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1. ÚVOD

Tématem této diplomové práce je  celistvost i osobitost kraje Centre-Val de 

Loiře. Nabízí se otázka proč právě tento kraj? Důvodů je  hned několik. Jednak autorka 

měla možnost kraj osobně navštívit, což j í  umožnilo poznat atmosféru zdejšího života. 

Návštěva památek a zajímavých míst posílila také její zájem dozvědět se více o zdejší 

oblasti.

Další odpověď se nabízí téměř sama. Při pohledu na mapu Francie je  patrné, že 

tento kraj se nachází v samém srdci Francie, obklopen slavnými sousedy jako jsou Ile 

de France, Normandie, Pays de la Loiře nebo Burgundsko. Tato poloha sama vybízí 

k tomu, aby se zde mísily různé tradice a zvyky. Jedná se tady o naprosto ojedinělou 

možnost získat jakousi miniaturu Francie v celé její rozmanitosti a kráse.

Bez zajímavosti nebylo ani to, že údolí Loiry bylo dlouhou dobu sídlem 

francouzských králů, kteří zde vybudovali mnoho nádherných zámků. V tomto období 

se zdejší kraj stává opravdovým centrem Francie.

Práce je  rozdělena do dvou částí. V první části je  podáván obraz kraje z pohledu 

dějepisného, zeměpisného a kulturně-antropologického. Druhá část je  didaktická. 

Záměrem je  soustředit se zde na nácvik řečové dovednosti samostatného mluveného 

projevu na základě obrazových materiálů týkajících se kraje. Domníváme se totiž, že 

tato řečová dovednost není stále dostatečně zastoupena ve vyučovacích hodinách 

francouzského jazyka.

Cílem této práce tedy není pouhý popis kraje, ale především způsob, jak  získané 

informace co nejzajímavěji využít pro nácvik řečové dovednosti samostatného 

mluveného projevu ve výuce francouzského jazyka.



2. HISTORIE

Na území dnešního kraje Centre se dříve nacházela tři území Orléanais (dnešní 

Loiret, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher), Berry (Cher, Indre) a Touraine (Indre-et-Loire). 

Tato území si v toku času jak pomáhala, tak stála proti sobě. Stmelujícím prvkem byla 

vždy řeka Loira.

2.1. NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ

První zmínky o osídlení pocházejí již z paleolitu asi 2,5 mil.- 10 000 př.n.l.

O způsobu života tehdejších obyvatel víme jen málo. Jisté je, že se jednalo o předky 

druhu Homo sapiens sapiens, kteří přespávali v jeskyních, jako zbraně jim  sloužili 

kamenné mlaty. Živili se tím, že chytali a zabíjeli velká prehistorická zvířata (mamuty, 

nosorožce atd.) Již v této době panoval čilý obchodní ruch. Nejžádanějším zbožím byly 

broušené čepele, které se prodávaly do celé Galie. Ke konci paleolitu dochází ke 

klimatickým změnám. Podnebí se otepluje, což má za následek zánik evropské tundry, 

která je  nahrazena lesy. Tato změna ovlivní i lovce závislé na přesunujících se stádech. 

Ti teď obrací svou pozornost k lesní zvěři.

Ta je  lovena v období mezolitu 10 000- 6000 př.n .1. již  pomocí luků 

a mikrolitů. Změny ve způsobu obživy zřejmě způsobily přechod k usedlejšímu 

způsobu života. Na konci doby kamenné proto hovoříme o tzv. neolitické revoluci 

(6000- 3000 př.n.l.), která znamenala přechod od lovení k zemědělství. První 

podmínkou bylo vykácení a vypáleni lesů, jejichž půda byla osázena. Kromě obdělávání 

půdy se živili chovem dobytka (krávy, prasata).Vyrábějí se i nástroje žňových 

materiálů. Na území kraje to byl zejména křemen, jehož největší naleziště se nacházelo 

v Grand-Pressigny (Indre-et-Loire). Rodové společnosti se začínají sdružovat v kmeny 

a vedou usedlejší život v osadách vesnického typu. Díky sepjetí s přírodou se rozvíjejí 

kultovní představy. S vírou v posmrtný život byly spojeny obřadné pohřby, ke kterým 

na území kraje patřila stavba dolmenů, menhirů a kamenných řad.

Do dnešní doby se dochovalo okolo padesáti památek v každém départementu 

(kromě Cher). Nejzachovalejší jsou megality v oblasti Grotte aux Fées, které měří 

jedenáct metrů a patří mezi nejlépe vypracované z celé Francie. Dalšími oblastmi jsou 

Gennes (menhir de la Madeleine), La Pierre-Fenat, Cholet.
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Doba bronzová 3000- 1100 př. n . 1. a železná 1100- 500 p ř. n . I. umožnily 

díky novým materiálům obyvatelům blahobytnější způsob života. Vznikají kvalitnější 

nástroje a zvyšuje se produktivita práce. Dochází k majetkové a sociální diferenciaci. 

Na území kraje se rozvíjí mohylová kultura. Dnes můžeme její stopy nalézt v Danges de 

Sublaines (Indre-et-Loire), La Ronce à Sainte-Geneviève-des-Bois. Nalezené vzácné 

předměty v hrobech dokazují, že již  tehdy byla kultura na vysoké úrovni. 

Nejrozvinutější oblastí bylo dnešní Berry, zejména díky zpracování železa.

2.2. GALOVÉ

Kolem 7. století př. n. 1. pronikají do západní Evropy Keltové, ti kteří se usadili 

na území Francie se nazývají Galové. Proslavili se nejen svou odvahou v boji, ale 

i výrobou ozdobných předmětů. Kladli velký důraz na náboženský a duchovní život. 

Klaněli se bohyni země a mnoha jiným božstvům, proto také zaujímali kněží- druidové 

ve společnosti významné postavení. Druidové však rozhodovali i v jiných otázkách- 

určovali zákony a zvyky a rozhodovali při sporech. Druidové se prý každoročně 

scházeli na obřadním místě uprostřed Karnutského lesa (poblíž Orléansu). Území kraje 

bylo osídleno různými keltskými kmeny. Turoni se usadili, jak  už název napovídá, 

v dnešním Touraine, Carnutové v Beauce, Biturigové v Berry.

2.3. GALOROMÁNSKÉ OBDOBÍ

K obsazení části území dnešní Francie Římany dochází již od let 125- 124 př. n.

1., kdy byla na území dnešní Provence a jižního Languedoku a Rousillonu založena 

římská provincie Gallia Narbonensis. Celá země přešla pod přímou římskou nadvládu 

teprve po válkách galských (58- 51 př. n. I.), kdy se Césarovi podařilo sjednotit toto 

území.

Po příchodu Římanů byla keltská města přeměněna v římské tábory, později 

ve správní střediska. Změnilo se také uspořádání země. Galie byla rozdělena na Gallia 

Belgica, Gallia Aquitania a Gallia Lugdunensis, kam také spadala většina dnešního 

kraje Centre. Orléansko a část Chartres byly přidruženy ke čtvrté lyonké části s hlavním 

městem Sens, Bourges se stalo hlavním městem prvním Akvitánie, Tours třetí lyonské
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části. V obchodní centra se mění Orléans (Aurelianum) a Chartres, která využívají 

vodní cestu po Loiře.

Invazí germánských kmenů byly však téměř všechny památky z této doby 

zničeny. V Tours se dochovaly zbytky hradeb a amfiteatr. Stopy najdeme dnes také 

v Bourges a v Drevantu, kde se nachází obrovský amfiteatr. Předměty z této doby 

nalezneme ve sbírkách muzea v Orléansu.

2.4. GERMÁNSKÁ INVAZE

Její příčinou byl vpád Hunů do Evropy po roce 370, který vyvolal stěhování 

národů. Na území Galie vstoupili Vizigoti (oblast jižní Galie, kde založili království) 

a Frankové. V boji s Franky roku 507 byli Vizigoti zatlačeni do Španělska. V Galii 

nedošlo však k násilné okupaci, nýbrž Frankové se postupně asimilovali s místním 

obyvatelstvem. Vůdce Franků Chlodvík sjednotil franské kmeny a vyhnal Bretonce 

z oblasti okolo Blois. Přestoupením ke katolickému náboženství svých poddaných, které 

bylo na tomto území již  pevně zakořeněno, získal podporu duchovenstva a stal se 

ochráncem křesťanů.

Po smrti Chlodvíka si jeden z jeho synů, Chlodomir, zvolil za sídlo své říše 

Orléans. V této době také vzkvétaly kláštery (Micy, Ferrières en Gatinais, Saint-Benoit). 

Za zaznamenání událostí z doby Merovejovců vděčíme biskupovi Grégoirovi z Tours, 

který je  zapsal do svého díla Histoire des Francs 573-594.

2.5. KARLOVCI

Úpadek moci Merovejovců, vedl k nástupu nové dynastie, vzešlé z původních 

majordomů- Karlovců. Nejvýznamnějším členem byl Karel Veliký, ten se po smrti 

svého otce dělil o vládu se svým bratrem Karlomanem. Když Karloman zemřel, bylo 

jeho hlavním úkolem ochránit hranice říše a obnovit její jednotu. Postupně však 

dosahuje takových úspěchů, že začíná dobývat nová území (tažení v Itálii proti 

Langobardům, tažení proti Bavorům a Sasům).

Ve vnitřní politice se snažil zejména sjednotit svou obrovskou říši a nastolit v ní 

jednotnou správu. Podporoval také církev, která byla jeho oporou. Roku 800 ho papež
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Lev III. korunoval císařem, čímž Karel prokázal svou moc a potvrdil svoje postavení 

ochránce všech křesťanů.

Karel Veliký byl velkým milovníkem věd a umění. Na svém dvoře v Cáchách 

shromáždil významné učence a umělce. Jedním z nejznámějších byl mnich Alcuin, ten 

se zasloužil o vytvoření skupiny mnichů v Cormery (v blízkosti Tours), která se 

zabývala studiem křesťanských a antických textů pod vedením Benoit z Aniane. Měla 

však za úkol i reformu písma, jejíž dokladem jsou rukopisy z tourské školy.

