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Vážení přátelé,
s naší organizací JEKA-CS budete nyní cestovat do krasové oblasti Gorges du Tarn ve Francii.
Z pestré nabídky sportovních aktivit, kulturních akcí, poznávání památek a přírodních zajímavostí si můžete
sestavit ten nejvýhodnější program pro Vaši skupinu.
Gorges du Tarn je pozoruhodné místo, které se nachází v Centrálním jižním masivu mezi městy Florac
a Le Rozier, v atraktivním krasovém prostředí, asi dvě hodiny autobusem od Středozemního moře. Řeka Tarn
pramení ve výšce kolem 1 600 m n. m. a v průběhu času si vytvořila soutěsku hlubokou 400 – 600 metrů.
Okolní krajina s příkrými útesy a bizarními skalními útvary dosahuje až po rozsáhlé horské planiny.
Kromě příjemných říčních pláží a typických francouzských horských zámků, hradů a středověkých vesniček
s kamennými uličkami tu můžete poznat starobylá města Nîmes, Avignon, či proslulé jeskyně Aven Armand
nebo růžovou jeskyni Dargilan, dozrávárnu sýrů v Roquefort, La Grande Motte, skalní město Montpellier-leVieux. Zajet si můžete i ke Středozemnímu moři. To vše a ještě mnoho dalších zajímavých míst dělá z Gorges
du Tarn vysoce atraktivní a poutavé středisko pro Váš letní pobyt.
V krajině, která je známá pod názvem Velký kaňon Francie, má JEKA několik domů s různou kapacitou,
roztroušených po starobylých středověkých vesničkách podél řeky Tarn.
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K popisům turistických tras jsme doplnili pro lepší přehled a více informací další odkazy na různé weby.
Kromě uvedených instrukcí a popisů tras si před túrou vždy řádně prostudujte mapy, klasifikaci cest, dejte
přednost bezpečnosti, zjistěte si povětrnostní informace, choďte vždy v kvalitní obuvi a vezměte si oblečení
pro každé počasí!
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ZÁKLADNÍ ZÁSADY, KTERÉ BY MĚLI ZNÁT ÚČASTNÍCI POBYTU
Výhodou ubytování podle systému Jeky je, že se skupina se nemusí podřizovat nějakému stanovenému
programu nebo hotelovému řádu. Program a denní režim určuje vedoucí podle zaměření skupiny a věku
účastníků. Detailní informace o programových možnostech získává skupina v tomto tištěném průvodci.
Před odjezdem je nutné, aby vedoucí zájezdu seznámil účastníky pobytu se všemi podmínkami, nejlépe
formou informační schůzky nebo písemně.
Ubytování:
Bez ohledu na velikost skupiny je každá skupina ubytována v samostatném domě. Domy jsou bez personálu,
vybavení je kvalitní, ale prosté, vše je podřízeno účelu, tj. rekreaci skupin mládeže a zájmových skupin.
Účastníci pobytu si sami vaří a dbají na udržování pořádku po celou dobu pobytu.
Domy pro konkrétní skupiny jsou rozdělovány centrálně v kanceláři Jeky v Bruselu, takže pracovník Jeky-CS
o přidělení konkrétního domu nerozhoduje. Měřítkem pro určení domu je zejména minimální a maximální
ubytovací kapacita, která je stanovena jednotlivě pro každý dům. Vedoucí však může již při rezervaci vyjádřit
„preferenci“ určitého domu, ke které JEKA Brusel přihlédne, pokud je dům ještě volný a změní jej jen ve zcela
výjimečných případech z technických důvodů.
Základna Jeky ve Francii má nyní k dispozici osm domů s různou kapacitou. U některých domů, které mají
menší kapacitu než autobus, jsou k dispozici navíc velké vojenské stany doplňující potřebnou kapacitu. Stany
jsou vybaveny palandami, skříněmi i elektrickým osvětlením.
Domy jsou většinou původní, středověké, kamenné, na pohled velmi romantické. V celé oblasti jsou podobné
objekty běžně obývány místním obyvatelstvem. Ložnice pro 2 – 12 osob jsou vybaveny většinou palandami
(2, 4, 6, 8.. lůžek), sociální zařízení minimálně 1 WC/sprcha připadá na max. 10 účastníků. K večernímu
posezení a společným skupinovým aktivitám slouží jídelna.
Vedoucí skupiny obdrží před odjezdem z ČR plánky domu, a má tak možnost si předem připravit rozdělení
účastníků skupiny do jednotlivých pokojů. Plánky domů si můžete stáhnout i z webových stránek Jeky Brusel,
www.jeka.be
Stravování:
JEKA zajišťuje a dodává skupině kvalitní potraviny na jedno teplé a dvě studená jídla denně, podle jídelníčku,
který obdrží vedoucí skupiny před odjezdem. Potraviny jsou dodávány pro společnou přípravu a společné
stolování, nikoliv pro spotřebu jednotlivců nebo jednotlivých rodin. Množství potravin může být upraveno tak,
aby každý měl dostatek. Vždy včas předem dobrovolným pracovníkům Jeky nahlaste, jaké potraviny
potřebujete přidat - více oddíl Strava a zásobování potravinami.
Zbylé potraviny při odjezdu zůstávají na místě, není dovolené je odvážet.
O tom, jak třídit odpad Vás poučí pracovníci Jeky, případně si tyto informace ihned po příjezdu vyžádejte.
Cena pobytu zahrnuje:
Ubytování, spotřebu elektrické energie, plynu a vody, dopravu autobusem z místa skupiny a zpět, dopravu
do 50 km denně, potraviny pro přípravu 3 jídel denně, servis Jeky v místě pobytu.
Pojištění u Cestovního garančního fondu GFG Brusel.
Vceně není:
Zdravotní cestovní pojištění – JEKA doporučuje sjednat pojištění i pro cesty do zemí EU.
Rekreační poplatek, obvyklý v jiných evropských zemích, se ve Francii neplatí.
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PRAKTICKÉ INFORMACE
Seznam účastníků
Seznam účastníků zašlete do kanceláře Jeky-CS nejpozději týden před odjezdem. V seznamu uveďte jméno,
příjmení, datum a místo narození, adresu a číslo OP/pasu. Seznam si připravte také v kopiích pro kancelář
Jeky Brusel, pro řidiče autobusu a také pro svou vlastní kontrolu.
Všechny vzniklé změny do odjezdu skupiny nahlaste, prosím, telefonem a ihned potvrďte jakoukoliv dostupnou
formou (mailem, faxem, poštou).
Co s sebou:
Vedoucí: doklady a dokumentaci k cestě, formuláře pojišťovny, seznamy účastníků, lékárničku pro první pomoc,
utěrky na nádobí, ubrusy, papírové ubrousky, ostré nože, škrabky, koření, případně sirupy a šťávy.
Pro pohodlnější práci v kuchyni si můžete přivézt např. rychlovarné konvice, elektrické šlehače apod.
Podle zaměření skupiny a uvážení vedoucího: společenské hry, hudební nástroje, rádio, přenosný televizor.
V případě dopravy vlastním autobusem zajistí vedoucí skupiny povlečení pro řidiče.
Účastníci: platné cestovní doklady a povlečení (nebo spacák, prostěradlo a povlak na polštář), osobní léky,
platné pojištění na cestu a pobyt.

Zodpovědnost vedoucího skupiny při pobytu:
Vedoucí jedná za skupinu se zástupci Jeky, s místními orgány jako např. obecní úřad, policie, lékař apod.
Odpovídá za dodržování pořádku a kázně v přiděleném domě, za organizaci programu, režimu v domě a
přípravy stravy.
Vedoucí informuje účastníky průběžně o výletech a dalších aktivitách, sleduje počet a pohyb členů, zvlášť
při případném rozdělení skupiny.
Odpovídá za to, že případné škody v domě, obci, na inventáři apod. budou ohlášeny zástupci Jeky, na místě
uhrazeny nebo jinak vypořádány. Zodpovídá za pořádek v domě, před odjezdem zkontroluje a předá kuchyni
se zbylými potravinami a dům zástupci Jeky.
Doprava
Počet účastníků nesmí přesáhnout kapacitu autobusu, každá osoba, i malé děti, musí mít svoje vlastní
sedadlo. Prosíme, berte v úvahu, že řidič má k dispozici jmenný seznam a nemůže vzít na cestu osobu, která
není v seznamu.
Dále doplňujeme některé podrobnosti k textu uvedenému v katalogu.
Typ autobusu a trasu do místa pobytu a zpět určuje JEKA-CS, za dodržení trasy, bezpečnostních přestávek
a rychlosti jízdy odpovídá řidič. Předem dohodnuté odchylky z trasy (např. pro prohlídku zajímavého místa),
další nástupní místa anebo luxusnější autobus platí vedoucí skupiny zvlášť.
Každý z účastníků má nárok uložit do zavazadlového prostoru jedno zavazadlo - raději kufr než krosnu - a
druhé menší do autobusu. Každé zavazadlo označte pevnou visačkou s vizitkou.
Vedoucí skupiny spolupracuje s řidičem při určování zastávek, případně při vybírání pasů a celních
formalitách.
Skupina má nárok využít zdarma autobus na výlety do 50 km denně, mimo příjezdového a odjezdového dne.
Kilometry lze sčítat, kilometry ujeté nad celkový limit zaplatí vedoucí řidiči na místě v hotovosti.
Cena za 1 km je 28,- Kč (+ parkovné, silniční poplatky a mýtné).
Všechny cesty je třeba dohodnout s řidičem dostatečně předem.
Řidič je plně kompetentní rozhodnout o tom, zda je určená trasa sjízdná a vhodná pro jeho autobus.
Autobusy Jeky zůstávají na místě během pobytu. Po celou dobu pobytu je řidič autobusu ubytován se
skupinou.
Při pobytech delších než 6 dní musí řidič dodržet zákonem stanovený odpočinek trvající 24 hodin.
Odpočinkový den řidiče je možno zvolit kdykoliv, nejvýhodnější je den před odjezdem. Počítejte s tímto
omezením při plánování svých výletů.
Případné stížnosti či připomínky týkající se dopravy vyřizuje vedoucí skupiny v kanceláři Jeky-CS, podrobnosti
následně přímo s dopravcem v součinnosti se zástupcem Jeky-CS.
Smluvní partner si může zajistit vlastní dopravu za podmínek, které jsou uvedeny v katalogu. V tom případě
JEKA CS nenese odpovědnost za pozdní nástup do pobytové základny, zajištění náhradní dopravy pro
mimořádný případ apod. Skupina s vlastní dopravou, která má celkový počet účastníků menší než 45, musí
řidiče zahrnout do počtu vedoucích zdarma.
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Upozornění k vlastní dopravě:
Při cestě autem je nutný řidičský průkaz, technický průkaz (carte grise) a pojištění (carte verte).
V případě, že použijete motorové vozidlo, kde nejste uveden jako vlastník vozidla, nechte si vystavit od majitele
vozidla potvrzení. Text potvrzení musí být minimálně v anglickém, nebo jiném světovém, jazyce.
Potvrzení o užívání firemního vozu či vozu vlastněného cizí osobou musí být notářsky ověřeno. Tímto úkonem
zabráníte případné možnosti zadržení motorového vozidla policií do doby, než se prokáže, že vozidlo není
odcizeno. Některé evropské státy provádějí kontrolu již na hranicích a v případě, že nebudete schopni doložit
souhlas majitele vozidla s jeho užitím, může vám být znemožněn vjezd na území státu.
Řidičské průkazy vydané v zemích EU a EHP jsou ve Francii akceptovány. Pokud řidič nemůže policii řidičský
průkaz ihned předložit, může být potrestán pokutou.
Řidič musí mít doklad o povinném ručení. Stejné částky pro minimální krytí uvedené pro obyvatele Francie platí
i pro návštěvníky:
- škody na majetku - 1 120 000 Eur za nehodu
- škody na zdraví - neomezeně
Pokud je vozidlo v důsledku nehody vážně poškozeno, není třeba jej vyvážet. Vozidlo může být zničeno
zdarma (s výjimkou nákladů na dopravu), prostřednictvím speciálního centra "Vehicule Hors d'Usage" VHU.
Majitel musí zaslat osvědčení o registraci na nejbližší prefekturu, která jej předá orgánu registrace
v zahraničí. V případě krádeže je vozidlo považováno za trvale dovezené. Dovozce musí kontaktovat celní
orgány do 8 dnů od oznámení krádeže na policii pro dokončení celních formalit.
Silniční síť
Ve Francii existují dvě kategorie komunikací - národní komunikace (9 745 km) a tzv. resortní komunikace
(377 857 km). Je zde také 11 412 kilometrů dálnic a na většině z nich je vybíráno mýtné.
Od roku 2006 jsou některé komunikace přečíslovány. Ve Francii neexistuje žádný národní systém a není zde
žádný časový limit.
Příklady bývalých státních komunikací, které se staly resortními komunikacemi:
RN 10 se stala komunikací č. RD 910 - číslo "9" bylo přidáno před 2místné číslo
RN 192 se stala komunikací č. RD 992 - "9" nahradilo č. "1" ve 3místném číslu
Alternativní trasy, které byly vybrány pro usnadnění plynulost provozu v průběhu prázdnin, jsou označeny
žlutým a černým dopravním značením. Tyto trasy, tzv. "Itinéraire Bis" jsou vedeny souběžně s hlavními
komunikacemi.
Dopravní informace ve francouzštině:
Silniční informační centrum
0800 100 200 / bezplatně jen z pevné linky
+33 892 687 888 / volání ze zahraničí
www.bison-fute.gouv.fr/
Informace o dálnicích

+33 9 69 39 26 34 / denně od 07:00 do 21:00 hod
www.cofiroute.fr/cofiroute.nsf/fr/carte-circulation.htm

Mýtné na dálnicích

www.autoroutes.fr/en/preparatives/routes.html
Mýtné je možné platit v hotovosti nebo s následujícími kartami: Eurocard,
Mastercard, Visa, Carte Bleue.
Debetní karty Maestro a Electron akceptovány nejsou.

Mosty - Viadukt Millau

Tento 2,5 km dlouhý viadukt se nachází na dálnici A75 mezi
Clermont-Ferrand a Béziers.
www.leviaducdemillau.com
Mýtné 2018: 15,60 EUR/auto, 28,20 EUR/bus
www.leviaducdemillau.com/en/getting-around/toll-charges

Mimořádné události

Oranžové nouzové telefony jsou umístěny podél hlavních silnic a dálnic
každé 2 km, aby mohli motoristé potřebující pomoc zavolat policii, nebo
úřední havarijní službu působící v dané oblasti. Motoristé nemohou
požádat o pomoc svoji vlastní asistenční službu, pokud se jejich vozidlo
porouchá na dálnici, stejně jako na pařížské periferii.
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Ohlášení skupiny při příjezdu
Ze vzdálenosti cca 100 km od místa pobytu zavolejte do kanceláře Jeky v obci Peyreleau a sdělte, že se
jedná o skupinu Jeky CS, oznamte čtyřmístné číslo skupiny (které máte uvedeno na voucheru), svoje jméno,
místo, ze kterého voláte a pravděpodobnou dobu příjezdu.
Tato informace je důležitá zejména při zpoždění, neboť pracovníci kanceláře musí na skupinu čekat, i když
přijede pozdě v noci. V případě nečekaného delšího zdržení anebo naopak brzkého příjezdu vždy uvědomte
zástupce Jeky!
Doba příjezdu skupiny je vždy uvedena na voucheru – příjezd by měl být po 21:00 hodině.
JEKA kancelář

+33 565 626 673 / pevná tel. linka
+33 679 049 705 (GSM)
france.jeka@gmail.com

Bureau Le Rozier,
F-12720 Peyreleau

Trasa cesty z Prahy:
Cesta do základny trvá cca 20 hodin + 9 hodin přestávka pro odpočinek řidičů.
Časy jsou jen orientační – doba cesty záleží na dané dopravní situaci.
Praha - Rozvadov
3 hod.
Rozvadov – Norimberk
1,5 hod.
Norimberk – Heilbronn
2 hod.
Heilbronn - Karlsruhe
1 hod.
Karlsruhe - Mulhause
2 hod.
Mulhause – Besancon
2 hod.
Besancon – Dijon
1 hod.
Dijon – Lyon
1 hod.
Lyon – St. Etienne
1,5 hod.
St. Etienne – Le Puy
1,5 hod.
Le Puy – Mende
1 hod.
Mende – Millau
1 hod.
Devítihodinovou přestávku můžete využít předem naplánovanou prohlídkou města nebo turistikou apod.
Můžete se věnovat například i prohlídce města Luzern a volný čas strávit břehu jezera. V takovém případě ale
dojde ke změně smluvní trasy a je třeba počítat s doplatkem. – návrhy viz samostatná příloha Průvodce

Příjezd do domu:
Při příjezdu do Peyreleau ohlásí vedoucí skupiny příjezd v kanceláři Jeky Brusel.
Upozorňujeme: v celé oblasti Gorges du Tarn jsou vymezená místa pro parkování autobusu – platí také
zákaz parkování před kanceláří Jeky. Kontaktujte proto zástupce Jeky v kanceláři nejlépe od benzínové
pumpy AGIP, která se nachází po pravé straně před městečkem Le Rozier (nachází se tu i půjčovna
kánoí a kajaků).
Vedoucí nahlásí skupinu a předá majiteli domu platný seznam účastníků.
Řidiče uveďte v seznamu pod čarou s výrazným označením „DRIVER“ nebo „BUS LENKER“. Jinak může
dojít k tomu, že JEKA započítá do platby o jednoho účastníka víc.
Děti do věku 2 let uveďte rovněž odděleně ze stejného důvodu.
Plánek obce
Kontrola domu

V kanceláři obdrží vedoucí plánek obce s vyznačením ubytovacího domu nebo
pracovník Jeky doprovodí skupinu k přidělenému domu.
Vedoucí skupiny nejdříve dům společně se zástupcem Jeky projde a zkontroluje
místnosti, klíče na pokojích, množství nádobí a příborů v kuchyni, a uvede osobu
zodpovědnou za kuchyni.
Pak ubytuje skupinu a řidiče.
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Odjezd z domu
Odjezd je stanoven před 19:00 hod. poslední den pobytu, takže posledním jídlem je večeře a balíček
na cestu.
Pokud si naplánujete na den odjezdu ještě výlet, dohodněte včas s řidičem, kdy je nutno opustit dům, aby
řidič dodržel povinný odpočinek před cestou.
Servis na místě:
Zástupci Jeky Brusel navštěvují skupinu většinou večer. JEKA Vám v místě pobytu zaručuje nepřetržitou
službu prostřednictvím svých dobrovolných pracovníků. Jsou vám k dispozici po celých 7 dnů v týdnu a
v případě potřeby vám poskytnou jakékoliv informace, služby a pomoc.
Starají se mimo jiné o zásobování potravinami, technické záležitosti v domě, poskytnou vám také informace
o možnostech výletů, pěších túr, objednání různých aktivit apod. Komunikace s nimi probíhá v němčině,
angličtině nebo francouzštině. Proto je nutné, aby vedoucí skupiny, případně alespoň jeden účastník ovládal
jeden z uvedených jazyků. A vzhledem k tomu, že mnoho Francouzů nemluví cizím jazykem, doporučujeme,
aby někdo z účastníků ovládal pokud možno francouzštinu.
Energie
JEKA šetří energii více, než jsme zvyklí – prosíme, před odjezdem z domu vždy kontrolujte, zda jsou všechna
okna a dveře zavřené a osvětlení v pokojích, kuchyni a jídelně vypnuté.
Cestovní doklady
Turista z České republiky musí mít průkaz totožnosti, platný alespoň během pobytu v zahraničí. Doporučujeme,
aby cestující používali raději cestovní pasy než občanské průkazy. I dítě mladší 15 let musí mít svůj vlastní
cestovní doklad.
Velvyslanectví České republiky ve Francii
adresa
Ambassade de la République Tchèque
15, Avenue Charles Floquet, 75007 Paris
kontakty

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
prof. Ing. Petr DRULÁK, Ph.D.

tel: +331 40 651 300
tel: sekretariát vv. +33140 651 301
paris@embassy.mzv.cz

úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí - pátek 09.00 - 13.00, 13:30 - 17.30

www.mzv.cz/paris
Pomoc
v nouzi

Mobilní telefon diplomatické služby:
+33 607 764 394
po – pá po 17:00 hod.,
so + ne stálá služba

Linka funguje pouze mimo pracovní dobu
zastupitelského úřadu a je určena výhradně
občanům ČR v nouzi či ohrožení zdraví a života.

Zastupitelský úřad ČR poskytuje 24 hodin denně v mimopracovní době, ve dnech volna
i o svátcích stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů
v nouzi (ztráta dokladů, okradení, úraz apod.).
V pracovní době velvyslanectví (7:45 - 16:15 hod.) volejte telefony konzulárního oddělení.
Honorární
konzulát
Marseille

4 rue d´Angkor de Vauban, 13 006 Marseille, honorární konzul: Dr. Pierre Paul Robin
úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí 09:00 – 13:00 hod.

+33 963 401 677
marseille@honorary.mzv.cz

Pomoc zastupitelského úřadu:
V případě ztráty nebo odcizení cestovních dokladů
Na policejní či četnické stanici požadujte vydáni protokolu s názvem:
„RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION DE LA PERTE / DU VOL DU PASSEPORT / DE LA CARTE NATIONALE
D´IDENTITÉ“. V některých případech vydávají bezpečnostní orgány místo uvedeného protokolu jednodušší
zápis s názvem: "LA COPIE DA LA MAIN COURANTE".
Držitel cestovního dokladu (cestovního pasu či občanského průkazu) je v zahraničí povinen ohlásit ztrátu,
odcizení, zničení cestovního dokladu nebo jeho nález neprodleně též nejbližšímu zastupitelskému úřadu. Cizí
protokol o ztrátě cestovního dokladu je zapotřebí při ohlašování ztráty zastupitelskému úřadu předložit.
Zastupitelský úřad vystaví držiteli potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního dokladu. Aby mohla
daná osoba dále pokračovat v cestě, vydá jí zastupitelský úřad cestovní průkaz
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V případě hospitalizace
Pomoc se poskytuje v závislosti na okolnostech každého konkrétního případu a spočívá zejména ve
zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu na
zdravotní pojišťovnu, v některých případech ve zprostředkování repatriace, v komunikaci s ošetřujícím lékařem
apod.
V případě havárie
Pomoc se poskytuje v závislosti na okolnostech každého konkrétního případu a spočívá zejména ve
zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu na
místního advokáta, v komunikaci s místní policií v případě potřeby, ve zprostředkování kontaktu na odtahovou
nebo opravárenskou firmu apod.
Ztráta platební karty
Ztrátu platební karty je třeba okamžitě nahlásit instituci, která ji vydala. Ne vždy to však znamená absolutní
ochranu před jejím dalším zneužitím. Každá banka má pro blokace platebních karet svá vlastní pravidla a
postupy. Klienti tak při ztrátě karty ručí v každé bance jinou výší, liší se i poplatky za zablokování karty. Veškeré
podmínky týkající se platebních karet jsou uvedeny ve smlouvě o platební kartě, kterou podepisujete při jejím
převzetí.
Obecně se dá říci, že blokace elektronické platební karty stojí řádově stokoruny. Ovšem stoplistace
mezinárodní embosované karty je o dost dražší a cena se pohybuje v tisících.
Blokace - je to dočasné nebo trvalé omezení práva používat platební kartu. Týká se pouze autorizovaných
on-line transakcí, tedy všech transakcí elektronickými platebními kartami. Zablokování je otázkou jen několika
minut. Při nahlášení ztráty elektronické karty stačí k absolutnímu znemožnění jejího použití pouhá blokace této
karty v systému.
Stoplistace - týká se embosovaných karet (s reliéfním písmem), se kterými je možné provádět neověřené
transakce. Jedná se o trvalé, nevratné zrušení práva používat platební kartu. Kartu již nelze nikdy používat.
Číslo karty, jméno držitele a další náležitosti jsou zařazeny na mezinárodní stoplist. To je výrazně nákladnější
a tedy i poplatek je vyšší.
Blokace i stoplistace platební karty se provádí telefonicky, a to i ze zahraničí.
U některých bank je možné zavolat na infolinku příslušné banky a nahlásit ztrátu operátorovi. Jiné banky mají
speciální střediska pro blokaci, jejichž telefonní číslo je většinou uvedeno na zadní straně platební karty. Což
vám bohužel nebude při její ztrátě nic platné, pokud si ho předem někam nepoznamenáte! Pokud číslo přece
jen neznáte, můžete se obrátit na jakoukoliv banku, která vydává stejný druh platebních karet nebo zavolat
přímo na příslušnou asociaci.
Během relativně krátké doby banka platební kartu zablokuje. U většiny bank nese majitel účtu náklady vzniklé
zneužitím platební karty pouze do půlnoci dne nahlášení ztráty. Některé banky však mají tuto lhůtu
prodlouženou až o 24 hodin, tedy do půlnoci následujícího dne po nahlášení ztráty karty. Po provedení blokace
banky občas požadují potvrdit blokaci či stoplistaci osobně přímo na pobočce. V bance potom vyplníte hlášení
o krádeži, které zohledňuje způsob, jakým ke ztrátě karty došlo.
Více
www.mzv.cz/paris/cz/konzularni_informace/pomoc_obcanum_v_nouzi/blokovani_platebnich_karet_telefonni/ind
ex.html
Finanční prostředky
Každý turista je povinen mít dostatek finančních prostředků pro cestu a pobyt, a to i v případě tranzitu. Jejich
výše není úředně stanovena a záleží na posouzení konkrétního policejního úředníka. Obvykle se za
přiměřenou částku považuje 30 - 50 EUR na osobu a den a to v případě, že cestujete individuálně (částka je
nižší pro osoby, které prokážou, že mají sjednané ubytování a stravování přes cestovní agenturu) nebo platnou
kreditní kartu. Účastníci, kteří cestují soukromými auty individuálně, si proto před cestou vyžádají od vedoucího
skupiny kopii voucheru a seznamu účastníků.
Osobní spotřeba
Jako spotřebitel si na dovolenou uvnitř Evropské unie můžete vzít a z dovolené bezcelně přivézt jakékoli zboží
v libovolném množství pro osobní spotřebu. Jedinou výjimkou z tohoto volného režimu je zboží, které podléhá
spotřební dani - jako např. tabákové výrobky, alkoholické nápoje nebo pohonné hmoty.
Limit hotovosti
Všechny osoby překračující francouzské hranice mají povinnost ohlásit dovoz i vývoz finančních prostředků
přesahujících 10 000 EUR celním orgánům.
Tato zásada platí i pro občany EU a bez ohledu na to, zda jde o překračování vnitřní či vnější hranice EU.
Finančními prostředky se rozumí hotovost v jakékoliv měně, šeky, cestovní šeky, peněžní poukázky směnitelné
za hotové peníze, cenné papíry na doručitele a jiné snadno směnitelné hodnoty, ale také vysoce hodnotné
komodity jako drahé kovy nebo drahé kameny.
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Uvedený limit je stanoven na osobu pouze pro případ, že projíždí samostatně. Projíždí-li skupina lidí, kteří jsou
v příbuzenském vztahu nebo se společným ekonomickým zájmem, platí limit pro celou skupinu dohromady.
Ohlášení je nutno provést osobně na celnici při vstupu do země či při výstupu z ní nebo písemně, a to
nejpozději 15 dnů před překročením hranic na adrese:
Bez dodatečných poplatků je možné v rámci zemí Evropské unie převážet limitované množství tohoto zboží
pro účely osobní spotřeby. Množstevní limity na alkohol a tabák mají rozlišit mezi soukromým a obchodním
dovozem. Jestliže množství zboží nepřesahuje určený limit, nebudete mít při převozu žádné problémy. Pro
obecné množstevní vymezení osobní spotřeby byly stanoveny tyto limity (obě skupiny představují 100 % limit,
je tedy třeba volit přiměřené kombinace jednotlivých výrobků):
Tabák
cigarety
800 kusů
Limit osobní spotřeby na osobu
krátké doutníky
400 kusů

Alkohol
Limit osobní spotřeby na osobu

doutníky

200 kusů

tabák

1 kg

obsah alkoholu nad 22%

10 litrů

obsah alkoholu do 22%

20 litrů

víno

90 litrů (z toho max. 60l šumivého vína)

pivo

110 litrů

Jakékoli jiné zboží včetně parfémů, kávy nebo čaje

Bez limitu

Pozn.: Na cestách v rámci EU je již k dispozici duty-free zboží. Návštěvníci, kteří přijíždějí ze země EU přes
třetí zemi (nebo její část), si mohou přivézt obvyklé množství tabáku a alkoholu získaného v zemích EU,
spolu s množstvím duty-fee zboží z nečlenských zemí EU. Musí však být schopni předložit doklad o koupi a
zaplacení cla a daně za zboží ze zemí EU.
Kromě výše zmíněného zboží lze bezcelně a bez daně dovážet zboží v hodnotě do 300 EUR, resp. 430 EUR
v letecké dopravě.
Cestující ve věku do 15 let mohou - nezávisle na druhu dopravy - dovážet zboží v hodnotě do 150 EUR.
Další podmínkou bezcelního a nezdaněného dovozu je, aby
- dovoz byl příležitostného charakteru (v rozumném časovém úseku neprobíhal jako součást řady dovozů)
- sestával výhradně ze zboží určeného pro osobní spotřebu rodinných příslušníků nebo určeného jako dárek
- jeho charakter a také množství dováženého zboží nebyly takové, aby nasvědčovaly dovozu pro obchodní
účely.
Návštěvníci Francie mohou v dobré víře dovážet své osobní věci a následující výrobky:
osobní šperky, kamery a kino-kamery, videokamery, přenosné video a audio rekordéry / reproduktory
přenosná rádia, přenosné televizory, přenosné hudební nástroje, psací stroje, přenosné kalkulačky,
přenosný osobní počítač, dalekohledy, dětský kočárek, vozík pro osoby se zdravotním postižením.
Sportovní vybavení
- sportovní potřeby (včetně námořních potřeb, potřeb pro potápění a rybářských potřeb)
- kempinkové zařízení
- 1 kánoe nebo kajak do délky 5,50 m
- 1 jízdní kolo
Ostatní dovoz/vývoz
Dovoz a vývoz zvířat, rostlin, léků (mimo léků pro osobní potřebu), zbraní a uměleckých předmětů se řídí
zvláštními předpisy.
Benzín lze převážet pouze v nádrži auta a v kanystru do množství 10l.
Omezený dovoz
Střelné zbraně
Zbraně a střelivo používané v soutěžích mohou být dováženy za účelem účasti v soutěži. K celnímu řízení
musí být předložena oficiální pozvánka.
Zahraniční návštěvníci mohou do Francie dočasně bezcelně dovézt dvě lovecké zbraně a 100 nábojů pro
každou z nich.
Všechny ostatní střelné zbraně musí být doprovázeny dovozním povolením.
Maso a masné výrobky, mléko a mléčné výrobky ze zemí EU a z Andorry, Lichtenštejnska, Norska, San
Marina a Švýcarska mohou být dováženy.
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Zlaté cihly nebo slitky a mince, zlato nebo stříbro (nebo jakýkoli jiný způsob platby nebo platebních
dokumentů) v hodnotě nad 7600 EUR musí být na vstupu do Francie deklarovány.
Návštěvníci mohou dovážet léky pro svou osobní potřebu. Nicméně při dovozu léků obsahujících drogy nebo
psychotropní látky je nutné lékařské potvrzení. Množství dovážených léků nesmí překročit množství nezbytné
pro období pobytu návštěvníka.
Zakázaný dovoz
Válečné zbraně, výbušniny, vystřelovací nože.
Předměty související s pedofilií
Drogy a narkotika
Padělky
Maso a masné výrobky, mléko a mléčné výrobky ze zemí mimo EU, viz výše.
Rostliny a rostlinné produkty, které by mohly skrývat organismy nebezpečné pro evropskou flóru
Radarové detektory: je zakázáno přepravovat nebo používat radarové detektory
Vývoz
Střelné zbraně a střelivo
Povolení k vývozu musí být získáno z Direction Générale des Douanes
Drahé kovy, šperky, umělecké a sběratelské předměty
Vývoz těchto položek podléhá dani ve výši 7% (7,5% v případě drahých kovů) plus poplatek ve výši 0,5%.
Při vývozu musí být předložen doklad o nákupu zboží. Doporučejeme návštěvníkům, kteří chtějí vyvážet tyto
položky, aby se obrátili na celní úřad pro konkrétní požadované náležitosti, a to zejména v případě, že zboží
zakoupili od soukromých osob.
Kulturní statky, zejména obrazy a starožitnosti: Omezení vývozu.
Návštěvníci, kteří chtějí vyvážet zboží takového typu, by se měli předem obrátit se svojí žádostí na celní úřad.
Padělané zboží: Do Francie je zakázáno dovážet, vyvážet z ní, popřípadě mít zde v držení padělané
předměty – každý z těchto přestupků je trestán pokutou a odnětím svobody
Podrobněji:

Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
www.environnement.gouv.fr

Důležité upozornění
Bez povolení nelze ve Francii provádět archeologický výzkum ani provádět průzkum s detektorem kovů.
Hraniční přechody se zeměmi EU
Na hranicích se zeměmi EU nejsou žádné celní kontroly, nicméně hraniční policie může na hranicích
provádět kontroly totožnosti. Celní a spotřební orgány mohou provádět namátkové kontroly v celé zemi.
Celní úřady umístěné na hlavních dopravních trasách jsou pro cestovní ruch trvale otevřené.
Hraniční přechody s Německem jsou otevřeny nepřetržitě, vyjma trajektů překračujících Rýn.
V roce 2008 byly ukončeny kontroly totožnosti na hranicích se Švýcarskem, z důvodu přidružení
Švýcarska k Schengenské dohodě. Protože ale Švýcarsko není smluvní stranou Evropské celní unie, jsou
stále prováděny kontroly zboží.
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Státní svátky Francie 2018
1. ledna

Nový rok

2. dubna

Velikonoční pondělí

1. květen

Svátek práce

8. květen

Den osvobození

10. květen

Nanebevstoupení Páně

20. květen

Svatodušní neděle

21. květen

Svatodušní pondělí

14. červenec

Národní svátek – Pád Bastily

15. srpen

Nanebevzetí Panny Marie

1. listopad

Svátek Všech svatých

11. listopad

Konec 1. Světové války – Den příměří

25. prosinec
Den Narození Páně / Noël
Státní svátek (14. července) se slaví prakticky ve všech obcích. Je to příležitost pro uspořádání ohňostroje a
lidové veselice.
Většina obcí během léta dále pořádá tzv. posvícení. Jde o svátky na počest světce - patrona osady.
Dny 26. prosince a Velký pátek jsou státními svátky v Alsasku a Moselle.
Na francouzských zámořských územích je také státním svátkem Den na oslavu konce otroctví - datum se liší
podle daného území.
Otevírací doby
Banky

po - pá

09:00 – 12:00 hodin a 14:00 – 16:00, 17:00 nebo 18:00 hod.

