kurs vázán na euro. 

 Francie také kontroluje množství ostrovů 
v Indickém a Tichém oceánu, které nemají stále 
osídlení: Bassas da India, Clippertonův ostrov, Ostrov 
Europa, Glorieuses, ostrov Juan de Nova, ostrov Tromelin. 

 



Území tvořící 
Francouzskou 
republiku 
zobrazené ve 
stejném 
měřítku 



 Ekonomika Francie kombinuje rozsáhlé 
soukromé společnosti (přibližně 2,5 milionu 
registrovaných) se společnostmi se značnou 
měrou intervence vlády. Vláda si ponechala velký 
vliv na klíčové segmenty sektorů infrastruktury, 
což znamená, že rozhoduje v 
otázkách železnice, energetiky, letectví a telekom
unikace. Tento stav byl výhodný asi do 90. let, v 
posledních letech vláda pomalu odprodává své 
podíly ve společnostech France Télécom, Air 
France, stejně tak jako pojišťovny, banky a zbrojní 
průmysl. 

 Francie je členem skupiny G8. Francouzská 
ekonomika je 5. největší ekonomikou na světě. 1. 
ledna 1999 se Francie spojila s dalšími deseti 
členy EU a vytvořila měnovou unii, která užívá 
společnou měnu euro, a v roce 2002 úplně 
přestala používat svou historickou 
měnu francouzský frank. 
 

TGV Duplex v 
Paříži, Gare de Lyon. 



 Podle údajů OECD za rok 2007 je Francie 5. největší exportér výrobků na světě 
po Německu, Číně, USA a Japonsku.  Je také šestý největší dovozce výrobků 
za USA, Německem, Čínou, Spojeným královstvím a Japonskem. 

 Dále podle statistiky OECD byla v r. 2007 Francie na třetím místě v získávání přímých 
zahraničních investic. S téměř 158 miliardami USD zahraničních investic se Francie 
zařadila za USA (237,5 mld. USD investic) a Spojené království (185,9 mld. USD). Na 
druhou stranu francouzské společnosti investovaly ve stejném období 224,6 miliard USD v 
zahraničí, což zařazuje Francii na třetí místo žebříčku největších zahraničních investorů po 
USA (333,2 mld. USD) a Spojeném království (229,8 mld. USD). 

 Francie je také druhou nejvíce produktivní zemí v OECD (nepočítaje Norsko, kde jsou 
hodnoty zvýšeny uměle tržbami z ropy, a Lucembursko, kde s velkými offshorovými 
investicemi bank). V roce 2003 byl průměrný HDP na jednu hodinu práce 47,2 USD. 

 Mezi důkazy technologické vyspělosti francouzského průmyslu patří m.j. vysokorychlostní 
vlaky TGV a letadla Airbus. 
 

První vyrobený Airbus A380 při jeho představení v Toulouse 18. ledna 2005. 



 Tradičně dominantní římskokatolická země se znatelným 
protiklerikálním vlivem. Svoboda náboženství je dána ústavou; inspirace 
pochází ze Všeobecné deklarace lidských práv. Dominantní koncept 
vztahu mezi veřejnou sférou a věřícími zabezpečuje, že vláda a vládní 
instituce (jako například školy) by neměly zasahovat do věcí víry a stejně 
tak církev by se neměla žádným způsobem angažovat v politické 
činnosti. 

 Vláda samotná neudržuje statistiky o víře svých občanů. Statistiky CIA 
World Factbook ukazují následující čísla: Římskokatolické křesťanství 83–
88 %, Islám 5–10 %, Protestantství 2 %, Židovské náboženství1 %. 
Avšak podle průzkumu z roku 2003 považuje 41 % lidí existenci boha za 
vyloučenou, 33 % se považuje spíše za ateisty a 51 % lidí o sobě řeklo, že 
jsou křesťané. 

 Na počátku 20. století žilo ve Francii mnoho lidí na venkově a řídili se 
podle křesťanských tradic. Během tohoto století nastalo ale mnoho 
změn: došlo k vylidnění venkova a mnoho lidí se odvrátilo od křesťanství. 
Toto vedlo k mnoha změnám ve společenských zvycích. 
 