Po smrti Karla Velikého se jeho nástupcem stal Ludvík zvaný Pobožný, který 

vládl do roku 840. Původně chtěl Ludvík ustanovit vládcem říše pouze nejstaršího syna 

Lothara, proti tomu se však postavili ostatní synové Karel Holý a Ludvík. Ti spolu 

následně roku 842 uzavírají tzv. Štrasburskou přísahu, která je  zavazuje k vzájemné 

pomoci v boji proti Lotharovi. Nakonec je  říše definitivně rozdělena Verdunskou 

smlouvou (843), podle které Lothar získává Itálii a na ni navazující území mezi 

královstvími obou jeho bratrů, Ludvík získal východní část říše a Karlu Holému 

připadla západní část, tedy území dnešní Francie.

2.6. NORMANSKÁ INVAZE

V polovině 9.st. vpadli na území dnešního kraje Cetre Normané, kteří vyplenili 

Orléans, Blois, Tours a také klášter v Saint-Benoit-sur-Loire, což způsobilo útěk 

mnichů z kraje. Část z nich se uchýlila do Auvergne a Burgundska. Poté co se Karlovi 

Holému podařilo získat pomoc svých vazalů, nebezpečí opadlo a pomalu se obnovoval 

klášterní život a mniši se vraceli na území kraje. Zato, že normanské nebezpečí bylo 

zažehnáno vděčíme zejména knížeti Robertovi, zvanému Silný. Z jeho krve pocházel 

Hugo Kapet, zakladatel dynastie Kapetovců, která po smrti posledního z Karlovců 

nastoupila na trůn (v roce 987).

2.7. PŘÍMÍ KAPETOVCI (987-1328)

V širším slova smyslu bychom mohli říci, že Kapetovci vládli ve Francii od roku 

987 až do roku 1848, protože dynastie z Valois, stejně jako Bourboni patří mezi 

nepřímé Kapetovce. Název Kapetovci se začíná používat až od 12.st., do této doby se 

užívá pojem Robertovci, podle zakladatele Roberta Silného.
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Panství Kapetovců zahrnovalo orléanské, pařížské knížectví a knížectví 

ďÉtampes. Orléans bylo jedno z hlavních měst království. Sám Hugo Kapet zde často 

pobýval. Ostatní území patřilo pánům, kteří byli mocnější než král. Mezi ně patřil např. 

kníže z Blois a Tours,Thibaud le Tricheur. Jeho vnuk Eudes II. sváděl boje s knížaty 

z Anjou o Touraine. Eudesovi patřili Chinon a Saumur, anjouským knížatům Langeais 

a Amboise. Roku 940, Eudes svůj boj prohrál a Tours ztratil, ale stále zůstal knížetem 

z Blois, Chartres a Champagne. Byl dokonce kandidátem na královskou korunu, ale 

roku 1037 zahynul v bitvě. Tento dlouhodobý boj obou rodů zanechal v kraji své stopy. 

Byly zde vybudovány strážní věže, zlepšena obrana země.

Po smrti Hugo Kapeta, nastoupil na trůn roku 996 Robert II., který založil 

solemeský klášter. Následovalo zakládání dalších klášterů- roku 1040 byl založen 

benediktský klášter vTrinité Geoffroiem Martelem. Královská moc zůstávala i nadále 

slabá vůči ostatním velkým knížectvím, na vlastním území se jí  však díky spolupráci 

s církví dařilo omezovat lokální moc feudálních pánů.

I za vlády Filipa I. (1060-1108) dochází k upevnění královské moci na vlastním 

území, v evropském měřítku však nehrají první Kapetovci důležitou roli. Slabý Filip 

nedokáže zabránit svému vazalovi Vilému Dobyvateli, vévodovi z Normandie, aby se 

stal roku 1066 anglickým králem.

V době Ludvíka VI. (1108-1 137) a jeho syna Ludvíka VII. (1137-1180), je 

velmi důležitou postavou na královském dvoře opat Suger ze Saint-Denis, díky němuž 

byla posílena moc církve a podpořeno zakládání měst. Tímto způsobem dosahovala 

královská moc stále větší vážnosti. V tomto období dochází také k poslednímu 

rozmachu domu z Blois, když se roku 1135 Etienne de Blois, potomek Viléma 

Dobyvatele, stává anglickým králem. Roku 1152 je  vystřídán Jindřichem II. 

Plantagenetem, který byl rovněž potomkem Viléma Dobyvatele. Ten získal pro svou 

milenku Aliénoru Akvitánskou část Berry, které připojila k již  k získané půdě 

v Touraine a Vendóme. Knížectví Blois tedy tvořilo jakousi hráz mezi nově získanou 

půdou anglického krále a územím francouzské koruny, ke které patřily Orléansko 

a vikomství Bourges.

Syn Ludvíka VII, Filip II. August (1180-1223), upevňuje moc Kapetovců 

a ukončuje samostatnou politiku jednotlivých knížat. Jeho nejdůležitějším cílem je 

zničit
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anjouskou říši , která byla spojena s Anglií, a vyhnat dynastii Plantagenetů z Francie. 

Díky tomu se dostává roku 1194 do sporu s Richardem Lvím Srdcem. Poté co ale jeho 

sok umírá, získává vítězný Filip toto území zpět pro francouzskou korunu. Nový 

anglický král Jan Bezzemek se sice pokouší o jeho znovunabytí, je  ale v bitvě 

u Bouvines poražen. Smlouvou zChinonu (1214) je  definitivně ztvrzeno, že Francie 

získává zpět Berry, Touraine a zároveň i Maine a Anjou.

Po krátkém střídání vlád nastoupil na trůn Ludvík IX, Zbožný (1226 1270), 

který byl v celé Evropě velmi uznávanou osobností nejen pro svou zbožnost, ale 

především pro znovunastolení morálních hodnot a víry ve spravedlnost. Jako 

přesvědčený křesťan se Ludvík účastnil křížových výprav, při jedné z nich však upadl 

do zajetí, díky vysokému výkupnému se ho však podařilo osvobodit. Další výprava se 

mu už ale stala osudnou, zemřel v Tunisu.

Za vlády Filipa IV., Sličného (1285-1314) dochází k obnovení sporu s Anglií 

v letech 1294-1297.Ve vnitřní politice násilnými opatřeními omezil moc Židů 

a Templářského řádu, dokonce ve jménu potřeb státu zabavil většinu jejich majetku. 

Toto počínání vede k Filipovu sporu s církví. Papež Bonifác VIII. a jeho nástupce 

Benedikt XI. neuspěli při pokusech omezit Filipovu moc. Poté co byl papežem zvolen 

Francouz- Klemenc V., bylo sídlo papežů přesunuto do Avignonu. Také jeho nástupci 

Jan XXII., Benedikt XII., Klemens VI., Innozenz VI. a Urban V. zde sídlili. Přesun 

papežů do Francie vedl k velké krizi uvnitř katolické církve, neboť ve letech 1378-1417 

vládli dva papežové, jeden v Římě a jeden v Avignonu.

2.8. DYNASTIE Z VALOIS (1328-1589)

Po vymření přímé dynastie Kapetovců byl zvolen francouzským králem Filip 

VI. z rodu Valois. Proti tomu však vznesl námitku anglický král Eduard III., který byl 

vnukem Filipa IV. a tedy přímým následníkem. Tento spor byl příčinou tzv. Stoleté 

války (1337-1453). Ve válce zpočátku vítězila Anglie. Francie utpěla několik porážek, 

mezi nejvýznamnější z nich patří bitva u Kresčaku (1346) a u Maupertuis (1356), kde se 

dokonce francouzský král dostal do zajetí. Poté co se následníkovi trůnu, pozdějšímu 

Karlu V., podařilo potlačit povstání v Paříži a rolníků v severní Francii (Jacquerie), 

mohla být podepsána smlouva o příměří (smlouva z Brétigny roku 1360).
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Po smrti Karla V., nastupuje na trůn teprve dvanáctiletý K arel V I.(1380-1422). 

Jsou to však jeho vlivní strýcové- vévodové z Berry, Anjou a Burgundska, kteří 

vládnou. Jejich vláda však vedla pouze k vyprázdnění státní pokladny. Po svatbě 

s bavorskou princeznou Isabelou se objevují u Karla příznaky duševní choroby. To 

vede k rivalitě mezi vévodou Burgundským (strýc krále) a vévodou z Orléansu (bratr 

krále), jejich spor vyústí v občanskou válku, do které se roku 1415 zapojil i anglický 

král Jindřich V. Ten také zapříčinil porážku přívrženců vévody z Orléansu 

u Azincourtu. Královna i Burgunďané přešli na stranu Angličanů a Isabela prohlásila 

sama svého syna Karla VII. za nemanželského. Poté co se Jindřich V. oženil s dcerou 

Karla VI., bylo francouzskou královnou Isabelou uznáno jeho právo na francouzský 

trůn. S tím samozřejmě nesouhlasil K arel VII. (1422-1461), který byl přímým 

potomkem. Jeho situace se ještě ztížila, když kníže Jan z Bedfordu získal pro Jindřicha 

V. četná území v severní Francii. Právě v této zoufalé situaci mu nabídla pomocnou 

ruku, hrdinka stoleté války, Johanka z Arku. Svým božským posláním a bojovností 

dovedla francouzské oddíly k vítězství u Orléansu, čímž způsobila obrat ve válce. Proti 

francouzskému entuziasmu již nenašli Angličané zbraň a museli se vzdát myšlenky na 

ovládnutí Francie.

Z pohledu kraje Centre je  stoletá válka zajímavá zejména tím, že Karel VII. 