V rušných centrech mají některé banky otevřeno v sobotu, ale následně jsou
uzavřeny v pondělí.
Banky v menších obcích nejsou, najdete je v Meyrueis, Millau a Mende, tj.
nejméně 20 km od vašeho ubytování.
Peníze si ale můžete vyměnit na většině pošt.
Bankomaty
v Gorges du Tarn

na poště v La Malène
na parkovišti Le Rozier
Minimální částka pro výběr z bankomatu je 20 EUR.
Počítejte ale s tím, že bankomaty zde nejsou pravidelně doplňovány, a navíc
máte na kartě stanoven denní a týdenní limit. Abyste tedy mohli zaplatit vaše
objednané aktivity pro skupinu, doporučujeme přivézt si peníze s sebou.
Aktivity můžete zaplatit ihned při příjezdu.
V každém JEKA domě se nachází také sejf s číselným zámkem.

Obchody
s potravinami:

po/út – so

07:00 nebo 09:00 – 18:30 nebo 19:30 hodin

ne

Některé obchody s potravinami, např. samoobsluhy a pekařství
mají otevřeno i v neděli ráno.

V pondělí má většina obchodů zavřeno po celý den, případně některé jen
v dopoledních hodinách.
V malých městech mají obchody zavřeno během polední přestávky
od 12:00 do 14:00 hodin.
Další obchody mimo
potravinových

po/út – so

09:00 nebo 10:00 – 19:30 hodin

Supermarkety

po – pá

mají obvykle otevřeno až do 21:00 nebo 22:00 hodin.

Obchody v turistických a lázeňských oblastech a ve velkých městech s počtem
obyvatel více než 1 milion obyvatel, mívají otevřeno i v neděli.
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Pošta
pošty jsou označeny
písmeny PTT

Úřady
Poznámky
Polední pauza
Oslovení

Po – Pá

08:00 / 09:00 – 18:00 / 19:00 hodin
Sobota: 08:00 / 09:00 hodin - 12:00 hodin

so

08:00 nebo 09:00 – 12:00 hodin

Poštovní známky

lze koupit na poštách a v trafikách

Poštovní schránky

Jsou označeny žlutou barvou.

poštovné
evropské země

Dopis do 20 g

0,80 Eur

Dopis do 50 g

1,17 Eur

po – pá

09:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00 hodin

Ve Francii se v obchodech i úřadech dodržuje delší polední přestávka.
Francouzská společnost je společností s dlouhými a bohatými demokratickými
tradicemi. Nepotrpí si proto příliš na používání akademických titulů. Obvykle zde
vystačíte s oslovením Monsieur, Madame a Mademoiselle (pane, paní, slečno), ale
pozor - bez příjmení (i když to dnes není pociťováno tak silně, je takové oslovení
s příjmením považováno za nezdvořilé a pokleslé).
Výjimkou z uvedených jednoduchých oslovení jsou např. vojenské hodnosti (Mon
général) a oslovení prefektů (Monsieur le préfet).
Titul Docteur je ve Francii výhradně určen pro oslovení lékaře, advokát má nárok
na oslovení Maitre (Mistře), ingénieur je zde spíše povolání a nikoli titul. Akademické
tituly se uvádějí prakticky výhradně písemně v akademických tiscích.
Tykání či oslovování křestním jménem přichází v úvahu obvykle až po navázání
osobního kontaktu.

Zdravotnictví
Český občan má nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě ohrožení života nebo zdraví.
Návštěvníci z Evropské unie by si před odjezdem měli opatřit evropský průkaz zdravotního pojištění. Tento
průkaz kryje část nákladů na nutnou zdravotní péči ve státních nemocnicích nebo návštěvy praktických lékařů
během pobytu návštěvníků ve Francii (až 70%). Je vhodné také uzavřít komplexní pojištění ke krytí všech
možných rizik.
Lékařské ošetření
Každé ambulantní ošetření ve Francii si pacienti nejdříve musejí uhradit sami. Ošetření se platí rovnou lékaři,
který vystaví potvrzení o ošetření, tzv. "Feuille de Soins".
Stanovená cena konzultace se pohybuje v rozmezí zhruba 22 EUR u praktických lékařů,
25 EUR u jednotlivých druhů specialistů. Část lékařů si může účtovat ceny smluvní.
Pro úhradu nákladů je třeba obrátit se s vystaveným potvrzením (Feuille de Soins) na místní zdravotní
pojišťovnu (Caisse Primaire d´Assurance Maladie- CPAM) nebo po návratu přímo na pobočku své české
zdravotní pojišťovny.
Léky
Léky jsou dostupné v lékárnách na základě předložení receptu vystaveného lékařem. Léky je nutné uhradit na
místě z vlastních prostředků. Na základě účetního dokladu vám budou následně proplaceny prostřednictvím
CPAM.
Nemocniční péče
Doporučení k hospitalizaci vystavuje ošetřující lékař.
V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění.
V případě nemocničního ošetření hradí pacient pouze předepsanou spoluúčast:
Lékařské ošetření: 30 % - 70% nákladů + 1EUR za návštěvu
Laboratorní testy: 40 % nákladů + 1EUR
Léky: 15- 85% nákladů+ 0,5 EUR za každou položku receptu
Nemocniční péče: hospitalizační paušál 18 EUR/den za stravu + 20% nákladů po dobu max. 30 dní.
Např. při pobytu na chirurgii stojí pobyt na den více než 800 EUR.
Repatriace
Repatriace na území ČR, v případě úmrtí převoz tělesných pozůstatků, není zahrnuta do nutné a neodkladné
zdravotní péče. Pojištění v rámci Evropského průkazu zdravotního pojištění totiž nekryje repatriaci ostatků ani
převoz zraněného sanitkou. Z tohoto důvodu se doporučuje připojištění před cestou do Francie.
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Telefon
Kód pro volání do Francie ze zahraničí

33

Informace o telefonních číslech

12

Pro volání na účet volaného

je třeba vytočit 13 pro spojení se s operátorem.

Následující regionální předčíslí jsou přidávána před
francouzská telefonní čísla:

01

Paříž a Ile de France

02

Severozápad

03

Severovýchod

04

Jihovýchod a Korsika

05

Jihozápad

Upozornění

Mobilní síť
v Gorges
du Tarn

Telefonní
karty

SIM karty

Roaming

V JEKA domech nejsou k dispozici telefony, a telefonní automaty postupně mizí.
Veřejný telefonní automat najdete ještě na parkovišti v Le Rozier a v obchodě naproti.
Každý telefonní automat má své vlastní číslo, automaty označené modrým zvonkem
mohou přijímat hovory ze zahraničí.
Z bezpečnostních důvodů zde nejsou žádné telefonní automaty na mince.
Každým rokem je stále lepší pokrytí mobilními sítěmi, přesto v některých částech se
mohou vyskytnout potíže – např. v oblastech Gorges du Tarn, kde jsou vysoké a strmé
útesy, nebo v některých částech náhorních plošin.
Mobilní síť v Gorges du Tarn je ale nižší kvality: stačí k volání a posílání dat přes internet
s technologií EDGE, ale určitě nepočíjte s využitím 4G.
Telefonní kartu – télecarte zakoupíte na poštách, v prodejnách tabáku či obchodech
s upomínkovými předměty apod.
Karty lze zakoupit v hodnotách 6 EUR (50 jednotek) nebo 15 EUR (120 jednotek).
Hovory v době od 22:00 do 8:00 hod. jsou levnější.
Pro využití internetu nebo volání, je vhodné zakoupit si ve Francii SIM kartu jednoho
z místních operátorů (Bouygue Télécom, SFR, Orange)
SIM kartu lze zakoupit za cca 4 € v hypermarketech (Auchan, Leclerc atd.), na poštách,
v některých bankách a trafikách, specializovaných obchodech (Fnac).
Francie je součástí EU, kde od června 2017 jsou prosazována nová výhodnější
mezinárodní pravidla pro roaming. Někteří francouzští poskytovatelé přijali nová pravidla,
jiné přestaly nabízet roaming na předplacené karty.
Podrobněji zde: http://prepaid-data-sim-card.wikia.com/wiki/France

Měna
Původní francouzská měna „frank“ byla 1. ledna 1999 nahrazena eurem, společnou měnou používanou v rámci
Evropské měnové unie.
Atuální mince a bankovky:
mince
1, 2 EUR a 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů
bankovky
5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 EUR
kreditní karty
Jsou obecně přijímány hlavní kreditní karty - MasterCard, Visa, American Express,
Diners Club.
Obecně platí, že kreditní karty jsou přijímány v hotelech, restauracích, obchodech a
na čerpacích stanicích. Kartami Visa a Mastercard je možné platit dálniční poplatky.
bankomaty
Ve Francii jsou k dispozici bankomaty (ATM) přijímající karty Visa, MasterCard,
Maestro, Cirrus, Diners Club, American Express a karty Eurocheque
Elektrický proud
napětí
typ zástrčky
poznámka

220 V střídavý proud
2 nebo 3 kolíky
Ne ve všech JEKA domech je dostatek elektrických zásuvek.
Proto doporučujeme vzít s sebou prodlužovací kabel.

Váhy a míry
Ve Francii se používá se metrický systém.
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Kouření a prodej alkoholu
Kouření
Kouření je zakázáno v barech, hotelech, restauracích, na diskotékách a v kasinech,
na uzavřených veřejných místech, na pracovištích (s výjimkou vyhrazených
prostor), ve veřejných dopravních prostředcích, v budovách a prostranstvích
přiléhajících ke školám všech stupňů, na univerzitách a zařízeních pro odbornou
přípravu pro osoby mladší 18 let.
Prodej alkoholu
Nákup a konzumace alkoholu osobami mladšími 18 let je zakázán.
Bary jsou obvykle otevřeny celý den, přičemž některé až do 2 hodin ráno.
Prodej alkoholu může být místními úřady omezen ve večerních hodinách, a to podle
místních potřeb. Například již není možné koupit láhve alkoholických nápojů po
22:00 hodině ve městech Nice, Lyon a v některých oblastech Paříže.
Speciální pravidla pro parkování
Zastavení a parkování je povoleno na pravé straně vozovky pouze na silnicích se dvěma pruhy v provozu;
v jednosměrných ulicích je zastavení a parkování povoleno na obou stranách, pokud je ulice dostatečně
široká.
Omezení a limity jsou označeny dopravními značkami nebo žlutou čarou na obrubníku.
Nepřetržitá žlutá čára znázorňuje zákaz zastavení a stání.
Lomená žlutá čára znázorňuje pouze zákaz parkování.
Omezené parkování a modré zóny
"Modré zóny", tj. místa kde je parkování řízené parkovacími disky, jsou označeny dopravním značením a
modrým vodorovným dopravním značením na vozovce. Od roku 2012 je ve všech zemích EU v provozu
nový typ parkovacího disku.
Více informací viz http://entreprise-environnement.org/disques-stationnement-europeen/
Placené parkování
Dopravní značení označuje oblasti, kde je parkování omezeno a musí za něj být zaplaceno.
Platba je vybírána buď pomocí parkovacích hodin, nebo automatů vydávajících parkovací lístky
s uvedením délky parkovací doby, která byla řidiči zaplacena.
Vozidla, která jsou zaparkovaná v rozporu s předpisy, mohou být odtažena a zajištěna, nehledě na to, zda
se jedná o vozidla obyvatel Francie nebo vozidla návštěvníků registrovaná v zahraničí.
Majitel je povinen uhradit náklady na zabavení vozidla a náklady za jeho uchování za každých 24 hodin
(pro osobní automobil: cca 120 EUR + 6 EUR na den).

Kilometrovník a nadmořské výšky obcí
Les Vignes - Sainte Enimie (470 m)

25 km

Les Vignes - Le Rozier (390 m)

10 km

Les Vignes - Saint-Rome-de-Dolan (Causse de Sauveterre 924 m)

6 km

Les Vignes - Mende (730 m)

53 km

Les Vignes - Millau (370 m)

31 km

Les Vignes – Palavas (Středozemní moře)

150 km

La Malène - La Canourgue

24 km

La Malène - Les Vignes

12 km

La Malène - Millau

43 km

La Malène - Les Détroits

3 km

La Malène - Sainte Enimie

13 km

La Malène - Pougnadoires

7 km

La Malène - Château de la Caze

5 km

La Malène - Avend Armand

16 km
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INFORMAČNÍ MINIMUM O FRANCII
Oficiální název státu
Rozloha
Počet obyvatel

Státní zřízení

Úřední jazyk
Hlavní město

Administrativní
členění - viz str. 23

Francouzská republika / République française
Kontinentální/Metropolitní Francie se rozkládá na území o rozloze 547 030 km².
Včetně zámořských departementů a území pak má Francie rozlohu 674 843 km².
Včetně zámořských území dosáhl podle odhadů INSEE (FR statistický úřad) počet
obyvatel k 1. 1. 2011:
cca 65,03 milionů obyvatel, z toho v metropolitní Francii:62,81 miliónů.
Hustota obyvatel je 114,44 obyvatele/km².
Francie je vyhledávanou zemí s trvalým přílivem přistěhovalců a s trvale rostoucím
počtem obyvatelstva.
pluralitní republika prezidentského typu s dvoukomorovým parlamentem
Od změny Ústavy 4. října 1958 je Francie parlamentní demokratickou republikou
s poloprezidentským systémem. Prezident je volen v přímých volbách na 7 let. Mezi
jeho výkonné pravomoce patří: svolat nebo rozpustit parlament, vyhlásit referendum
k jakémukoliv problému i další mimořádná opatření.
Nejvyšším zákonodárným orgánem je parlament, který tvoří Národní shromáždění a
Senát. Senát volený podle regionálního principu má 348 členů a omezené pravomoce.
Výkonná moc je rozdělena mezi prezidenta a předsedu vlády, který je zástupcem
nejsilnější politické strany.
Rozhodující moc má Národní shromáždění s 577 poslanci, ale otázky obrany, financí
a "celonárodních zájmů" jsou v rukou prezidenta.
Legislativní systém spočívá na dvoukomorovém parlamentu, který sestává
z Národního shromáždění a ze Senátu.
francouzština,
další používané jazyky: bretonština, katalánština, baskičtina a alsasština
Hlavní město Paříž se stále rozrůstá a dnes má Velká Paříž se svými předměstími
2
rozlohu 1800 km a 10,41 mil. obyvatel (2009).
V Paříži mají své sídlo nebo zastupitelstvo tři nejznámější organizace: od r. 1946 tu
má svoje stálé sídlo UNESCO, sekretariát Organizace pro Hospodářskou spolupráci
a rozvoj, Evropská centrála národních kriminálních policií INTERPOL.
Nejvyšším bodem Paříže je Montmartre (129 m).
Francie je rozdělena na 27 regionů, z toho 22 na kontinentální (metropolitní) části
a 5 regionů zámořských.

Průměrný věk dožití
obyv.

79,73 let (2006)

Etnický původ/
Národnostní složení:

Francouzi 93,5%, Portugalci 1,3%, Alžířané 1,1%, Španělé 0,4%, Italové 0,4%,
ostatní 2,2%

Náboženská
příslušnost

Svoboda náboženství je ve Francii dána ústavou.
Podrobněji viz str. 17

Imigrace

Francie je 6. zemí na světě s největším počtem imigrantů, v rámci Evropské unie se
řadí na 2. místo po Německu.
Odhad 2010: 6,7 milionů imigrantů =cca 11% obyvatelstva.
Největší počet imigrantů pochází z Afriky (41,4%), zejména z Alžírska (12,9%) a
Maroka (12,3%), a dále z evropských zemí (38,9%).
V souvislosti s rozhodnutím Itálie udělit cca 20 000 přechodných povolení k pobytu
imigrantům ze severní Afriky, jejichž většina následně odešla do Francie, se Francii
podařilo prosadit dočasné obnovení hraničních kontrol uvnitř Schengenského
prostoru. Francie je třetí země na světě s nejvyšším počtem žádostí o azyl,
po Spojených státech a Kanadě, a první v Evropě.
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Vlajka
Státní francouzská vlajka má podobu svislé trikolóry složené z modrého, bílého a červeného pruhu. Poměr
stran je 2:3. Bílá barva navazuje na tradiční bílou královskou vlajku, červená a modrá jsou barvy Paříže, které
tvoří městskou vlajku.
Kořeny francouzské vlajky sahají do doby Francouzské revoluce. Oficiálně byla
uznána za státní symbol Francie roku 1790, tehdy ještě v pořadí červená, bílá, modrá.
V roce 1794 bylo pořadí barev obráceno do dnešní podoby. V roce 1815 byla
navrácena bílá vlajka (symbol čistoty a vlajka Bourbonů).
Během revoluce v roce 1848 pak byla užívána na barikádách rudá vlajka. Následně
byla trikolóra přijata za národní vlajku.
Podle jedné verze vymyslel markýz de Lafayette modro-bílo-červenou kokardu, která se pak stala povinnou
součástí výbavy francouzských revolucionářů v roce 1789. Modrá je barvou sv. Martina, bohatého římského
důstojníka, který mečem roztrhal svůj modrý plášť, aby jednu jeho polovinu dal chudému muži, který ho v zimě
prosil o pomoc. Je symbolem péče a povinnosti bohatých pomáhat chudým. Bílá je barvou Panny Marie a také
Johanky z Arku. Červená je barvou sv. Denise – patrona Paříže.
Gilbert du Motier, markýz de La Fayette (1757 – 1834), byl francouzský aristokrat, velmi dobrý přítel George
Washingtona. Během revoluce byl zpočátku přívržencem jakobínů a důvěrným přítelem Robespierra, Dantona
a Marata. Poté, co se revoluce změnila v krvavý teror, pokusil se odejít do exilu v USA, kam měl trvalé pozvání
od Washingtona. 26. 8. 1789 se podílel na vydání Deklarace práv člověka a občana. La Fayette se zúčastnil
americké války za nezávislost.
Francouzská republika
Francie (francouzsky La France, výslovnost /f s/), oficiální název Francouzská republika (francouzsky
République française, výslovnost / epyblik f sɛz/) je demokratický stát, jehož většina území (označovaná také
jako metropolitní či kontinentální Francie) se nachází v západní Evropě. Francouzi metropolitní Francii kvůli
jejímu geografickému tvaru často přezdívají L'Hexagone (šestiúhelník).
Součástí Francouzskou republiky je i tzv. Zámořská Francie, která
zahrnuje 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 (i
když suverenita deklarovaná v Antarktidě nebyla uznána většinou jiných
zemí).
Francie je členskou zemí Severoatlantické aliance (NATO) a je jedním ze
zakládajících členů Evropské unie (EU) a 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 velmocí.
Francie leží ve výhodné poloze omývána na západě Atlantským oceánem, severozápadě průlivem La Manche
a na jihu mořem Středozemním. Hranici se Španělskem na jihozápadě tvoří Pyreneje, na jihovýchodě s Itálií
Alpy a na východě se Švýcarskem pohoří Jura. Část hranice s Německem tvoří řeka Rýn. Pouze na severu a
severovýchodě, kde nížiny a vrchoviny přecházejí do Belgie a Německa, nelze hovořit o přírodní hranici.
Největší část území Francie (metropolitní Francie) 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).
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Demografie, původ francouzského národa a jazykové dialekty
Ačkoliv Francii obvykle vnímáme jako jednolitý národní stát, při pohledu na rané dějiny Francie je patrné, že
(slovy André Mauroise) „jakási francouzská rasa nikdy neexistovala“. Francouzi se vyznačují značně
různorodým národnostním původem, který je, stejně jako jejich dějiny, výsledkem mnoha vlivů.
V průběhu svých dějin zažila Francie množství přistěhovaleckých vln, což je příznačné i pro současnou Francii.
Přestože dnešní Francie má přirozené hranice, z historického hlediska nebyla nijak uzavřeným celkem.
Už od pravěku byla Francie křižovatkou obchodu, centrem migrace obyvatelstva a invazí.
Původně zde byly usazeny čtyři kmeny: Keltové (Gálie a Bretaň), Aquitánci (Baskicko), Latinici a Germáni
(Frankové, Vizigótové, Burgunďané a Vikingové). Tyto kmeny se mezi sebou po staletí mísily.
Galové a Římané postupem staletí spolu splývali, po kmeni Franků byla země pojmenována.
Další významná vlna migrace nastala v 19. století a to hlavně lidí těchto národností: Belgičanů, Italů, Španělů,
Portugalců, Poláků, Arménů, Židů z Východní Evropy a Maghrebu*, Arabů, Berberů a Číňanů.
Odhaduje se, že 40% francouzské populace má předka, který pochází z nějaké migrační vlny, což dělá
z Francie etnicky nejrůznorodější zemi v Evropě - úroveň je srovnatelná např. s USA či Kanadou.
Navíc v druhé polovině 20. století zažila Francie mnohem větší populační explozi než kterýkoliv jiný evropský
stát.
*Maghreb je území v Africe, na severu Sahary a západně od Nilu a zahrnuje dnešní státy Maroko, Západní
Sahara, Alžírsko, Tunisko, Libyi a částečně Mauritánii.
Přístup k imigrantům byl na území Francie téměř výhradně asimilační, což znamená, že kultura, jazyk a
genetické dispozice nově příchozích se rozpouštěly mezi zde již dříve usazeným obyvatelstvem, přičemž je
samozřejmě do jisté míry i obohacovaly.
Z hlediska civilizačního byl nejzásadnější vliv galorománské kultury, což se odráží i na dnešní podobě
francouzštiny, kterou řadíme mezi románské jazyky. Ačkoliv staletí trvající centralizační tlaky stmelily
Francouze do jediného národa se silným citem pro národní identitu, byl tento národ utvářen množstvím
rozdílných etnik. A právě z této historické rozmanitosti pochází kulturní a jazykové bohatství dnešní Francie
Výskyt mnoha oblastních jazyků, které většinou nemají s latinským původem příliš společného (bretonština,
baskičtina, korsičtina, vlámština nebo alsaské nářečí němčiny), však velmi názorně dokládá, že utváření
francouzského národa bylo mnohem složitější a nejednoznačnější.
Smíšený původ francouzského obyvatelstva se projevuje antropologicky a kulturně zejména v rozdílech mezi
severem a jihem, navíc i regionálními dialekty etnických menšin.
Standardní francouzština dominuje středu a severu země, jižané se odlišují výraznými nosovkami.
Provensálský dialekt navazuje na středověkou řeč této oblasti, která se zachovala i v písemné formě.
Nejvýraznější jazykové diference se projevují v okrajových oblastech: katalánštinou se hovoří ve východních
Pyrenejích, dialektem italštiny na Korsice, keltskou bretonštinou v Bretani, silný germánský dialekt přežívá
v Alsasku, na hranicích s Belgií se vyskytuje vlámština. Baskický jazyk, který přesahuje ze severního
Španělska do západních Pyrenejí, je mezi evropskými jazyky lingvistickým unikátem.
Úředním jazykem je francouzština.
Náboženství ve Francii
Francie je tradičně dominantní římskokatolickou zemí se znatelným protiklerikálním vlivem. Svoboda
náboženství je dána ústavou; inspirace pochází ze Všeobecné deklarace lidských práv.
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, což vedlo
k mnoha změnám ve společenských zvycích.
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.
Církev je od r. 1905 oddělena od státu. Vláda samotná neudržuje statistiky o víře svých občanů.
Statistiky CIA World Factbook ukazují následující čísla:
Římsko - katolické vyznání

83 - 88%

Protestantské vyznání

2%

Židovské vyznání

1%

Islámské vyznání
5 - 10%
Ale 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.
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Hranice Francie a vznik státu
Hranice současné Francie zhruba souhlasí s hranicemi, které byly vytyčeny ve starověké Galii obývané
keltským kmenem Galů.
Galie byla podrobena v 1. století př. n. l. Římany a Galové částečně převzali latinský jazyk i kulturu.
S romanizací území souvisí i časné šíření křesťanství od 2. a 3. století.
Galské východní hranice byly ve 4. století obsazeny germánskými kmeny, převážně Franky, podle nichž byla
později země pojmenována.
Existence Francie jako samostatného státu se tradičně datuje od rozdělení Francké říše roku 843 na
Francia orientalis na východě, Francia occidentalis na západě a Lothraringii ve středu.
Z Východní Franské Říše se stala Svatá říše římská (dnešní Německo), západní část dala vzniknout dnešní
Francii.

Historie Francie
Od počátků osídlení po příchod Keltů
Doposud nejstarší archeologické nálezy, učiněné ve francouzském Chilhacu, naznačují, že Francie byla
osídlena již před 1 800 000 lety (nejstarší paleolit). Avšak podobné nálezy jsou až do středního paleolitu, kdy
se na území dnešní Francie zhruba před 200 000 lety objevili neandrtálci, spíše ojedinělé.
V době před 40 000 lety (mladší paleolit) pak byli neandrtálci vytlačeni novým lidským druhem, homo sapiens.
O významu jeho rozšíření na území Francie svědčí skutečnost, že jeho rané vývojové stadium bylo
pojmenováno právě po francouzském nalezišti Cro Magnon.
Až do doby kolem roku 6000 př. n. l. se lidé na území Francie živili převážně lovem, doplňovaným sběrem.
O důležitosti lovu pro tehdejšího člověka svědčí monumentální jeskynní malby - ve Francii je nejproslulejší
jeskyně v Lascaux. Jelikož tehdejší lovná zvěř se neustále stěhovala, lidské společnosti byly převážně
kočovnické. Právě v 6. tisíciletí př. n. l. se ale, nejspíše jako důsledek ústupu ledovce a výrazné celkové
změny ekosystému v předešlých tisíciletích, postupně začínal prosazovat přechod k usedlejšímu způsobu
života a objevovalo se primitivní zemědělství; tento proces je nazýván neolitickou revolucí. Zemědělství se
zhruba do roku 2 700 př. n. l. rozšířilo po celém území Francie.
Nejznámější ve Francii zastoupenou neolitickou kulturou byla bretonská megalitická kultura, která proslula
zejména vztyčováním obrovitých kamenných řad, z nichž největší se nacházejí v Carnaku.
V období neolitu se do Evropy také začaly dostávat indoevropské kmeny z východu, které sem mimo jiné
zanesly i nové technologie. Kolem roku 2 000 př. n. l. vzkvétala tzv. Beakerská kultura, která proslula užitím
mědi. O této době již hovoříme jako o době měděné (eneolitu). Ta později s vynálezem slitiny mědi a cínu
přechází v dobu bronzovou.
Období Keltů
První skutečná civilizace se však na území Francie objevuje až s kulturou keltskou: takzvaná „keltská“
civilizace pronikla do východní Francie, údolí Rhôny, koncem doby bronzové (cca 700 – 50 př. n. l.).
Označení Keltové, které pocházelo od Řeků, si Římané pozměnili a keltským kmenům říkali Galové.
Ve skutečnosti se jednalo o několik „národů“, které mluvily různými keltskými jazyky.
Tyto skupiny žily i před římskou okupací na poměrně vysoké úrovni, na území Galie vzniklo několik
významných měst. Značně rozvinutý byl obchod včetně dálkového, obecně rozšířena byla peněžní směna.
Galové vyznávali vlastní polyteistické náboženství, významné postavení ve společnosti patřilo kněžím druidům.
Římská Galie
Středomořské pobřeží bylo už od 7. století př. n. l. osídleno Řeky, od nichž tamní Galové převzali písmo.
První písemné památky, vztahující se k území Francie, pocházejí ale až ze starověkého Říma, zejména
z 1. století př. n. l.
Jako první bylo k Římské říši přičleněno pobřeží Středozemního moře nazvané podle města Narbonne „Gallia
Narbonensis“, kde se usadila významná kolonie římských občanů. Provincie se stala jednou z nejdůležitějších
v římské říši.
Zbytek území byl k římské říši připojen vesměs po tažení Gaia Iulia Caesara v 50. letech 1. století př. n. l.
Během 1. století n. l. dochází v Galii ke konsolidaci poměrů, probíhá výrazná romanizace obyvatelstva. Za
císaře Augusta byla Galie rozčleněna, vyjma dříve připojeného území Galie narbonnské, na Aquitánii, Galii
Lugdunensis (Galii lyonskou) a Belgicu. Bylo založeno množství měst, která se stala centry šíření latiny a
římské kultury, země byla propojena množstvím silnic. Splývání Galů a Římanů bylo posíleno společnými boji
jak v Británii, tak proti Germánům na východní hranici, které od 2. století neustále sílily. Obyvatelé Galie
získali plné římské občanství, případnějším než Galové se stalo označení Galorománi.
Především obyvatelé měst začínali přejímat nové náboženství, které se masově šířilo po celé římské říši –
křesťanství. V Galii ale v pozměněné, v ariánské podobě, tedy učení, jež popírá božství Ježíše Krista.
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Rozpad západořímské říše a pronikání Germánů do Galie
3. století n. l. přineslo pravý opak předchozí klidné doby. Galorománi, a především jejich představení, se
často zapojovali do mocenských bojů v Římě. Obyvatelé byli zatěžováni stále vyššími daněmi a dříve bohatá
města začala pomalu upadat. Od druhé poloviny 3. století se na území Galie začali usazovat Germáni, kteří
obdrželi práva tzv. foederatů.
Roku 406 n. l. potom germánské kmeny Alemanů a Franků využily zamrznutí Rýna a ve velkém pronikly na
území Galie. Neustávající příliv nových osadníků vyústil ve vznik autonomních osad a území, které se dále
řídily svými původními germánskými zvyklostmi.
Jedním z posledních útoků, kterým byla oslabená Římská říše schopna odolat, byl vpád Hunů, kteří vyvolali
i přesuny germánských kmenů. Právě spojená galořímská a vizigotská vojska zastavila roku 451 n.l. postup
hunských hord Evropou v bitvě na Katalaunských polích. Řím vypleněný nájezdníky však měl v té době pouze
minimální vliv na dění v provincii a Germáni už byli více než cizími barbary legitimními obyvateli Galie.
Koncem 5. století byla Galie již mozaikou germánských „barbarských“ království, a formální zánik
západořímské říše roku 476 n. l. se tedy na území Galie nikterak vážně neprojevil.
Frankové
Ze všech germánských království se jako nejstabilnější ukázala říše Franků, kteří byli jednou z největších
germánských skupin na území Galie. Jejich osady byly soustředěny zejména na severovýchodě země,
pomyslným středem byla řeka Rýn, která je dělila na dvě základní skupiny – východní (ripuárské) a západní
(sálské).
Frankové do Evropy přišli někdy na počátku letopočtu, nepodnikali však v době stěhování národů žádné
rozsáhlejší přesuny, a jejich síly se netříštily.
V 5. století se sjednotili pod vládou krále Chlodvíka z dynastie Merovejců a postupně vytvořili mohutnou říši,
která začala dominovat celé západní Evropě.
Merovejci a počátky Franské říše (481–751)
Mezi nejvýznamnější franské náčelníky konce 5. století patřil Chlodvík z rodu Merovejců. Panoval sálským
Frankům, kteří sídlili na západním břehu Rýna. Poté, co odstranil všechny své soupeře a stal se králem všech
Franků, zahájil jejich rozsáhlou expanzi na jih a západ. Roku 486 porazil u Soissons Syagria, který panoval na
troskách římské Galie v okolí Remeše, čímž ovládl severní Galii.
Sňatkem s burgundskou princeznou Klotildou (Chrotechildou) získal nejen nároky na toto území, ale hlavně
katolický křest, kterým se odlišil od ostatních germánských panovníků, kteří byli buď pohané, nebo křesťanství
přijali v jeho ariánské formě. Spolu s králem, jak bylo tehdy obvyklé, přijali nové náboženství i jeho lidé. Tento
okamžik bývá často interpretován jako jeden z počátků budoucí Francie.
Koncem života se Chlodvíkovi podařilo porazit Vizigóty, kteří sídlili v dnešní jihozápadní Francii, a také
sjednotit Franky na obou březích Rýna.
Po Chlodvíkově smrti roku 511 byla Franská říše, po několik desítek let trvajících bojích, roku 537 rozdělena
mezi jeho syny; vznikla tak království Austrasie (se sídlem v Remeši), Neustrie (jejímž hlavním městem byla
Paříž) a Burgundsko (s centrem v Orléansu). Podle franského zvyku (uzákoněném v Chlodvíkem vydaném
zákoníku Lex Salica) se totiž majetek po smrti otce dělil mezi všechny jeho syny. Tento systém (byť se možná
zdá spravedlivý) byl pak příčinou mnoha bratrovražedných bojů, které se staly trvalou součástí fungování
franského státu.
Období majordomů a nástup dynastie Karlovců
Boje mezi jednotlivými Merovejci pak dominovaly dějinám Franské říše po celé 6. a 7. století. Poslední
králové z této dynastie byli už jen velmi slabými panovníky. Rozhodující vliv v zemi získali správci královských
paláců a statků – majordomové, kteří nakonec vládli již zcela samostatně, bez ohledu na skutečné krále.
Nejúspěšnější byli majordomové Austrasie – dynastie Karlovců si zde v 7. století zajistila tento úřad pro svůj
rod dědičně. Roku 687 zdejší majordomus Pipin II. sjednotil téměř všechna franská území. Jeho syn Karel
Martel vládl již zcela bez ohledu na skutečného krále. Roku 732 dosáhl v bitvě u Poitiers slavného vítězství
nad Araby, kteří pronikali ze Španělska přes Pyreneje na jih dnešní Francie
Na základě úspěchů svých předchůdců se Karlův syn Pipin III. zvaný Krátký, roku 751 prohlásil a byl zvolen
(za podpory papeže) skutečným franským králem. Na franský trůn tak nastoupila dynastie Karlovců.
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Karel Veliký (742-814)
Za vlády Pipinova syna Karla I. Velikého dosáhla franská říše největšího rozmachu. Období jeho vlády
dominovaly především rozsáhlé výboje, za nichž se franský stát nebývale rozšířil; Karel získal po těžkých
bojích Sasko a Bavorsko, ovládl Itálii až po Spoleto (celá severní Itálie), přinutil Slovany platit tribut, pronikl též
na Pyrenejský poloostrov (který ovládl po řeku Ebro). Vytvořil tak křesťanské království celé západní Evropy
s hlavním městem v Aix-la-Chapelle, nyní německé Aachen - Cáchy.
Rozsáhlé expanzi Karel podřídil i správu říše: na hranicích říše vznikly marky (spravované markrabaty),
v nichž se udržovala neustálá přítomnost vojska; vnitřní část říše byla rozdělena na hrabství (spravovaná
hrabaty). Hrabata a markrabata si Karel k sobě připoutal lenními vztahy.
Za Karlovy vlády se bohatě rozvíjela i kultura a došlo k velikému rozkvětu vzdělanosti – karolinská renesance.
Franská říše se postupně stala rozhodující mocností v západní Evropě a protiváhou byzantské říše na
východě. Tomu odpovídal císařský titul jejího panovníka.
Roku 800 korunoval papež Lev III. během vánočních bohoslužeb v Římě Karla Velikého císařem - Karlova říše
tak měla být pokračovatelkou římské říše.
Rozdělení říše
Po smrti Karla Velikého nastupuje jeho na trůn jeho syn Ludvík I.
Pobožný. Přes všechny reformy se ukazovalo, že není možné
řídit tak velkou říši jako jednotný stát. Po Ludvíkově smrti došlo k
dynastickým bojům mezi jeho syny.
Roku 843 byla uzavřena Verdunská smlouva, která franskou říši
rozdělila na tři části: západofranskou, východofranskou a
Lotharingii.
Ze západofranské říše se vyvinula středověká Francie.