 Systém francouzského vzdělání je vysoce 
centralizovaný, organizovaný a rozvětvený. Dělí se na 
tři části : 

 primární vzdělání (enseignement primaire) 
 sekundární vzdělání (enseignement secondaire) 
 terciární nebo akademické vzdělání (enseignement 

supérieur) 
 Primární a sekundární vzdělání je převážně veřejné 

(soukromé školy také existují jako celonárodní síť 
jednotlivých primárních a sekundárních katolických 
škol), zatímco akademické vzdělání je otázkou státních 
i soukromých škol. 
 



 Francouzská kultura je různorodá. Je 
ovlivněna rozdílností a posledními 
vlnami imigrace. Francie hrála velmi důležitou 
roli po celá staletí jako kulturní centrum 
celé Evropy v čele s Paříží. 
Mnoho architektonických stylů Západní 
civilizace vzniklo ve Francii; 
většina výtvarných stylů novověku se zrodilo 
v pařížské umělecké komunitě. 

 Francie byla dlouhou dobu považována jako 
centrum evropského umění a hudby. Země se 
chlubí širokým spektrem tradiční lidové 
hudby, ale i hudbou přitaženou imigranty z 
Afriky, Latinské Ameriky a Asie. Co se týče 
klasické hudby, pochází z Francie několik 
legendárních skladatelů, stejně tak jako v 
dnešní době řada umělců z hrajících rock, hip 
hop, techno, funk a pop. Francie se také 
považuje za zemi klarinetu. 
 

René Descartes,  
„Otec moderní 

filosofie“ 



 Francouzská kuchyně je charakteristická svou velikou 
rozmanitostí. Je označována jako jedna z nejvíce kultivovaných a 
elegantních stylů vaření na světě. Mnoho nejlepších 
světových šéfkuchařů jako Taillevent, La Varenne, Carême, 
Escoffier nebo Bocuse byli mistry této kuchyně. Navíc, 
francouzské způsoby vaření ovlivnily bezmála celou Západní 
Evropu a mnoho kulinářských škol užívá francouzskou kuchyni 
jako základ všech ostatních forem evropského vaření. 

 Francouzská literatura vznikla jako pokračování latinsky psané 
literatury. Nejstarší písemnou památkou je tzv. Štrasburská 
přísaha z roku 842. V průběhu dějin zaznamenala francouzská 
literatura bouřlivý rozvoj a určovala po mnoho století světový 
trend. Mnoho literárních směrů 20. století má svůj původ ve 
Francii (např. dadaismus, kubismus,surrealismus). Díky 
uvolněnějšímu prostředí zde mohlo vzniknout spousta děl, která 
byla jinde zavrhována (např. v USA díla Henryho Millera). Svůj vliv 
nezapře ani v dnešní době. 



 Text:                http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie; 

                           [citováno 19.1.2012] 

                           licence: Creative Commons 

 

 Obrázky: 1.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_France.svg 

                     2.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Armoiries_r%C3%A9publique_fran%C3%A7aise.svg 

                            licence: Creative Commons 

                     3.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mapa_Francie.PNG  

                     4.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paris_-_Eiffelturm_und_Marsfeld2.jpg 

                            licence: GNU Free Documentation License 

                     5.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Montage_Toulouse_2.jpg 

                            licence: GNU Free Documentation License                        

                     6.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marseille.JPG 

                     7.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cathedrale-saint-jean.jpg 

                            licence: GNU Free Documentation License                    

                     8.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Declaration_of_Human_Rights.jpg 

                     9.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:France-Constituent-Lands.png 

                            licence: GNU Free Documentation License     

                     10.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:TGV-Duplex_Paris.jpg 

                              licence: Creative Commons 

                     11.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:A380_Reveal_2.jpg 

                                   licence: GNU Free Documentation License 

                     12.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Frans_Hals_-_Portret_van_Ren%C3%A9_Descartes.jpg 
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