(1422-1461) si roku 1427 zvolil za sídlo Chinon. Následujícího roku zde sjednotil 

generální stavy, které se zasloužily o obranu Orléansu obléhaného Angličany. Právě zde 

ho poprvé navštívila Johanka z Arku. Když vstoupila do nádherně osvětleného paláce 

plného služebných, nenechala se zmást královským šatem, který si oblékl jeden ze 

služebných a ihned krále poznala. Přistoupila k němu a poklekla před ním se slovy, že 

Bůh ji posílá, aby mu pomohla stát se francouzským králem, neboť on je  synem krále 

a pravým následníkem. Jeden ze svědků toto setkání popsal: „ J'étais moi-même présent 

à la ville et au château de Chinon [le 9 mars 1429], et je  l'ai vue quand elle s'est 

présentée devant la majesté royale en grande humilité et simplicité, cette pauvre petite 

bergerette. “1

Král Johance uvěřil její božské poslání a svěřil jí vojsko, aby vyplnila svůj úkol. 

Johanka opouští 20. dubna 1429 Chinon a vydává se směrem k Orléansu, který je  

obléhán Angličany. Pouze s malou armádou vstoupí do města, přesto vezme útokem

1 Babonaux, Yves, Les Pays de Loire, l ère édition Paris, Larousse, 1973, p. 29



anglické pevnosti a osvobodí město (8. května 1429). Prchající Angličané jsou dále 

pronásledováni a poraženi v Jargeau , Beauce a Patay. 1. července 1429 opouští 

Johanka území dnešního kraje, aby doprovodila krále při jeho korunovaci a pomazání 

v Remeši.

2.9. RENESANCE

Sedm let po ukončení stoleté války se králem Francie stává Ludvík XI. (1461- 

1483), narozený v Bourges. Roku 1463 zde zakládá univerzitu, kde studoval mezi 

jinými i Jan Kalvín, jehož myšlenky se zde rychle rozšířily.

Během vlády Ludvíka XI. i jeho nástupců dochází k upevnění královské moci 

a ke sjednocení správy. Ve vnější politice je  to zejména boj proti narůstající moci 

Habsburků. Důsledkem toho jsou italské války v letech 1494-1515 a 1515-1559, které 

měly však vedle válečných ztrát i pozitivní dopad. Díky nim se do Francie dostávají 

myšlenky humanismu a renesance, jim iž byli francouzští králové naprosto fascinováni. 

Po dlouhých letech války a života v temných a studených pevnostech, zatoužili po 

pohodlí a přepychu. Okouzleni krásou údolí Loiry, rozhodnou se zde vybudovat své 

paláce. Toto období patří k nejvýznamnějším v dějinách kraje, neboť se k němu upínají 

zraky celé Francie. Údolí Loiry učarovalo králům jednak proto, že přítomnost řeky 

přinášela mnohé výhody- chránila je  před nebezpečím, pomáhala rozvoji obchodu (na 

březích řeky vznikaly přístavy), dále zde bylo příznivé podnebí a lesy plné zvěře. 

Renesance byla zlatým obdobím pro zámky na Loiře, i když některé z nich vznikly již 

dříve nebo naopak byla jejich podoba později pozměněna. Důležitým okamžikem byl

28. květen 1418, kdy Tanguy de Chatel, věrný poddaný krále odvezl patnáctiletého 

následníka trůnu (pozdějšího Karla VII.) z Paříže zaplavené vojsky Burgunďanů do 

bezpečí zámku Chinon. Po celá staletí se pak královský dvůr přesouval na břehy řeky.

Karel VII. (1422-1461) nechal v renesančním duchu zrekonstruovat 

své komnaty na zámcích Guerche-sur-Creuse, Montsoreau a Loches nebo na zámcích 

Plessis-Bourré, Ussé, Langeais vybudovaných Ludvíkem XI. (1461-1483). Zajímavý je  

zde přechod mezi středověkem a renesancí. Zámky vypadají na první pohled jako 

pevnosti, ale uvnitř již  jsou přepychově zařízené komnaty.

Jako první větší popud pro příchod renesance se však datuje rok 1496, kdy se 

král Karel VIII. (1483-1498) vrátil z italských válek. Oslněn paláci v Miláně, přivedl
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do Francie architekty, řezbáře, zahradníky, umělce. Kromě toho sem přiváží také řadu 

cenných předmětů. Jeho rodný zámek Amboise je  přestavěn v novém stylu. Při oslavě 

dokončení jeho oprav se však král vstupující na oslavy udeřil o architráv vchodu. 

Oslavy sledoval, ale po jejich ukončení upadl do kómatu a zemřel. Jeho manželka Anna 

Bretaňská se provdá za jeho nástupce Ludvíka z Orleansu (Ludvík XII.) (1498-1515) 

a stává se tak podruhé královnou Francie. Ludvík pokračoval v jeho snaze, důkazem 

jsou jeho komnaty v Amboise a jeho křídlo na zámku v Blois. Za jeho vlády se Orléans 

stává důležitým intelektuálním centrem. Pět let studoval na zdejší univerzitě i Jan 

Kalvín.

Významnou osobností této doby je  bezesporu František I. (1515-1547). Narodil 

se roku 1494 v Cognacu jako syn Karla z Angouléme a Louisy Savojské. Ještě jako dítě 

je  zasnouben s dcerou krále Ludvíka XII. František se poté usazuje se svou matkou 

a sestrou na zámku v Amboise, kde získává vojenské a literární vzdělání. Seznamuje se 

s italskými básníky a hlavně s rytířskými romány. Ve věku jednadvaceti let nastupuje na 

trůn. V zahraniční politice byl jeho největším sokem Karel V., proti kterému bojoval, 

roku 1539 ho však pozval na Amboise a na Chambord, jejichž krásou byl Karel 

ohromen, možná i proto zde roku 1544 podepsali příměří.

František byl nazýván otcem umění a literatury. Obdivoval dílo Rabelaise, 

pocházejícího zTouraine, do Francie na jeho popud přichází Léonardo da Vinci, aby 

rekonstruoval zámek Romorantin. Léonardo se usazuje ve venkovském sídle Le Clos- 

Lucé, kde také roku 1519 umírá.

František neboli poslední rytířský král se velmi silně zapsal do dějin kraje. 

Vybudoval zde největší ze zámků na Loiře- Chambord a nechal přestavět Azay-le- 

Rideau a Blois v královské rezidence.

2.10. NÁBOŽENSKÉ VÁLKY (1562-1598)

Ačkoliv protestanti byli ve Francii vždy spíše menšinou, měly náboženské války 

velký význam. K protestantskému vyznání se totiž hlásila vlivná šlechta a také někteří 

bohatí měšťané. Již v době Jindřicha II. (1519- 1559) rostl počet protestantů, zejména 

na jihu země. Jindřich jim  však vyhlásil boj a tvrdě je  pronásledoval.

Jinřich II. byl synem Františka 1. jeho dětství bylo poznamenáno čtyřmi roky ve 

španělském zajetí. Již ve svých patnácti letech potkává svou životní lásku Dianě de
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Poitiers, na kterou nezapomíná ani po svatbě s Kateřinou Medicejskou, a nechává pro 

ni vystavět zámek v Anet. V jeho lásce mu nebrání ani velký věkový rozdíl (Dianě byla 

téměř o dvacet let starší). Po Jindřichově smrti se ale jeho milenka dostává do 

osamocení a je  donucena Kateřinou Medicejskou opustit zámek Chenonceau a přesídlit 

na nevlídný hrad Chinon.

Mladý král František II. (1559-1560) není schopen čelit katolickým 

vévodovům de Guise, kteří soustřeďují moc a tvrdě potírají jiné náboženství. Po smrti 

Františka II. přejímá vládu Kateřina Medicejská, která se zpočátku pokoušela 

o smíření. Dokonce provdala svou dceru za protestanta Jindřicha Navarského, ale ani 

ona nedokázala zabránit osmi náboženským válkám, které vyvrcholily Bárto lom ějskou 

nocí, při které zahynuly stovky hugenotů.

Pozice Jindřicha 111.(1574-1589) byla nelehká. Problémem byl stále vzrůstající 

nástup moci vévodů de Guise, proto se rozhodl je  odstranit. To však vyvolalo bouři 

odporu a Jindřich byl sám zavražděn.

Za náboženských válek došlo k vyplenění kláštera Saint-Benoit-sur-Loire. Troo, 

Bourges, Beaugency se přeměnili v bojiště. Jindřich III. svolal roku 1576 do Blois 

generální stavy, které se zde usnesly na nutnosti potlačit protestantské náboženství. 

O dvanáct let později, Jindřich de Guise, který stál v čele katolické ligy přinutil krále, 

aby generální stavy svolal po druhé. Král, který si již  nevěděl rady, jak  omezit moc 

svého rivala, ho nechal přímo v zámku Blois zavraždit.

2.11. DYNASTIE BOURBONŮ (1589-1792)

Po zavraždění Jindřicha III. se oprávněným nástupcem na trůn stává Jindřich 

IV. Navarský (1589-1610), ten je však jako vůdce protestantů pro katolickou část 

země nepřijatelný. Proto se Jindřich rozhodne konvertovat ke katolicismu, aby se mohl 

stát králem. Přesto náboženské války neustále pokračují, jejich definitivní ukončení 

znamenal až Edikt Nantský, vydaný Jindřichem Navarským, který znamenal 

zrovnoprávnění náboženství a zároveň přiznával protestantům mnohá práva.

V zahraniční politice byli jeho největšími protivníky Habsburkové, proto také 

podporoval protestantská knížata v říši. Přestože se Jindřich snažil ukazovat jako dobrý 

katolík, byl nakonec pro svou podporu protestantů roku 1610 zavražděn. Jindřich si za 

své sídlo zvolil Paříž, tím se uzavírá královské období údolí Loiry. Významnými

11



událostmi, které spojují kraj a dobu Jindřicha IV. Navarského je  věnování města 

Vendóme synovi Jindřicha IV a koupě zámku Sully-sur-Loire Maxmiliánem de 

Béthune, ministrem Jindřicha IV., kterého král povýšil na vévodu ze Sully a ten 

vstoupil pod tímto jménem do dějin. Proslavil se zejména svým válečným uměním, ale 

vyznal se i ve finančnictví a ve správě. Na sklonku svého života zde píše svoje paměti 

„Sages et royales économies d 'É tať‘, protože se obává přílišné zvědavosti, nechává je 

tisknout přímo na zámku.