Středověk
Po verdunské smlouvě z roku 843 se vlády v západofranské říši ujal Karel Holý. Byl to král slabý, na jeho úkor
rostla moc šlechty, vymohla si na něm dokonce dědičnou držbu léna, postupně se osamostatňovala a bohatla.
Ruku v ruce s rostoucí mocí šlechty rostla i moc církve.
Během 10. století upadá moc Karlovců, král přímo vládne jen Paříži a jejímu okolí. Naopak roste moc rodu
Robertovců, roku 987 je králem zvolen Hugo Kapet, zakládá dynastii Kapetovců, s přestávkou za revoluce a
vlády Napoleona vládla až do roku 1848, od Jindřicha IV. Navarrského lze hovořit o dynastii Bourbonů, ale
v zásadě jde o vzdálenější větev Kapetovců. Kapetovci a jejich vedlejší větve z Valois a Bourboni postupně
pomocí série válek a dědictví sjednotili území pod centrální panovnickou moc.
Centralizovaným státem se Francie stává ve 12. století, Kapetovci postupně upevňují svou moc, např. za
vlády Filipa IV. Sličného.
Filip IV. Sličný byl král neobyčejně silný a mocný, ale vedl poměrně agresivní politiku, dostával se do sporů
s různými vrstvami obyvatel: sužoval prostý lid daněmi, aby měl prostředky na válku s Anglií (spory o území při
pobřeží Atlantiku), doloval peníze z italských bankéřů a když nebyl schopen své dluhy splácet, vyhostil je ze
země, zadlužoval se u Židů a místo splácení nařídil pogromy, dluhů u Templářů se zbavil tak, že přinutil
papeže, aby řád obvinil z kacířství a zrušil. Svou moc Filip posiloval také na úkor církve, odebral jí desátky,
které napříště šly do královské pokladny. Papež Bonifác VIII. nechtěl nic takového připustit, dostal se s králem
do sporu a Filip papeže urazil. Když papež zemřel, na jeho místo byl zvolen Kliment V. (bývalý arcibiskup z
Bordeaux), na nátlak krále se usadil v Avignonu, období 1309–1378 bývá nazýváno Avignonským zajetím
papežů - hlava církve tak podléhala vlivu francouzského krále.
Filip IV. také založil generální stavy, sněm zástupců měst, církve a šlechty, které hrály důležitou roli v dalších
dějinách Francie
Filipovým nástupcem byl jeho syn, Karel IV. Sličný. Ten umírá roku 1328 a jeho smrtí končí vláda přímé linie
Kapetovců. Po jeho smrti došlo ke střetům o francouzský trůn, které v roce 1337 přerostly ve Stoletou válku.

Stoletá válka
Stoletá válka byla válka mezi Anglií a Francií v letech 1337–1453, jejíž hlavní příčinou byl spor o nadvládu ve
Flandrech a jihozápadní Francii a záminkou bylo neuznání nástupnictví Edvarda III. na francouzský trůn.
Ačkoliv se pro tuto válku vžilo označení stoletá, trvala celých 116 let. Nešlo však o nepřetržitý sled bojových
akcí, ale střídavá období prudkých bojů následovaná roky příměří
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Pro zpřehlednění se průběh války tradičně rozděluje do tří etap - etapy jsou od sebe odděleny důležitými
mírovými ujednáními
Válka skončila v podstatě vítězstvím Francouzů. Angličané totiž ztratili všechna francouzská území, která
před válkou vlastnili (před začátkem války jim patřila celá Normandie), kromě Calais a Normanských ostrovů,
což učinilo z Anglie ostrovní stát.
Karel VII. (1403-1461) za přispění Jany z Arcu (asi 1412-1431) vyhnal Angličany z Francie a v roce 1453
získal své království zpět.
Francie v raném novověku (1453–1789)
Ze Stoleté války vyšla Francie jako vítěz a do novověku tak vstoupila jako velmoc. V této době se začalo
posilovat postavení panovníka a upevnilo se státní zřízení. Feudální režim ve Francii začala pozvolna
nahrazovat centralizovaná vláda soustředící se kolem absolutisticky vládnoucího dvora.
Celé první polovině 16. století dominují války o Itálii. Tyto války byly vyvolané sporem o nástupnictví
v království Neapolském a vévodství Milánském, Francie tu válčila zejména se Španělskem, ale i se
samotnými italskými městy.
Italská města byla velice bohatá a kulturně vyspělá, navíc jejich získání by umožnilo postavit se rozpínavosti
Španělska a Habsburků. Neapol i Milán Francouzi několikrát získali a několikrát zase ztratili. Po 60 letech
vyčerpávajících válek se nakonec roku 1559 mírem v Cateau-Cambrésis jakýchkoliv snah o ovládnutí Itálie
vzdali a království Neapolské získali španělští Habsburkové.
Právě Habsburkové se v 16. století stali pro Francii největším nepřítelem. V předchozích letech totiž značně
vzrostla jejich moc; od roku 1437 prakticky bez přestání drželi císařskou korunu Svaté říše římské. Roku 1477
navíc pronikli do západní Evropy a těsného sousedství Francie, když Maxmilián I. získal sňatkem s Marií
Burgundskou nejen Burgundsko, ale taktéž Lucembursko a celé Nizozemí, tedy i území dnešní Belgie.
Sňatkem Filipa I. Sličného Habsburského s Johanou Šílenou Kastilskou navíc Habsburkové získali Španělsko
a jeho zámořské kolonie. Syn Filipa a Johany, Karel V. Habsburský, se tak stal zdaleka nejmocnějším
monarchou Evropy 16. století.
A Francie se octla v habsburském obležení – na francouzské severní a západní hranici ovládali Habsburkové
Burgundsko, Nizozemí a Německo, na jihu Španělsko.
Renesanční Francie a upevnění panovnické moci
Spolu s francouzskými zásahy v Itálii do Francie dorazila renesance. Ztělesněním rozkvětu a moci Francie
v této době se stal král František I. Všichni životopisci Františka I. zdůrazňují, že podporoval umění, udržoval
přepychový dvůr a posiloval moc krále. A přitom rozhodně nezapomínal na zahraniční politiku.
Po celý život byl rivalem španělského krále a německého císaře Karla V., s nímž se utkal v četných válkách
o Apeninský poloostrov a na němž získal zpět Burgundsko. Právě války o Itálii se Španělskem dominovaly
celé jeho vládě. Humanisty byl František milován, do úst mu vložili slova: „Nevzdělaný král je korunovaný
osel.“, opěvována byla jeho pěkná postava, hlas, výřečnost a šarm.
František neměl žádnou stálou rezidenci, místo toho cestoval spolu se svým kočujícím královstvím Francií.
Ačkoliv byl tento typ řízení státu v tehdejší době obvyklý, ukazuje také na nedostatečnou funkci Paříže jako
hlavního města. Františkův dvůr byl obrovský a přepychový (a v celé tehdejší Evropě neměl obdoby) a jeho
neustálé stěhování se dosti prodražovalo. Proto František započal se stavbou královských rezidencí; vznikly
tak opěvované zámky na Loiře (Chambord, Chenonceau, Blois), zámek Fontainebleau, několikrát byl pro něj
přestavěn pařížský palác Louvre.
Na Františkově dvoře se plně rozvinula renesanční a manýristická kultura; působili tu básníci Pierre de
Ronsard, Michel de Montaigne či François Rabelais, František sem pozval Leonarda da Vinci, Michelangela,
Rafaela a Tiziana.
Za Františkovy vlády Verrazano a Jacques Cartier objevili pro Francii Kanadu; ve Francii se také začal
rozvíjet obchod a v Lyonu byla založena první burza.
Za Františkovy vlády se Francie nesmírně zadlužila, rostly daně, ceny a nespokojenost lidu.
V té době do Francie pronikla reformace.
V 16. století se Francie zmítala v náboženských konfliktech mezi katolíky a francouzskými protestanty hugenoty. Náboženské války skončily v roce 1589, když protestantský princ Jindřich Navarrský (1553-1610,
získal trůn jako Jindřich IV.), přijal katolickou víru a zaručil toleranci vůči hugenotům. Jím také začala vláda
Bourbonů. Po jeho smrti se však opět objevily staré rozpory.
Za vlády Ludvíka XIII. (1601-1643) upevnil pragmatický a tvrdý kardinál Richelieu (1585-1642) francouzskou
moc za hranicemi a potlačil veškerý domácí odpor. Řada povstání známých pod názvem Fronda pokračovala
i za jeho následovníka kardinála Mazarina (1602-1666).
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Absolutismus
Za Ludvíka XIV. Velikého, "Krále Slunce", (1638–1715) se francouzské hospodářství slibně rozvíjelo, ale
situace prostého obyvatelstva se příliš nezlepšovala. Ačkoliv Francie byla jednou z nejbohatších zemí světa,
nedokázala plně uspokojit potřeby svého panovníka, který neustále trpěl nedostatkem financí, které
potřeboval jak na své honosné stavby, tak zejména na válečné účely.
Za vlády Ludvíka XIV dosáhla monarchie své největší moci.
Ludvík XIV. vybudoval nejhonosnější královský dvůr a sídlo Evropě (Louvre a Versailles), aby odvrátil
pozornost šlechty od politiky. Vláda byla ještě více centralizována a hugenoti dále pronásledováni.
Svými výboji rozšiřoval Francii na sever a východ, stejně tak se snažil uspět při získání zámořských území.
Francie kolonizovala část Severní Ameriky, Indie a Karibské oblasti. V té době měla Francie velký vliv na
evropskou politiku, ekonomii a kulturu. Byla nejlidnatějším státem v Evropě a třetím na světě po Číně a Indii.
Zároveň se však postupně propadala do rekordní zadluženosti a ekonomického úpadku.
Obrovské zadlužení země vyústilo ve všeobecný úpadek, který se ještě prohloubil za Ludvíka XVI. (1774 –
1792). Nastaly hospodářské problémy. Většina obyvatel se živila zemědělstvím, nejvíce lidí žilo na venkově
(cca 20 milionů obyvatel, tedy asi 4/5). Půda byla drahá, výnosy malé a cena potravin stoupala.
Těsně před revolucí tvořili 1/5 národa žebráci. Řemeslo bylo řízeno cechy. Ozývaly se hlasy po jejich zrušení,
někteří řemeslníci chtěli vyrábět svobodně. Průmyslníci se zasazovali o právo na svobodné podnikání.
Obchod se nejvíce vyplácel na pobřeží, protože se platilo vnitřní clo.
Od dob Ludvíka XIV. vládl francouzský panovník absolutisticky, jeho moci byl přisuzován božský původ.
Dvůr Ludvíka XVI. měl obrovskou spotřebu a vysoké dluhy. Aby měl na splátky, zvýšil král stávající a zavedl
speciální daně, například z komínů, šatů a oken.
Daně platilo 97 % obyvatelstva, takzvaný třetí stav. Ten navíc platil desátky a clo.
V 18. století ztratila Francie v nákladných válkách Kanadu i Indii a její finanční systém byl zruinován.
Francouzská revoluce, První republika a Napoleon Bonaparte
Úpadek říše se za následníků Ludvíka XIV. stále prohluboval a byl jednou z příčin Francouzské revoluce.
Za vlády Ludvíka XVI. (1754-1793) a nenáviděné královny Marie Antoinetty (1755-1793) se hospodářství
ocitlo před krachem. Monarchie byla svržena v roce 1789.
3. září 1791 došlo k nahrazení absolutistické monarchie konstituční, 22. září 1792 byla nastolena První
republika. Vláda však ve skutečnosti zůstala v rukou revolučního kabinetu.
Když se vlády zmocnili fanatici Danton (1759-1794) a Robespierre (1758 až 1794), nastalo údobí teroru,
masových poprav a anarchie, v jehož rámci byli Ludvík XVI. i Marie Antoinetta popraveni.
22. srpna 1795 byla vyhlášena Ústava roku III, vlády se chopilo direktorium.
Roku 1799 získal moc vynikající vojenský stratég, Korsičan Napoleon Bonaparte (1769-1821), který se stal
prvním konzulem. 18. května 1804 uskutečnil státní převrat a založil první francouzské císařství, jehož se stal
prvním panovníkem.
Provedl řadu vnitřních reforem, například zavedl i Občanský zákoník (Code civil), kterým se francouzské
právo řídí doposud. Napoleon na krátkou dobu ovládl většinu Evropy, bojoval se Spojeným Královstvím,
Pruskem, Rakouskem a Ruskem, založil nová království, do jejichž čela dosadil členy své rodiny.
Po porážce v bitvě u Lipska už nebyl schopen čelit aliančním armádám a v dubnu 1814 abdikoval.
Poté došlo k restauraci bourbonského království. Během Vídeňského kongresu uprchl Napoleon v roce 1815
z vyhnanství na ostrově Elba, a nakrátko obnovil císařství. Definitivně poražen byl v bitvě u Waterloo v Belgii.
Druhá republika
Znovunastolené nepopulární bourbonské vládce vystřídala nejistá Druhá republika, jejímž prezidentem byl
zvolen Napoleonův charismatický synovec Ludvík Napoleon Bonaparte (1808-1873). V roce 1852
zorganizoval převrat a prohlásil se Napoleonem III., hlavou druhého císařství. Za jeho vlády došlo k rozmachu
průmyslové revoluce, která vedla k nenásilným sociálním přeměnám a nebývalé prosperitě doprovázené
rozšířenou politickou a finanční korupcí.
V roce 1870 Otto von Bismarck (1815-1896), sjednotitel sílící Německé říše, vehnal Francii do války
s Pruskem. V ní se armáda Francie zhroutila a Napoleon III. byl poražen a zajat.
Třetí republika
Nově vytvořená Třetí republika byl politický režim ve Francii v letech 1870 až 1940.
Třetí republika se udržela ze všech režimů, od Francouzské revoluce, nejdéle – 70 let, a to navzdory
nejrůznějším krizím, z nichž nejznámější jsou Dreyfusova aféra či skandál okolo Panamského průplavu.
Za Třetí republiky Francie znovu získala vnitřní stabilitu, upevnila svou moc v Alžírsku a vybudovala další
kolonie v západní Africe a v Indočíně, získala bývalou německou kolonii Kamerun a správu nad Sýrií a
Libanonem.
Roku 1919 zajistila Versailleská smlouva Francii navrácení Alsaska-Lotrinska.
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1. světová válka, jejíž celá západní fronta ležela ve Francii, přinesla velké ztráty na životech (1,4 milionu
francouzských vojáků). Po válce se Francie musela zejména zotavit z válečné katastrofy, což se do roku 1925
v podstatě podařilo. Protože ve válce padl milion Francouzů a dalších až pět milionů zůstalo trvale
zmrzačeno, nastala první velká éra imigrace.
Ačkoliv vyšla Francie vítězně z první i druhé světové války, ztrácela během 20. století postupně bývalé
velmocenské postavení.
Po německé invazi v roce 1940 byla severní polovina Francie okupována německými vojsky, zatímco jih byl
spravován kolaborantským režimem ve Vichy, v jehož čele stál maršál Philippe Pétain (1856-1951).
Silný odboj představovalo hnutí Svobodná Francie, vedené generálem Charlesem de Gaullem (1890-1970) a
podporované Británií, ale i francouzští komunisté.
Čtvrtá republika
Po II. světové válce, v roce 1947, vznikla Čtvrtá republika. Ta vsak ztratila během válek ve francouzské
Indočíně (Vietnamu) a Alžírsku důvěru veřejnosti.

Pátá republika
Současná, Pátá republika, vznikla v roce 1958 v čele s generálem Charlesem de Gaullem.
Francouzskou prosperitu oživilo nově vytvořené Evropské hospodářské společenství (EHS). V té době byl
de Gaulle nucen uznat nezávislost Alžírska a ostatních francouzských kolonií, ale přesto pokračoval v tvrdé
nacionalistické politice odmítající americký vliv v Evropě a opakovaně vetoval vstup Británie do EHS.
Další de Gaullovi následovníci Georges Pompidou (1911-1974) a Valéry Giscard d'Estaing (nar. 1926) se
věnovali především ekonomice, jejíž rozvoj byl ale zpomalen ropnými krizemi. V roce 1981 byl de Gaullův
starý soupeř, Francois-Maurice Mitterand (nar. 1916), zvolen prvním socialistickým prezidentem Francie.
V posledních desetiletích se Francie smířila s Německem a ve spojení s ním usiluje o politickou a
ekonomickou integraci Evropy. Francie byla v čele států podporujících urychlení rozšíření měnové unie,
kterou chtěla dosáhnout vytvoření lépe sjednocené a schopné evropské politiky, obrany a bezpečnostního
aparátu.
V referendu o přijetí Smlouvy o Evropské ústavě však 55 % francouzských občanů hlasovalo proti, čímž byly
tyto plány výrazně zbrzděny.
Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
Francie se skládá z 27 regionů (z toho 22 v metropolitní části a 5 v zámořské části Francie).
Regiony jsou dále rozděleny do 101 departementů, které jsou očíslovány (podle pořadí v abecedě), což má
následně význam např. pro směrovací čísla nebo poznávací značky aut.
Přehled regionů kontinentální Francie
1. Alsace (Alsasko)

12. Île-de-France

2. Aquitaine (Akvitánie)

13. Languedoc-Roussillon / část Gorges du Tarn

3. Auvergne

14. Limousin

4. Basse-Normandie (Dolní Normandie)

15. Lorraine (Lotrinsko)

5. Bourgogne (Burgundsko)

16. Midi-Pyrénées / část Gorges du Tarn

6. Bretagne (Bretaň)

17. Nord-Pas-de-Calais

7. Centre

18. Pays de la Loire

8. Champagne-Ardenne

19. Picardie (Pikardie)

9. Corse (Korsika) - zvláštní statut (collectivité
territoriale),

20. Poitou-Charentes

10. Franche-Comté

21. Provence-Alpes-Côte d'Azur (Azurové pobřeží)

11. Haute-Normandie (Horní Normandie)

22. Rhône-Alpes

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 4 055 kantonů, ale ty opět slouží jen k administraci a rozdělení voličů.
Poslední článek tvoří obce, kterých je ve Francii 36 700. Obce jsou samosprávné s voleným zastupitelstvem,
obecní radou.
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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.

5 zámořských regionů (régions d'outre-mer), které mají stejný status jako metropolitní regiony:
Zámořské oblasti 5 zámořských regionů (régions d'outre-mer):
Francie
Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Mayotte a Réunion mají stejný status jako
metropolitní regiony.
Každé z těchto území je také zároveň zámořským departementem
(département d'outre-mer) se stejným statusem, jako má metropolitní departement.
6 zámořských společenství (collectivités d'outre-mer):
Francouzská Polynésie, Wallis a Futuna, Saint-Pierre a Miquelon, francouzská jižní a
antarktická území Saint-Barthélémy, Saint-Martin.
1 společenství sui generis: Nová Kaledonie — unikátní status v rámci Francie, ale
prakticky má skoro stejné postavení jako zámořská území
1 zámořský stát (pays d'outre-mer): Francouzská Polynésie
1 zámořské území (territoire d'outre-mer): Francouzská jižní a antarktická území.
Skládá se z 5 okresů: Roztroušené ostrovy, Crozetovy ostrovy, Kerguelenovy ostrovy,
Ostrovy Svatý Pavel a Amsterdam a Adélina země)
1 neobydlený ostrov v Tichém oceánu poblíž pobřeží Mexika, který je spravovaný
Vysokým komisařem pro Francouzskou Polynésii: Clipperton.
Kromě 27 regionů a 101 departmentů pod francouzskou suverenitu spadají Nová Kaledonie, Wallis a Futuna,
Francouzská Polynésie, Clippertonův ostrov, Saint-Pierre a Miquelon, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin a
Francouzská jižní a antarktická území a souostroví Mayotte. Teritoria v Pacifiku nadále používají frank jako
svou měnu, i když byla v Evropě nahrazena eurem. Polynéský frank má však kurs vázán na euro.
Hlavním městem Francie je Paříž, další velké městské aglomerace jsou Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux,
Toulouse, Strasbourg, Nice, Toulon, Nantes, Grenoble, Rennes.

Francouzská koloniální říše
Francie získávala první kolonie na počátku 17. století, postupem času se stala jednou z rozhodujících
světových koloniálních velmocí; v 19. a 20. století měla po Velké Británii nejrozsáhlejší koloniální říši.
V současné době Francii zbývá jen několik bývalých koloniálních území roztroušených po celém světě, s větší
či menší mírou autonomie.
První území, které lze označit jako francouzské kolonie, byly křižácké státy ve Svaté zemi jako důsledek
křížových výprav. Francouzská společnost je ale za své kolonie nepovažovala.
První francouzské koloniální říše
Francie se pokoušela o zámořskou expanzi již od 16. století; objevitelské cesty Giovanniho da Verrazana ani
Jacquese Cartiera však ještě nepřinesly zemi územní zisky. První kolonizační pokusy vedla Francie
v Americe, kde ale narážela na houževnatý odpor v této oblasti již etablovaných Španělů a Portugalců.
Jedním z těchto pokusů bylo založení osady na místě budoucího Ria de Janeira v roce 1555 (tzv. France
antarctique), na místě budoucího São Luís v roce 1612 (tzv. France Équinoxiale) a na Floridě.
S koloniálními aktivitami uspěla Francie až v Severní Americe – založením Port Royal (1605) na území
dnešního Nového Skotska. Tři roky poté založil Samuel de Champlain město Québec, které se později stalo
hlavním městem rozsáhlé, ale velice řídce osídlené kolonie Nová Francie, francouzští kolonisté osídlili
prakticky jen úzký pás při březích řeky sv. Vavřince, na zbytku území žili domorodí obyvatelé. Toto území ale
bylo bráno jako obchodní kolonie, Francie se spíše soustředila upevňování své pozice v Evropě.
Lepší podmínky pro samotnou kolonizaci nastaly až v polovině 17. století, francouzské kolonie na
severoamerickém území byly ale ekonomicky slabší než britské. Se založením Louisiany, hlavního města New
Orleans, se rozšířila francouzská území dále na západ.
Současně s expanzí na severoamerickém kontinentu začala Francie budovat menší, ale výnosnější kolonie
v Karibiku. Osidlování dnešní Francouzské Guyany začalo v roce 1604, kolonie na Svatém Kryštofu byla
založena roku 1625, na Guadeloupu a Martiniku roku 1635, na Svaté Lucii roku 1651.
Tyto kolonie byly postaveny a udržovány především otroky z Afriky. Nejvýznamnější karibská kolonie
Saint-Domingue, dnešní Haiti, byla založena roku 1659 na západní polovině španělského ostrova Hispaniola
(Španělsko tuto kolonii uznalo až v roce 1697) a profitovala hlavně díky obchodu s třtinovým cukrem.
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Francouzi se ve svých koloniálních snahách neomezovali jen na Ameriku, od první poloviny 17. století
zakládali obchodní střediska na pobřeží Senegalu;
v roce 1664 byla založena francouzská Východoindická společnost, která pomáhala zakládat kolonie na
Indickém poloostrově.
Kolonie byly také zakládány v Indickém oceánu: Réunion (1638), Mauricius (1715) a Seychely (1756).
Soupeření s Velkou Británií
Od poloviny 18. století do začátku 19. století procházela Francie složitým obdobím vyčerpávajících válek a
vnitřních konfliktů, které měly za následek ztrátu koloniálních území; nejvýznamnější z těchto konfliktů byla
války o rakouské dědictví (1740 – 1748), Sedmiletá válka (1756 – 1763), Americká válka za nezávislost
(1775 – 1783), Francouzská revoluce (1789 – 1799) a napoleonské války (1803 – 1815).
Katastrofou pro francouzské koloniální panství byl rok 1791, kdy na Saint-Domingue začalo rozsáhlé povstání
otroků. Pod vedením Toussainta Louvertura získala tato karibská země v roce 1804 nezávislost, již s novým
názvem – Haiti, čímž se stala prvním moderním samostatným černošským státem na světě.
V období napoleonských válek byl zbytek francouzských kolonií obsazen Brity. Napoleon v roce 1803 získal
od Španělska zpět Louisianu (zabírající velké území na dnešním americkém středozápadě), v tom samém roce
ji ale prodal Spojeným státům americkým.
S neúspěchem se setkala také kolonizace Egypta mezi lety 1798 – 1801.
Druhá francouzská koloniální říše
Po skončení napoleonských válek Británie vrátila Francii některé kolonie: Guadeloupe, Martinik,
Francouzskou Guyanu, některá obchodní místa v Senegalu, Réunion a malá území v Indii; Britové však
neopustili Svatou Lucii, Tobago, Seychelly a Mauricius.
Pravý začátek nového francouzského impéria se datuje k roku 1830, kdy začala krvavá invaze do Alžírska
(součást Osmanské říše). Napoleon III. se pokoušel o založení protektorátu koloniálního typu v Mexiku (mezi
lety 1861 – 1867), ale Francouzi se těchto plánů museli vzdát, protože byly v rozporu s americkou
Monroeovou doktrínou. Napoleonovi III. se ale podařilo získat území v Kambodži a na jihu Vietnamu.
Francouzská území se významněji rozrostla až po prusko-francouzské válce z roku 1871, za období třetí
francouzské republiky (trvající v letech 1871 – 1940), kdy Francouzi dobyli celý dnešní Vietnam. Spolu
s Kambodžou a Laosem získaným v roce 1893 tyto oblasti tvořily Francouzskou Indočínu, vzniknuvší v roce
1887.
Francouzská expanze pokračovala také v Africe, v roce 1881 byl v Tunisku ustanoven protektorát, pod
francouzský vliv se dále dostala rozsáhlá území v severozápadní Africe na území dnešní Mauretánie,
Senegalu, Guineje, Mali, Pobřeží slonoviny, Beninu, Nigeru, Burkiny Faso, Čadu, Středoafrické republiky a
Republiky Kongo.
Malá francouzská kolonie existovala i na východním pobřeží Afriky: Džibuti (tzv. Francouzské Somálsko).
V roce 1912 se francouzským protektorátem stalo také Maroko.
Francouzi také zakládali kolonie v Pacifiku: Nová Kaledonie, Francouzská Polynésie a Nové Hebridy
(společná vláda s Británií).
Největšího územního rozmachu dosáhla francouzská koloniální říše po skončení první světové války, rozrostla
se o bývalé německé kolonie Togoland a Kamerun a de facto k ní připadly také bývalé osmanské provincie
Sýrie a Libanon jako mandátní území. Ve všech koloniích probíhala europeizace a prosazování francouzské
kultury, nejvíce však v západní a severní Africe. Tamějším obyvatelům, kteří přijali francouzskou kulturu,
dokázali mluvit spisovně francouzsky a přijali křest, bylo přiznáno francouzské občanství včetně volebního
práva.
Dekolonizace
Francouzská koloniální říše se začala rozpadat v průběhu druhé světové války, kdy Japonsko okupovalo
Indočínu, Británie Sýrii, Libanon a Madagaskar a Spojené státy americké severní Afriku (při bojích s
Německem).
Po válce se Francii podařilo znovu obsadit některá ztracená území, byla ale konfrontována s celosvětovým
tlakem na dekolonizaci; s možnou ztrátou kolonií se nechtěla smířit.
Ho Či Minův Viet Minh vyhlásil nezávislost Vietnamu, což bylo příčinou indočínské války. V roce 1955
proběhlo v Kamerunu povstání za nezávislost, které bylo tvrdě potlačeno. Poté, co se v roce 1954 Francouzi
stáhli z Indočíny, byli nuceni čelit dalšímu krvavému konfliktu v souvislosti s alžírskými snahami o nezávislost,
kterou tomuto území odmítali udělit.
Ožehavým problémem bylo zejména postavení značného množství evropských kolonistů ve francouzské
severní Africe (tzv. pieds-noirs). Alžírsko získalo nezávislost po několikaletém konfliktu v roce 1962. Většina
afrických zemí získala nezávislost po místních referendech v roce 1960, Mayotte a Réunion se ale rozhodly
zůstat součástí Francie jako zámořská území.
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Pod francouzskou správou dnes setrvává jen zlomek bývalé zámořské koloniální říše, nejvýznamnější
z těchto území je Francouzská Guyana. Ve většině bývalých francouzských kolonií je hluboce zakořeněná
francouzská kultura, francouzština zůstala jako úřední jazyk či používají měnu navázanou na euro (měnová
unie západoafrických států používající CFA frank).
Krajina a vodstvo kontinentální Francie
Na severu a západě je krajina rovinatá s mírným vlněním, na zbytku území převážně pahorkatá a hornatá.
Dvě největší přírodně geografické jednotky Francie představují Francouzská nížina s Pařížskou pánví a
Francouzské středohoří (Massif Central).
Rozsáhlé Francouzské středohoří tvoří několik oblastí: na jihu vápencové Causses rozřezané hlubokými
kaňony řek jsou součástí pohoří Cévenny. Centrální oblast vyplňují vulkanická pohoří Auvergne s nejvyšší
horou Puy de Sancy (1885 m).
Z Pařížské pánve vybíhají na západ až do Bretaně pahorkatiny, na východ a jihovýchod se pánev zvedá
do pahorkatin a vrchovin Arden, Champagne a Burgundska.
Pobřežní nížiny se rozprostírají od Calais na severu po poloostrov Cotentin, na západě Normandie
s typickými příkrými křídovými útesy.
Jihozápadní pobřeží Biskajského zálivu s velkými lagunami lemují pláže a také písečné přesypy, vysoké až
80 m. Na jihozápadě oddělují Francii od Španělska vysoké hřebeny Pyrenejí.
Údolí Rhóny a Saóny lemují strmé žulové masivy, severozápadní a západní část charakterizují hlubokými
údolími řek rozčleněné stupňovité plošiny spadající do Limousinu.
Jihovýchodní pobřeží Lví zátoky (Golfe du Lion) lemuje náplavová nížina s lagunami až po velkou deltu
Rhóny s bažinami Camargue, viz str. 60.
Na Azurové pobřeží s letovisky francouzské Riviéry vybíhají nízká pohoří Maures a Esterel a dále na východ
spadají prudce k moři vyšší Přímořské Alpy.
Na severu vytváří vápencové Alpy bariéru na italské hranici, severněji na hranici se Švýcarskem na ni
navazují vápencové hřebeny pohoří Jura.
Údolí Rýna pak lemují středohorské Vogézy.
Na hranici s Belgií a Lucemburskem se rozprostírají vrchovinné Ardeny.