Následníkovi trůnu Ludvíku XIII. (1610-1643) bylo po zavraždění Jindřicha 

IV. pouze devět let, vládu za něj tedy přebírá jeho matka Marie Medicejská. Jakmile se 

však Ludvík XIII. stává plnoletým a ujímá se moci, vyhání matku od dvora. Ludvík 

bojuje zejména proti královské opozici a protestantům, kteří ohrožují jednotu země. 

Roku 1624 povolává Ludvík kardinála A.-J. du Plessis de Richelieu do státní rady. Ten 

se postupně stává nejmocnějším mužem království. Ve vnitřní politice se snaží omezit 

moc protestantů, ve vnější politice však stojí během třicetileté války na jejich straně, 

aby omezil moc Habsburků. Ludvík XIII. se do dějin kraje zapsal tím, že vyhostil na 

zámek Blois svoji matku Marii Medicejskou. Po dvou letech strávených ve „zlaté kleci“ 

se Marii podařilo uniknout pomocí lana. Po tomto hrdinském činu se syn se svou 

matkou smířil. Roku 1626 věnoval vévodství Blois svému bratru Gastonovi z Orléansu, 

kterého chtěl odstranit od dvora. Gaston měl s Blois velkolepé plány, k jejichž realizaci 

si přizval architekta Mansarta. Ale po narození Ludvíka XIV. jeho šance na královský 

trůn pohasla a tím se také zastavil přísun financí, což ho donutila se svých plánů vzdát. 

Když Ludvík XIII. roku 1643 umírá, je  jeho nejstaršímu synovi Ludvíku XIV. (1643- 

1715) teprve pět let. Formálně místo něj vládne jeho matka, královna Anna, avšak 

hlavní slovo má kardinál Mazarin. Ten se snaží navázat na politiku kardinála Richelieu, 

ale jeho pozice je  nelehká, protože Francie je  po třicetileté válce finančně vyčerpána, 

a tak naráží na odpor. Proti němu se začíná formovat vnitropolitický odpor tzv. Fronde, 

který ho nakonec donutí uchýlit se do exilu. Kardinál Mazarin, královna Anna i malý 

Ludvík XIV. si vybírají město Gien, aby unikli před rozbouřenou Paříží.

V kraji byl vůdcem odporu Jindřich II. de Bourbon-Condé na zámku Montrond. 

Zámek byl však dobyt a přitom zničena i mohutná věž v Bourges.

10. března 1661 přebírá moc Ludvík XIV., za jehož vlády vrcholí absolutismus 

ve Francii. Vnitropoliticky byla v této době důležitá Colbertova finanční reforma, jejíž 

cílem bylo získat pro královský dvůr co nejvíce financí. Ludvík tvrdě prosazoval
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jednotné státní náboženství, proto roku 1685 zrušil Edikt Nantský, což vyvolalo únik 

hugenotů z kraje a vedlo k ekonomickému úpadku. Ve vnější politice chtěl zejména šířit 

slávu Francie, tzn. omezit moc Španělska a císaře ve Vídni. Jeho výbojné války byly 

sice zpočátku úspěšné (získal pro Francii Franche-Comté, města Lille a Freiburg im 

Breisgau), ale později narazily na odpor zejména Anglie a Svaté říše římské. Byly také 

velice nákladné, proto není divu, že když k tomu přibyla i špatná úroda, byl kraj na prahu 

bankrotu.

Jeho vláda však kraji přeci jen něco přinesla, pomáhala totiž rozvoji umění 

a věd. V této době době píše Molière na Chambordu své hry „Monsieur de 

Pourceaugnac“ a „le Bourgeois Gentilhomme“ .

Za vlády Ludvíka XV. (1715-1774) se mladý Voltaire uchyluje k vévodovi ze 

Sully, protože jeho myšlenky jsou v Paříži pro krále příliš nebezpečné.

2.12. FRANCOUZSKÁ REVOLUCE A PRVNÍ CÍSAŘSTVÍ

Francouzská revoluce začala dobytím symbolu královské moci, Bastilly, 

14. července 1789 pařížským lidem. Z Paříže se revoluce rychle rozšířila po celé 

Francii. V kraji začaly být pleněny zámky a sídla šlechty. Dochází k bitkám mezi 

revolucionáři a monarchisty.

Za vlády Napoleona se na zámku Valençay usazuje jeho ministerský předseda 

Talleyrande. Napoleon mu prý doslova řekl: „ Pane Talleyrande, přeji si, abyste koupil 

krásné sídlo, kde byste mohl přijímat diplomatické sbory a zahraniční hosty 

akreditované v Paříži.“2 Talleyrande zámek přetvořil v novém stylu. V letech 1808- 

1814 se ho však musel vzdát ve prospěch španělského krále Ferdinanda VIL, který se 

sem uchýlil do exilu. Poté ho však znovu získává Talleyrande, který ho nechává 

zrenovovat.

2.13. OBDOBÍ PO NAPOLEONSKÝCH VÁLKÁCH A DRUHÁ REPUBLIKA 

(1815- 1852)

Jakmile byla znovu nastolena vláda dynastie Bourbonů, vystupuje proti ní hned 

dvojí opozice: republikánská a konstituční. Po spáchání atentátu na následníka trůnu

2 Pozzoli, Milena Ecole, Zámky na Loiře, 1.vydání Itálie, Slovart, 2003, str. 22
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vévodu de Berry, byly však všechny pokusy o vzpouru potlačeny. Také vláda Karla X. 

přinesla nepokoje, z čehož těžil vůdce souběžné orleánské linie rodiny Ludvík Filip.

V této době dochází k urychlení rozvoje průmyslové revoluce. Výstavba 

komunikací z první poloviny 19.st. (kanál Berry, prodloužení železnice Paříž-Orléans až 

k Bourges) umožnila rozvoj průmyslu. Krajovou specialitou se stává výroba porcelánu 

v Berry, kterou umožnila naleziště ve Foěcy a výroba zbraní v Bourges.

2.14. DRUHÉ CÍSAŘSTVÍ (1852-1870)

V době prusko- francouzské války probíhaly menší boje i na území kraje. Roku 

1870 nocoval na zámku Azay-le-Rideau pruský princ Frédéric-Charles, jednoho dne ale 

spadl na stůl, u kterého princ večeřel, obrovský lustr. Princ se domníval, že se jedná 

o atentát a chtěl zámek srovnat se zemí.

2.15. PRVNÍ A DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA

Vypuknutí první světové války nebylo otázkou aktuálního vývoje, ale celkového 

utváření mocensko-politických vztahů od 70. let 19.století. Válka měla splnit především 

touhu Německa po mocenském postavení. Součástí těchto představ byly i anekční 

požadavky vůči Belgii a Francii. Ta naopak toužila po navrácení Alsaska a Lotrinska. 

Válka zpočátku probíhala útočně, poté co se ale Němcům nezdařil plán bleskové války, 

přešel boj do zákopové fáze. Revoluce v Rusku usnadnila Němcům situaci na východní 

frontě, proto přenesli prakticky veškerý tlak na západní frontu. Od března do července 

1918 probíhal poslední německý útok ve Francii, skončil však nezdarem, v srpnu 

spojenci odpověděli protiofenzívou, jež donutila 11. listopadu 1918 německou stranu 

přijmout podmínky příměří.

Během první světové války probíhaly některé boje i na území kraje. Tours se 

stává v této době hlavním centrem oddílů americké armády.

Poválečnou stagnaci Francie nezastavily ani tvrdé požadavky, které si kladla na 

konferenci ve Versailles. Výsledkem stagnace byla politika strachu a ústupků. Pravice 

byla poznamenána fašistickými ideologiemi, levice se sešla roku 1920 na 

Socialistickém kongresu v Tours, kde vznikla promoskevská Komunistická strana držící 

se přísně bolševické linie. Roku 1936 si konečně levice plní svůj sen a dostává se
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k moci. Je vedena Léonem Blumem, který vytvořil levicovou vládu Lidové fronty. 

Napjatá mezinárodní situace však brání širším reformám a přivádí k moci opět pravici 

vedenou Edouardem Daladierem.

Do druhé světové války vstupuje Francie v září 1939 po napadení Polska. Staří 

generálové očekávali zákopovou válku, místo toho se ale octli tváří v tvář bleskové 

válce. Francie byla rozdělena na dvě části: tu severní (včetně kraje) okupovaly německé 

jednotky, na jihu zřídil Pétain tzv. Francouzský stát, jehož hlavním městem se staly 

lázně Vichy.

Tours v této době poskytlo azyl francouzské vládě prchající z Paříže před 

Němci. Roku 1940 byla bombardována města Orléans a Tours, přitom byla zničena řada 

starých domů. Němcům napomáhalo i to, že v tomto roce byla Loira nejmělčí 

a toho se snažily využít německé tanky. Spojenecké bombardování zničilo další budovy, 

ale poválečná rekonstrukce pomohla smazat stopy.
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3. SOUČASNOST

3.1. GEOGRAFICKÁ SITUACE

Kraj Centre se nachází ve středu Francie. Sousedí na východě s Burgundskem, 

na severovýchodě s Ile de France, na severozápadě s Horní Normandií, s Dolní 

Normandií, na západě s Pays de la Loire, na jihozápadě s Poitou-Charentes, na jihu 

s Limousinem a s Auvergne. Zaujímá rozlohu 39 536 km2, která je  přibližně srovnatelná 

s velikostí Belgie. Tato rozloha tvoří asi 7% celkového území Francie. Je členěn do šesti 

départementů Cher, Eure- et- Loir, Indre, Indre- et- Loire, Loir- et- Cher a Loiret.

3.1.1. Povrch

Povrch je  velmi rozmanitý. Převažují roviny, nejvyšší vrchol Fragne se nachází 

v départementů l'Indre a měří 459m. Čtvrtina území je  pokryta lesy (přibližně 

900 OOOha). Jednotlivé oblasti se od sebe vzájemně odlišují jak z hlediska vzniku, tak 

z hlediska podloží. Pro přehlednost lze rozdělit kraj do šesti částí:

Beauce, které se nachází na severovýchodě départementů Loiret, na severu 

départmentu Loir-et-Cher a z velké části départementů Eure- et-Loir. Vyznačuje se 

rozlehlými jednolitými planinami vápencového původu s bohatou svrchní vrstvou 

hlinité půdy, které se využívají hlavně k pěstování obilnin. I přes prosperitu je  tu 

nejvyšší počet sebevražd z celé Francie, možná kvůli ubíjející jednotvárnosti zdějších 

plání.

Sologne a Orléanský les (la Forêt d'Orléans) jsou oblasti ležící přibližně ve 

středu kraje Centre. Představují oblast, ve které se rozptýlily usazeniny pocházející 

z Francouzského středohoří. Na místě, kde dnes protéká Loira se kdysi vyhloubila 

kotlina,ve které se ukládal vápenec. Poté co však kotlina vyschla, vše bylo zaplaveno 

těmito usazeninami, které se rozprostřely a pokryly území. Sologne má svoji osobitou 

krásu, je  to rovina s mnoha lesy a vřesovišti. Nadmořská výška nepřesahuje 120m. Půda 

je  tvořena směsí písku a jílu, která je  uložena ve vrstvách od pěti do šedesáti metrů. 

Jestliže jsou vrstvy příliš silné, stávají se neprostupné, voda se shromažduje a tvoří
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jezera. Tato půda prospívá zejména lesům. Důkazem toho je  Orléanský les- patřící 

k nejrozsáhlejším lesům Francie. Právě v této oblasti můžeme nalézt rozmanité druhy 

rostlin (prvosenky, hyacinty) a zvířat (srnce, laně, divoká prasata). Nádherná příroda je 

důvodem, proč je  tato oblast častým cílem turistů, ale i lovců.

Champagne berrichone se rozprostírá jako velká mýtina mezi lesy, které 

pokrývaly a pokrývají zčásti Francouzského středohoří, Nivernais, Morvan, Tours. 

Právě uprostřed této oblasti se nacházelo historické Berry (od Gien sur la Loiře po 

Argenton sur la Creuse). Tato oblast slouží dnes hlavně k pěstování obilí a k chovu 

dobytka.

Brenne je  oblast na jihozápadě kraje. Zde se střídají kotliny, tvořené naprosto 

voděodolnou zemí, které člověk z převážné části přetvořil v rybníky.

Touratne, které se nachází na západě kraje. Tato oblast nazývaná „zahradou 

Francie“ se zdá na první pohled jednotvárná svými křídovými pláněmi, avšak ve 

skutečnosti není různorodější kraj. Za tuto různorodost vděčí zejmena svému vzniku. Na 

severu oblasti se rozpíná Gátine tourangelle pokrytá zalesněnými pahorky a loukami. 

Od Champeigne je  oddělena řekou Loirou, v jejíž oblasti toku převládají křídové skály, 

ve kterých si řeka vymlela své koryto. Zde se nacházejí typická „troglodycká obydlí“- ta 

vznikla těžením horniny z místních skal. Místní obyvatelé tak přespávají stejně jako 

jejich předkové v jeskyních a lomech. Champeigne se rozprostírá mezi řekou Indre 

a Loirou a je  převážně zemědělskou oblastí. V Touraine jsou čtyři větší náhorní roviny, 

z nichž tři jsou na levém břehu: le pláteaux de Montrichard, le pláteaux de Champeigne, 

le pláteau de Sainte-Maure. Na pravém břehu je to Gátine de Touraine.

Zcela specifickou část tvoří Údolí Loiry (Val de Loiře), který se naprosto 

odlišuje od oblastí, kterými Loira protéká. Údolí se rozprostírá na území v šířce od 

jednoho do deseti kilometrů. Koryto řeky je  vedeno od Francouzského středohoří, přes 

velkou propast tektonického původu v Nivernais k Orléansu, kde se tvaruje do rozsáhlé 

křivky. Zatímco v Nivernais je  koryto úzké a hluboké ( 250m), v oblasti kolem 

Orléansu se rozlévá do šíře (až 8km). Tvrdé vápence v Beauce a křída v Touraine však
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koryto opět sevřou do úvalu širokého kolem dvou kilometrů. Svoji svobodu získá až 

v Anjou, kde dosahuje nej větší šířky (lOkm).

3.1.2. Vodstvo

Obraz k ráje je  vykreslen především Loirou, která dělí kraj na dvě části. Loira je 

nejdelší francouzskou řekou. Od pramene ve Francouzském středohoří (Arděche) až po 

ústí do Atlantického oceánu je  její délka přibližně tisíc kilometrů. Přesto nemůžeme 

tvrdit, že by byla jednotvárná, právě naopak její tvář se neustále mění. Na začátku své 

cesty v Francouzském středohoří je  spíše velkým potokem. Až kN eversu, kde 

je  posílena přítokem Allier je  její tok neustále svírán a povolován. Když se však blíží 

k pařížské pánvi, kde vykrouží elegantní oblouk a majestátně vstoupí do Orléansu, je  

Loira již  velkou řekou s průtokem 140m3 za sekundu. Přesto si stále zachovává svůj 

divoký horský charakter. A její přítoky z levé strany Cher, Indre, Vienne pramenící též 

ve Francouzském středohoří tento charakter ještě posilují. Přítoků z pravé strany 

je  méně, nejvýznamnější je la Maine, do které se vlévají Loir, Sarthe a Mayenne.

V oblasti svého ústí do Atlantického oceánu má Loira průtok až 950m3 za sekundu. 

Tento průtok však není po celý rok konstantní, protože Loira patří mezi nejvíce nestálé 

řeky. Zatímco v zimě a na jaře způsobují vydatné deště a tání sněhu zvýšení hladiny, 

sluneční žár v létě změní Loiru v malé protkávající se nitky (v létě 1933 bylo dokonce 

možné procházet se v korytě Loiry suchou nohou). Velké zvýšení hladiny může 

způsobit záplavy, proti kterým se obyvatelé brání stavbou hrází (v létě roku 1856 byly 

povodně tak veliké, že v centru Tours byly naměřeny dva metry vody).

Loira je  nejdelší francouzskou řekou, přesto patří k nejméně užitečným. Její 

splavnost byla vždy velkým problémem. Ponor větší než jeden metr byl možný pouze 

dvě třetiny roku, přesto panoval na Loiře kdysi čilý ruch zvláště v oblasti mezi 

pařížskou pánví a ústím do oceánu. Využívání splavnosti řeky však ztratilo na významu 

vybudováním konkurenční železnice. Bylo učiněno několik pokusů, jak  tuto tradici 

obnovit, přesto Loira dnes není splavná než proti proudu řeky díky postrannímu kanálu 

od Roanne k Briare a po proudu od Angers.

Když nebylo možno využít proud Loiry, byla využita člověkem jinak. Její voda 

je  v současné době využívána jadernými elektrárnami k chlazení elektrických článků. 

Na Loiře jsou nyní v provozu čtyři jaderné elektrárny: Belleville, Dampierre-en-Burly,

18



Saint-Laurent-des-Eaux a Avoine. Jejich činnost má však nepříznivý dopad na 

ekosystém řeky, který je  velmi bohatý. Můžeme zde nalézt přes 700 druhů rostlin, 

z nichž některé patří k ohroženým druhům, rozličné druhy ptáků (kormoráni, rybáci), 

ryb (kapři, mořští pstruzi) a savců (bobři).

Údolí Loiry patří k nejkrásnějším oblastem Francie, proto není náhodou, že 

30. listopadu roku 2000 zapsal světový výbor kulturního dědictví Unesca na svém 

24. zasedání v australském Cairnsu údolí Loiry (mezi Sully sur Loire a Chalonnes) do 

světového kulturního dědictví lidstva pod titulem kulturní krajiny. S rozlohou 800 km2 

se tak údolí Loiry stalo nejrozsáhlejším místem, které bylo kdy ve Francii zapsáno.

Loira není řekou, která by se nechala člověkem lehce ochočit. Právě naopak, 

musíme se snažit jí  porozumět a ne ji zkrotit. Ona se nám za to odvděčí svou nádherou, 

na kterou se nezapomíná. „11 ne faudrait jamais regarder couler la Loire, c'est une 

chose fatale: après on ne sait plus faire que ça, et le reste est sans importance. Elle 

dépose son sable dans vos veines et grippe volonté, ambition, orgueil, tous les moteurs 

d'une virile agitation... “3

Další větší řeky v kraji Centre jsou Essonne, Beauvron (oblast okolo Orléansu), 

Cosson (oblast Sologne), Cher, Indre, Vienne (v oblasti Touraine). Z hlediska vodstva 

je  zajímavé území Sologne nazývané „země tisíců jezer“ . Jejich vzniku napomáhá 

zejména písčito- jílovitá půda, která je  naprosto neprostupná. V roce 1850 zde bylo 

přibližně 2000 jezer, která pokrývala území 120000ha. Zdrojem vody byly pro ně 

především zimní a jarní deště. V současné době je  počet jezer neustále snižován. Jejich 

rozloha, která dříve zaujímala čtvrtinu území, zabírá dnes asi desetinu.

3.1.3. Podnebí

Podnebí je  mírné, ovlivněné blízkostí oceánu. Nejnižší teploty v zimě dosahují 

3,4°C v Châteauroux a 4°C v Tours. Typické jsou občasné mlhy. Zima není dlouhá, již 

počátkem března můžeme vidět kvetoucí fialky. Jaro bývá doporučováno jako nejlepší 

období k návštěvě tohoto kraje, neboť vše je  v plném květu. Léto je  teplé, horkost je  

snižována krátkým deštěm. Průměrné teploty v červenci dosahují 18,8°C. I na podzim

3 Auzias, Dominique et Jean-Paul Labourdette, Vallée de ta Loire, l ère édition Paris, Le petit fute, 2002, p. 11
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je v kraji stále dostatek slunce, které svým leskem nechává rozehrát ty nejkrásnější 

odstíny barev. Průměrná celoroční teplota je  15°C.