Větší část Francie je odvodňována do moří Atlantického oceánu. Severozápad s Pařížskou pánví je
odvodňován Seinou do průlivu La Manche, středozápad nejdelší řekou Loirou (1012 km) do Biskajského
zálivu. Tam také ústí širokou nálevkou Gironde řeka Garonne, pramenící v Pyrenejích, do které vtékají vody
z řeky Tarn, Aveyron, Lot a Dordogne.
Severovýchod odvodňují přítoky Rýna Meuse a Moselle.
Pouze jihovýchod země patří k úmoří Středozemního moře.
Ve švýcarských Alpách pramenící Rhóna protéká Ženevským jezerem, proráží si cestu mezi Alpami a Jurou
a u Lyonu přibírá zprava Saónu tekoucí z podhůří Vogéz.

Nejvyšší hory
(franc. montagne)
Nejnižší bod
Nejdelší řeky
(franc. rivière nebo fleuve)

Největší jezera
(franc. lac nebo étang)

Mont Blanc 4807 m n. m. / Alpy, nejvyšší bod západní Evropy
Vignemale 3298 m n. m. / Pyreneje
Monte Cinto 2710 m n. m. / Korsika
řeka Tisza 78 m n. m.
Loire - 1020 km, pramení ve Švýcarsku, nejdelší francouzská řeka
Rhóne - 812 km, z toho 548 km ve Francii, pramení ve Švýcarsku
Seine - 776 km
Garonne - 647 km, pramení ve Španělsku
Ženevské jezero - 582,4 km², hl. 309,7 m, region Rhône-Alpes
Étang de Berre - 155,3 km², hl. 9 m, region Provence-Alpes-Côte d'Azur
Étang de Thau75 - km², hl. 4,5 m, region Languedoc-Roussillon
Lac de Hourtin et de Carcans – 66 km², hl. 10 m, region Aquitaine
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Podnebí kontinentální Francie
Klima Francie je globálně mírné, oceánické. V rámci země však můžeme rozlišit tři klimatické podoblasti.
Obecně platí, že Francie má mírné klima s následujícími regionálními rozdíly:
Západ
Přímořské podnebí, vlhké s chladnými léty.
Atlantské klima přináší západní polovině Francie značnou vlhkost a těžko
předvídatelné změny počasí, zvláště v Bretani.
Léta jsou zde relativně chladná, ale zimy mírné.
Východ a horské
Semi-kontinentální klima, tuhé zimy a horká léta.
oblasti
Ve východní Francii a Francouzském středohoří jsou chladnější zimy, na horách
napadne značné množství sněhu.
Centrum země,
Střední klima, chladné zimy a horká léta.
Sever, Paříž
Na východ od Pařížské pánve přibývá kontinentality, podnebí se vyznačuje bohatými
srážkami na jaře a na podzim, v létě pak četnými bouřkami. Celkově vsak množství
srážek klesá.
Jih
Středomořské klima, mírné zimy a horká léta.
Na jihovýchodě, v oblasti Provence, se mrazivé dny vyskytují jen zřídka.
Léta jsou zde horká a suchá.
V zimních měsících vane od Alp na pobřeží chladný a suchý vítr zvaný mistral.
Rostlinstvo a zvířena
Úrodné nížiny na severu a na západě stoupají ke kopcům porostlým hlodašem a vřesem, na více chráněných
místech rostou duby. Severovýchodní oblasti a většina Pařížské pánve má sprašové půdy s nesouvislými
smíšenými lesy. Západní svahy a plošiny Francouzského středohoří pokrývají bujné pastviny a horské louky.
Největší komplexy převážně jehličnatých lesů se vyskytují v oblasti Landes jižně od Bordeaux.
Na jihovýchodě roste typická středomořská vegetace porostů oliv, zimostrázu, tymiánu, rozmarýnu a korkového
dubu. V sušších oblastech se vyskytují charakteristické zakrslé houštiny garigues a maquis (makchie).
Unikátní zvířenu reprezentují kozorožec v Alpách, medvěd a vlk v Pyrenejích, volavky, plameňáci a množství
stěhovavých ptáků v deltě Rhóny (Camargue).
Národní parky ve Francii
Národní parky ve Francii jsou spravovány organizací Parcs Nationaux de France.
Ve Francii je deset národních parků, z toho tři se nacházejí v Zámořské Francii.
Sedm národních parků v kontinentální části Francie zabírá celkové území 3710 km² v centrálních zónách a
9162 km² v sekundárních zónách.
To znamená, že více než 2% celkové rozlohy Francie je pod určitým stupněm ochrany.
Francouzské parky navštíví každoročně více než 7 milionů návštěvníků.

Národní park Cévennes
(Parc National des Cévennes)

Národní park Pyrenees
(Parc National des Pyrénées)

Národní park Ecrins (Parc National des Écrins)

Národní park Vanoise (Parc National de la Vanoise)

Národní park Guadeloupe
(Parc National de la Guadeloupe)

Národní park Guyana (Parc amazonien de Guyane)

Národní park Mercantour
(Parc National du Mercantour)

Národní park Réunion (Parc national de la Réunion)

Národní park Port-Cros (Parc National de Port-Cros)

Národní park Calanques
(Parc national des Calanques)

27

Kultura
Francie hrála po celá staletí velmi důležitou roli jako kulturní centrum celé Evropy v čele s Paříží. Různorodost
francouzské kultury je výsledkem vlivů migračních vln. Vznikly zde některé architektonické styly západní
civilizace. Dlouhou dobu byla Francie považována za centrum evropského umění a hudby, většina výtvarných
stylů novověku se zrodila v pařížské umělecké komunitě. Země se chlubí širokým spektrem tradiční lidové
hudby, ale i hudbou, která sem přišla s imigranty z Afriky, Latinské Ameriky a Asie.
Francouzská kultura soustavně obohacovala svět již od dob Karla Velikého. Do dlouhého seznamu vynikajících
kulturních osobností světového formátu patří dramatici, malíři a sochaři, filozofové, spisovatelé, hudební
skladatelé a filmoví režiséři. Některé z výtvarných a architektonických směrů19. - 20. století má svůj původ ve
Francii anebo se zde již na svém počátku prosadily jaké svébytné umění, které si tu našlo vlastní významné
postavení - např. secese, dadaismus, kubismus, surrealismus, futurismus. Francie se také považuje za zemi
klarinetu.
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 po
mnoho století určovala světový trend. Díky uvolněnějšímu prostředí zde mohla vzniknout spousta děl, která
byla jinde zavrhována (např. v USA díla Henryho Millera). Svůj vliv nezapře ani v dnešní době.
Mezi nejznámější autory patří: François Villon, Jules Verne, François Rabelais, Michel de Montaigne, Pierre
Corneille, Molière, Voltaire, Victor Hugo, Stendhal, Gustav Flaubert, Honoré de Balzac, Romain Rolland,
Antoine de Saint-Exupéry, Jean-Paul Sartre, Albert Camus a další.
Význačné české osobnosti žijící ve Francii
Umělci, kteří tvořili první skupinu imigrantů, se vyznačovali mimořádnou touhou usadit se v Paříži. Hnala je
sem vnitřní potřeba vyrovnat se vyššímu kulturnímu standardu a prosadit se ve své profesi.
Byly to od poloviny 19. století až do konce totality především generace stovek kumštýřů: malířů, sochařů,
fotografů nebo literátů. Pronikli do francouzského umění a stali se jeho součástí: třeba Jaroslav Čermák,
Václav Brožík, František Kupka nebo Alfons Mucha, kteří byli francouzskou kulturou doslova přivlastněni.
Mezi českými umělci byli také ti, u nichž nakonec zvítězila potřeba návratu domů: učinil tak i Hyppolit
Soběslav Pinkas, který se po několika letech strávených s barbisonskou bohémou vrátil v roce 1869 do
Prahy se svou francouzskou manželkou a byl pak nejvýraznějším propagátorem česko-francouzského
sbližování na konci 19. století. V roce 1886 založil v Praze pobočku Alliance Française a byl považován za
prvního neoficiálního konzula Francie v Praze. Zároveň vložil francouzství a češství, tuto dvojí kulturu, do
generací svých potomků. Jeho dcera Jiřina se provdala za Viléma Wachsmanna (Voskovce) a byla matkou
českého komika Jiřího Voskovce.
Politická emigrace
Do druhé skupiny můžeme zařadit české politiky a všechny bojovníky za svobodu českých zemí a
Československa, kteří ve Francii hledali způsob, jak toho dosáhnout.
Francie ohromila i mladého Edvarda Beneše, když sem přišel v srpnu 1905 na radu T.G. Masaryka studovat
na Sorbonnu.
Mezi největší osobnosti krajanského života patří i Josef Václav Friče nebo předák staročeské strany
František Ladislav Rieger.
Nejdůležitější období pro krajany ve Francii se uskutečnilo za první světové války. Zdejší Češi utvořili
dobrovolnickou rotu Na zdar, a tak získali povolení k pobytu v této zemi, přestože svou původní občanskou
příslušností patřili do nepřátelského státu, Rakouska-Uherska.
Vznikl zde krajanský spolek Pařížská kolonie v čele s Františkem Kupkou, který mohl dávat dobrozdání
prefektuře o krajanech, kteří nebudou nadále považováni za Rakušany, tedy válečné nepřátele Francie.
V roce 1916 vnikla v Paříži Československá národní rada, zahraniční protirakouský odboj v čele
s T. G. Masarykem, M. R. Štefánikem, Edvardem Benešem a Josefem Dürichem.
Mezi krajanským spolkem Pařížskou kolonií a Československou národní radou panovalo dlouholeté napětí
soustředěné do osobních sporů mezi E. Benešem a F. Kupkou. Uzavřelo se až prohlášením francouzského
ministerstva zahraničních věcí, které 11. září 1918 oznámilo, že uznává Československou národní radu za
představitelku československého národa, která už od roku 1917 budovala československé legie.
Na české vojáky z první světové války bojující na západní frontě navázali také hrdinové z druhého odboje a
pak po roce 1948 z třetího odboje: například už dubnu 1948 vznikl v Paříži jeden z prvních fondů na
podporu uprchlíků z Československa. Vznikla zde a působila řada exilových periodik.
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Meziválečná ekonomická emigrace
Třetí významná a nepříliš známá skupina imigrantů z Československa přicházela do Francie na základě
Francouzsko-československé smlouvy o vystěhovalectví a přistěhovalectví z 20. března 1920. Byla to však
skupina nejpočetnější. V prvním roce po uzavření smlouvy přijelo do Francie z českých zemí 755 osob a ze
Slovenska 533. V následujících letech počty značně narůstaly až do hospodářské krize, kdy pak klesaly
návratem do ČSR. Z Prahy-Smíchova vyjížděl každou středu večer vlak naplněný pracovníky na kontrakt do
Francie (kontrakt byl platný zpravidla jen na několik let, ale často se prodlužoval a měnil pak v trvalý pobyt).
To podstatné je, že to byla první a zároveň největší řízená migrace z Československa. Vystěhovalci z ČSR
působili ve všech departementech meziválečné Francie a pracovali v nejrůznějších povoláních. Celkově v té
době statistika vykázala na 50.000 zaměstnanců z ČSR.
Poválečná emigrace, exiloví autoři
Literárních výpovědí o české nebo československé emigraci na francouzské půdě po r. 1945 je poměrně
dost, např. v díle Pavla Tigrida, ve spisech spisy M. Kundery, A. J. Liehma, J. Vladislava, K. Bartošky a
dalších.
Ze současného spolkového života krajanů vyniká především Sokol, spolek s nejstarší emigrantskou tradicí
ve Francii, vlastnící bohatou dokumentaci o své činnosti, vydávající periodika a shromažďující pozůstalosti
významných členů, např. odbojového pracovníka F. Fiedlera. Podstatná část spolkového materiálu včetně
předcházející Besedy byla převezena do Národního archivu v Praze.
K dalším významným spolkům patří Sdružení československých dobrovolníků, které shromáždilo bohatý
materiál z obou vojenských zahraničních odbojů. Materiál je v současné době pořádaný ve francouzském
vojenském archivu ve Vincennes.
Vznikala však i neformální sdružení a skupiny, neregistrované na prefektuře. Příkladem je Amicalle des
Anciens Citoyens Tcheques de la Côte d'Azur, který založil lékař Miloš Šlesinger v polovině 80. let,
Nadace manželů Dubinových, kteří pomáhali české inteligenci v prvních krocích ve Francii, patří sem též
aktivita Josefa Opočenského (syna českého historika a konzula meziválečné ČSR Jana Opočenského) při
umísťování emigrantů v zámoří;
dále volné sdružení bývalých vojáků z cizinecké legie.
K významným českým osobnostem žijícím ve Francii patří spisovatel a překladatel Milan Kundera, český
filmový a literární kritik Antonín Jaroslav Liehm, český malíř a sochař Karel Machálek-Zlín, historička umění,
kurátorka Jana Claverie, malíř Franta Mertl, fotograf František Zvardoň.
Francouzská kuchyně
Francouzská kuchyně je charakteristická svou velikou rozmanitostí.
Od tradičních venkovských pokrmů až po módní "nouvelle" či "haute cuisine" si vydobyla dominantní postavení
na tabulích celého světa. Francouzské způsoby vaření ovlivnily bezmála celou západní Evropu a mnoho
kulinářských škol užívá francouzskou kuchyni jako základ všech ostatních forem evropského vaření.
Kuchyně - jídlo a nápoje
Kuchyně, jídlo a stolování jsou jednou ze základních součástí francouzské kultury. Pokud jde o druhy jídel,
spíše než o kuchyni francouzské je vhodnější mluvit o kuchyni jednotlivých regionů či dokonce
departementů. Některé rysy však mají společné: pestrost jídel, bohatství zeleniny a ovoce, co nejčerstvější
suroviny a šetrné způsoby jejich úpravy, vynikající sýry a víno.
Velmi často se používají vejce, ať již přímo, nebo v moučnících.
Francouz jí zásadně třikrát denně, případně má ještě dopolední svačinu, děti ještě svačinu odpolední.
Hlavním jídlem dne je večeře, podávaná zpravidla kolem 20. hodiny.
Ve Francii se vyrábí na čtyři stovky druhů sýrů, a to z kravského, ovčího a kozího mléka.
Sýry jsou završením oběda či večeře a servírují se zpravidla v několika druzích.
Kromě sýrů je vždy součástí stolu bílý francouzský chléb, nadýchaný jako vata a s křupavou kůrkou, takže
jej nelze krájet a k jídlu se láme. Nejlepší je čerstvý a ještě teplý. Jeho nejběžnějším tvarem jsou bagety, ale
pečou se i velké bochníky a další tvary. K jídlu se podávají také tmavé a celozrnné druhy.
Chleba je často jedinou přílohou - odborníci ve Francii rozlišují přes třicet základních druhů chleba.
Francouzi chleba zásadně nakupují v malých místních pekárnách/boulangeriích.
Zelenina je součástí menu v každé době, syrová jako salát, sterilovaná nebo zapečená.
Nejčastěji to jsou artyčoky, chřest, špenát (v celých listech), baklažány a čekanka, karotka, květák, zelený
hrášek nebo fazolové lusky.
Běžnou součástí jídel jsou také omáčky a polévky, připravované v mnoha druzích, které se jedí především
k večeři. V přímořských regionech se těší velké oblibě ryby a mořské plody/fruits de mer, od nejrůznějších
mušlí a ústřic, mořských ježků a hvězdic až po humry a langusty.
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Provensálská kuchyně
Provensálská kuchyně je barevná a plná vůní. Charakterizuje ji olivový olej, bohaté použití zeleniny a
mořských plodů a zejména místní bylinky – tymián, estragon, bazalka, šalvěj, fenykl, vavřín (bobkový list).
Z masa se konzumuje jehněčí, skopové a králík.
Mezi speciality patří proslulý rybí pokrm bouillabaisse (často označovaný jako rybí polévka), vždy z několika
druhů ryb, se šafránem a dalšími druhy koření. Podobná je bourrida, připravovaná výhradně z mořských ryb,
nejlépe z mořského ďasa.
Další zdejší lahůdkou jsou dršťky, ze zeleniny jsou oblíbené baklažány, rajčata, artyčoky.
Proslulé jsou také paštiky, často z masa drobných ptáků (drozdi, skřivani).
Restaurace, ceny, doporučení
Ve větších městech naleznete tradiční restaurace/brasseries, nebo menší bistrots, případně cafés, kde
dostanete nápoje všeho druhu, sendviče a zákusky.
Pokud je provozovna označena jako café-restaurant, podávají se tam i teplá jídla.
Na venkově plní roli běžné restaurace auberge/hostinec.
V pouličních obchodech/traiteurs a charcuteries/uzenářství je možné si koupit jídlo s sebou, ať již studené,
nebo teplé. Ve městech najdete čínské, ale i africké, italské či řecké restaurace.
A samozřejměi i ve Francii najdete provozovny fastfoodových řetězců.
Doporučujeme ochutnat regionální menu (zpravidla předkrm, hlavní chod a desert), jehož pevná cena se
pohybuje v rozmezí 12 - 25 EUR, což je levnější než jídlo a la carte. Seznámíte se tak s typickými jídly
místní kuchyně, aniž byste se trápili s francouzskými názvy francouzských pokrmů, ve kterých se většina
cizinců vůbec neorientuje.
Vyvěšený ceník musí informovat, zda je v uvedených cenách započtena obsluha/service compris, u menu
musí být uvedeno, zda cena zahrnuje i nápoj/boisson comprise či nikoli/boisson non comprise.
Víno se obvykle podává v karafách po čtvrt/quart nebo půl/demi litru.
Francouzský oběd je obřad, při kterém se nesmí spěchat. Začíná se alkoholickým aperitivem/apéritif a
maličkostí k zakousnutí/hors d´oeuvres, následuje předkrm/entrée, hlavní chod/plat principal, salát/salade,
sýry/fromages, desert či ovoce/desserts, fruits a na závěr káva a digestiv/café, digestif.
(Digestiv je alkoholický nápoj, který se podává po jídle, aby „utišil, zklidnil žaludek“. Doplňuje sníženou
hladinu trávicích enzymů. Je to tedy opak aperitivu).
K pití se podává nejčastěji víno. Na stole stojí vždy i džbán s vodou.
Předkrm/entrée bývá lehký a v nevelkém množství – syrová zelenina/crudités, různé druhy uzenin a
studeného masa/charcuterie, husí nebo vepřová paštika/rilettes, šunka/jambon, ryby apod.
To vše pěkně upravené, aby pohled na pokrm lahodil oku.
Maso očekávejte méně propečené, než v jiných zemích. Nejméně propečené je „bleu“, krvavé „saignant“,
středně vypečené „a point“ a dobře propečené s kůrčičkou „bien cuit“. Většina Francouzů dává přednost
„krvavé úpravě“, kdy střed pokrmu je téměř syrový.
Francouzi konzumují přílohy (těstoviny, knedlíky) méně, než jsme zvyklí u nás. Přílohou je nejčastěji čerstvý
chléb, zejména pak tradiční bagety. K některým jídlům se podávají pečené brambory ve slupce.
Snídaně/petit déjeuner představuje pečivo s máslem a kávu, čaj nebo čokoládu.
Hlavním jídlem dne je večeře, která se prodává ve 20:00 nebo 20:30, v Paříži nebo mondénních letoviscích
i později. V elegantních podnicích se u pánů předpokládá sako, ne však nutně s kravatou
Orientační ceny v restauraci
rychlé občerstvení
menu „prix fix“ v samoobslužné jídelně
regionální menu (3 chody)
Pivo 0,33l
Nealko nápoj 0,33 l
káva
Spropitné
Restaurace

Taxi
Turistické služby

od 2 EUR
9 – 13 EUR
15 – 25 EUR
3,10 – 4,50 EUR
2,20 – 3,50 EUR
2,20 EUR

Servisní poplatek ve výši 15% je obecně zahrnut v ceně. Pokud je jídlo nebo služba
obzvlášť dobrá, je obvyklé při odchodu číšníkovi zanechat další 1,50 EUR
(nebo 2-3%), při platbě účtu v hotovosti.
10-15% z měřeného jízdného.
Průvodci a řidiči turistických autobusů: 1,50 - 3,00 EUR v závislosti na úrovni
spokojenosti.
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GORGES DU TARN, NP CÉVENNES, PLOŠINY CAUSSES
základní informace

Regiony Francie

Údolí Gorges du Tarn, ležící severně odměsta Millau, od sebe odděluje
vápencové plošiny Causses Méjean a Causses Sauveterre.
Část údolí Gorges du Tarn se nachází v regionu Midi-Pyrénées a část
v regionu Languedoc-Roussillon.
Největší část údolí se nalézá ve francouzském departementu Lozère, ale
zasahuje částečně i do departementu Aveyron mezi městy Quezac
a Le Rozier v délce cca 53 km.
Lokalita Gorges du Tarn, kde jsou umístěny domy Jeky, patří k národnímu
parku “Parc National des Cévennes”, druhého nejmladšího národního parku
ve Francii.
Zdejší soutěsky jsou doslova lemovány středověkými vesničkami, zámky a
hrady i starobylými kostely. Krajinu můžete poznávat mnoha způsoby – jak
při chůzi, tak po vodě. Mnohotvárnost kaňonu je pak zdrojem mnoha aktivit,
a to nejen vodních - jak pro rodiny a jednotlivce, tak i pro skupiny.

Řeka Tarn pramení v Mont Lozère ve výšce 1 575 m n. m. a jako
dravá horská řeka klesá dolů do Cévennes
Z plošin Causses klesá řeka pozvolně, což je ideální pro kajaky a
kánoe. To dělá z Tarnu turisticky nejatraktivnější část této oblasti.
Na rozdíl od této “aktivní” části je zbytek Cévennes opuštěný a drsný
kraj.
Z náhorní plošiny, např. Point Sublime, je impozantní pohled na řeku,
jejíž meandry protékají na několika místech o 500 m nižším údolím.
V podzemí Cévennes se nacházejí překrásné krápníkové jeskyně.
Zdejší rozsedliny a jeskyně se nazývají “Aven”.
Nejznámější jeskyně Aven Armand se nachází v oblasti Causse
Méjean, v Causse Noir růžová jeskyně Dargilan.
Ze zdejšího ovčího mléka se vyrábí světoznámý sýr – roquefort,
viz str. 43.
Nejbližší větší města jsou Millau a Mende.
Severně od Millau je Aquessac (RN 9) a po D 907 se dostanete
k ruinám Ispagnac vpravo od Tarnu.
V jihovýchodním směru leží Avignon, Montpelier a Nîmes.
Ke zdejší oblasti patří neodmyslitelně lodi. Historie lodníků a lodí se píše již od 14. století, kdy loď byla hlavním
prostředkem, jak se dostat do míst kolem kaňonu. V každé obci podél řeky existovalo mnoho typů dřevěných
lodí. Mimo běžný rybolov a cestování od jedné vesnice ke druhé byly lodě používány i pro práci na vinici.
Ke konci 19. století, kdy i díky nové železnici nastal příliv turistů, se začaly se stavět první ubytovny a hotely.
Změnu pak doznaly i lodě, které byly upraveny pro turisty: nebylo proto neobvyklé, že oblečené dámy seděly
na lodích na kuchyňských židlích.
Důležitou roli v rozvoji oblasti Gorges du Tarn hráli benediktinští mniši. Zavedli terasové konstrukce pro
pěstování vína a ovoce. Byli také prvními průkopníky turistiky, což přivedlo do oblasti mnoho poutníků,
viz např. legenda o Svaté Enimii, str 43
Obchod v Gorges du Tarn probíhal jako výměna zboží mezi údolím a planinami Causse. Obilniny z Causse se
měnily za vodu a víno z údolí. Mlýny, nebo jejich pozůstatky, sloužící k mletí obilí, můžeme vidět dodnes.
Vzestup turistiky v Gorges du Tarn koncem 19. století přinesl výrazné změny.
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Region Midi-Pyrénées
Na jihozápadě Francie, částečně při hranici se Španělskem, se na ploše 45 348 km² rozkládá region Midi–
Pyrenées. Kromě působivé církevní architektury se může pochlubit nejkouzelnější venkovskou architekturou v
celé Francii. Region je znám všem labužníkům především výskytem lanýžů, výrobou slavného vína z Cahors a
dokonalým zpracováním husích jater.
Midi–Pyrenées je největší oblastí Francie, dokonce územně větší než celé Nizozemsko nebo Dánsko. Tato
oblast byla ve 20. století uměle vytvořena a dnes v ní žijí necelé 3 miliony obyvatel. Z turistického hlediska jde
o region nesmírně lákavý, i když méně známý. Může se pochlubit nekonečnou nabídkou přírodního bohatství.
Kromě Pyrenejí stojí za vidění údolí řeky Dordogne, oblast Gaskoňska, kaňon řeky Tarn i celkově velmi
různorodá krajina s typickými, větrem ošlehanými statky se strmými břidlicovými střechami. Stavby doplňují
malé věžičky a důmyslné holubníky. Mnoho těchto nádherných starobylých budov bylo v minulosti
zrekonstruováno a nyní slouží jako rekreační objekty.
Každý, kdo region navštíví se tak může seznámit s místy, odkud pocházeli D´Artagnan a krásná Angelika.
Midi-Pyrenées je plný kontrastů: zatímco oblast okolo Toulouse je hustě zalidněná, zbytek regionu je obydlen
velmi málo, dokonce se dá považovat za oblast s nejnižší hustotou zalidnění v západní Evropě.
Proto je často přezdíván „Toulouse a Midi-Pyrenejská poušť “. Ve světě se region proslavil díky dvěma
celosvětově známým produktům, kterými jsou dopravní letadla Airbus a sýr Roquefort.
Krajským městem regionu Midi-Pyrenées je přístavní město Toulouse rozkládající se na řece Garonne. Je
sídelním městem departamentu Haute-Garonne a také nejvýznamnějším střediskem leteckého a kosmického
průmyslu v Evropě. I když jde o značně průmyslové město, dokázalo si zachovat půvabné starobylé centrum
protkané cihlově růžovými ulicemi. Právě proto je často přezdíváno „ville rose“, tedy „růžové město“.
Toulousse je krásné starobylé město, v němž se snoubí historie s moderní dobou.
Aveyron je francouzský departement ležící v regionu Midi-Pyrénées.
Aveyron je jedním z 83 departementů vytvořených během Francouzské revoluce
4. března 1790 aplikací zákona z 22. prosince 1789.
Nejvýznamnější města regionu: Rodez a Millau.
www.aveyron.gouv.fr
Region Languedoc-Roussillon
Region se nachází na jihu Francie, částečně při hranici se Španělskem.
Skládá se z pěti departmentů, Aude, Gard, Hérault, Lozère a Pyrénées-Orientales, a jeho hlavní město je
Montpellier.
Languedoc-Roussillon, to jsou kilometry písečných pláží, v pozadí se zvedající sopky francouzského
Středohoří a vrcholky Pyrenejí. Region táhnoucí se od předhůří jižních Pyrenejí na západě až k ústí řeky
Rhôny na východě.
Languedoc-Roussillon je nejjižnější a zároveň nejrozsáhlejší oblastí Francie, produkující především větší
množství levnějších vín různých odrůd. Čeští dovozci francouzského vína však uvádějí, že v poslední době
začíná kvalita produkce převyšovat kvantitu a pověst těchto vín se neustále zlepšuje.
Languedocké vinice a vinné stezky si lze náležitě vychutnat při jízdě na kole, krajina je totiž doslova
prošpikovaná krásnými, dlouhými cyklostezkami. Projížďku hned spojit i s návštěvou zdejších muzeí
Dalším cílem aktivit jsou zdejší jezera.
Vápencová plošina horního Languedocu je národním parkem, je to kraj odlehlých ovčích farem, bizarních
skalních útvarů a hlubokých říčních soutěsek. Cestu za římskými i románskými památkami lemují pahorky
s vinohrady a ovocnými sady, všude voní levandule a tymián. Přímořská letoviska jsou oblíbenými
jachtařskými základnami.
Z památek jmenujme např. Canal du Midi, pavnost Carcassonne, Nîmes nebo Pont du Gard. Doporučujeme
rovněž návštěvu starobylých měst Montpellier, Toulouse a Narbonne.
Dalšími většími městy regionu jsou: Alès, Béziers, Perpignan, Sète.
Za zmínku stojí určitě alespoň jedna místní specialita – sardana, zdejší tradiční kruhový tanec, typický jinak
pro španělské Katalánsko. Dodnes lze v Rousillonu spatřit místní obyvatele tancovat jej na návsích při
regionálních oslavách.
Lozère je francouzský departement ležící v regionu Languedoc-Roussillon.
Lozère je jedním z 83 původních departementů, založených během francouzské revoluce
roku 1790.
Osobnosti spjaté s departementem Lozère:
Guy de Chauliac (~1300-1368), lékař
Guillaume de Grimoard (1310-1370), zvolen jako papež Urban V. v roce 1362
Jean-Antoine Chaptal (1756-1832), politik
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Geologie území a klima Gorges du Tarn
Centrální oblasti pohoří tvoří převážně metamorfované horniny (různé typy žul, rul a břidlic), okrajové části
parku v podobě krasových plošin jsou tvořeny hlavně vápenci a dolomity, např. Causse Méjean.
Známou jeskyni Aven Armand vyplňuje množství krápníků, stalagmitů a stalaktitů, jaké můžete skutečně vidět
jen málokde.
Po hřebeni centrálního žulového masivu Mont Aoigoual běží rozvodnice mezi Středozemním mořem a
Atlantským oceánem.
Klimatické podmínky jsou rozdílné v různých částech země: jsou ovlivněné Atlantickým oceánem a mořem
Středozemním, jiné jsou v Alpách nebo Pyrenejích.
Na území národního parku Cévennes dochází ke vzájemnému prolínání oceánského, vnitrozemského a
středozemního klimatu, na východě jsou granitové skály se středomořským klimatem a na západě je velká
rovina Causses pod vlivem atlantského oceánského podnebí.
V 900 m n. m. je průměrná roční teplota 8 °C a roční srážky dosahují až 1500 mm.
Příroda Gorges du Tarn
Suchomilná flóra a fauna zde nabírá středomořský ráz.
Málo zalidněný suchý kraj je unikátní v celé západní Evropě.
Rozmanitost podloží, členitost reliéfu a nevyhraněnost podnebí se odrážejí v nezvykle bohaté flóře, zahrnující
přes 2250 druhů rostlin. Oblast je vyhlášená tím, že zde roste více než 40 druhů vstavačovitých, dále se tu
vyskytuje divoký narcis, hlaváček jarní, lilie zlatohlavá, prha arnika, planý tulipán, pivoňka lékařská, orlíček,
hořec Clusiův, hořec křížatý, oměj šalamounek, lomikámen zrnatý, podbílek šupinatý, reseda jacquinii či
koniklec velkokvětý.
Bohatou květenu doplňuje značný počet bezobratlých, hmyzu a původní evropské lesní fauny - muflon, vydra,
bobr, jelen, prase divoké, netopýři. V oblasti sídlí i množství ptáků, mezi nimi dytík úhorní, skřivan lesní,
skřivánek krátkoprstý, linduška úhorní, strnad zahradní, ťuhýk obecný, sýček obecný, moták pilich i moták
lužní, lelek lesní, dudek chocholatý, skalník zpěvný, kavče červenozobé, krkavec velký, sokol stěhovavý, výr
velký či orel skalní. Znovu byl do volné přírody vypuštěn sup bělohlavý, v oblasti již vyhubený.
Prostor národního parku byl po staletí využíván k chovu ovcí, což spoluutvářelo charakter oblasti. Vliv na
podobu krajiny mělo i tradiční lesní hospodářtví a pálení dřevěného uhlí. Přesto zůstaly zachovány původní
listnaté lesy. Nacházejí se tu jak stálezelené lesy s dubem cesmínovitým, tak i subalpínské louky, vřesoviště a
ostrůvky horských rašelinišť.
Horní hranice lesa, tvořená převážně bukovými porosty, sahá zhruba do 1500 m n. m., na severních úbočích
hor rostou často borovice. Podhůří dodávají přiznačný krajinný ráz rozlehlé porosty kaštanovníku jedlého
vysazené už ve středověku.
Důležité turistické zásady
Vedoucí skupiny na sebe bere velkou zodpovědnost a je tedy třeba, aby měl dostatečnou autoritu a všichni se
podřídili jeho instrukcím.
Před plánovanou túrou či výletem se musí vedoucí seznámit se všemi údaji na základě informací obsažených
v průvodcích a na turistických mapách.
Musí se postarat o první pomoc (lékárnička) a informovat se o meteorologických podmínkách apod.
Při sestupu představují největší nebezpečí svahy pokryté mokrou či vlhkou trávou.
Ze zdravotních důvodů je škodlivé pochodovat ve vedru.
Vedoucí musí navíc počítat s rizikem změny počasí, např. vzniku bouře, a musí tedy dopředu zajistit
bezpečný úkryt.
Účastníci výpravy jsou povinni respektovat samozřejmá pravidla společenského chování, aby se vyhnuli
jakékoliv roztržce s ostatními členy skupiny. Všichni členové skupiny si mají vzájemně pomáhat, respektovat
se a dbát příkazů vedoucího skupiny.
Odpočívadla mají zůstat čistá, odnášejte tedy odpadky s sebou zpět do výchozího stanoviště.
Je zakázáno trhat či poškozovat porosty a květiny, ti, kteří přijdou po vás, mají také právo se z nich těšit.
Turisté se mají vhodně chovat a nekřičet, aby neplašili zvěř.
JEKA nenese v žádném případě odpovědnost za možnou nehodu – nezapomeňte si zajistit vhodné pojištění!
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Národní park Cévennes
Národní park Cévennes se nachází se v jihovýchodní části Francouzského
středohoří (tzv. Centrálního masivu, le Massif Central), zaujímá plochu
2
celkem 3 209km .
2
Rozloha 1. ochranné zóny činí cca 912 km , tuto centrální část pak ještě
2
obklopuje 2,5 krát větší nárazníková 3. ochranná zóna o rozloze 2 297 km .
Je jediným národním parkem Francie, který je trvale obydlený i ve vnitřní
zóně. Mezi ostatními francouzskými parky je NP Cévennes vyjímečný i tím,
že nezahrnuje velehory.
Park byl v pohoří Cévennes vyhlášen v roce 1970, na území departementů
Lozère, Gard a Ardèche.
Správa národního parku sídlí v obci Florac.
Čtyři slova charakterizují identitu Cévennes: břidlice, kaštan, hedvábí, protestantismus. Park, to je také země
plná mineralogického bohatství půdy, dinosauřích stop, velké množství břidlic na svazích mezi hřebeny a
údolí. V parku se nachází tzv. Cévenne Eko-muzeum, které se svým partnery nabízejí turistům své služby.
Park se vyznačuje rozmanitostí klimatu, reliéfu a charakteru podloží, které je na jihovýchod od Floracu
břidlicové, v oblasti pohoří Lozère žulové a v oblasti Causse Méjean vápencové. Téměř z jedné čtvrtiny je
park pokryt lesy. Kromě dravců, kteří jsou zde králi, zde byli znovu vysazeni jeleni, srnci a bobři.
Je to oblast rozsáhlých krasových plošin s hlubokými kaňonovitými údolími, jeskyněmi a propastmi a velkým
skalním městem Montpellier-le-Vieux situovaná při jižním okraji Středofrancouzského masivu.
Území je částečně divoké a mnohdy obtížně přístupné díky hlubokým údolím a příkrým zalesněným svahům.
Skalnaté vrcholy hor dosahují až výšky 1700 m n. m.
Téměř dvě třetiny parku leží v polohách nad 1000 m n. m., nejvyšším bodem je s výškou 1 699 m n. m. vrchol
Mont Lozére, druhou nejvyšší horou je Mont Aigoual s výškou 1565 m n. m.
Nejnižší místo se nalézá v oblasti Vallée Francaise - 378 m n. m.
Mezi vrcholy jsou zčásti vklíněné některé krasové plošiny Causses.
Causse Mejean, jejíž nadmořská výška se pohybuje v rozmezíi 800 - 1 247 m n. m., i kaňon řeky Tarn leží
v ochranném pásmu národního parku.
V Causse Méjean se nachází známá jeskyně Aven Armand a v Causse Noir jeskyně Dargilan.
Především ve výšinách Truelu v oblasti Gorges de la Jonte můžeme obdivovat divoké supy, plachtící vysoko
nad skalisky planiny Causse Méjean. Tito dravci z této krajiny od třicátých let zcela vymizeli. V roce 1981 bylo
do přírody zpět vypuštěno 52 ptáků, odchovaných speciálně za tímto účelem v chráněném prostředí.
2
V současné době žijí na rozloze 100 km . Vytvořilo se několik párů, které založily rodinu, takže současnou
populaci tvoří již více než 200 ptáků.
Během léta se v Le Rozier, v sále obecního úřadu, pravidelně pořádá promítání diapozitivů a filmů a konají
se výstavy s tématem ochrany přírody.
kontakt

http://eng.cevennes-parcnational.fr/Your-stay/Information-centres-and-tourism-offices