Největším problémem kraje je  suchost. Průměrné celoroční srážky jsou 

600-700 mm, což je  nejméně na celém území Francie.V Tours je  to 689 mm, v Bourges 

675 mm. Množství slunečního svitu je  60 hodin v lednu, 230 hodin v červenci. 

Celoročně je  to tedy kolem 2000 hodin.

3.2. OBYVATELSTVO

Počet obyvatel v kraji Centre je  2 440 329 (údaj z roku 1999), což je  asi 4,2% 

celkové populace ve Francii. 116 586 obyvatel jsou cizinci z toho 36 262 tvoří 

Portugalci, 26 749 Maročané a 10 668 Turci. Počet obyvatel v jednotlivých 

départementech je 4:

Cher: 314 428

• Eure-et-Loir: 407 665 

Indre: 231139

• Indre-et-Loire: 554 003

• Loir-et-Cher: 314 968

• Loiret: 618 126

Hustota 62 obyvatel na km2 je výrazně nižší oproti průměrné hustotě na území Francie, 

která je  93 obyvatel na km2.

Nejvíce zalidněné aglomerace v kraji jsou:

Departement Aglomerace Počet obyvatel v roce 

1999

Cher Bourges 91 434

Cher Vierzon 32 528

Eure-et-Loir Chartres 87 800

4 Údaje převzaty z http:// www.centre.pref.gouv.fr/institutionnel_doc/region_centre/
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Eure-et-Loir Dreux 44 653

Indre Cháteauroux 66 082

Indre-et-Loire Tours 297 631

Loir-et-Cher Blois 65 989

Loret Orléans 263 292

Loret Montargis 53 590

Problémem kraje je  stárnutí populace. Počet starších osob neustále narůstá.

V roce 1990 činil 21,8% populace, v roce 1999 už to bylo 23,3%, tedy kolem 550 000 

osob. Oproti tomu klesá počet osob mladších dvaceti let. V roce 1990 bylo v kraji 26, 

3% osob mladších dvaceti let, v roce 1999 to bylo pouze 24, 1% (asi 622 000 osob). 

S průměrným věkem čtyřicet let se tak kraj Centre řadí na jedenácté místo v pořadí 

krajů s nejstarším obyvatelstvem.

3.3. SPRÁVA

Z administrativního hlediska je  kraj členěn do šesti départementů: Indre, Indre- 

et-Loire, Eure-et-Loir, Loiret, Cher, Loir-et-Cher. Départementy jsou dále členěny do 

198 kantonů a 1842 obcí.

Hlavním městem kraje je  Orléans, které je  zároveň hlavním městem 

départementů Loiret, dalšími hlavními městy départementů jsou Cháteauroux (Indre), 

Tours (Indre-et-Loire), Chartres (Eure-et-Loir), Bourges (Cher), Blois (Loir-et-Cher). 

Administrativní reformou z roku 1960 byl kraj Centre oddělen od sousedního kraje 

protkaným rovněž Loirou, kterému bylo přiznáno jm éno Pays de Loiře. Na kraj pyšnící 

se rovněž přítomností Loiry, tak zbyl pouze neosobní název Centre, s kterým se většina 

obyvatel nedokázala identifikovat. Proto bylo 19. prosince 1994 o oficiálním názvu 

znovu hlasováno. Většina rozhodla pro pojmenování Centre- Val de Loiře oproti 

konkurenčním Berry- Val de Loiře, Coeur de France, Val de France.

V čele kraje je  Conseil régional, výkonný orgán volený přímo obyvateli. Na 

úrovni départementů je  to Conseil général, řízením obcí se zabývá Conseil municipal. 

Zástupcem státu v kraji je  prefekt, vysoký úředník delegovaný z Paříže.
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3.4. HOSPODÁŘSTVÍ

Kraji patří hned několik prvenství: je  nejvýznamnější oblastí Evropské Unie pro 

pěstování obilovin a nejdůležitějším krajem Francie v pěstování olejnin (řepka olejka, 

slunečnice). Ne náhodou se proto nazývá „Zahradou Francie“ . Svůj význam má i rozvoj 

průmyslu, k němu došlo zejména v posledních třiceti letech. Není bez zajímavosti, že 

kraj Centre je  na druhém místě v rámci Francie v produkci jaderné energie, 

ve farmaceutickém průmyslu a v cestovním ruchu.

3.5. ZEMĚDĚLSTVÍ

Na území k ráje je  celkem 2 421 400ha obdělavatelné půdy, což je  60% celkové 

rozlohy kraje. Nejúrodnější půda se nachází v oblasti Beauce a Champagne berrichonne, 

kde se pěstují obilniny, olejniny, kukuřice, cukrová řepa, ovoce a zelenina. Řečeno 

čísly: kraj Centre je  na prvním místě ve Francii v produkci pšenice a olejnin, na druhém 

v pěstování kukuřice a na pátém v pěstování cukrové řepy. Produkce: obiloviny 

7 736 000 franků, z toho pšenice 4 905 000 franků, kukuřice 1 189 000 franků, řepka

2 036 000 franků.

Významné je  také pěstování vína. Nejproslulejší vinnou oblasti je  Touraine- 

známé pro svá jem ně ovoněná vína, za něž vděčí zejména své vápencové půdě. 

Nejproslulejšími značkami jsou Chinon a Bourgueil.

Půda se využívá nejen k pěstování rostlin, ale i k chovu dobytka.

3.6. PRŮMYSL

Chudý na nerostné bohatství, kraj Centre byl vždy spíše zemědělskou oblastí. 

Přesto je  nyní na druhém místě v celostátní produkci jaderné energie. Je to zejména díky 

čtyřem jaderným elektrárnám v povodí Loiry. Jmenovitě to jsou Belleville, Dampierre- 

en-Burly, Saint-Laurent- des-Eaux, Avoine.

Rozvoji průmyslu napomohla jednak výhodná poloha a blízkost hlavního města, 

dále rozvinutá dopravní síť. Důležité byly také japonské a americké investice. Hlavní 

průmyslová odvětví jsou: potravinářský, farmaceutický, hutní, elektronický, strojní, 

chemický, automobilový průmysl. V roce 2001 bylo na území kraje 11 509 

průmyslových závodů, z nichž 78% zaměstnávalo méně než deset zaměstnanců.

22



Také terciální sféra se neustále rozvijí. V rozkvětu jsou zejména bankovnictví 

a pojišťovnictví. Velmi důležitou roli hraje také cestovní ruch. Hlavním cílem jsou 

zámky na Loiře, jejichž hlavním městem bývá označováno Tours, které má největší 

počet návštěvníků za rok. V kraji je  celkem 754 hotelů, 321 kempů, 13 mládežnických 

ubytoven.

Z ekonomického pohledu je v kraji 1 109 279 aktivního obyvatelstva. 

Zaměstnáno je  977 755obyvatel,5 z čehož 36 422 našlo své uplatnění v zemědělství, 

202 863 v průmyslu a 532 402 v terciální sféře. Nezaměstnanost je  asi 8,2%,6 což je  

o procento méně než je  celostátní průměr.

Hrubý domácí produkt byl v roce 2002 54 965 milionů eur. Vývoz převažuje 

nad dovozem. Nejčastějším cílem je  Německo, Velká Británie, Itálie, Švýcarsko, kam 

se dováží především potraviny, dopravní zařízení, automobilové součástky .

3.7. ENERGETICKÉ ZDROJE

V kraji je  upřednostňována hlavně jaderná energie, která je  vyráběna čtyřmi 

jadernými elektrárnami v povodí Loiry. Jsou to: Belleville, Dampierre-en-Burly, Saint- 

Laurent-des-Eaux, Avoine. Celková produkce v roce 1995 byla 72 695 GWh. Hledají se 

však i alternativní zdroje, jako je  například využití sluneční energie.

3.8. DOPRAVA

Infrastruktura je  velmi rozvinutá. Celkem je  na území kraje:

• 721 km dálnic- nejvýznamnější jsou dálnice Al 1 (Rennes-Nantes),

A71 (Clermont-Ferrand-Paris), A6 (Paris-Lyon), A10 (Paris-Bordeaux)

• 1 702km státních silnic

• 26 478km départementních silnic

• 33 822km obecních silnic

• 2 230km železnic

5 Údaje r roku 1999
f’ Údaje z roku 2003
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Pro leteckou dopravu zde slouží dvě letiště: Tours/ Saint-Symphorien a Cháteauroux/ 

Déols. K lodní dopravě jsou využívány zejména kanály (Canal de Loing, Canal de 

Briare).
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4. KULTURNÍ ANTROPOLOGIE

4.1. ARCHITEKTURA A UMĚNÍ

4.1.1. Nejstarší památky

Nejstaršími památkami, které nám připomínají obyvatele žijící na zdejším území 

v pátém tisíciletí před naším letopočtem, jsou megality, menhiry a dolmeny. Jejichž 

stavba je  spojena s dobovými pohřebními obyčeji. V kraji však najdeme spíše dolmeny 

než menhiry 7. U menhirů je  také mnohem obtížnější zjistit období jejich vzniku a jejich 

funkci. Dolmeny zde stojí samostatně nebo ve dvojici, na rozdíl od Bretaně, kde se 

nacházejí spíše skupinové hroby. Dolmeny najdeme ve všech oblastech v kraji, jedinou 

výjimkou, kde se dolmeny nevyskytují vůbec je  Sologne, kde zřejmě nebylo dostatek 

materiálu, a tak se hroby stavěly ze dřeva.

4.1.2. Karolinské období

Se vyznačuje zakládáním klášterů, které byly centry kultury. V architektuře 

převažují centrální stavby, jejichž nejlepším příkladem je  kaple v Germigny-des-Prěs, 

kterou si nechal postavit biskup z Orléansu. Jiné stavby v tomto stylu se nedochovaly.