Předpisy pro pobyt národním parku
Fauna a flóra tohoto území je chráněna na základě státního dekretu.
Nerozdělávejte oheň - táborové ohně jsou zakázány v celé oblasti.! Riziko lesních požárů je velmi velké,
především v době letních veder, škody jsou nenahraditelné a následky mohou být katastrofální
V celé oblasti Gorges du Tarn i na okolních plošinách je rozdělávání otevřených ohňů zakázáno zákonem,
odstavec 31 Dekretu o Národním parku Cévenny. Zakázáno je i opékání masa.
Případné pokuty jsou velmi vysoké!
Divoké táboření je v Gorges du Tarn a rovněž v centrální zóně národního parku zakázáno. Také je zakázáno
stavět stany nebo karavany v blízkosti domů Jeky – odstavec 30 Dekretu o Národním parku Cévenny.
Je zakázáno při vycházkách a túrách odhazovat odpadky, svoje odpadky odnášejte s sebou domů!
Netrhejte divoce rostoucí ani pěstované rostliny!
Respektujte zábrany a uzavřené cesty, pohybujte se jen po označených trasách!
Psi musí být připoutáni, aby nerušili lovnou zvěř a stáda.
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Plošiny Causse
Causse je pro krajinný ráz, kterým se výrazně odlišuje od ostatních krajin ve Francii, turistickou atraktivitou
prvního řádu. Nachází se tu sice méně historických památek, ale o to více přírodních zajímavostí, jaké jinde
nenajdeme.
Na kraji centrálního masivu na kraji Cévenes tvoří Causses zcela ojedinělou geografickou oblast.
Je to vápencová plošina (slovo causse pochází z latinského slova cale – vápno), která ční poměrně vysoko
(okolo 1 000 m) v oblasti Causse, která je pověstná svou suchostí. Na povrchu je voda vzácná, protože vápno
ji rychle absorbuje, ale zato tvoří bohatou podzemní síť. V hlubokých propastech jsou divoké potoky, které
doslova odkrajují celé bloky masivu.
Činností vody vznikla nejen četná údolí (Tarn, Jonte aj.), ale také jeskyně, závrty a komínovité propasti.
Causses je vlastně obecný název pro rozsáhlé náhorní krasové plošiny s velmi strmými okraji. Původně zde
byly souvislé vápencové tabule, které až postupem času řeky Tarn, Jonte a Dourbie „rozřezaly“ svými
divokými kaňony na menší části, a vznikly tak čtyři hlavní plošiny – Méjean, Noir, Larzac a Sauveterre.
Je to nejtypičtější krasová oblast ve Francii (po Dinarském krasu nejlépe vyvinuté krasové oblasti v Evropě),
s mnoha jeskyněmi a propastmi.
Plošina Causse je tvořena vápencem a dolomitem na vrstvě slínu, položená na okraji středofrancouzského
masivu. Jeskyně i propasti se vytvářely se tak, že se časem slín slehnul, dolomit a vápencová skaliska se
vymlela a vyhloubila a vytvořila kaňony pitoreskních a proměnlivých tvarů.
Sníh, vítr a eroze dodnes formují na povrchu i v podzemí nejroztodivnější útvary. Výsledkem jsou početné
fantastické skalní formace – rokle, propasti, kamenné hrady, jeskyně a brány, které stále podléhají
povětrnostním vlivům.
Na jihu se nachází Grand Causses, rozčleněné hluboko zaříznutými říčními toky, na jihovýchodním okraji
Causse Noir vzniklo rozsáhlé skalní město Montpellier-le-Vieux.
Nejznámější je právě kaňon Tarnu - nejpůsobivější je v místech, kde odděluje na severu Causse de
Sauveterre od Causse Méjean na jihu.
Causse Méjean se rozkládá mezi
Cevennes a Gorges du Tarn.
Kaňon řeky Tarnu dosahuje
hloubky 400 až 600 m. Jeho šířka
činí na dně od 30 do 500 metrů a
nahoře na úrovni Causses se
rozšiřuje na 1200 - 1500 m.
Zde se nachází jeskyně Aven
Armand, jedna z nejkrásnějších
v Evropě. Z jeskynních systémů
vyvěrají četné krasové prameny,
nejznámější jsou
v Bramabiau.
Z vrchu Causses je výhled neméně
působivý, např. na Causse Méjean
je pro zkušenější turisty vyznačena
studijní stezka.

Masiv Aigoual, jihovýchodně od Causse Méjean, je zelenou oázou a zároveň vyhlídkou na celou Jižní Francii
od Alp až po Pyreneje.
Cevenny na východním okraji Středofrancouzského masivu se skládají z řady kulisovitě uspořádaných,
poměrně ostrých horských hřbetů, tvořených krystalickými horninami, hlavně žulou.
Horské svahy byly kdysi pokryty lesy s převahou buku, ale ty padly za oběť sklářům, kteří potřebovali dřevěné
uhlí pro sklářské pece.
Vyšší polohy nyní zaujímají zejména pastviny, nižší se opět zalesňují.
Osídlení je velmi řídké. Oblast vždy patřila mezi nejchudší kraje Francie.
Krasová půda se hodí k orbě jen málokde, pěstuje se nanejvýš oves nebo žito, místy vinná réva a ovoce. Lesů
s borovicemi a duby je velmi málo, zato pastviny poskytují dobré podmínky pro chov dobytka.
Z této oblasti pochází světoznámý sýr roquefort, který má název podle městečka, kde jsou rozsáhlé sklepy,
kde se daří plísni Penicillium roqueforti, používané při jeho výrobě - viz str.43
https://cs.wikipedia.org/wiki/Causse_M%C3%A9jean
www.zemesveta.cz/archiv/jizni_francie_2/1828-3/causses-kraj_kanonu_a_jeskyn
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Mapy, mapky vycházek a průvodci
Oblast Gorges du Tarn je sice jako stvořená k procházkám, ale upozorňujeme, že turistické trasy nejsou vždy
dobře vyznačeny ani udržovány.
Jeka CS Vám poskytne turistickou mapu celé oblasti „Parc National Cévennes“ v měřítku 1:100 000.
K návrhům tras jsou přidány odkazy na web s popisy a mapkami.
Další podrobné průvodce můžete zakoupit v turistické kanceláři v Sainte-Enimie, Les Vignes a Le Rozier.
Některá vydání jsou dosti drahá. Existují ale i levnější publikace, vydávané každoročně a přinášející přehled
hlavních turistických stezek a turisticky zajímavých míst v rámci jednotlivých osad.
Jako doplněk k mapě, kterou jste dostali od Jeky, doporučujeme dokoupit si ještě dvě topografické mapy,
které vám pokryjí celé území: IGN - TOP 25 - 2.640 OT (Gorges du Tarn) a IGN - TOP 25-2641 OT (Millau).
Můžete si obstarat i topografické mapy v měřítku 1:25 000 vydané Státním geografickým ústavem (Institut
Géographique National - modrá série). Čtyři z těchto map stačí pokrýt celou oblast.
Své materiály můžete doplnit ještě o průvodce série “Místní cesty”.
Tyto mapky vycházek jsou doplňkem k publikaci Cesty Velké turistické trasy GR - Grande Randonnée.
Průvodce “Místní cesty” je znám po celé Francii: podává informace o husté síti dobře značených
a udržovaných cest, které turistům umožní opravdu se seznámit s daným krajem.
Turistická kancelář v Le Rozier turistům nabízí prospekt “V srdci Velkých Causses”. V něm najdete přehledný
a jednoduchý “Plán výletů”. Jsou zde vyznačeny všechny vycházky. Tento prospekt je velmi užitečný zejména
pro skupiny ubytované v Boyne, Mostuéjouls, Liaucous, Le Rozier nebo Peyreleau.
Velmi známý a kvalitní je průvodce od Michelinu „Gorges du Tarn, Cévennes, Bas Languedoc“
(Guides de Tourisme - zelená série, č. 13).
Kromě turistických informací se tu dozvíte i o historii a geologickém vývoji oblasti
Opět zdůrazňujeme, abyste se se skupinou pohybovali jen po vyznačených stezkách, neopouštějte je, pokud
nemáte s sebou buzolu.
Národní park Cévennes založil síť turistických kanceláří a informačních center na úrovni parku i mimo něj.
Od Alès do Mende, přes Le Vigan, Genolhac a Florac je otevřeno téměř 30 turistických center.
3 návštěvnická centra Národního parku Cévennes, tzv. Eco-muzea, umožňují návštěvníkům získat kompletní
přehled o NP, nabízejí 3 návštěvnické trasy.
Eko-muzea Národního parku Cévennes tvoří ve spolupráci s mnoha partnery ucelenou síť s památkami,
zajímavostmi a trasami pro oblast každého masívu - Mont Lozère, Cévenne, Causse a soutěsky. Poukazují
na historii přírody a života člověka v ní, nabízí vzdělávací okruhy.
Centra poskytují rovněž informace o předpisech, které platí v parku a v centrální zóně; o možnostech aktivit
v národním parku. Centra se rovněž angažují v propagaci různých akcí na podporu přírody a spolupracují s
eko-muzei.
Často lze informace získat i na farmách a samotách.
Zajímavost:
Před výletem do Cévennes si můžete přečíst Travels With A Donkey In The Cévennes, v českém překladu
Putování s oslicí do hor, od R. L. Stevensona, autora známého Ostrova pokladů. V cestopisu vydaném v roce
1879 autor líčí zážitky z cesty pohořím se šedým oslíkem, který mu nese zavazadla a zásoby nezbytné brandy.
Dnes je tato kniha považována za pionýrské dílo tzv. outdoorové literatury.
V současnosti NP Cévennes protkává síť tzv. oslích stezek (asi 200 km) a na suvenýry, připomínající oba
cestovatele, narazíte takřka na každém kroku. Dokonce si jejich trasu můžete sami vyzkoušet - oficiálně
značená jako stezka GR70.
Možnosti přespání
Na planinách Causses není mnoho chat ani jiných možností přespání. Divoké kempování je zakázáno.
Skupina, která chce jít na dvoudenní výlet, musí přespat v kempu a zaplatit za přespání.
Jeka má však dohodu s několika vlastníky pozemků, a tak na několika místech je možné přespat zdarma:
V oblasti Causse Mejean jsou 2 možnosti pro přespání,
na řece Tarn,v blízkosti Peyrelade je 1 možnost pro přespání,
viz dále v oddíle „Aktivity“ str 45
Pro skupiny, které chtějí navštívit např. Point Sublime, ale nejsou ubytované v Les Vignes, je možné přespat
v „Centre International Pierre Monestier“ v Saint-Rome-de-Dolan, vesničce na okraji Causse de Sauveterre
přímo nad Les Vignes. Původně náboženská usedlost byla přebudována na ubytovnu se 140 lůžky, jídelnou,
bazénem a množstvím sportovního vybavení.
Vzdálenost do Les Vignes je 5 km, na Point Sublime 8 km (trasa GR 6).
Ubytování si rezervujte předem na tel. 66 48 81 41.
36

GORGES DU TARN – PŘÍRODNÍ ATRAKTIVNÍ CÍLE,
CENTRA OBLASTI A MUZEA
Skalní město Montpellier-le-Vieux, Causse Noir
Nejmohutnější skalní město ve Francii rozprostírající se na rozloze 120 ha při jihozápadním okraji krasové
plošiny Causse Noir nad kaňonem řeky Dourbie, 11 km od města Millau a cca 12 km jižně od Peyrelau.
Vzniklo erozně denudačními procesy v písčitých dolomitech druhohorního stáří, ale místními obyvateli bylo
dlouho, až do 19. století, pokládáno za zbytky někdejšího zakletého města.
Název „Starý Montpellier“ mu dali pastevci, protože jim připomínalo toto languedocké město.
Neobvyklé trasy kolem rozhlodaných skalních věží a bloků se skalními dutinami a římsami jsou soustředěny
kolem 4 hlavních skalních amfiteátrů. Některé útvary mají svá sugestivní jména, podobně jako je tomu
v českých skalních městech. V dolní části prochází stezky Mykénskou bránou – skalní bránou vysokou 12 m.
V tomto labyrintu cestiček, kleneb a mostů se můžete procházet bez průvodce, stačí sledovat značky podle
plánku. Doporučujeme kombinaci červené a žluté stezky. Prohlídka trvá asi 2 - 3 hodiny, pro méně zdatné je
nabízena i kratší trasa, která vede po rovině.
Zároveň jsou zde k dispozici 2 prohlídkové vláčky, každý s 60 místy: trasa s komentovanou prohlídkou
(ve francouzštině) trvá 50 min, jezdí v červenci a srpnu v době od 10:00 – 16:30 hod.
Vstupné 2018
5,70 EUR dospělí / 4,70 EUR mládež 15-20 let / 4,30 EUR děti 5 - 15 let
Montpelier-le-Vieux,
vstupné + vláček:
cena pro skupiny
8,70 EUR dospělí / 7,70 EUR mládež 15-20 let / 4,30 EUR děti 5 -15 let
od 25 osob
Otevřeno
9:00 – 17:30 hod.
Poznámka
V Montpellier-le-Vieux si můžete také objednat kombinaci aktivit: dopoledne lezení
na skály, odpoledne turistika s GPS nebo via ferrata.- viz oddíl „Aktivity“
Kontakt
www.montpellierlevieux.com
Jeskyně Aven Armand, Causse Méjean
Hluboká jeskyně Aven Armand v Causse Méjean byla objevena
v roce 1897 a pro veřejnost zpřístupněna v roce 1927. Malý
vláček vás doveze tunelem dlouhým 180 m do Velkého sálu
umístěného v hloubce 80 m. Můžete zde obdivovat na 400
stalaktitů a stalagmitů. Nejvyšší z nich, jeden z nejvyšších na
světě, měří 30 m. Prohlídku vede průvodce po osvětlených
cestách kolem rozlehlého sálu.
Sál má rozlohu cca 60 x 100 m, vysoký 35 – 60 m. Říká se, že
by bylo možné do něj umístit pařížský Notre Dame.
V jeskyni je teplota 10 °C, délka prohlídky cca 50 min., přístup
není bezbariérový.
Vytvoření závrtu: dešťové vody chemicky rozrušují vápenec a
dostávají se až k hladině podzemní vody. Tato podzemní voda,
spojená s řekou Jonte, v průběhu staletí klesala, zatímco řeka
si vyhloubila své koryto.
Čím dál tím větší pukliny způsobují zřícení celých balvanů a
vytvoření komínů spojujících dutinu s povrchem.
Cena 2018
pro skupiny
od 25 osob

Otevřeno
kontakt
Příjezd

Poznámka
Turistická trasa

9,40 EUR dospělí / 7,30 EUR mládež 15-20 let / 6,25 EUR děti 5-14 let
Platba: hotovost nebo kreditní kartou
Spojené vstupné Aven Armand + Montpelier le Vieux
12,60 EUR/dosp., 9,50 EUR/mládež do 20 let, 8,10 EUR/děti 5-15 let
Spojené vstupné Aven Armand + Montpelier le Vieux + vláček v Montpelier
15,60 EUR/dosp., 12,50 EUR/mládež do 20 let, 11,10 EUR/děti a mládež do 14 let
9:30 – 19:00 hod. (poslední vstup v 18:00 hod.)
Aven Armand, 48150 Hures la Parade, France
Tel: 04 66 45 61 31, contact@aven-armand.com, www.aven-armand.com
z malé obce La Parade, ležící při D 986 mezi Mende a Meyrueis,
z hruba po 4,5 km podle orientační tabule je odbočka k propasti, která vás dovede až
na velké parkoviště a ke vstupní budově.
Možnost slaňování do jeskyně – viz oddíl „Aktivity“
www.wikiloc.com/hiking-trails/meyrueis-causse-mejean-1134106
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Jeskyně Grotte de Dargilan
Tato jeskyně, známá jako „růžová“, je jednou z největších v Evropě. Byla objevena v roce 1880 a její průzkum
dokončil E. A. Martel v roce 1888. Dovnitř se dostanete pěšky, sestupem v dlouhém tunelu.
Velký sál s rozměry 142 x 44 x 35 m je jeden z největších známých přírodních sálů v Evropě. Osvětlený
chodníček vás dále vede pohádkovým světem do Bílého sálu, do menšího sálu nazývaný Mešita s bohatou
krápníkovou výzdobu, uvidíte pagodovitý stalagmit vysoký na 20 m, kalciový sloup vysoký rovněž 20 m
(zv. Minaret), sintrová jezírka atd.
Teplota v jeskyni: 10 °C
Prohlídkový okruh dlouhý 1,5 km obejdete za jednu hodinu, doporučujeme návštěvu v průběhu dopoledne.
Cena 2018
8,50 EUR/dosp. od 18 let, vstup zdarma pro řidiče a 1 vedoucího,
pro skupiny
7 EUR/studenti, 6 EUR/děti 6 -17 let
od 20 osob,
Pro skupiny seniorů je možné objednat zkrácenou prohlídku (45 minut), během
při objednání předem
které není třeba chodit po schodech. Cena: 5 EUR za osobu.
Otevřeno
Vstupy 10:15 / 11:00 / 11:45 / 12:30 /13:15 a dále 14 – 18 hod. (poslední vstup)
kontakt
Grotte de Dargilan,Meyrueis
Tel / Fax: 04 66 45 60 20, www.grotte-dargilan.com
Příjezd
Odbočka z D 996 v městě Meyrueis.
Turistická trasa
Meyrueis - Sérigas - Sentier de Dargilan
v blízkosti
www.wikiloc.com/hiking-trails/meyrueis-serigas-sentier-de-dargilan-14184834
Belvédère des Vautours, poblíž Le Rozier
Významné středisko na záchranu supů a obnovu jejich hnízdiště, nachází se v lokalitě Le Truel.
Supi byli v této oblasti vyhubeni ve 40. letech 20. století, od roku 1970 je zde realizován program pro jejich
návrat. Po počátečních nesnázích se dostavil úspěch a v dnešní době žije v místní kolonii přes 200 kusů.
Od roku 1998 tu supi mají vlastní "dům" La Maison des Vautours.
Ve výzkumné stanici můžete shlédnout expozici a videoprojekci o životě supů a jejich návratu do této oblasti
(komentář je ve francouzštině, po předchozí rezervaci přes zástupce Jeky je možné domluvit samostatnou
projekci pro vaši skupinu, při které můžete výklad překládat). Supy můžete sledovat na on-line kamerách
nebo dalekohledem z terasy, odkud je krásný výhled na údolí řeky Jonte.
Cena 2018
5 EUR děti od 13 let a dospělí / 2,70 EUR děti 5 – 12 let
pro skupiny od 10 osob
1 vedoucí zdarma
Otevřeno
V červenci a srpnu: 9:30 – 19:00 hod., poslední prohlídka v 18:30 hod.
Kontakt
www.vautours-lozere.com
Příjezd
Středisko leží 4 km za obcí Le Rozier, směrem na Meyrueis - silnice č. D 996.
Turistické trasy
www.wikiloc.com/hiking-trails/le-rozier-les-causses-de-mejean-18614072
www.wikiloc.com/hiking-trails/meyrueis-18691443

Point Sublime, Causse de Sauveterre
Úzká plošina na okraji Causse de Sauveterre, která vám poskytne
skvostný pohled na panorama Les Vignes a okolí a na Cirque des
Baumes.
K vyhlídkovému bodu dojedete po cestě z Les Vignes ve směru
na Saint-Rome-de-Dolan (13 km) nebo po úzké, příkře stoupající
stezce z Les Baumes Basses - převýšení 400 m.
Výjimečné panorama kaňonu řeky Tarn, soutěsek Les Détroits
a místa Pas de Soucy. Je zde kavárna a obchod se suvenýry.
Vstup volný.
Pěkné pohledy do kaňonu jsou také z okrajů okolních krasových plošin Point Sublime: Pas du Loup,
Corniche du Causse Noir a Cirque de Saint Chély.
Turistická trasa - okruh
www.wikiloc.com/hiking-trails/w03-les-vignes-point-sublime-4468717
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Pas de Soucy, les Vignes
Bizarní vyhlídka podél D 907 leží cca 2 km severně od Les Vignes, směrem na La Malène. Řeka Tarn zde
mizí pod chaotickými hromadami obrovských balvanů, které způsobily sesuvy půdy.
Legenda nám poskytuje mnohem poetičtější vysvětlení vzniku hromad balvanů:
Svatá Enimie byla těsně u ďáblova kopyta, když zkoušel uniknout skoky z jednoho kamene na druhý
po srázu. Nemohla jej chytit a tak prosila skály o pomoc. Výsledkem byl obrovský sesuv a jeden obzvláště
velký balvan “Rogue Sourde” hrozil rozdrtit satana. Ďábel zkoušel uniknout puklinou v říčním korytu a dostat
se tak do pekla.
Můžete sestoupit až k řece Tarn, ale dejte pozor na kluzké a sesouvající se kameny.
Na vrcholu Rogue Sourde je rozhledna a stánek se suvenýry a občerstvením.
Rozhledna vstupné
1,50 EUR/os
kontakt
www.pasdesoucy-gorgesdutarn.fr
Turistická trasa
www.wikiloc.com/hiking-trails/francia-tarn-les-vignes-la-malene-4223620

Roc des Hourtous
Krásná vyhlídka v Causse Méjean, nedaleko Point Sublime, ale na druhé straně Tarnu - je zde méně turistů.
Autem po silnici z Les Vignes nebo La Malène po D16: pozor - 10 vlásenkovitých zatáček!, nebo sem můžete
dojet na horském kole či dojít pěšky v rámci jednodenního výletu z Les Vignes nebo z La Malène.
Vstup na vyhlídku:
1 EUR/os.
Na vrcholu se nachází občerstvení a místo pro piknik.
Další informace
www.lesgorgesdutarn.fr/le-roc-des-hourtous
Turistická trasa
Le roc des Hourtous - La Malène
www.wikiloc.com/hiking-trails/le-roc-des-hourtous-la-malene-12699205
Cirque des Baumes
Cirque des Baumes je údolí mezi les Vignes a La Malène rozšiřující se v místě, kde končí soutěsky
(Les Détroits), tam, kde řeka Tarn vytváří zákrut směrem k jihu.
V místě Pas de Soucy je voda prakticky skryta pod obrovskými skalisky, která vznikla v důsledku zemětřesení
v roce 580 n. l.
Další informace
www.lesgorgesdutarn.fr/cirque-des-baumes
Turistická trasa
Cirque de baumes - Point sublime
www.wikiloc.com/hiking-trails/cirque-de-baumes-point-sublime-9962036
Mont Lozère
Nejvyšší bod jižní části Středofrancouzského masivu (1 720 m), ležící 22 km od Mende.
Je přístupný hřebenovou cestou ze sedla Col de Finiels (silnice D 20), na vrcholu je překrásný kruhový
rozhled. Na svazích jsou lyžařská střediska.
Další informace
http://cevennes-mont-lozere.com/the-region.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Mont_Loz%C3%A8re
Turistická trasa
www.wikiloc.com/hiking-trails/col-finiels-mont-lozere-1914244
www.wikiloc.com/hiking-trails/mont-lozere-sommet-de-finiels-614001

La Malène
Obec s cca 200 obyvateli La Malène, vystavěná na svahu nad řekou Tarn, na spojnici cest protínajících
planiny Causses, byla během francouzské revoluce vypálena, což dokládá na některých domech zčernalé
zdivo i některé zpustošené domy.
Dochovanou památkou je románský kostelík z 11. století.
Krásné údolí si můžete prohlédnout z řeky, za doprovodu zkušených lodníků.
V současnosti je obec hojně navštěvována především sportovci, kteří sjíždějí řeku Tarn soutěskami Détroits
hluboko zaříznutými mezi vysokými útesy.
kontakt
www.lamalene.fr
historie
www.lesgorgesdutarn.fr/la-malene
Turistika - okruh
www.wikiloc.com/hiking-trails/francia-tarn-les-vignes-la-malene-4223620
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Le Rozier
Malá osada s cca 100 obyvateli leží na soutoku řek Jonte a Tarn a je tak díky výhodné poloze vstupní branou
a ideálním výchozím bodem do srdce tohoto území: do kaňonů, soutěsky de la Jonte, Corniches Causses
(Méjean, Noir, Sauveterre), k prozkoumání místních geologických divů, např. jeskyně Aven Armand či
Dargilan, či do vzdálenějších míst: skalního města Montpelier Le-Vieux, nebo propasti Bramabiau v srdci
Cévennes.
Další informace
www.lesgorgesdutarn.fr/la-malene
Turistické trasy
www.wikiloc.com/trails/hiking/france/languedoc-roussillon/le-rozier
www.wikiloc.com/hiking-trails/tour-mejan-en-le-rozier-1914288
Les Vignes
Osada ležící na křižovatce cest, v místě, kde se údolí rozevírá, má cca 100 obyvatel.
Po levé straně vede cesta na Causse Méjean, napravo cesta do Massegros a Sévérac-le-Chateau.
Turistické trasy
www.wikiloc.com/trails/hiking/france/languedoc-roussillon/lerozier?t=&d=&lfr=&lto=&uom=mi&a=hiking&q=Les+Vignes
La Sablière
Pitoreskní vesnička, spíše jen hrstka starých domů, na levém břehu Tarnu mezi Les Vignes a Le Rozier,
chráněná impozantní skálou Cinglegros Vděčný námět pro fotografy a pro filmování.
Přístup je po stezce podél řeky Tarn, mezi Les Vignes a Le Rozier, mezi domy je ale soukromý pozemek!
informace
www.lozere-tourisme.com/patrimoine-culturel/PCULAR048V509JE4/detail/saintpierre-des-tripiers/hameau-de-la-sabliere
video
https://www.youtube.com/watch?v=xY6FkC-ZiZ0

Castelbouc, Blajoux
Malebná osada Castelbouc je vyhloubena ve skalní stěně, strmě se vyvyšující nad řekou Tarn. Téměř
všechny její domy mají skálu místo zadní zdi. Osadě vévodí impozantní zřícenina hradu postaveného na
skalisku vysokém 60 metrů. Ze tří otvorů zde tryská velice silný vývěr vody.
Vývěr je místo, kde se podzemní řeky vlévají do Tarnu, často za vzniku překrásných vodopádů.
Jméno osady se vztahuje až k dobám křížových výprav. Podle legendy prý zdejší hradní pán Raymond zemřel mladý na
následky svého příliš velkého zalíbení v poddaných dívkách. Když vypustil duši, bylo možné spatřit obrovského kozla
(=bouc), jak se vznáší ve vzduchu nad hradem (= chateau) - a tak se vysvětluje původ jména obce.

informace
Turistické trasy

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Castelbouc
www.francethisway.com/places/castelbouc.php
Del Ron - Castelbouc – Blajoux:
www.wikiloc.com/hiking-trails/del-ron-castelbouc-blajoux-13974905
Castelbouc - Sainte Enimie:
www.wikiloc.com/walking-trails/castelbouc-sainte-enimie-10591571
okruh Castelbouc: www.wikiloc.com/hiking-trails/castelbouc-20276613

Château de la Caze, mezi La Malène a Pougnadoires
Tento pohádkový renesanční zámek z 15. století, původně opevněný, byl postaven v krásném parku na březích řeky Tarn
pro manželský pár rytíře Guillauma de Montclar a jeho ženu Soubeyrane Alamand, jejíž strýc François Alamand, zaplatil
velkou část výstavby. François Alamand byl kanovníkem v Mende, později spravoval klášter
v St. Enimie a r. 1478 byl zvolen biskupem v Mende. V roce 1480 nabídl zámek své neteři Soubeyrane Alamand.