4.1.3. Románské období (ll.-12 .st.)

Románská kultura začíná pronikat na území kraje v 1 l.st. Stavby jsou kamenné 

na rozdíl od staveb karolinských, které byly dřevěné a snadno podlehly požáru. Toto 

období se vyznačuje stavbou kostelů v podobě kříže s valenou klenbou završenou 

kupolí, která umožňovala stabilitu. Zdi jsou silné s malými okny zakončenými 

polokruhem. Tento styl můžeme vidět ve svatyních v Saint-Loup a Saint-Aignan.

Velký vliv na stavbu kostelů měla nová kultura pocházející z kláštera Čluny. 

Pravoúhlý prostor před kůrem je  ještě zvětšen, forma kříže je  odlišena stavbou věže

Vysoké svislé kamenné bloky
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v průsečíku chrámových lodí. V západní části je  předsálí. Podle tohoto nového vzoru je 

stavěn kostel v St-Benoit-sur-Loire.

V malířství vynikají chrámové malby, zejména na mohutných klenutích a malba 

mozaiková.

Z veřejných staveb vznikají tvrze, hrady s pevnými zdmi a mohutnými věžemi.

Na přechodu mezi románským stylem a gotikou je  tzv. Plantagenetský styl- 

pojmenovaný podle Jindřicha Plantageneta, který svého vrcholu dosahuje začátkem 13. 

století. Charakteristická je  pro něj klenba vyklenutá nad přetínajícími se lomenými 

oblouky tzv. angevinská klenba. Ta převládá na počátku 13.st. v celém kraji a dále se 

šíří na území Francie až do Itálie.

4.1.4. Gotika (12.-15.st)

Vzniká v Normandii, odkud se dále šíří. K jejím  typickým znakům patří křížová 

klenba a lomený oblouk, který umožňuje užít stejně vysoké klenby nad různě širokými 

prostory a odvádí tlaky kleneb nesených žebry. Tomu napomáhá opěrný systém díky 

němuž se zvětšují okenní prostory. Stavby jsou vysoké a štíhlé. Gotické katedrály 

postupně vytlačují v kraji románské kostely s křížovým půdorysem, mezi 

nejvýznamnější patří katedrály v Bourges a v Chartres. Zatímco katedrálu v Bourges 

nebylo možno pro její originalitu napodobovat, stala se katedrála v Chartres zdrojem 

inspirace (např. pro katedrálu vTours). Chartres patří mezi nejvýznamnější gotické 

památky ve Francii. Působily zde dvě skupiny stavitelů. Požár v roce 1194 však 

způsobil, že se z původní stavby dochovaly pouze krypta, základy věží a západní 

průčelí, proto byla celá stavba v roce 1240 důkladně rekonstruována. Chartres není 

proslulé jen díky své nádherné architektuře, ale také díky mozaikovým oknům, která 

jsou charakteristická svým namodralým svitem. Nenajdeme na nich pouze sakrální 

témata, ale i řemeslníky, obchodníky. Vždyť také cechy řemeslníků mnohá okna 

financovaly. Vše dokresluje přes dva tisíce skulptur. Pro gotické sochařství jsou 

charakteristické postavy umístěné více do prostoru, jejich vzhled je  svobodnější. 

Sakrální sochy se více přibližují realitě (př. Madona s dítětem v Orléansu).

Z civilních staveb jsou to zejména hrady, které si staví král, šlechta nebo biskup. 

Současně ve vsích jsou to tvrze zemanů nebo chudé šlechty.
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Koncem gotického období se údolí Loiry začíná přeměňovat v údolí královské. 

Jako první se zde usazuje král Karel VII., který si zvolí za své sídlo hrad Chinon.

4.1.5. Renesance

Oproti gotice se odlišuje vodorovnými liniemi. Fasády jsou často hladké, 

oživené sgrafitem, malbou. Z řeckého stavitelství přejímá sloupy, z římského oblouk 

a pilíř. Oblíbené jsou napouštěné, ale častěji malované kazetové stropy. Stěny jsou 

zdobeny tapiseriemi.

V kraji je  renesance spojena především se zámky na Loiře. Nej významnějším 

popudem pro jejich vznik nebo přestavbu bylo tažení Karla VIII. do Itálie. Inspirován 

zdejším uměleckým stylem, nechává přestavět svůj zámek v Amboise v renesančním 

stylu. Ten se tak stává základnou, ze které se do Francie šířilo renesanční umění. Zámek 

se však nakonec stává Karlovi osudným. Při oslavě dokončení jeho oprav se král 

vstupující na oslavy, udeřil o architráv vchodu. Oslavy sledoval, ale po jejich ukončení 

upadl do kómatu a zemřel. V Amboise umírá roku 1519 i geniální Léonardo da Vinci.

Nejvýznamnější částí zámku jsou komnaty krále. Ložnice je  pomocí sloupů 

zdobených liliemi rozdělena na dvě části. Na balkóně, byly roku 1560 oběšeni 

„spiklenci z Amboise“ . Jednalo se o skupinu protestantů, kteří chtěli odstranit krále, aby 

zbavili katolické vévody z Guise moci.

Z nástupců Karla VIII. to byl zejména František I., který byl znám svou láskou 

k architektuře. Jeho znak, mlok plivající oheň, můžeme vidět na mnohých zámcích. 

František vedle stavitelství však miloval také lov. Své dvě vášně spojil ve stavbě zámku 

Chambord, který je  největší ze zámků na Loiře. Výhodou byla také blízkost města 

Blois, které patřilo k nejdůležitějším městům království. Stavební práce, pod vedením 

François de Pontbrianta, začaly roku 1519. Za svůj nový vzhled oproti středověkým 

hradům vděčí zejména kameni z Bourré, který se prý časem stává ještě bělejší. Přesto 

však stále zachovává tradiční okrouhlé věže a původně zde byl i příkop. Můžeme zde 

ještě pozorovat gotické prvky, ale ze střech a zdí již  na nás dýchá duch renesance.

Z vnějšího pohledu má zámek tvar obdélníku o rozměrech 156 a 117metrů.

V interiéru, kde jsou k nahlédnutí komnaty krále i královny, je  největší zajímavostí 

zámku točité schodiště, po kterém mohou jít zároveň dva lidé aniž by se viděli. Jeho 

Šířka je  osm metrů a autorem byl prý sám Léonardo da Vinci.
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V téže době 1513-1524 buduje na řece Cher finančník krále Thomas Bohier 

zámek Chenonceau. Poté co se však dostává do finančních potíží spojených 

s přestavbou zámku, je  donucen podstoupit ho Františku I. Bohier provedl na zámku 

radikální změny. Z původní stavby zůstala pouze strážní věž. Nová budova zahrnovala 

dvě patra, v nichž se nacházely rozlehlé místnosti. Renesančními prvky jsou zde rovné 

schodiště a dveře komnat ústící do chodby a nikoli z jednoho pokoje do druhého, jak 

tomu bylo dříve.

František I. si toto sídlo na řece Cher oblíbil a jezdil sem často na lov se svým 

synem- pozdějším králem Jindřichem II., ten věnoval zámek své milence Dianě de 

Poitiers, která zde provedla mnohé úpravy. Mezi nejznámnější patří vybudování mostu 

přes řeku Cher. Po smrti krále, je  jí  však toto sídlo nemilosrdně odebráno Kateřinou 

Medicejskou, která se tak mohla nenáviděné sokyni pomstít.

Pokladník krále Gilles Berthelot se zase oženil s dědičkou pozemků Ridelů 

a vystavěl na nich zámek Azay-le-Rideau. Poté co však král nechal prověřit jeho 

obchody, pokladník ze zámku utekl a ten opět přešel do královských rukou. Najdeme 

zde podobně jako v Chenonceau přímé schodiště, pilastry a ozdoby oken jsou svědky 

renesančního vlivu. V přízemí se nachází nejslavnější komnata zámku- komnata 

Františka I. Hned vedle ní je  jídelna, ve které můžeme obdivovat krb vytvořený 

Augustem Rodinem.

Původně středověký hrad Blois, který byl vystaven knížaty z Blois, se stává za 

vlády Ludvíka z Orléansu sídlem královského dvora. Toto nové postavení si vyžádalo 

mnohé úpravy. Ludvík zde buduje tři nové kamenné budovy, nechává odstranit část 

opevnění včetně strážních věží. Jeho následovník František I. přidává k sídlu další 

křídlo. Ačkoli je  mezi stavbami rozdíl pouhých patnácti let, je  patrné, že dílo Františka 

1- je  daleko více renesanční. Návrhem pověřil italského architekta Dominika de 

Cortone, který mladého krále při výstavbě jeho prvního díla nezklamal. Nejzajímavější 

část Františkova křídla tvoří renesanční schodiště.

Nejkrásnější renesanční zahradu najdeme na zámku Villandry, který stojí na 

místě původní pevnosti, z níž se dochovala pouze strážní věž. V 16.století se majitelem 

zdejšího panství stává sekretář krále Jean Le Breton, který zde vybudovává sídlo, jehož 

centrem se stává nádherné nádvoří.

V této době žijí v údolí Loiry věhlasní umělci. Nejznámějším je  Leonardo da 

Vinci, kterého pozval do Francie František 1.
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4.1.6. Klasicismus

Po odchodu královského dvora a italských umělců z údolí Loiry, dochází 

k úpadku architektury. Nejvýznamnější klasicistní památkou je  zámek Cheverny, jehož 

stavba začala již  roku 1625 pod vedením Jindřicha Hureaua. O sto padesát let později se 

pánem zdejšího zámku stává Nicolas Dufort, který sídlo přestavěl. Jádro je  tvořeno 

schodištěm, kolem něj se sdružuje pět částí. Nejvzácnější předměty a nejkrásnější 

stropní malby najdeme v královské komnatě. Cheverny je  vyhlášené také svými 

kazetovými stropy a tapiseriemi.

Stavby v následujících obdobích nepřesáhly svým významem velikost kraje, 

proto se o nich dále nezmiňujeme.