V roce 1988 byl zámek zapsán na soupis historických památek. V současnosti je přestavěn na 4 hvězdičkový
hotel, s jídelnou v bývalé kapli. Mimo dobu jídla je možná prohlídka salónu, jídelny a pokoje Nymf. Nymfy byla
přezdívka pro osm okouzlujících dcer majitele hradu.
kontakt
www.chateaudelacaze.com
video
www.youtube.com/watch?v=RpDL2w_6a6E
Turistická trasa www.wikiloc.com/hiking-trails/gorges-du-tarn-del-chateau-de-la-caze-a-la-maleneokruh
circular-26438910
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Saint-Chély-du-Tarn
Obec leží v blízkosti nádherných skalních útesů Cirque de Saint-Chély a načervenalých skalních stěn Cirque
de Pougnadoires
Přejdete-li po mostě přes Tarn, budete moci obdivovat zdejší románský kostelík a staré domy.
Do vesnice není povolen vjezd autobusům!
informace
www.francethisway.com/places/saint-chely-du-tarn.php
Turistické trasy
www.wikiloc.com/trails/hiking/france/languedoc-roussillon-midi-pyrenees/saintchely-du-tarn
Sainte-Enimie
Středověká obec, nyní s cca 50 obyvateli, se terasovitě zvedá podél skalních útesů, které lemují jeden ze
zákrutů řeky Tarn. Významným prvkem zdejší architektury je kamenný most přes řeku Tarn, uličky
vydlážděné kočičími hlavami, kamenné domky a především mohutně se tyčící starobylý klášter.
Obec je obklopena malými zahrádkami a vinicemi.
Do řeky Tarn se zde vlévají dvě podzemní říčky (vývěry).
Cca ¾ hodiny pěší chůze od Sante Enimie se nalézá jeskyně Grotte-Ermitage. Pokud ji navštívíte brzy ráno,
můžete navíc obdivovat osvětlení krasové krajiny při východu slunce. U vchodu do jeskyně jsou dva
vyhloubené kameny připomínající křesla. V jeskyni, poblíž vyhlídkové plošiny s překrásným výhledem na
údolí, se nachází kaplička.
V Sainte-Enimie se nachází turisticky atraktivní klášter ze 6. stol. n. l.: k němuž se váže pověst o Sv. Enimii:
Princezna Enimie, která vynikala krásou a laskavostí, chtěla zasvětit život Bohu, ale otec ji chtěl provdat.
Protože nesměla odporovat rozhodnutí otce, prosila Boha, aby ji zbavil její krásy. Její přání bylo vyslyšeno a
byla postižena leprou. Po mnoha měsících utrpení se jí zjevil anděl a poradil jí, kde najde zázračný pramen.
Po dlouhém putování se octla v zemi hlubokých kaňonů, kde objevila pramen Burle. Vykoupala se v něm a
nemoc zmizela. Znovu se však objevila, když opustila vápencovou plošinu. Pochopila, že si Bůh přeje, aby
zde zůstala. Založila tu proto klášter. Dnes se jeho trosky tyčí nad vesnicí.
Historie
www.mairie-sainte-enimie.fr/ermitagemairiesteenimie.html
Legenda o sv. Enimii
www.lesgorgesdutarn.fr/miracles-de-sainte-enimie
Turistické trasy
Ste Enimie / Mas St Chély:
www.wikiloc.com/hiking-trails/ste-enimie-mas-st-chely-2906059
www.wikiloc.com/trails/hiking/france/languedoc-roussillon/sainte-enimie
Okruh okolo obce
www.wikiloc.com/walking-trails/sainte-enimie-ermitage-tour-du-village-24594492
Château de Peyrelade
Turisty oblíbená atraktivní zřícenina pevnosti z 12. století s nádherným výhledem po okolí. Hrad Peyrelade
postavený na skále, s výhledem na Tarn údolí a soutěsky, byl jednou z nejvýznamnějších pevností během
středověku. Po rekonstrukci, po téměř 40 letech,byl hrad opět otevřen - objevíte padací most, klenuté
chodby, neuvěřitelnou skalní věž s výhledem do okolí a další zajímavosti.
otevřeno
v době 1.7. - 25. 8. 2018: 10:00 – 18:00 hod.
Poznámka
Délka prohlídky 1:15 hod., počet osob ve skupině: min.10 – max. 25.
Prohlídka s průvodcem je možná v němčině, angličtině, španělštině.
Středověká představení

Představení s ukázkami boje, brnění, lukostřelby, doplněné výstavou výstavou zbraní
probíhají v době od 21. 7. – 12. 8. 2014, vždy v pondělí a útery, během otvírací doby.
Rezervace není nutná, představení je v ceně vstupného.

Vstupné 2018 pro
skupiny od 10 osob
Platba
kontakt

2 EUR / děti (3 – 12 let) s vlastním průvodcem
3 EUR / dospělí (od 13 let), vlastní prohlídková trasa
Debetní karta, šek, hotovost
Château de Peyrelade 12640 Rivière-sur-Tarn. Příjezd autem od obce Boyne.
Tel.. 33 05 65 59 74 28
www.seigneurs-du-rouergue.fr/en/chateaux/chateau-de-peyrelade-2/
www.lesgorgesdutarn.fr/peyreleau
www.wikiloc.com/hiking-trails/chateau-de-peyrelade-riviere-sur-tarn-490252

historie
Turistická trasa
Další informace
o vesničkách
v Gorges du Tarn
video

www.lesgorgesdutarn.fr/hameaux-typiques
http://en.cevennes-montlozere.com/what-to-do/places-to-visit/pont-montvert.html
www.youtube.com/watch?v=Wr2FDbLbhlk
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GORGES DU TARN - NÁVRHY VÝLETŮ V NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ
La Couvertoirade – templářská posádková tvrz
Původní středověká pevnost, nyní spíše skanzen, spjatá s řádem templářů. Jméno obce bylo zmiňováno
již v 11. století v opatství Gellone, nyní Saint - Guilhem le Desert. Templáři se zde usadili v druhé pol. 12.
stol. Našli tu vhodnou půdu pro své muže, louky pro chov ovcí, a vhodné skalnaté území pro vystavění
opevněného. Většinou templáři pokračovali v zemědělské činnosti původních obyvatel, pěstovali obilí a
pekli chléb, chovali ovce pro mléko, maso a vlnu. Na skále vystavěli hrad a kostel, a v jeho podhradí se
postupně rozvíjela obec. Po zrušení řádu templářů koncilem ve Vídni
v r. 1312 převzali obec johanité z řádu sv. Jana v Jeruzalémě. V r. 1328 měla obec cca 520 - 600 obyvatel.
V 2. polovině Stoleté války bylo rozhodnuto opevnit všechny vesnice. Tak vznikla obranná zeď, která byla
vystavěna během 4 let, v letech 1439-1442. Poté následovalo období náboženských válek, klid zde nastal
až v 18. století, to byl hrad již ve špatném stavu a jen jeho malá část byla obydlena.
Nový rozkvět obce začal opět v 2. pol. 19. stol. s rozvojem turistiky.
V malebném městečku s podmanivou atmosférou, ukrytém za hradbami, si můžete prohlédnout dílny a
prodejny rukodělného řemesla (kůže, sklo, keramika, mýdlo, dřevo apod.).
otevřeno
10:00 – 19:00 hod
Vstupné pro Ve výstavní části infocentra, u objektu La Scipione, je možné zdarma shlédnout jako úvod
skupiny
do historie, několik filmů. Odtud je i přístup okružní prohlídce. Z hradeb lze dobře
přehlédnout celou středověkou, obdivuhodně zachovanou, vesnici, objekty klasifikace
UNESCO. Vstup do vesnice volný, prohlídka trvá asi 45 min.
Komentovaná prohlídka s průvodcem/ Visite Guidée Découverte: 5 EUR/os, cca 1,5 hod.
Prohlídka vesnice a hradu s průvodcem/ Visite Guidée Conférence: 8 EUR/os, cca 2,5 hod.
Platba
Není zde bankomat. Platba hotovost nebo šek!
Parking
Parkoviště s 300 místy. V době od 31. března do 11. listopad: 4 EUR.
kontakt
www.lacouvertoirade.com, tourisme@lacouvertoirade.com
http://lideazeme.reflex.cz/clanek/zkaza-templaru-na-chinonu#
Turistický
www.wikiloc.com/hiking-trails/la-couvertoirade-19322113
okruh
Le Rozier
Půldenní výlet do středověkého městečka, jehož úzké malebné uličky vás zavedou nahoru k věži
s nádherným výhledem.
Pod mostem na pláži je možnost koupání.
Kromě obvyklých obchodů jsou tu v sezóně otevřeny další restaurace a občerstvení, informační centrum, je
tu i možnost WiFi připojení.
kontakt
www.officedetourisme-gorgesdutarn.com + viz str. 40
Turistická
Středně náročná trasa z městečka Le Rozier (u mostu) po značce (červená a modrá) do
trasa
skal na vyhlídku s křížem, po trase cca 3 km dlouhé. V závěru je trasa náročnější, šplhá se
po žebřících. Nádherná vyhlídka na celou soutěsku řeky Tarn, městečko Rozier, na skalách
jsou hnízda supů.
www.outdooractive.com/en/thematic-trail/languedoc-roussillon/rocher-decinglegros/114712163/
www.wikiloc.com/hiking-trails/le-rozier-les-causses-de-mejean-18614072

St. Enimie - celodenní výlet
Prohlídka starobylého městečka, procházka po břehu Tarnu. V okolí se nachází poustevna, kde podle
pověsti žila sv. Enimie.
Odtud můžete pokračovat na hrad La Caze (15. stol.), dále do vesničky La Malène a zde túru spojit
s projížďkou na pramici s průvodcem až do Cirque des Baumes – tento úsek řeky Tarn je nejkrásnější.
Poté můžete pokračovat do Les Vignes a odbočit na Point Sublime – nádherný pohled na soutěsku. Výlet
pak můžete zakončit v Le Rozier anebo pokračovat dále do románského městečka Mostuéjouls.
Turistická
www.wikiloc.com/hiking-trails/w03-les-vignes-point-sublime-4468717
trasa
a další trasy viz str. 41
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Mende
Město Mende má 13 500 obyvatel a je administrativně hlavním městem oblasti La Lozère, patřící mezi
nejméně obydlené oblasti Francie.
Na bulváru Henri Bourrillon, nedaleko katedrály, doporučujeme navštívit “Syndicat d´Initiative”/ turistické
centrum. Na ulici Rue l´Ange můžete navštívit stálou expozici typických krajových řemesel, a také nakoupit
různé suvenýry.
Městečku vévodí impozantní katedrála ze 14. století. Staré centrum Mende si zachovalo středověký charakter
s křivolakými uličkami, domy s břidlicovými střechami, podle mapy s barevně vyznačenými okruhy můžete
objevovat ty nejkrásnější výhledy.
kontakt
www.ot-mende.fr
Turistické trasy v okolí www.wikiloc.com/hiking-trails/mende-25889717
Mende - La Fage: www.wikiloc.com/hiking-trails/mende-la-fage-10415336
Mende – Aspers: www.wikiloc.com/hiking-trails/mende-aspers-15804540
Roquefort –sur-Soulzon
Cca 21 km jižně od Millau se nachází vesnička Roquefort, proslulá výrobou stejnojmenného sýra. Prakticky
všichni obyvatelé (cca 200 obyvatel) jsou nějakým způsobem zapojeni do zpracování mléka.
Místní sýr vyniká především svou zvláštní chutí, kterou mu dodává plíseň Penicillium roqueforti, rostoucí
výhradně ve skalních puklinách vzniklých sesuvem části stěny v údolí v místech, kde dnes stojí obec
Roquefort.
Podle legendy tu kdysi jeden místní pastýř zapomněl oběd skládající se z chleba a sýra. Když se po několika
měsících vrátil, zjistil, že sýr je celý pokrytý vrstvou plísně. Opatrně se do něj zakousnul a překvapeně shledal,
že jeho chuť se výrazně zlepšila.
Tajemstvím oblíbeného sýru je vlastně nepatrná houba. Roste totiž v jeskyních Combalou, tedy ve slujích a trhlinách oné
skály, kde podle pověsti nechal pastýř ležet chléb s čerstvým sýrem. Tato kombinace „silných“ skal (z franc. roche-fort),
vzduchu a vlhkosti je v Roquefortu, snad jediném místě na zemi, vhodná k růstu této plísně.
Aby se vypěstovalo Penicillium roqueforti, vkládá se do trhlin skály kvašený chléb ze směsice žitné a pšeničné mouky.
Plíseň chlebem velmi rychle prorůstá. Z usušeného a umletého chleba pak vznikne zelený prášek, který se přidává do
ovčího mléka. Očkování touto plísní by bylo bezúčelné, kdyby bochníky sýra nebyly dopraveny na místo, kde se cítí houba
jako doma, to znamená do jeskyň Combalou.

Zatímco ovčí mléko používané k výrobě sýra pochází od ovcí z různých stád a rovněž z různých, často velmi
vzdálených mlékáren, plíseň je pěstována výhradně zde. Pouhé 2 g plísňového prášku stačí na 4 000 litrů
mléka, z kterého se vyrobí 330 sýrů Roquefort. Ty zrají v místních několikaposchoďových sklepech, nejprve tři
týdny nezabaleny a poté v obalu. Charakteristickou chuť získá teprve po třech až šesti měsících zrání.
Poprvé byly jeskyně otevřeny pro veřejnost v roce 1957. Za hodinu s průvodcem se dozvíte o tajemství těchto
přírodních sklepů a tajemství zrání sýrů. Degustace zdarma.
sýrárna
Vstupné
Prohlídka, pro skupinu od 20 os.: 6 EUR /dospělí, 4 EUR /mládež 11-16 let,
La Société
každá 10. os zdarma. Pro skupiny nutné objenat předem!
kontakt
La Grande Visite Roquefort Société,
avenue François Galtier, Roquefort sur Soulzon
visitedescaves@roquefort-societe.com, www.roquefort-societe.com
poznámka
Teplota ve sklepích: 10 °C!
sýrárna
Vstupné
Zdarma. Prohlídka včetně ochutnávky trvá asi 45 min., v době 10 – 18 hod.,
Le Papillon
začíná každou hodinu.
kontakt
Cave Roquefort Papillon, 8 avenue de Lauras, Roquefort-sur-Soulzon
Tel.: +33 5 65 58 50 08 | Fax: +33 5 65 58 50 31
www.visite-roquefort-papillon.com
Otevřeno
V červenci a srpnu 10:00 – 18:00 hod..
sýrárna
Vstupné
Zdarma.
Gabriel Coulet
Prohlídka včetně ochutnávky trvá asi 1,5 hod., v době 9 – 19:30 hod.
kontakt
www.gabriel-coulet.fr
Turistické trasy
v okolí

Nedaleko Roquefortu, u městečka Tournemire se nacházejí jeskyně Grotte-exsurgence du
Brias (nepřístupné veřejnosti), archeologické naleziště s dolmenem a vyhlídka Cirque du
Brias nad vysokým kaňonem. Pohořím prochází značená trasa:
https://tracedetrail.fr/en/trace/trace/32664
http://eldorad-oc.midiblogs.com/archive/2015/10/08/en-avant-marche-pour-le-cirque-dubrias-841049.html
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Millau
Město s cca 23 000 obyvateli leží na soutoku řek Tarn a Dourbie. Dobře udržované ulice svou atmosférou
připomínají jižněji položená města. Za svou prosperitu v minulosti město vděčilo především své poloze na
významném brodu přes řeku Tarn, který využívali obchodníci putující již v římských dobách po silnici vedoucí
z Languedocu do severních částí země. V současnosti stojí na jeho místě částečně rozpadlý středověký most,
který je ale nyní zastíněn stavbou vodního mlýna vedle moderního mostu.
Ze všech stran je město obklopeno impozantními bílými skalisky, které vznikly působením vody na úbočí
vápencového masívu. Nejdramatičtěji vyhlíží severní strana, kde najdete Puech d´Andan, vysokou skálu
s plochým vrcholem, která jakoby dohlížela na celé město.
Ať do města přijedete ze severu, či z jihu, vždy Vás cesta zavede na hlavní náměstí, Place du Mandarous, kde
začíná avenue de la République, silnice vedoucí do Rodezu. O něco jižněji narazíte na staré město stojící kus
od břehu, aby bylo chráněno od častých záplav. Staré město je ze všech stran sevřeno kruhem stinných
bulvárů. Rue Droite, původní stará římská cesta, důležitá pro středověké Millau, prochází přímo středem
města, rozděluje staré centrum na dvě poloviny a spojuje tři náměstí: nejhezčí z nich je snad Place Foch
s mnoha kavárnami. Za pozornost stojí starobylé domy postavené na pilířích, z nichž některé pochází z 12.
století.
Ve starém Millau najdete dále kostel Notre-Dame, Belfry, bránu Porte des Gozons, starou opevněnou bránu,
rázovité křivolaké uličky, kostel Saint-Martin ze 17. století.
Kontakt
touristfoffice@millau-clic.com
Informační centrum se nachází na náměstí Place du Beffroi, ve středu starého města.
Trhy
Každý pátek ráno se tu koná trh s rozmanitým zbožím.
Každou neděli ráno tu najdete bleší trh.
Krytá tržnice „Les Halles“ je otevřena v úterý, čtvrtek, pátek sobotu a neděli,
v době od 8:00 do 13:00 hod.
Římská
Město mělo díky výrobě keramiky pro Římany velkých význam. O něco dále proti proudu
keramika
řeky se v Graufesenque nalézá keramická dílna, jejíž proslavené výrobky z červené terakoty
nacházíme takřka ve všech částech světa ovládaných v té době Římany.
V dávných dobách šlo doslova o velkovýrobnu: pracovalo tu na čtyři sta hrnčířů a zboží se
pálilo ve stovce pecí. V současnosti zde najdete archeologické muzeum se stálou výstavou
mís, váz, hrnců a dalších místních výrobků.
Zpracování
Od středověku až do současnosti se zde díky blízkosti rozlehlých zelených pastvin
kůže
s množstvím dobytka velmi dobře dařilo kožedělné výrobě, zejména šití rukavic.
S tím, jak se surová kůže promění v nádhernou rukavičku, se můžete seznámit v muzeu na
náměstí Place Foch, viz str. 40 – Muzea v Gorges du Tarn, www.causse-gantier.fr
V Millau se nachází také továrna na zpracování kůže – kde si můžete nejen prohlédnout
výrobu, ale i zakoupit hotové výrobky.
Kontakt: tel: 05 65 58 50 08, Fax: 05 65 58 50 31
Nejvyšší most V letech 2001 až 2004 zde byl podle návrhu slavného britského architekta Normana Fostera
na světě
vybudován nejvyšší most na světě a do provozu byl uveden v roce 2004.
Tyčí se do větší výšky než Eiffelova věž (321 m) a je delší než proslulý pařížský bulvár
Champs Elysées. Most překlenuje údolí řeky Tarn na jihu Francie – vede po něm dálnice A
75 spojující sever Francie se Středomořím.
Délka mostu: 2 460 m, nejvyšší, střední pilíř s navazujícím pylonem je vysoký 343 m.
V těsné blízkosti mostu je informační centrum s úžasnými výhledy na most a údolí, které
překlenuje. Zde je vstup zdarma.
Další informační centrum, s expozicí o mostu, leží přímo u paty pilíře č. 2, který v rámci
prohlídky s průvodcem navštívíte. Prohlídka trvá 1 hodinu, začíná 9:30, 10:30, 11:30,
14:00 – 18:00 každou hodinu. Nutné objednat předem: viaduc.info@eiffage.com
Vstupné:
4,50 EUR/ dospělí, 2,50 EUR/ děti 6-17 let a studenti, děti do 6 let zdarma
skupiny 5 - 30 osob: 110 EUR, 31 - 60 osob: 160 EUR
2018
www.leviaducdemillau.com, www.museedemillau.fr, www.millau-viaduc-tourisme.fr
Turistická
Okruh cca 18,5 km
trasa
www.outdooractive.com/cs/pout/midi-pyrenees/viaduc-de-millau/108826340/#dm=1
Park Micropolis
Aveyron

Turistické trasy

Asi 20 min. od Millau, u města Aveyron se nachází Park Micropolis – jedinečné
přírodní muzeum, které je zde ale věnováno pouze hmyzu. Zábavnou formou se tu
seznámíte s roztodivnými druhy hmyzu v jeho přirozeném prostředí.
Kontakt a ceny: www.micropolis-aveyron.com
www.sherpaexpeditions.com/Self-Guided-Walking/France/Medieval-France-TarnAveyron
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Nîmes
Na hranici Provence a Languedocu ležící město Nîmes je v myslích většiny Francouzů nerozlučně spjato
s římskými památkami a textilní výrobou oblíbených džínsů.
Město vzniklo při velkém prameni, po němž, v období Keltů, dostalo název Nemausus.
Byl zde rozvíjen kult místního Boha vodstva, jemuž byly připisovány léčivé síly.
Velký rozkvět zažilo město za doby císaře Augusta v 1. století př. n. l., kdy se stalo hlavním městem oblasti
Volcae Arecomici v provincii Gallia Narbonensis. Výhodně položené město u silnice Via Domitia mělo
významnou mincovnu a zhruba 25 000 obyvatel.
Z této doby se zachovaly jedinečné památky: dodnes zachovaná Velká věž/Tour Magne, která byla Římany
začleněna do 7 km dlouhého opevnění města, amfiteátr, castellum, aquadukt Pont du Gard severně od
města, nádherný chrám Maison Carrée/jeden z nejlépe zachovaných římských chrámů vůbec a Augustova
brána.
V pozdní antice se Nimes stalo biskupským sídlem a na počátku 5. století bylo dobyto Vizigóty, kteří toto
území dlouho bránili v bojích s Franky.
Roku 725 dobyli Nimes Arabové a drželi jej až do časů Pippina.
V novodobé historii měl velký význam pro rozkvět města místní textilní průmyslu, který již na počátku 19. stol.
začal vyrábět později tak oblíbenou džínovinu, v anglicky mluvících zemích známou pod označením denim –
de Nîmes. Podstatná část výroby směřovala do jižních států USA, kde sloužila jako materiál na oblečení pro
otroky.
Město Vás uchvátí množstvím památek i bohatou historií, ale zároveň i moderními architektonickými skvosty
věhlasných architektů a designérů, např. Normana Fostera, Jeana Nouvela a Phillippe Starcka.
Jedním z motivů této snahy o zkrášlení a zviditelnění města je dlouhodobé soupeření se sousedním
Montpellier o místo regionálního centra.
Památky
Amfiteátr – pro 210 000 diváků, v současné době nejlépe zachovaná stavba tohoto druhu
na světě (oproti amfiteátru v Arles má celou výšku). Ve středověku byl proměněn
v pevnost. V posledních dobách se tu odenrávajíbýčí zápasy a divadelní představení.
Maison Carrée – sloupový chrám, jenž přes různorodé využití během dlouhé historie
zůstal jednou z nejkrásnějších stavebních uměleckých památek na území římského
impéria.
Muzeum – ve městě se nachází 6 muzeí, např.
Musée archéologique s nejrůznějšími exponáty řeckými, římskými i středověkými a Musée
des Beaux-Arts s obrazy evropských malířských škol a s galorománskými mozaikami.
kontakt
www.nimes.fr
Poznámka
Cca 38 km severovýchodně od Nîmes se nachází proslulá římská památka, akvadukt
Pont du Gard – více informací viz samostatná příloha Průvodce.
------------Další informace
o regionu
turistika

www.causses-et-cevennes.com com
www.ot-gorgesdutarn.com
www.wikiloc.com
www.outdooractive.com
www.sherpaexpeditions.com

Trasy Grande Randonnée
Můžete se také vydat po Velké turistické trase „Grande Randonnée, a to na jeden i více dnů.
Tato trasa vás provede přes kaňony i přes planiny Causses (GR 60, 62, 6, 6A).
Další možností je například značená cesta, která vás po druhém břehu řeky Tarn dovede ze Sainte-Enimie
do Les Vignes. Výškový rozdíl mezi údolím a planinou Causses je 400 až 600 m.
Přístup na planinu Causses je z údolí možný jen z několika míst: Sainte-Enimie, Saint-Chély, La Malène,
Les Baumes Basses a Les Vignes. Za Liaucous a Le Rozier těchto míst přibývá.

45

Muzea v Gorges du Tarn
Muzeum Mende
Muzeum sídlí v restaurované budově ze 17. století. Obsahuje zajímavou sbírku
předmětů galorománské archeologie, románských a gotických dokumentů,
folkloristických exponátů a numismatiky.
Otevřeno
10 - 12 a 14 - 18 hod., v neděli zavřeno.
Kontakt
Musée Départemental Ignon-Fabre Mende
ulice Rue de l’Epine , tel. +33 4 66 49 85 95, www.mende.fr
Millau

„Musée de Millau et des Causses” / Muzeum města Millau a Causses:
přírodovědné muzeum se sbírkami z geologie, paleontologie, galorománské a
středověké archeologie.
Od roku 1988 je rozšířeno o expozici “Maison de la Peau et du Gant” / Dům kůže a
rukavic, věnovanou vyhlášenému místnímu proslavenému průmyslu výroby rukavic
a kožené galanterie.

Otevřeno

Červenec + srpen, denně vč. neděle a svátků: 10:00 - 12:30 + 14:30 -18:00 hod.

Kontakt

Place Maréchal Foch, 12100 Millau – staré město
www.museedemillau.fr, contact@museedemillau.fr, tel. +33 5 65 59 01 08

Vstupné 2018

5 EUR /os, pro skupiny od 10 osob: 3 EUR/os

Sainte-Enimie
Ecomusée Le Vieux
Logis

„Le Vieux Logis” / Staré obydlí): malé folkloristické muzeum nacházející se
ve starém městě, v ulici Rue du Serre.
Objevte každodenní život v minulosti na strmých svazích Gorges du Tarn. Muzeum
bylo vytvořeno místním knězem v období 2. světové války, díky darům a zápůjčkám
samotných obyvatelů obce jako svědectví o době před zavedením elektřiny a vody.
Seznámíte se tu také s historií benediktinských mnichů.

Otevřeno 2018

10 – 13 hod. + 15 – 18 hod.

Kontakt

Tel. +33 4 66 31 69 20, Sainte Enimie,
www.cevennes-parcnational.fr
www.graines-voyageurs.fr/idees-activites-languedoc-roussillon/musees-languedocroussillon/518-ecomusee-le-vieux-logis-sainte-enimie
plánek obce: https://fr.calameo.com/read/003034667af91f2c7db9e
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GORGES DU TARN – AKTIVITY
Pro pestrý pobyt vaší skupiny v Gorges du Tarn si můžete vybrat z mnoha následujících aktivit. V létě je tato
oblast atraktivním cílem mnoha skupin, proto je vhodné si zvolené aktivity objednat v JEKA kanceláři včas.
Pokud si aktivity budete objednávat až na místě, může se stát, že nebude dostatek instruktorů anebo termín
aktivity budete muset upřednostnit před jinou akcí.
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Kánoistika, řeka Tarn
V téměř každé obci ležící podél Tarnu si můžete pronajmout kánoe (vždy pro 2 osoby), a to buď na půl dne,
nebo na celý den. Pro skupinu dojede mikrobus.
Rezervace
V každém případě vám doporučujeme provést rezervace této aktivity předem.
kánoí
Požadavky domluvíte se zástupcem Jeky přímo na místě.
a platba
Platí se ihned na místě za předem zarezervovaný počet osob.
V případě pozdní změny počtu osob, nebo zrušení celé akce, se platí podle předem
rezervovaného počtu osob, tedy neobdržíte žádnou slevu.
Kánoe jsou Vám půjčeny za předpokladu, že každý umí plavat a bude mít na sobě
záchrannou vestu.
Cena 2018
S některými majiteli lodí JEKA uzavřela zvýhodněné smluní podmínky.
V ceně je zahrnuta záchranná vesta (povinná) a vodotěsný kontejner.
V ceně je zahrnuta doprava skupiny k nástupnímu místu a zpět minibusem.
Ceny jsou platné pro skupiny s min. počtem 12 osob.
Menší skupiny zaplatí o 10% více.
Velikost skupiny
Výcvik a doprovod provádějí kvalifikovaní instruktoři.
a bezpečnost
Z bezpečnostních důvodů je ve Francii povinný doprovod instruktora pro skupiny mládeže
ve věku do 16 let.
Každou skupinu, max. 16 osob a max. 10 lodí, musí doprovázet 1 instruktor.
Pro větší skupinu si můžete objednat i dalšího instruktora.
Pro vlastní bezpečnost se nedoporučuje, aby skupina měla více než 25 osob.
Účastníci by měli mít pevnou obuv, vhodnou do vody. Pantofle jsou zakázány!
odpovědnost
Každý vedoucí musí podepsat smlouvu s pronajímatelem, která zahrnuje následující
body:
- ve jménu skupiny prohlašujete, že každý účastník umí plavat a má záchrannou vestu
- souhlasíte s tím, že za ztrátu a poškození pronajímaných věcí, které musíte nahlásit,
zaplatíte smluvní pokutu přímo majiteli
- souhlasíte s tím, že každý účastník je zodpovědný za své soukromé věci (kamery,
fotoaparáty, různé cennosti apod.)

organizátor
Aïgue Vive,
St. Pal, Le Rozier

Canoës C.T.M.,
Les Vignes

plánovaná délka
výletu
Platba

Trasa - viz modrá písmena v plánku s přehledem
Půl dne
Celý den
aktivit
Trasa jižní:
Mezi Les Vignes (E) a Rivière-sur-Tarn (I) nabízí snadné
i náročnější varianty.
11 EUR
V případě výletu na půl dne si domluvte trasu
s organizátorem na základě počtu osob a polohy vašeho
15 EUR
domu – nástupní místo.
Trasa mezi Les Vignes (E) - Le Rozier (H) je velmi
náročná (nejsilnější peřeje), proto není vhodná pro
nelze
začátečníky! Tento úsek není možný pro půldenní výlet!
Tento organizátor nabízí i kombinaci kanoistiky s přespáním v kempu a s pěším
výletem následující den.
Trasa severní:
> St Chely du Tarn (A) - Les Baumes (D), 8 km>
La Malene (C) - Les Baumes (D), 18 km
11 EUR
18 EUR
Trasa mezi La Malène a Les Vignes je úsek
s nejkrásnějšími výhledy na údolí.
Doba absolvování dané trasy závisí na množství a délce zastávek a na činnostech
během cesty (plavání, opalování).
Za aktivitu platíte přímo na místě majiteli lodí.
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Kvalifikovaný instruktor
Z bezpečnostních důvodů je ve Francii povinný doprovod instruktora pro skupiny mládeže ve věku do 16 let.
Každou skupinu, max. 16 osob a max. 10 lodí, musí doprovázet 1 instruktor.
Při větším počtu osob, kdy se jednotlivé lodě mohou od sebe značně vzdálit, zvažte objednání dalšího
instruktora, aby celá skupina byla pod dohledem. Další instruktory si včas objednejte!
Cena za doprovod povinného kvalifikovaného
120 EUR/půl dne
200 EUR/celý den
instruktora (jeden na skupinu max. 16 osob)
Vlastní
Skupinu může doprovázet i její vlastní kvalifikovaný instruktor.
průvodce
Ten musí splňovat zdejší licenční podmínky - výslovně pro kánoe a/nebo kajaky.
Obecné licence Bloso nebo osvědčení o plachtění nejsou platné!
Bez průvodce
Skupina se může rovněž rozhodnout pro aktivitu bez certifikovaných instruktorů.
V takovém případě ale vedoucí skupiny přebírá celou odpovědnost za tuto aktivitu.
Při pronájmu kanoí pak musí podepsat na místě prohlášení/formulář o odpovědnosti.
V případě, že se stane na cestě nehoda, může dojít k vážným následkům, včetně právních!

Canyoning
Velmi odvážný způsob, jak se učit slaňování, skákání, sjíždění po hladině mezi skalami Causses.
Samozřejmě pod odborným vedením instruktorů organizace Maison des Moniteurs sportifs.
Počet osob
Pro skupinu s max. počtem 8 osob.
Lze objednat najednou pro max. 3 skupiny, odpoledne.
Podmínky
Min. věk 12 let
Vybavení pevnou obuví do vody s tkaničkami.
Všichni účastníci musí umět plavat.
Doba aktivity
Pouze v odpoledních hodinách!
délka aktivity
Včetně dopravy počítejte s délkou aktivity cca 6 hodin.
Cena 2018
304 EUR/ skupina max. 8 osob,
včetně zapůjčení neoprénu, helmy a s dopravou
360 EUR – kaňon Tapoul pro náročnější sportovce/skup. 8 os
poznámka
Cena je pevně stanovena.
I když bude mít skupina méně než 8 osob, bude platit výše uvedenou cenu.
Protože vlastní doprava není možná, každá další osoba nad stanovený maximální
počet osob bude tvořit druhou skupinu.
Plavba na pramicích, řeka Tarn
Plavbu doporučujeme těm, kteří si chtějí v klidu užít nejkrásnější místa kaňonu řeky Tarn, včetně jeho proslulé
nejužší části. Na motorové pramici s plochým dnem a pohodlnými sedadly, pro 5 osob a 1 kormidelníka,
budete pohodlně objevovat regionální park Grand Causses a řeku Tarn s jejich historiíí, geologií, flórou a
faunou z jiné perspektivy!
Délka trasy
Cesta lodí trvá asi 1 hodinu (cca 8 km). Cestou vám kormidelník udělá výklad o krajině,
kterou budete projíždět (francouzština, angličtina).
La Malene - Cirque des Baumes, www.gorgesdutarn.com
Výběr ze dvou tras
Plavba začíná v La Malene, cca 12 km severovýchodně od Les Vignes, a pokračuje až
do Cirque des Baumes, kde se nachází JEKA dům „La Bergerie“.
Na této trase projíždíte Les Detroits, což je nejkrásnější a působivá část
Gorges du Tarn, s nejužším místem a vysokými skalními stěnami.
Cena 2018
jednotlivci: 22 EUR/os, skupina od 20 do 60 os: 20 EUR/os
Creissels - Viaduc de Millau, www.bateliersduviaduc.com
Plavba začíná v Creissels (3 km jihozápadně od Millau) a končí u Peyre.
Budete cestovat pod známým dálničním mostem, Viaduc de Millau, podél úpatí
nejvyššího pilíře P2: skutečně impozantní pohled z vody!
Cena 2018
Jednotlivci: dospělí 24 EUR / os, mládež do 16 let: 16,50 EUR/os,
děti do 9 let: 9,50 EUR, děti do 2 let: zdarma
Skupina do 20 osob: 160 EUR/skup.,
skupiny 21 – 40 os: 240 EUR (skupina je rozdělena do dvou částí)
poznámka
K dispozici jsou tři instruktoři/kormidelníci, skupina může mít maximálně 24 účastníků.
Rezervace předem je nutná!
Cena nezahrnuje dopravu do místa začátku a ukončení trasy.
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Divoká voda, Millau
Po poslední povodni v Millau v roce 1994 byl na levém břehu řeky,
před mostem Lerouge, vybudován speciální odvodňovací kanál.
Aby byl využitý i mimo období povodní, dostal formu kanálu
s divokou vodou.
Kanál je dlouhý 250 m a převýšení 3 m je možné možné měnit
díky mobilním překážkám.
Trénují zde profesionální kajakáři a surfaři, ale tyto peřeje je
zároveň možné využít pro aktivity skupiny - pro rafting, kajaky,
hydrospeed atd., a to i pro začátečníky.
Instruktor

Délka aktivity
Počet osob

Doba aktivity

Podmínky

Kontakt
Cena 2018

Tip

Skupina si pod dohledem kvalifikovaného instruktora může vyzkoušet rafting a
hydrospeed.
Další vodní aktivity si můžete domluvit s instruktorem na místě – kajakpolo,
stand up paddle, kajak hot dog (nafukovací kajak pro 2 osoby.
Tato vodní zábava trvá asi 2 hodiny.
Pro skupinu od 5 do 12 osob. (Pokud existuje jen jedna skupina, lze dohodnout
výjimečně i skupinu do max. počtu 16 osob).
Na kanálu mohou být současně 2 skupiny, tj. max. 24 osob.
Lze objednat max. 3 skupiny denně,
1 x dopoledne: 10:30 – 12:30 hod.
2 x odpoledne: 13:30 – 15:30 a 15:30 – 17:30 hod.
Účastníci musí mít pevné uzavřené boty do vody.
Neopren a záchrannou vestu dostanou na místě (zahrnuto v ceně).
Všichni účastníci musí být schopni uplavat alespoň 25 m a několik metrů pod
vodou.
www.millau.fr/cote-loisirs.html.
12 EUR/os/2 hod.
Včetně vybavení, doprovodu instruktora, použití šatny
a sprchy.
Cena neobsahuje dopravu do místa konání.
Aktivitu můžete zkombinovat návštěvou města a mostu Millau
kajak hot dog

hydrospeed

Rafting, řeka Tarn
Zábavný sport, v poslední době typický pro Gorges du Tarn.
Sjíždíte řeku v nafukovacím člunu o velikosti asi 5 x 2 m, do kterého se vejde 10 dospělých nebo 12 dětí a
který je řízen zkušeným instruktorem. Skupina může použít max. 3 rafty.
Povinné je sportovní oblečení, žádné zvláštní zkušenosti kromě znalosti plavání se nevyžadují.
Tarn není divoká řeka, rafting na ní je vhodný i pro začátečníky.
Zkušenější a ti, kteří touží po dobrodružství, více ocení plavbu na kánoích.
Českými skupinami je rafting doporučován jako zajímavá aktivita.
trasa
Le Villaret des Vignes - Le Rozier,
Délka trasy cca 10 km, plavba trvá asi 2 hod.
Cena 2018
200 EUR / člun, včetně doprovodu a dopravy
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Accro roc, Montpellier-le-Vieux
Trasa je umístěna vysoko mezi skalami Montpellier-le-Vieux, zajištěna lany a řetězy.
Během cesty vás čekají překážky jako např. lezecká stěna či jízda na kladce. Každý je samozřejmě jištěn dvěma karabinami je připojen k bezpečnostnímu lanu. Skupinu doprovázejí zkušení instruktoři.
Doba a délka aktivity
Tato aktivita je možná pouze dopoledne.
Skupiny za doprovodu kvalifikovaného instruktora se vydávají na trasu každých
30 minut.
Počet osob ve skupině
Max. 12 osob
Vybavení
Kvalitní pevná obuv s tkaničkami!
Cena 2018
21 EUR/os – s dopravou
18 EUR/os – bez dopravy
Poznámka
Pro skupiny ubytované Les Vignes je počet účastníků omezen s ohledem
na přepravu na max. 23 osob.
Aktivitu můžete kombinovat s horskými koly, GPS, s jízdou na koních apod.
K dispozici je zde prostor pro piknik.
V případě nepříznivého počasí může být aktivita přesunuta do blízké jeskyně
2
o ploše cca 300 m

Horolezení, Gorges du Tarn
Horolezení v údolí Gorges du Tarn, mezi Les Vignes a Le Rozier, je díky různorodým terénům skvělou aktivitou
jak pro začátečníky, tak pro zkušené horolezce. JEKA spolupracuje na dvou místech s dvěma organizacemi:
Gorges de la Jonte
Gorges de la Jonte nabízí výjimečné možnosti zlézání stěn horolezcům všech úrovní.
výchozí bod
Jde o nejstrmější kaňon celé oblasti: na pravé straně kaňonu jsou stěny o výšce 50 až
Le Rozier,
200 m, orientované přesně na jih. Od roku 1980 bylo vytvořeno šedesát nových tras a
Peyreleau
již existující trasy byly zabezpečeny pro výstupy.
Cesty jsou různě náročné, proto při rezervaci vždy nahlaste věk účastníků!
Na tomto území žijí jedni z největších dravců na světě, divoce žijící supi. Můžete je
pozorovat, jak se vznášejí na obloze.
Maison des Guides Sportifs, Le Rozier:
Průvodce, výstroj a
doprava
tel. 05-65.62.63.54, www.guidestarnjonte.com
Podmínky
Počítá se s jedním průvodcem pro skupinku max. 8 osob, doprava na místo je v ceně.
Objednejte se telefonicky nebo prostřednictvím Jeky několik dnů předem.
Tato aktivita trvá 3 hodiny (nejvýše 3 skupiny za půl dne), můžete si ji objednat také
v čase 18:00 do 21:00. hod.
Cena 2018
180 EUR / skupina max. 8 osob (menší skupiny také platí cenu za 8 osob).
Lze domluvit doplnění o max. 2 osoby za předpokladu, že si osoby navíc zajistí sami
dopravu, jinak by platili cenu jako další samostatná skupina.
Montpellierle-Vieux,
Causse Noir

Průvodce, výstroj a
doprava
Podmínky

Cena 2018

Tato skalnatá oblast, připomínající ruiny dávného města, k horolezectví přímo vybízí.
Aktivita zde zabere asi půl dne – hodinová procházka po skalním městě a dvě hodiny
samotného lezení - výběr z 20 různých tras.
Jsou zde vhodná místa pro piknik.
Máte-li zájem o celodenní aktivitu, můžete lezení spojit s turistikou/orientačním
během, kdy ve skupinkách po 2-3 osobách musíte najít správnou cestu pomocí GPS.
Další možností kombinace s lezením je „Via Ferrata“, viz str. 50
S průvodcem můžete za 2 hodiny podniknout i komentovanou procházku cca 5 km
dlouhou, s převýšením cca 300 m. Dostanete se na hřebeny s překrásným
panoramatickým výhledem na Velké plošiny a soutěsky Dourbie, cesta lesem vás
povede do skalního labyrintu s nádhernými útvary.
Parc de Loisirs Nature de Montpellier-le-Vieux, Le Maubert, 12100 Millau
+33 5 65 60 66 30, www.montpellierlevieux.com
Tato aktivita je možná pouze v dopoledních hodinách, doba trvání: cca 3 hodiny.
1 průvodce pro max 12 osob., max. lze najednou objednat 4 průvodce.
Objednejte se telefonicky nebo prostřednictvím Jeky několik dnů předem.
- s dopravou: 21 EUR / os
- bez dopravy: 18 EUR/os
(zde není podmínka max. počtu 8 osob ve skupině)
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Via ferrata
Pokud pro vás accro roc není dost odvážný, pak je snad via ferrata Vás to pravé. Při accro rocu se pohybujete
po horizontální trase zhruba ve výšce 10 m nad zemí, ale na via ferratě se po strmých skalách můžete dostat
až do výšky 100 m nad zemí.
Výběr trasy odpovídá věku účastníků, proto vždy informujte instruktory o složení skupiny.
V žádném případě nedoporučujeme osobám se strachem z výšek!
JEKA spolupracuje s dvěma organizacemi:
Maison des Guides
Tato organizace pracuje s pevnými skupinami do 8 osob
Sportifs,
(z důvodu osmi míst ve svých minivanech).
Le Rozier
K dispozici jsou tři certifikovaní francouzští instruktoři, takže si můžete rezervovat
max. 3 skupiny na půl dne.
Doprava na místo je v ceně.
Lehká trasa:
2 varianty via ferraty
Trasa je kratší a v menší výšce, a je určena především jako úvodní lekce.
Na konci trasy můžete slanit nebo slézt sami.
Trasu není možné opustit předčasně!
Cena 2018
180 EUR/ skup. 8 osob, včetně dopravy
Extrémní trasa:
Náročná trasa ve vysokých výškách. Nevhodné pro osoby se závratí!
Min. věk 12 let a výška 1,40 m
Cena 2018
248 EUR/skup. 8 osob včetně dopravy
Kontakt
tel. +33 5 65 62 63 54, www.guidestarnjonte.com
Poznámka k ceně
Cena za skupinu je pevně stanovena.
I když bude mít skupina méně než 8 osob, bude platit výše uvedenou cenu.
Lze domluvit doplnění o max. 2 osoby za předpokladu, že si osoby navíc zajistí
sami dopravu, jinak by platili cenu jako další samostatná skupina.

Montpellier-le-Vieux

Kontakt
Poznámka

Jiný druh „via ferraty“ můžete zkusit i v Montpellier-le-Vieux.
Trasu nemusíte zvládnout celou, přechod můžete po jednotlivých úsecích ukončit.
Část trasy je v podzemí, přechod je tedy možný i v případě špatného počasí.
Tato via ferrata prochází mezi rozmanitými skalními útvary ve skalním městě
Montpellier-le-Vieux. Liší od Maison des Moniteurs větší sportovní zátěží,
- začíná podzemní trasou (-50m)
- procházíte a překračujete na různých místech skalní stěny
- je zde 5 různých zipline (kabelová lanovka), jedna lanovka až s délkou 200 m!
Počítá se s jedním průvodcem na skupinu max. 8 osob.
Aktivita je možná pouze dopoledne! Na dopoledne lze objednat max. 4 skupiny.
Minimální věk je 12 let.
Pro skupiny ubytované Les Vignes je počet účastníků omezen s ohledem na
přepravu na max. 23 osob.
Cena 2018
21 EUR/os, včetně dopravy tam i zpět
18 EUR/os, bez dopravy
Zde není povinnost platit za počet 8 osob.
www.montpellierlevieux.com
Tato aktivitu můžete kombinovat s horolezením, GPS apod., pobyt v Montpellierle-Vieux si tak můžete naplánovat na celý den.
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Speleologie
Causses je považováno za místo zrodu moderní speleologie. Tento podzemní svět byl hlouben vodou po
tisíce let a vytvořil se tu jedinečný podzemní svět.
Průkopníkem speleologie byl Edouard Alfred Martel a jeho tým provádějící první objevy ke konci
19. století: v roce 1888 objevil propast Bramabiau a jeho podzemní sítě a jeskyně Dargilan, v letech 1888 a
1893 navštívili a vypracovali seznam 230 propastí a jeskyní. V roce 1897 Louis Armand objevil v Causse
Mejean přírodní studnu, která se později stala slavnou jeskyní Aven Armand.
V Causses jsou stezky různé obtížnosti, vhodné pro začátečníky i pro zkušené jeskyňáře.
Maison des Guides Sportifs, Le Rozier
Rezervace, průvodce,
výstroj a doprava:
www.guidestarnjonte.com
kontakt
www.guidestarnjonte.com
Cena 2018
184 EUR/ skup. max 8 osob, základní trasa,
včetně materiálu (kombinéza, přilba, lampy) a dopravy
Speleologie + via ferrata v podzemí! (min. věk 13 let)
280 EUR/skupina max 8 os.
Poznámka k ceně
Cena je pevně stanovena.
I když bude mít skupina méně než 8 osob, bude platit výše uvedenou cenu.
Lze domluvit doplnění o max. 2 osoby za předpokladu, že si osoby navíc zajistí
sami dopravu, jinak by platili cenu jako další samostatná skupina.
podmínky
Objednejte se telefonicky nebo lépe prostřednictvím Jeky několik dnů předem.
Při rezervaci nahlaste vždy věk účastníků! Min. věk je 6 let
Jeden průvodce je určen pro skupinu max. 8 osob, každý průvodce má
francouzskou licenci.
Délka aktivity: cca 3 hodiny, za půl dne se mohou vystřídat nejvýše 3 skupiny.
poznámka
Tuto aktivitu si můžete objednat také večer, v době 18 – 21 hodin.

Slaňování do jeskyně Aven Armand
Návštěva jeskyně Aven Armand bývá na programu většiny skupin navštěvujících Gorges du Tarn. Prohlídku
jeskyně můžete uskutečnit při výletu do středověké vesničky Sainte-Enimie.
Jinou variantou je ale možnost pojmout návštěvu netradičně: za asistence instruktora můžete slanit do
jeskyně šachtou, kterou využívali při svých průzkumech první speleologové. Když se ocitnete v horní části
u stropu jeskyně, ve výšce cca 30 m, naskytne se vám za kouzelného osvětlení opravdu jedinečný pohled!
Po sestupu všech účastníků pak následuje klasická prohlídka jeskyně. Zpět se můžete vrátit vláčkem.
Cena 2018
28 EUR / osoba
zahrnuje vstup do jeskyně, průvodce, instruktora, nutné vybavení, vláček i dopravu
podmínky
Doprava skupiny je omezena na max. počet 22 osob = minibus + auto.
Větší skupina si tuto aktivitu musí rozdělit na několik večerů anebo si zařídit
dodatečnou dopravu. V takovém případě může mít skupina až 30 osob, k dispozici
pak budou 2 instruktoři a 2 průvodci.
poznámka
Tato aktivita může být objednána jen večer, po 18:00 hod., tedy po vyprázdnění
jeskyně návštěvníky v běžné otvírací době.

Bowling
Millau
Cena 2018

Jen kousek od centra Millau se nachází moderní bowlingové centrum s 6 dráhami,
kulečníkovými stoly a barem.
Jeka má domluvenou speciální zvýhodněnou cenu pro skupiny pro dobu mezi
14:00 – 20:00 hod., za předpokladu předchozí rezervace.
v době 14:00 – 20:00 hod.
5 EUR / 1 os / 1 hra
po 20:00 hod.
6 EUR / 1 os / 1 hra
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Jízda na koních
Pod vedním kvalifikovaného francouzského instruktora si můžete udělat dobrodružnou jízdu na koních.
JEKA spolupracuje s jízdárnou v Le Sonnac, sídlící v nádherné, turisty nedotknuté, krajině.
Jízdárna se nachází v horní části Causse Noir, poblíž Rivière-sur-Tarn, do sídla jízdárny se musíte dopravit
sami. Vzhledem k vysokým letním teplotám je možné si tuto aktivitu objednat na odpoledne nebo podvečer.
kontakt
Centre Equestre, Le Sonnac, 12640 La Cresse
tel. +33 5 65 59 82 61, +33 6 78 91 14 85
objednávky: JEKA
Popis aktivity
Jízda na koni za doprovodu instruktora v Causse Noir, v délce dle dohody.
Pro děti do 10 let: projížďky na ponících s doprovodem rodičů, po několika
značených okruzích v okolí jízdárny. Poníka vede vedoucí skupiny.
Cena 2018, za 1 osobu
pro skupiny nad 10 osob: 1 hod.: 14 EUR, 2 hod.: 28 EUR, 3 hod.: 36 EUR
pro skupiny do 10 osob: 1 hod.: 16 EUR, 2 hod.: 30 EUR, 3 hod.: 40 EUR
Poníci: ½ hod. – 5 EUR, 1 hod. 10 EUR
poznámka
Větší skupiny jsou rozděleny do menších skupin, které v doprovodu instruktora
následují jízdu jedna po druhé.
Požadavky na oděv: dlouhé kalhoty a vhodná obuv!
Aktivitu můžete kombinovat s další činností v oblasti Montpellier-le-Vieux, např.
accro roc, via ferrata nebo horolezectví.
Dvoudenní výlety s přespáním a pěší túry
V Gorges du Tarn platí pro stanování přísné předpisy: divoké táboření je přísně zakázáno!
Skupina, která chce jít na dvoudenní výlet, musí přespat v kempu a zaplatit za přespání.
Jeka má však dohodu s několika vlastníky pozemků, a tak na několika místech je možné přespat zdarma.
řeka Tarn:
Peyrelade

Návrh
programu

Poznámka

Causse
Mejean
2 možnosti
přespání:

Poznámka

V Rivière-sur-Tarn, kde je pizzerie a koupaliště, má JEKA v letním období k dispozici dva
velké stany, v nichž může být až 24 osob ubytováno zdarma. Jeka také poskytuje potřebné
karimatky.
Zde je také místo, kde končí trasa kánoí z Aigue Vive (jižní trasa) – což může být výhodné
pro různé kombinace výletů:
Den 1: kánoe (půl nebo celodenní výlet, např. z Les Vignes do Rivière-sur-Tarn),
návštěva hradu Peyrelade.
Den 2: turistika zpět do ubytovacího objektu Jeky, nebo jízda na kole nebo jiná další aktivita
v této oblasti, např. via ferrata, accro ROC, speleologie, canyoning.
Pronajímatel je zodpovědný za přepravu vašeho zavazadla (spacáky, jídlo), dle vaší
dohody, např. až do Peyrelade.
Kanoistika musí být naplánována na první den!
Pro tyto dva dny je nutné si přinést vlastní jídlo!
Pokud si tuto aktivitu zajistíte dostatečně s předstihem před konáním akce, může JEKA
zajistit dodání chleba od pekaře.

Dvoudenní výlet do Causse Noir, mezi Le Rozier a Les Vignes.
Výlet doporučujeme spojit s návštěvou Montpellier-le-Vieux.
La Volpillière: veliký kemp se sanitární buňkou/WC
nachází se cca 12 km od Les Vignes, 13 km od Le Rozier
Cena 2018: 13 EUR/noc /12 osob +2,30 EUR (příplatek el.)
Cassagnes: louka před občerstvením, žádné sanitární možnosti
(příp. jen v objektu občerstvení) + kempinkový přístřešek,
nachází se cca 13 km od Les Vignes, 5 km od Le Rozier
Cena 2018: přenocování zdarma, 2 EUR/os paušální poplatek za užívání vody
Není možná přeprava zavazadel!
Není možné objednat a dopravit čerstvý chléb od pekaře!
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Paintball
Zábavná hra pro skupinu, herní pole se nachází hned za dálnicí v Millau.
kontakt
www.aeropaint.fr/terrain_millau.html
Cena 2018
Hra 1,5 hod., 300 kuliček: 30 EUR/os
pro skupiny od 20 osob
Hra 2,5 hod., 500 kuliček: 40 EUR/os
menší skupiny:
skupiny 10-19 osob připlatí 1 EUR/os
skupiny do 9 osob připlatí 2 EUR/os
poznámka
JEKA skupiny dostanou zdarma prvních 100 kuliček zdarma.
Dalších 100 kuliček: 6 EUR.
Tuto aktivitu si můžete spojit s výletem na trh v Millau.

Turistika
Soutěsky řek Gorges du Tarn a Jonte nabízejí mnoho příležitostí pro pěší turistiku. Mimo túr v údolí se můžete
také vydat na delší trasu na Causses – vzhledem k propojení obcí je zde dostatek silnic a cest, počítejte ale
s převýšením cca 400 – 600 m.
Upozorňujeme, že v některých strmějších místech je třeba zvýšené pozornosti, skupina se zde pohybuje na
své vlastní riziko. Doporučujeme, abyste se drželi vyznačených cest na mapě.
Informace o turistických mapách - viz str. 37
Jako doplněk k mapě, kterou jste dostali od Jeky, doporučujeme dokoupit si ještě dvě topografické mapy,
které vám pokryjí celé území: IGN - TOP 25 - 2.640 OT (Gorges du Tarn) a IGN - TOP 25-2641 OT (Millau).
K některým trasám jsme doplnili odkazy na web s popisy tras a mapkami.
Turistika s průvodcem
Pro některé delší výlety (obvykle 12 – 15 km) si můžete objednat průvodce s licencí, který vám usnadní
poznání přírodního dědictví tohoto regionu s typickou původní venkovskou architekturou. K dispozici mívá
i několik dalekohledů, kterými můžete pozorovat přírodu a zvláště zdejší specialitu – divoké supy.
Cena 2018

Cena pro skupinu
max. 30 osob

Celodenní túra – 6 hodin

200 EUR

Polodenní túra – 3 hodiny

130 EUR

Nordic walking
Velmi dynamická procházka v doprovodu francouzského průvodce s licencí.
V ceně i poskytnutí potřebného vybavení.
Cena 2018

Max. pro skupinu 15 osob

10 EUR / os

Geocaching
Geocaching vás přivede na úžasná a krásná místa, kde jste předtím nikdy nebyli. Na světě se nachází více
než 2 miliony geokeší, a najdete je také v Gorges du Tarn. Více se o této zábavné aktivitě dozvíte na webu
www.geocaching.com.
Další informace vám podá i zástupce Jeky na místě.

Paragliding
V horkém dni se ve vzduchu nad Millau snášejí desítky pestrobarevných padáků.
Vzhledem ke vzduchovým proudům a teplotě je tu ideální místo pro tuto aktivitu.
JEKA ve spolupráci s organizací l´Ecole Evasion v Millau nabízí výhodné ceny.
Popis aktivity
Společně s kvalifikovaným instruktorem se můžete vznášet v tandemu.
Paragliding se provádí jen v odpoledních hodinách, první start vždy kolem 13. hodiny.
K dispozici jsou tři instruktoři, každý za odpoledne může seskočit až 6krát.
Skupina tedy může mít maximálně 18 účastníků.
Délka aktivity
Včetně potřebné přípravy na seskok a samotného seskoku trvá aktivita cca 1 hodinu.
Cena 2018
Cena: 80 EUR za osobu (doprava není v ceně)
kontakt
www.millau-evasion.com
Poznámka
Rezervace předem je nutná!
Seskok se může uskutečnit jen za příjemného a teplého počasí, proto je třeba plánovat
i případný posun akce při nepříznivém počasí.
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Horská kola – pronájem
doporučení
Vzhledem k velkému provozu vám nedoporučujeme jezdit na hlavní silnici, která prochází
celým údolím Gorges du Tarn (D907). Nad krasovými planinami Causses najdete
asfaltové cesty, kde budete mít z jízdy na kole opravdovou radost, a to nejen pro klid
těchto cest, ale také pro nádhernou krajinu kolem. Buďte velice opatrní při stoupání i při
sjíždění (vlásenkovité zatáčky).
Pokud se chcete vyhnout 2 hodinám stoupání od svého domu na planiny Causses,
můžete si objednat odvoz kol i účastníků až tam:
platí se 30 EUR za celou skupinu (max. 25 kol) + 3 EUR za osobu (max. 23 osob).
omezení
K dispozici je max. 30 jízdních kol. Větší skupiny by měly rozdělit a organizovat aktivity
v různých dnech anebo akci rozdělit na půldenní s menším počtem osob.
Počet kol pro děti do 12 let je limitován. Při objednávce tedy vždy specifikujte, kolik
potřebujete dětských kol a kolik kol pro dospělé!
Rivière-sur-Tarn
V Rivière-sur-Tarn je možné si najmout turistická kola a kola VTT (horská kola), a to na
půl dne nebo na celý den. JEKA má dohodnutou speciální skupinovou cenu.
Cena 2018
Půl dne:10 EUR
Celý den: 20 EUR
elektrokola
Půl dne 27 EUR/os, min. 12 let
Transport kol
30 EUR jednorázově za všechna kola,
transport od Jeka domu k Montpellier-le-Vieux
instruktor
110 EUR/ půl dne, bez ohledu na počet účastníků
Poškození kola
Za ztracená a poškozená kola se platí smluvní pokuta.
Při převzetí kol vedoucí skupiny podepisuje smlouvu, v níž je mimo jiné přesně vyčísleno
poškození jednotlivých částí kola.
Tipy
Kola si můžete si nechat odvézt na náhorní plošinu Causse.
Kombinace s aktivitou v Montpellier-le-Vieux:
Dopoledne aktivita včetně dopravy v Montpellier-le-Vieux (např. via ferrata, accro roc,
lezení) a na odpoledne si nechat dovézt kola.
Půldenní trasa na Causse Noir s doprovodem 1 instruktora
Můžete zvolit trasu k blízkosti Millau.
Můžete jet trasou podél levého břehu řeky Tarn až do Peyrelau.
Koupání
Řeky
Na řekách Tarn, Jonte a Dourbie najdete mnoho klidnějších míst podél břehů vhodných k plavání.
Zároveň si tu můžete vyzkoušet i některé z vodních sportů.
Poznámka
Doporučujeme obuv do vody.
Koupaliště
Centrum
aquatique,
Millau

Rivière-sur-Tarn,
Peyrelade

Adresa, kontakt - tel.: 05 65 61 20 80
www.millau.fr/que-faire-a-millau/sport/piscine-municipale/horaires-et-tarifs
6 bazénů, včetně velkého 50 m bazénu a dětského bazénu, 2 skokanské můstky,
skluzavka 36 m dlouhá a 5 m vysoká. Hřiště, plážový volejbal a občerstvení atd.
otevřeno
v létě (od poloviny června do konce srpna) a v závislosti na
povětrnostních podmínkách každý den 10:00 - 19:30 hod.
Vstupné
děti 3 - 15 let 2,60 EUR / os.
2018
starší 16 let
4,90 EUR / os.
2,60 EUR/cena pro skupinu od 10 os
poznámka
Vzhledem k přísným hygienickým normám ve Francii jsou šortky
(dlouhé i krátké) jsou jako koupací oděv zakázány!
kontakt

otevřeno

www.rivieresportdetente.sitew.fr
Vyhřívaný kruhový bazén s 3 skluzavkami a dětský bazén, skákací hrad.
V areálu je dále za poplatek k dispozici minigolf a tenisový kurt.
Prosím, otevření koupaliště ověřte v informačním centru na místě!
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GORGES DU TARN – NÁVRHY VÝLETŮ AUTOBUSEM
Přehled nejoblíbenějších jednodenních výletů.
1. Okruh Gorges de la Jonte, Aven Armand, Sainte-Enimie, Gorges du Tarn
Základní poznávací výlet v oblasti Gorges du Tarn s variantami.
Dopoledne
Z místa ubytování přes Le Rozier po silnici D996 průjezd kaňonem řeky Jonte, Gorges de la Jonte, který je
užší než kaňon řeky Tarn. První zastávka v Meyrueis s pěkným malým tržištěm, odtud po D986 pokračovat
severozápadně k jeskyni Aven Armand.
Varianta – nejdříve návštěva jeskyně Dargilan, která leží jižně od kaňonu řeky Jonte, poté návštěva
Meyrueis.
Odpoledne
Po návštěvě jeskyně Aven Armand projet po silnici D986 krasovou planinu Causse Méjean až do Sainte
Enimie. Prohlídka městečka, možnost nákupů nebo koupání.
Varianty:
- Návštěva farmy s místními výrobky, výhled na Sainte-Enimie.
- Na zpáteční cestě po silnici D907 ze St. Enimie projet kaňonem Gorges du Tarn se zastávkou v některé
z vesniček dle popisu viz str. 40 - 41
- na zpáteční cestě po silnici D907 ze St. Enimie projet kaňonem Gorges du Tarn se zastávkou ve
středisku pro obnovu hnízdiště supů "Maison des Vautours" u Le Rozier
Doporučený čas odjezdu: 9.00 hod.
2. Okruh Gorges de la Jonte, Aven Armand, Sainte-Enimie, Gorges du Tarn + Mont Aigoual
Stejný okruh č. 1 rozšířený okruh o návštěvu meteorologické stanice Mont Aigoual (1.567m), cca 40 km
od Meyrueis.
Je zde stálá expozice se spoustou obrázků, souhrnem předpovědí počasí a informacích o počasí. Vstupné
je zdarma
Od orientační tabule na vrcholu je za jasného počasí nádherný rozhled nejen na planiny Causses a
Cévennes, ale také na Alpy, Pyreneje, Středozemní moře a Languedoc.
Kontakt: www.aigoual.fr
Varianta: Cestou k observatoři můžete s průvodcem navštívit úžasnou soutěsku Abîme de Bramabiau na
řece le Bonheur, po nově vytvořeném okruhu v délce cca 1 km.
Otevřeno: 9:30 – 18:30
Vstupné 2018: 9,50 EUR/dosp., 7 EURr/mládež 13-16 let, 6 EUR/děti 6-12 let
Kontakt: www.abime-de-bramabiau.com
Doporučený čas odjezdu: 8:00 hod.
3. Montpellier-le-Vieux + Gorges de la Dourbie + La Couvertoirade + Roquefort
Na této cestě poznáte okolí Millau a plošinu Larzac. Úzká a klikatá silnice D 29 vede přes Le Rozier
/Peyreleau do Causse Noir.
Skalní město Montpellier-le-Vieux se prostírá na ploše 12 ha a můžete je projít buď pěšky, nebo použít
turistického vláčku – viz str.37
www.montpellierlevieux.com.
Sjedete k řece Dourbie přes stupňovitý kaňon mezi Causse Noir a Causse du Larzac jižním směrem do
Nant a okolí.
Sjedete k řece Dourbie přes stupňovitý kaňon mezi Causse Noir a Causse du Larzac jižním směrem do
Nant a okolí.
La Couvertoirade – viz str. 55, je templářská pevnost z 12. století, od 15. stol. obývaná řádem bratrů
Johanitů. Stěny pevnosti se dvěma branami a okrouhlou obrannou věží jsou téměř nepoškozeny. Vesnice
je nyní téměř neobydlená, kromě umělců a řemeslníků, kteří zde vystavují a prodávají svoje výrobky.
V Roquefort-sur-Soulzon můžete navštívit jeskyně, kde zrají světoznámé sýry. Návštěva sýrárny včetně
ochutnávky trvá asi 1,5 hod. - viz str. 43
Doporučený čas odjezdu: 8:30 hod.
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4. Noční návštěva Saint-Enimie a Saint-Chély
Ve vesničce Saint-Chély je v létě každý večer osvětlena a na kostelní zvonici se hraje barokní hudba
Obchody a kavárny v Saint-Enimie jsou otevřeny dlouho do noci, každý čtvrtek se tu koná večerní trh –
skvělá příležitost poznat středověkou atmosféru obce!
5. Trhy v Millau
Millau je okouzlující provinční městečko na soutoku řek Tarn a La Dourbie.
Kromě pravidelných trhů tu můžete navštívit i další zajímavá místa - viz str. 44.
Návštěvu města je možné zkombinovat s některými sportovními aktivitami (paragliding, divoká voda, jízdu
na bárkách či kánoích).
Pátek: velký trh, pondělí: noční trhy na náměstí Mandarous, středa ráno: menší trhy, neděle: bleší trhy
Tip: Jihozápadně od Millau, v obci Roquefort-sur-Soulzon, můžete navštívit jeskyně, kde zrají světoznámé
sýry.
Návštěva sýrárny včetně ochutnávky trvá asi 1,5 hod. - viz str. 43.
6. Vlčí park Les Loups du Gevaudan, Mende
Tato zoologická zahrada se nachází v malé obci Sainte-Lucie. Jedte po silnici N9, západně od Gorges du
Tarn nebo dálnici E11 směr Clermont-Ferrand. Park se nachází asi 10 km severně od Marvejols.
Na zalesněném území o rozloze cca 4 ha žije více než 100 vlků. Jsou zde různé druhy vlků ze všech částí
Evropy, Kanady a Mongolska.
V kontrastu se svojí pověstí je vlk ve skutečnosti mírumilovné zvíře se sociálním cítěním a velkým citem
pro hierarchii a rodinné vztahy. Je zde stálá výstava s audiovizuální prezentací v kombinaci s návštěvou
areálu s průvodcem, který vám představí toto inteligentní zvíře.
Najdete tu obchod se suvenýry, místo pro piknik a promítací sál.
Odpoledne pokračujte po N108 do Mende a odtud příjemnou cestou přes Causse
de Sauveterre zpět do Gorges du Tarn a přes St. Enimie do ubytovacího domu. Obchody a kavárny
v Saint-Enimie jsou otevřeny dlouho do noci, každý čtvrtek se tu koná večerní trh – skvělá příležitost
poznat středověkou atmosféru obce!
Otevřeno
od dubna do října: 10:00 – 18:00 hod.
Vstupné 2018
3,50 EUR/ 3 - 11 let
skupina
5,50 EUR / 12 let a starší
od 20 osob
Na 20 platících je 1 vedoucí zdarma.
kontakt
www.loupsdugevaudan.com
Doporučený čas odjezdu: 8:00 – 9:00 hod.
7. Provence: Avignon
Jedno z nejnavštěvovanějších starobylých francouzských měst s cca 87 000 obyvateli, ležící při soutoku
řek Rhôna a Durance, v regionu Provence-Alpes-Côte d'Azur, leží cca 40 km severovýchodně od Nîmes.
Najdete tu množství historických stavebních památek, bohaté muzejní sbírky, centrum současného umění,
velká obchodní střediska.
V roce 1995 bylo historické centrum Avignonu zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO.
Přestože existence města je doložena už z dob římského impéria, evropského významu dosáhl Avignon až
ve středověku jako sídlo papežů, V roce 1309 přiměl král Filip IV. Sličný papeže Klimenta V., aby zaměnil
své sídlo Řím za Avignon. Město pak zůstalo sídlem papežů až do roku 1376, kdy se papež Řehoř XI.
vrátil do Říma.
Snad nejznámější památkou a symbolem města je tzv. Avignonský most, správně Pont Saint-Bénezet,
původně dlouhý 900 m, jehož čtyři dochované oblouky z původních dvaadvaceti končí v půli řeky Rhôny.
Na most se vstupuje věží Tour du Châtelet a na jednom z pilířů je goticko-románská kaple Chapelle SaintNicolas.
Další památkou je gotický, hradbami opevněný Papežský palác, Palais des Papes, který nechal papež
postavit v letech 1335 - 1364. V sousedství stojí katedrála Notre-Dame-des-Doms.
Z parku Rocher des Doms jsou nejen nádherné výhledy na řeku směrem k Villeneuve, ale nacházejí se tu
zajímavé sluneční hodiny, na kterých můžete odečítat čas ze svého vlastního stínu.
Ve městě je více než 13 kostelů a kláštery Saint-Louis a Saint-MartialDalší podrobnosti o městě v příloze Průvodce, str. 7
Kontakt: www.avignon.fr, www.palais-des-papes.com
Doporučený čas odjezdu: 8:00 hod.
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8. Provence: Avignon + Saint-Rémy de Provence + Les Baux de Provence + Beaucaire
Saint-Rémy-De-Provence je typické provensálské městečko s tržištěm, ležící asi
20 km jižně od Avignonu. Proslulé je ale tím, že se zde narodil Nostradamus a spisovatelka Marie
Gasquetové. Za návštěvu stojí památky z římské doby a centrum.
Asi 3 km od obce Saint Rémy leží obec Saint-Paul-de-Mausole, kde byl v ústavu pro choromyslné (v
klášteře augustiánů), hospitalizován v době 1889 -1890 malíř Vincent van Gogh. V klášteře namaloval 140
obrazů (jen 7 z nich signoval), které patří v jeho díle k těm nejzásadnějším, jako např. série Cypřišů,
Umělcův pokoj v Arles, dva Autoportréty nebo Truchlící stařec. Maloval také variace na obrazy
Rembrandtovy, Milletovy, Daumierovy, Delacroixovy a Doréovy.
Starší část kláštera je za poplatek přístupná veřejnosti, v nové je stále zařízení pro psychicky nemocné.
Přístupný je románský kostel, rajský dvůr a dvě místnosti
s expozicí zachycující malířův pobyt v ústavu. Okolo kláštera vede naučná stezka: na místech, kde van
Gogh příslušný obraz namaloval, je jeho reprodukce. Je tak možné srovnat změnu krajiny od malířových
dob a zamyslet se nad způsobem, jakým ji Vincent viděl a ztvárnil.
Malá starobylá vesnička Baux-De-Provence leží necelých 5 km od Saint-Rémy.
Na plošině o délce 900 m a šířce 200 m, výběžku masivu Alpilles, leží dnes zříceniny hradu a několik
opuštěných starých domů - to je všechno, co zůstalo ze slavné minulosti. Ze strážní věže je však nádherný
pohled na klášter Montmajour, na Arles a kraj Camargue. Obec získala pojmenování podle svého umístění
– baou znamená v provensálštině skalnatý výběžek, byla zařazena mezi nejkrásnější vesnice Francie.
Původní římské město Ugernum, nyní Beucaire (ve významu "krásný kámen"), leží zhruba v polovině
cesty mezi Avignonem a Arles, na křižovatce starých cest spojujících Itálii a Španělsko, Via Domitia, i na
křižovatce významných přírodních oblastí, jako je Provence, Camargue a náhorní plošiny des Costières.
Ve středověku se zde každoročně na březích řeky Rhôny konaly proslavené trhy. Středověké město a
pevnost hrabat z Toulouse je opěvováno i v trubadúrských písních, ani Stoletá válka se příliš nedotkla
nádhery a elegance města.
Nyní tu můžete navštívit pozůstatky hradu z 11. století, odkud je krásný pohled do údolí Rhôny a na
Alpilles.
Dodnes se tu jako historický odkaz konají významné trhy (začínají vždy 21. 7 a končí vždy v pondělí a
musí trvat alespoň 6 dnů), dále letní festivaly a slavné býčí zápasy.
Kontakt: www.beaucaire.fr
Doporučený čas odjezdu: 7:00 hod.
9. Pobřeží Středozemního moře: Montpelier + La Grande Motte
Kombinovaný výlet: návštěva města a koupání na pláži
Montpelier je nejvýznamnějším pobřežním městem Languedocu. Velké město
s cca 200 000 obyvateli je dnes známo především díky univerzitě a obchodu s vínem.
V době panování kardinála Richelieu v 17. stol. bylo hlavním městem kraje. Obchodovalo se zde
s orientálním kořením a množstvím léčivých a aromatických bylin, které se nacházely v okolních
křovinatých porostech, garrigues. Proto zde byly zakládány lékařské školy, první vznikla již v r. 1221.
Zdejší univerzita, založená r. 1289 patří k nejstarším v Evropě. Dnes má město 3 univerzity, a je
významným vinařským a obchodním střediskem.
Ve městě Vás upoutá velké množství řemeslnických domů, k prohlídce doporučujeme náměstí Place de la
Comédie, dům Hotel Jean Deydé ze 17. století, ulici Jeana Moulina, korzo Promenade du Peyrou
s terasami, akvaduktem a starou vodárnou na nejvyšším bodě města s krásným výhledem.
Muzeum Musée Fabre, katedrálu svatého Petra/Cathédrale Saint-Pierre ze 14. století a botanickou
zahradu Jardin des Plantes se skleníky pro tropické a subtropické rostliny, která byla založena 1593
Jindřichem IV.
Na západním konci ulice Rue Foch se nachází Vítězný oblouk z roku 1691 věnovaný slávě Ludvíka XIV.,
patrona města.
La Grande-Motte je město na jihu Francie, ležící v regionu Languedoc-Roussillon.
Město je význačným letoviskem na pobřeží Středozemního moře vzdálené asi 20 km od města Montpellier
a asi 5 km od přímořského rekreačního centra Le Grau-du-Roi.
Bylo založeno na "zelené louce" v 60. - 70. letech 19. století.
La Grande-Motte je charakteristické jednotným architektonickým stylem, velmi působivé a překvapující
jsou zejména budovy ve tvaru pyramidy.
Můžete si objednat prohlídku města s díly moderní architektury (5 EUR/os).
Doporučený čas odjezdu: 7:30 hod.
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10. Pobřeží Středozemního moře: město Montpelier + La Grande Motte + Les Saintes-Maries
-de-la-Mer
Kombinovaný výlet podle bodu 3 s návštěvou města Montpelier a koupáním na pláži, rozšířený o návštěvu
městečka Les Saintes-Maries-de-la-Mer, ležící v Provence, cca 60 km jihovýchodně od Montpelier.
Saintes-Maries-de-la-Mer je menší, dříve izolované místo na pobřeží, obklopené mořem, lagunami a
solnými stepmi kraje Camargue.
Zdejší dlouhé písčité pláže jsou v létě lákadlem všech návštěvníků. Díky rozvoji turistiky tu v posledních
desetiletích došlo ke značným změnám, organizuje se tu mnoho atrakcí pro turisty, pozornost lákají i
nekrvavé býčí zápasy. Městečko upoutá pěknými bílými domky a románským kostelem, který byl ve
14. století opevněn kvůli nájezdům Saracénů. Kostelík má i svou studnu, proto se tu dokázali skrýt všichni
obyvatelé.
Jméno tohoto malého města je založeno na legendě, podle níž sem na loďce bez plachet a vesel byly po
vyhnání z Palestiny zaneseny Marie Jakobé (sestra Ježíšovy matky), Marie Salomé (matka apoštolů
Jakuba a Jana) a kajícnice Máří Magdalena, a společně s nimi i služka Sára a další biblické postavy. Nově
příchozí údajně přinesly do Provence křesťanství.
Saintes-Maries-de-la-Mer je poutním místem pro Romy, kteří sem proudí na významný festival, konaný
každoročně 24. a 25. května. Právě Sára je jejich patronkou. Důvod je nejasný, ale zřejmě nějak souvisí
s tím, že ostatky Marie Jakobé a Marié Salomé byly "objeveny" ve zdejším kostele v roce 1448 a právě
tehdy probíhala migrace Romů z Balkánu a ze Španělska a oba proudy se možná střetly v Provence.
Festival je příležitostí ke svatbám, křtům a horlivým náboženským aktivitám.
Každoročně, během setkání Rómů s procesím, je socha svaté Sáry vynesena z kostela a smočena v moři.
Po zbytek roku ji najdete v kryptě pod podlahou kostela ověšenou barevnými kusy látek a třpytivými
cetkami.
Kontakt: www.saintemarielamer.fr
Doporučený čas odjezdu: 7:00 hod.
11. Pobřeží Středozemního moře: Palavas
Palavas-les-Flots vzdálený cca 15 km od Montpelier, vytváří jakýsi ostrov mezi mořem, jezerem Pérols
a jezerem Prévost.
Obec vznikla jako vesnice rybářů, fénická či řecká, kteří prodávali své úlovky na trzích v Montpellier.
V 6. století n.l. tu již bylo biskupství, v 8. století se města a přístavu zmocnili Saracéni. Starověký režim
využíval vesnici pro pobřežní obranu, byla zde budována pevnosti Redoute de Ballestras.
Od počátku 19. století se obec díky turistům rozvíjela, a když v roce 1872 bylo místo spojeno i železnicí,
došlo k obrovskému rozvoji přímořského cestovního ruchu, který je dodnes základem zdejší ekonomiky.
Vlak byl provozován až do r. 1968, na svých plátnech ho maloval malíř Albert Dubout.
Památky
V místě jsou 2 muzea: jedno věnované malíři Albertu Duboutovi (karikaturista, ilustrátor a malíř) a jedno
věnované místní železnici Palavas-Montpelier.
Nepřehlédnutelná je s výškou 45 m vodárenská věž, nyní na vrcholu s otáčivou restaurací a
s kongresovým centrem.
V Maguelone v písečných dunách na malém, osamělém návrší u moře stojí zdánlivě zapomenutá,
nádherná románská katedrála. Ta již v 6. Století sloužila jako sídlo biskupa. Po staletí pak byla opakovaně
přestavována. V 16. století bylo sídlo biskupství přeloženo do Montpellier, ale do oné doby katedrálu často
navštěvovali i papežové. Dnes je v katedrále výukové středisko pro lidi se specifickými potřebami učení.
Ke katedrále se dostanete pobřežní stezkou (cca 4 km) vedoucí mezi pískem a dunami na jedné straně a
mezi rašelinovými jezery na straně druhé.
Palavas je ideálním místem pro strávení klidnějšího odpočinkového dne. Případně můžete spojit
s návštěvou jiného přímořského městečka: La Grande Motte – viz bod 9.
Doporučený čas odjezdu: 7:30 hod., cca 2,5 hod. jízdy
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12. Pobřeží Středozemního moře:
přírodní rezervace De Camargue + Aigues-Mortes + Saintes-Maries-de-la-Mer + Arles
Aigues-Mortes, město na jihu Francie v departmentu Gard a regionu Languedoc-Roussillon, leží na
západním okraji přírodní rezervace Camargue.
Založení města bývá připisováno Mariu Gaiovi (kolem roku 102 př. n. l.), ale první zmínky o místě zvaném
„Ayga Mortas“/„Mrtvé vody“ pochází až z 10. století.
Město pak bylo založeno v polovině 13. století francouzským králem Ludvíkem IX., který toužil po vlastním
přístavu ve Středozemním moři a vhodné základně pro vojenské akce ve Středomoří. Ostatní přístavy byly
totiž ovládány většinou protifrancouzsky naladěnými hrabaty z Provence.
Z Aigues-Mortes byly vypraveny dvě křižácké výpravy. Roku 1248 se u přístavu shromáždilo na 1500
králových lodí před výpravou do Egypta. Další křižácká výprava roku 1270 byla králi osudná. Opevnění
města dokončili Ludvíkovi nástupci.
Centrum města obepínají masivní pravoúhlé středověké hradby o obvodu 1634 m,
z nichž je daleký výhled do bažin Camargue, kanál řeky Rhône a na mořské pobřeží a saliny.
Dominantou města je věž Tour de Constance z roku 1240, kdysi státní vězení nejdříve pro templáře a
o mnoho let později i pro hugenoty, nyní vyhlídka. Navštívit můžete i zrestaurovaný kostel Église Notre
Dame des Sablons.
kontakt: www.ot-aiguesmortes.fr/en/
Saintes-Maries-de-la-Mer – viz bod 10
Parc Naturel régional de Camargue je přírodní park v oblasti Provence na jižním pobřeží Francie
(departementy Bouches-du-Rhône a Gard). Proslulá oblast mokřadů při pobřeží Středozemního moře hostí
až 400 druhů zvířat včetně plameňáků, býků a koní. Je jednou z nejdůležitějších oblastí svého druhu v
Evropě.
Oblast je chráněná od roku 1970, v roce 1977 pak získala statut biosférické rezervace. V roce 1986 byla
ramsarskou úmluvou označena za mokřad mezinárodního významu.
Rezervace Camargue se rozkládá v největší západoevropské deltě, mezi dvěma rameny řeky Rhôny /Petit
Rhône a Grand Rhône. Na severu sousedí s městem Arles.
Severní část oblasti Camargue tvoří zemědělské půdy, kde se pěstují především obiloviny, vinná réva, ale
také rýže. Jih a střed se vyznačují brakickým solným ekosystémem. Park tedy tvoří unikátní pestrá
mozaika písečných dun, rákosin, brakických jezer, lužních lesů, salin a pastvin ve spojení s mořským
pobřežím.
Slaná či sladká voda je klíčovým prvkem celé oblasti, neboť v podobě jezer, rybníků a mokřadů tvoří téměř
třetinu rozlohy přírodního parku. Velká část vodních ploch vznikla ze slepých říčních ramen. Typická solná
jezera se nazývají étang.
Město Arles (cca 50 000 obyv.), bývalá římská metropole leží na dolním toku řeky Rhôna, cca 40 km
od jejího ústí.
Město založili Řekové z Massilie/Marseille v 6. stol. př.n.l. jako svou obchodní pobočku.
Po dobytí Massilie Caesarem (49 př. n. l.) převzalo Arles hospodářskou i organizační roli. Římské
Arelate/Arles mělo opevnění, síť dlážděných ulic, vynikající akvadukt o délce 75 m, rozvádějící vodu do
kašen, veřejných lázní i soukromých domů a hygienických zařízení, včetně dokonalé kanalizace.
Na cestě z Říma do Hispánie zde stál nejjižnější most přes Rhônu, městem procházela i cesta od
Středozemního moře do severní Galie a dalších oblastí západní Evropy. Kanál, který spojoval Rhônu se
zálivem Fos, přeměnil dosud říční přístav na přístav námořní.
Arelato bylo nazýváno “Řím Galie”. Stalo se prosperujícím střediskem (výroba látek, šperků, zbraní),
velkým trhem s produkty a s výrobky celého tehdejšího civilizovaného světa. Byla zde zřízena mincovna.
Za své sídlo si město zvolil císař Konstantin.
Kolem r. 400 n.l. se stalo sídlem místodržitelství prefektury Galie (zahrnující též provincie Hispánii
a Británii).
- Amfiteátr z 1. stol. př.n.l. patřil k nejstarším v Římské říši s rozměry 136 x 1070 m, ochozy mohly pojmout
až 21 000 diváků. Ze tří pater se zachovala dvě, každé se 60 arkádami. Vysoká zeď kolem arény
naznačuje, že se v ní konávaly zápasy divoké zvěře. Po zániku Římské říše byl přeměněn v pevnost,
renovovat se začal v r. 1925.
- Antické divadlo, stavba z doby císaře Augusta, v průměru 102 m, kapacita až
7 000 diváků. Dnes je zachována jen část ochozu, přeměněná na Rolandovu věž.
- Palais Constantin – zbytky paláce císaře Konstantina, nejrozlehlejší římské lázně.
- Les Alyscamps - jedna z nejznámějších nekropolí od římských dob až do konce středověku. Hřbitov se
stále rozšiřoval, počet hrobů ve třech vrstvách nad sebou narůstal do tisíců, vzniklo zde 17 kostelů a kaplí.
Náhrobky postupně mizely, dnes upoutá zejména platanová alej se dvěma dvojitými řadami sarkofágů.
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Ve středověku bylo město významným církevním střediskem, sídlem arcibiskupa a dějištěm 19 církevních
koncilů. Ve 12. stol. bylo hlavním městem arelatského království, zabíralo Burgundsko a část Provence. Po
germánských a saracénských nájezdech nastal úpadek.
-Église St.Trofime – kostel z 9.stol., později přestavovaný, byl povýšen na katedrálu a v r. 1178 v něm byl
korunován Fridrich I. Barbarossa na arelantského krále. Nejvzácnější je portál, mistrovské dílo
provensálského románského umění, zdobený plastikami posledního soudu. Uvnitř cenné řezby ze
slonoviny z 11. a 12. stol.
-Cloitre St. Trofime - klášter, vyhlášený především nádhernou křížovou chodbou. Bohatá provensálská
plastická výzdoba s velkými sochami a basreliéfy.
Arles a jeho okolí je spojeno se jmény mnoha umělců: s básníky Frédéricem Mistralem a Alphonsem
Daudetem, se skladateli Charlesem - François Gounodem a Georges Bizetem, především s malířem
Vincentem van Goghem, který zde strávil poslední dva roky života a namaloval tu přes 300 pláten.
-Musée d´art Paien – muzeum předkřesťanského umění, instalované ve starém kostele Ste Anne.
-Musée d´art Chrétien – muzeum křesťanského umění ve staré kapli des Jésuites, po Římu má největší
sbírku křesťanských sarkofágů na světě.
-Musée Réattu – muzeum výtvarného umění v budově velkopřevorství řádu maltézských rytířů. Jsou zde
vlámské tapisérie ze 17. stol., díla provensálských malířů, Picassa, Gauguina.
-Museon Arlaten – muzeum provensálského života.
Doporučený čas odjezdu: 7:00 hod.

13. Pobřeží Středozemního moře: Aqualand, Cap d ´Agde
Cca 65 km jihovýchodně od Montpelier se nachází na ploše 3,5 ha v Cap d´Agde centrum vodních sportů.
Typicky rodinné a odpočinkové střediskoí: 14 km pláží, jachtový přístav a vodní park Aqualand.
Můžete si tu pronajmout loďku či šlapadlo, zahrát plážový volejbal.
Aqualand je množstvím zábavních prvků cíleně vybudován na širokou veřejnost. K dispozici je 8 bazénů s
20 dráhami a skluzavkami, jsou zde pláže, relaxační prostory, místo pro hry i opalování.
Otevřeno
V době 10.7. – 27.8.2017: 10:00 – 19:00 hod.
Vstupné 2018
26 EUR/os ve věku 11 – 65 let, 18,50 EUR/dítě 5 - 10 let
kontakt
www.aqualand.fr/cap-d-agde/tarifs/
Doporučený čas odjezdu: 8:00 hod., cca 2 hod. jízdy

14. Ste Eulalie de Cernon
Mezi La kavalérie a Roquefort je okouzlující vesnice Sainte Eulalie de Cernon. Místo bylo osídleno již
v pravěku, o čemž svědčí archeologické pozůstatky. Obec rostla díky administrativnímu vedení
templářských rytířů (1152-1307) a johanitů až do roku 1792, kteří zde podporovali ekonomiku oblasti
a zemědělství: byl vystavěn kostel, hradby, vodní cesty.
Viz: www.ste-eulalie-larzac.com
Reptilarium
Tajemný svět plazů, stovky exemplářů z celého světa!
Larzac
Vstupné 2018: 9 EUR/ dosp., 7 EUR/děti
www.reptilarium-larzac.com/
Vélorail Larzac
Jen 2 km od Sainte Eulalie leží speciální
železniční trasa pro jízdu na drezínách. Během
Jízda na
jízdy budete mít krásný výhled do údolí Cernon,
drezínách
budete projíždět několika tunely a viadukty.
V každé drezíně je místo pro 2 dospělé a 3
děti. Z důvodu bezpečnosti musí být na drezíně
min. 2 dospělí.
Trasy a ceny
kontakt

www.surlesrailsdularzac.com/parcours-c2414
www.surlesrailsdularzac.com/parcours-c2414
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STRAVA A ZÁSOBOVÁNÍ POTRAVINAMI, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Kuchyně

Ustanovte jednu osobu odpovědnou za provoz kuchyně a ke kontrole účelného spotřebování
dodaných potravin. Je vhodné mít v kuchyni někoho, kdo má zkušenosti s přípravou,
zásobováním a vařením pro větší skupinu a umí odhadnout předem spotřebu potravin.

Potraviny

Po příjezdu si zkontrolujte dodané potraviny podle předem zaslaného jídelníčku.
Po příjezdu najdete v kuchyni jídlo na večer a další den.
Trvanlivé potraviny (rýže, čaj, brambory) jsou většinou navezeny na celou dobu pobytu.
Každé 2 - 3 dny budou podle jídelníčku dovezeny na následující 2 - 3 dny. Časně ráno každý
den Vám místní pekař přiveze do domu čerstvé pečivo.
V den, kdy je na jídelníčku ryba (pstruh), dostanete je čerstvé a očištěné ráno. Je třeba, aby
byl v domě někdo, kdo je uloží do ledničky.
Doporučujeme, abyste tzv. základ (tj. chléb, margarín, džem, čaj, káva, cukr, mléko, cornflaky)
vyložili na obslužný stůl v jídelně, ze kterého si každý odebere jen to, co spotřebuje.
Pokud byste plánovali dvoudenní výlet, musíte akci ohlásit 24 hodin předem, abyste mohli
dostat zásobu pečiva na dva dny!
První potraviny pro skupinu, která přijede po vás, jsou do domu přivezeny v den, kdy vaše
skupina odjíždí. Nedovolte účastníkům, zejména dětem, aby cokoliv z připravených potravin
brali!
Není přípustné odvážet nespotřebované potraviny domů. Dostali jste vše, co jste potřebovali,
aniž by někdo počítal vaši spotřebu nebo stanovoval nějaké limity podle počtu účastníků.
Proto vám nevznikl žádný nárok na to, co zbývá.
VŠE, CO NESPOTŘEBUJETE, NASKLÁDEJTE NA KONCI POBYTU DO PŘEPRAVKY A
NECHEJTE V KUCHYNI NEBO PŘEDEJTE ZÁSTUPCI JEKY PŘI PŘEDÁNÍ DOMU.

Návody k použití sporáku a trouby Zannusi
Sporák Zannusi

Trouba Zannusi

1. otočte knoflíkem na " * "
2. držte knoflík stisknutý a zapalte hořák, nejlépe v blízkosti termopojistky
3. pomalu pouštějte a nastavte plamen
1. zmáčkněte malý červený knoflík a přidržte tak dlouho, pokud plamen nehoří
(bez použití zápalky)
2. druhým knoflíkem nastavte požadovanou teplotu

Rozvoz potravin – přídavky
Dodávka
potravin

V den rozvozu potravin připravte pro dovozce místo pro nové potraviny v chladničkách,
mrazničkách a na odkládacích pultech v kuchyni.
Po každé dodávce potraviny zkontrolujte. První sloupec v jídelníčku vyznačuje dny
zahrnuté do příslušného rozvozu potravin.

Přídavky
potravin

Porce masa, ovoce a dezertů jsou dodány podle počtu osob, ostatní potraviny si můžete
přidat podle potřeb skupiny. Přídavky musíte ohlásit nejlépe 2 dny dopředu, abyste je
dostali včas. Ten, kdo je odpovědný za kuchyni, musí tedy hlídat spotřebu a včas zajistit
např. margarin, čaj, kávu apod.
V případě, že potřebujete pro skupinu navíc některé ze základních potravin, kontaktujte
s dostatečným předstihem zástupce Jeky anebo ponechte v kuchyni lístek (němčina,
angličtina) se žádostí o přidání.

Třídění odpadů
V každé evropské zemi se klade velký důraz na separaci odpadů. Od zástupce Jeky zjistěte ihned po příjezdu,
jak je potřeba třídit odpad z kuchyně a kam ho ukládat.
Plynové láhve
Dvě plynové lahve jsou umístěny většinou venku, blízko kuchyně. Jedna se používá, druhá je zásobní. Jakmile
jednu vypotřebujete a vyměníte, ihned nahlašte zástupci Jeky, aby přivezl novou plnou. Pokud výměnu
nenahlásíte, mohla by následující skupina mít problém s nedostatkem plynu na vaření.
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UBYTOVÁNÍ A ÚDRŽBA UBYTOVNY
Ubytování
Šetřete energie - vypínejte světla, vypněte kuchyňská zařízení.
Dům udržujte v čistotě, závady hlaste zástupci Jeky. Rovněž případná poškození na majetku běhěm vašeho
pobytu oznamte ihned zástupci Jeky. Případné výdaje za opravy nebo vyčištění, které vznikly proto, že
nebyla respektována pravidla pro pobyt v JEKA ubytovně, budou vyřízeny buď přímo na místě, nebo
účtovány skupině po ukončení pobytu.
V domě se přezouvejte, boty nechávejte ve vstupní hale či chodbě.
Podlahu ve vstupních částech domu a v kuchyni denně čistěte.
V celém domě je přísný zákaz kouření.
JEKA přikládá velkou důležitost tomu, aby skupiny, které odjíždějí, zanechaly dům naprosto čistý. Každá nová
skupina ráda vstupuje do domu dobře udržovaného a příjemného. Zvláštní pozornost věnujte čistotě zařízení a
vybavení kuchyně.
Závěrečný úklid ubytovny před odjezdem
Všechny
prostory

Posbírat smetí do odpadkových sáčků a odnést do odpovídajících kontejnerů.

Pokoje

Vyčistit nábytek, zejména stoly a skříně.

Vyčistit podlahy a otřít odpadkové koše.

Ověřit stav lůžek. Je-li to možné, opravit osobně případné škody. Dbejte, aby všechny
matrace byly v ochranném povlaku.
Srovnat polštáře a deky.
Pokud jste sami přemístili lůžka, skříně nebo stoly pro osobní pohodlí skupiny, je třeba je dát
na jejich původní místo. To platí především pro skupiny, které jsou ubytovány v několika
ubytovnách a přenášejí kuchyňské nebo jiné věci z jedné ubytovny do druhé.
WC, sprchy

Důkladně vyčistit toalety, baterie, sprchové vaničky, umyvadla, vyprázdnit a umýt koše.

Kuchyň

Sporáky a trouby důkladně vyčistit, včetně spodních záchytných van pod hořáky a dvířek
trouby.
Před odjezdem vyprázdnit a vyčistit ledničku. Nenechat zbytky potravin na nevhodných
místech.
Případné zbytky masa a mražené zeleniny ponechte v mrazáku.
Vyčistit přístroje a uvést do stavu funkčnosti.
Umýt kuchyňskou baterii a nádobí.

Světlo v ubytovně
Dospělí účastníci pobytů si často stěžují na slabé světlo v ložnicích. Ubytovací domy Jeky slouží převážně
skupinám, které tráví večery v rámci společného programu v jídelně. Světlo v ložnicích slouží pouze k přípravě
na spaní. Pokud si chcete před spaním číst, doporučujeme vzít si s sebou lampičku.
Nebezpečí ohně
Přestože JEKA sama zajišťuje nezbytná opatření, považujeme za svoji povinnost upozornit na to, že
ubytovny jsou plné hořlavého materiálu.
Proto vás žádáme, abyste dávali pozor zvláště v kuchyni a dbali na zákaz kouření ve společných ložnicích,
kuchyni a v blízkosti plynových bomb. Ihned po příchodu do ubytovny si ověřte způsob použití hasicích přístrojů
a zajistěte, aby všichni věděli, kudy budovu evakuovat v případě požáru.
Klíče od JEKA objektu
Obvykle se v základnách Jeky klíče nepoužívají, vše zůstává otevřeno a nikdy se nestalo, že by se cokoliv
ztratilo. Pokud nedůvěřujete tomuto systému, můžete si klíč vyžádat od zástupců Jeky proti záloze, ale musíte
se dohodnout na místě, kde budete klíč nechávat při odchodu na výlety, aby byl umožněn přístup do kuchyně
pro dovoz potravin a případnou výměnu plynové lahve.
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KONTAKTY
Kontakty
JEKA CS

K Lomu 889
252 29 Dobřichovice

Tel.
Mobil

+420 257 712 049
+420 602 398 263,
+420 602 215 376
e-mail
info@jekacs.cz
Pokud máte jakýkoliv problém, který se nepodaří vyřešit na místě, volejte nebo
pošlete SMS do kanceláře Jeky-CS do ČR, vyřešíme vaši záležitost telefonicky.

JEKA
kancelář ve Francii

Bureau Le Rozier,
F-12720 Peyrelau

Tel.
Mobil
e-mail

+33 5 65 62 66 73 pevná linka
+33 679 049 705
france.jeka@gmail.com

JEKA
centrála Brusel

Ambiorixsquare 32,
bus 28
1000 Brusel

Tel.
e-mail

+32 2 230 84 55
info@jeka.be

Turistické informační kanceláře / Office de Tourisme / Syndicat d’Initiative
Většina těchto turistických institucí vám zadarmo poskytne brožury, ve kterých najdete chronologický přehled
výstav a turistických akcí, případně plánky výletů v jejich místě a blízkém okolí.
Mende

Adresa:

Place de Foirail - BP 83

Otevřeno

každý den od 9:00 – 20:00 hod., kromě neděle odpoledne

Kontakt

tel: +33 4 66 94 21 10
www.ot-mende.fr, informations@ot-mende.fr

Sainte Enimie
Le Rozier

Adresa:

V objektu obecního úřadu

Kontakt

tel: +33 4 66 48 53 44

Adresa:

Route de Meyrueis - v budově pošty, Le Rozier

Otevřeno

9:30 – 13 hod. + 15 :00 – 18:45 hod.

Kontakt

tel: +33 5 65 62 60 89
www.officedetourisme-gorgesdutarn.com, lerozier@ot-millau.fr

Millau

Rivière-sur-Tarn

Adresa:

Place de Belfroi 1, Millau

Otevřeno

pondělí - neděle, 9:30 -19:00 hod.

Kontakt

tel: +33 5 65 60 02 42, www.ot-millau.fr, contact@ot-millau.fr
www.millau-viaduc-tourisme.fr/pratique/vos-offices-de-tourisme

Adresa:

Maison des Activités, 9 Route de Fontaneilles

Otevřeno

Po – so, 9:30 – 12:30 +14:30 -18:15 hod..

Kontakt

+33 5 65 59 74 28, gorgesdutarn@ot-millau.fr

Další informace o Gorges du Tarn
www.ot-gorgesdutarn.com
www.ot-mende.fr/sejourner/groupes/visites-activites-groupes-lozere
http://ee.france.fr/cs/discover/languedoc-stredozemni-more
http://de.destinationsuddefrance.com/
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LÉKAŘSKÁ POMOC, KRIZOVÁ TEL. ČÍSLA
Lékařská pomoc
Aguessac
Millau
Ste-Enimie

Nemocnice
Millau
Mende
Zubní lékaři
Aguessac
Millau

Dr. Yves Bonal + Dr. Cirouelle Alexandrine
+33 5 65 59 82 80
Dr. Alain Migairou
+33 5 65 60 25 05
Dr. Gérard Cormines
+33 4 66 31 67 30
Lékaři jsou jen v některých obcích, kde má JEKA ubytovací objekty.
K ostatním lékařům je proto nutné dojet autem anebo taxi.
Centre Hospitalier Millau
265 boulevard Achille Souques, Millau
Centre Hospitalier Mende
Avenue du 8 mai 1945, Mende

+33 5 65 59 30 00

Dr. Isabelle Maury
Dr. Philippe-Marie Pilon

+33 5 65 59 70 64
+33 5 65 61 15 95

+33 4 66 49 49 49

Lékárny
V žádné obci, kde jsou JEKA domy, není lékárna!
Lékárny se nacházejí v Aguessac, Millau, Meyrueis a Sainte-Enimie.
Většina lékáren má otevřeno v době 9:00 - 20:00 hod., včetně nedělí a svátků.

Krizová telefonní čísla
Ambulance (SAMU)

112

15 – zdarma z telefonní budky

Policie / Gendarmerie

112

17 – zdarma z telefonní budky

Hasiči / Sapeurs-pompiers

112

18 – zdarma z telefonní budky

Policie / Gendarmerie

Sainte-Enimie

tel. +33 4 66 48 50 03

Le Massegros

tel. +33 4 66 48 80 04

Rivière-sur-Tarn

tel. +33 5 65 59 81 03

Meyrueis

tel. +33 4 66 45 64 55

Telefonování
Kód pro volání ze zahraničí do Francie
Kód volání z Francie do Česka
Volání po Francii
Informace o telefonních číslech
Pro volání na účet volaného
Telefonování na účet volaného do České republiky:
Podrobněji viz. str. 13

+33
+420
číslo je desetimístné a začíná vždy 0
12
je třeba vytočit 13 pro spojení se s operátorem
0800 99 0421
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