4.2. SLAVNOSTI A SVÁTKY

A jací jsou obyvatelé, kteří zde žijí? Je zřejmě nemožné popsat člověka 

typického pro tento kraj, protože každý z nich je  jiný. Důvodem je  jak  rozdílný 

historický vývoj, tak přírodní podmínky. Návštěvníci je  nejčastěji popisují jako netečné, 

zdánlivě lhostejné, avšak velmi pohostinné. O jejich lhostejnosti píše již  Rabelais, pro 

kterého bylo Berry „le pays de dormir" 8 nebo Michelet, který charakterizoval 

Touraine „ le pays de rien fa ire“9. Oni sami vždy zdůrazňují svou lásku k rodnému 

kraji a jeho tradicím. Není divu, že celý rok je protkán slavnostmi a svátky. Patří mezi ně 

jak slavnosti vycházející z křesťanské tradice, tak slavnosti vzpomínající na významné 

události minulosti, ale i slavnosti lidové.

Pokud budeme postupovat podle kalendáře, tak první významnou událostí je  

Velikonoční obřad v poutním místě Saint-Benoit-sur-Loire, kde mnišský sbor stále ještě 

zpívá při mši v tradici gregoriánského chorálu.

29. duben až 8. květen je  v Orléansu týdnem slavné hrdinky kraje Johanky 

z Arku, která 8. května 1429 osvobodila město od anglické nadvlády. Ve městě se 

konají středověké trhy, oslavy, koncerty. Jedna z místních dívek, která vykonala během

9 Babonaux, Yves, Les Pays de Loiře, 1ére édition Paris, Larousse, 1973, p. 22
Babonaux, Yves, Les Pays de Loiře, 1°" édition Paris, Larousse, 1973, p. 22
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roku nejvíce dobrých skutků pro ostatní, představuje Johanku během oslav. 29. dubna se 

oslavuje vstup Johanky na půdu Orléansu. 1. května je  to dobytí pevnosti Saint-Loup 

a přebrodění Loiry. 7. května je  její prapor slavnostně ukázán lidu, aby byl následně 

znovu uložen do katedrály. 8. května, po slavnostní mši se koná vojenská přehlídka 

následována průvodem místních obyvatel.

V době svatodušních svátků (Pentecôte) se v Cháteauneuf-sur-Loire koná svátek 

rododendronů, které patří k největší atrakci místního zámku, na kterém pobýval i svátý 

Ludvík.

Milovníci jitrnic mají svůj svátek v Jargeau (département Loiret), kde se druhou 

neděli v měsíci koná jitrnicový trh. Výraz 1 andouille je  odvozen z gallorománského 

adjektiva, které znamenalo nafouklý, kulaťoučký, proto také místní uzenáři tvrdí, že 

„ / 'andouille est l'une des plus anciennes gloires gastronomiques françaises, d'origine 

gauloise sans doute. “ w Tajemství výroby je  v Jargeau bedlivě střeženo již  po staletí 

a předává se dalším generacím.

Beaugency je  koncem června místem setkání milovníků divadla, protože se zde 

koná festival divadelních umění.

Svátek sv. Anny (26. červenec) je  již  tradičně v Tours spojen s proslulým 

česnekovým a bazalkovým trhem. Tato tradice zřejmě pochází již  ze středověku, kdy 

řeky sloužily jako důležitý dopravní prostředek a místa v jejich blízkosti se stávala 

obchodními centry.

Oslavou místní kuchyně jsou dny gastronomie v Sologne (poslední víkend 

v říjnu). V sále pocházejícím z doby Františka 1. jsou představovány originální i tradiční 

kulinářské speciality. Každoročně je  zde vyhlášena soutěž o nejlepší dort, který 

připravují soutěžící přímo na místě.

O vánočních svátcích je významným centrem poutní místo St. Benoit-sur-Loire, 

kde se konají mše doprovázené koncerty.

4.3. GASTRONOMIE

Každá oblast kraje se vyznačuje specifickými produkty. V Sologne je  to zvěřina 

(specialitou je  opékaný bažant na houbách), v údolí Loiry ryby a nejlepší ovoce 

a zelenina pochází jak  jinak než ze „zahrady Francie“- z Touraine.

Auzias, Dominique et Jean-Paul Labourdette, Vallée de la Loire, 1ere édition Paris, Le petit fute, 2002, p.82
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Místními specialitami jsou uzenářské výrobky-jitrnice (nejlepší jsou z Touraine, 

Vouvray a Jargeau) a tzv. rillons (kousky vypečeného vepřového masa). V tradičním 

menu nalezneme tourskou polévku (jemně slaná s různými druhy zeleniny), ryby, 

z nichž převažují zejména sladkovodní druhy štiky a kapři. Oblíbeným jídlem je  kapr 

à la Chambord (kapr plněný pyré a lanýži) podávaný s tzv. quenelles (knedlíčky ze štiky 

v aromatické omáčce). Nechybí však ani pokrmy z hovězího masa, pocházející z farem 

v départementu Indre-et-Loire nebo z drůbeže (specialitou je  vouvrayské kuře). Po nich 

se podává kozí sýr, který je  pro kraj typický. Nejznámější jsou kozí sýry z Valençay 

a Selles-sur-Cher. K nim se podává víno, které patří k nejlepším ve Francii. 

Nejznámnější jsou červená vína z Bourgueil a Chinonu, která se vyznačují svou 

charakteristickou sytě červenou barvou.

4.4. JAZYK

Z pohledu jazykového je  kraj Centre velmi zajímavý, protože oblast Touraine je 

označována za místo, kde je  francouzština „nejčistší“ . Důvodem je  zřejmě to, že zde 

často pobýval královský dvůr, tzn.patois, kterým se zde mluvilo, bylo pod silným 

vlivem francouzštiny. To umožňovalo cizincům, kteří sem přicházeli, rozumět zdejšímu 

jazyku na rozdíl od jiných krajů. Jazyk, kterým se zde hovořilo, byl totiž velmi podobný 

tomu, jež se učili v učebnicích.

Nemůžeme se však domnívat, že všude v kraji zní pouze akademická 

francouzština. Zde pro ukázku uvádíme krátký záznam rozhovoru vinaře se svým 

sousedem: „Avec ces vents ďgallarne, ça vous emberdouille les saisons. L 'raisin est'cor 

tout chétif. Ben qu'on soit porté su 'la goule, faudra s'faire pas vrai une raison. Y en 

aura pas des rabattées et ce s 'ra  d 'ia  piquette.“

( vents d'gallarne = vents d 'Ouest, emberdouille= brouiller, ch 'tif=  chétif, rabattées= 

plein de bât, en quantité)11

" Michelin et Cie, Manufacture Française des Pneumatiques, Chateaux de la Loire, 20e édition Paris, Pneu 
Michelin, 1968, p. 7
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Typické výrazy pro zdejší kraj jso u 12:

berruyer, ère = z Bourges 

boire= rameno Loiry 

brémailles= travnatá step v Sologne 

brennou, -ouse= z Brenne

couture= paseka (užívá se v Touraine a ve Vendôme) 

crias= vápencová, kamenitá půda v Berry 

falaise= kyselá písečná půda v Sologne a Brenne 

fillette= láhev o obsahu 35 cl (Touraine) 

forétin= lesní

gátine= močálovitá krajina

ligérien,-enne= loirský (pochází z latinského Liger) 

miot= namočený chléb v červeném víně 

motte= návrší (užívá se v Sologne) 

tourangeau,-elle= z Touraine nebo Tours

val= planina zahrazená údolím Loiry (pl. vais, pokud není zahrazena pl. vaux)

4.5. SLAVNÉ OSOBNOSTI KRAJE

Kraj Centre je kolébkou mnoha známých osob od nejstarších dob až do dnes. Pro 

přehlednost jsou rozčleněny podle oblastí, kde se významně zapsaly do dějin lidstva.

4.5.1. Literatura

Údolí Loiry bylo pro literáty vždy zdrojem inspirace. Velice plodné bylo 

z tohoto pohledu období renesance, kdy na královských zámcích v údolí Loiry tvořili 

nejlepší mistři své doby. Významné byly však i časy následující, protože se zde 

nenarodil nikdo menší než velikán francouzské literatury Honoré de Balzac.

12 Babonaux, Yves. Les Pays de Loire, Ièr'éd ition  Paris, Larousse, 1973, p. 118
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Mezi nejvýznamnější autory patří:

Guillaume de Lorris. Jean de Meung

Autoři alegorického díla Le Roman de la Rose (13.st) pocházeli oba dva z Orléansu. 

Ačkoli bylo jejich dílo zpočátku určeno dvorskými ideály, zůstalo oblíbenou knihou 

francouzského měšťanstva až do renesance. Je napsáno v osmislabičných verších 

a skládá se ze dvou zcela odlišných částí, z nichž každá má jiného autora. Guillaume de 

Lorris je  tvůrcem první části románu, kterou začíná psát roku 1235. Jedná se vlastně 

o příběh dvorské lásky v podobě jinotajného příběhu, který se odehrává ve snu. Na tento 

nedokončený alegorický příběh navázal okolo roku 1270 Jean Clopinel, zvaný Jean de 

Meung. I u něj zůstává snový rámec zachován, dílo je  však méně lyrické. Meung zde 

vyslovuje i myšlenku rovnosti lidí, což je  důkazem nezávislosti jeho ducha na 

tehdejších dogmatech.

Charles d'O rléans (1391-1465)

Je považován za posledního představitele dvorské lyriky. Po dvaceti pěti letech 

strávených v anglickém zajetí, se vrací do rodného kraje. Na zámku Blois pořádá 

literární soutěže, vítězem jedné z nich se stal François Villon. Častým tématem 

Karlových básní je  stesk po domově a touha po míru.

Eiançois Rabelais (1494-1553)

Patří k největším prozaikům francouzské renesance. Narodil se roku 1494 ve vesničce 

La Deviniére v blízkosti Chinonu. Pocházel ze zámožné rodiny místního právníka. 

Nejprve vstoupil do kláštera, ale poté co ho zaujala věda, klášter opouští 

a začíná studovat medicínu. Největší zálibu však nachází v literatuře. Svůj vypravěčský 

a satirický talent vložil do pěti knih o osudech obra Pantagruela a jeho otce Gargantuy. 

Některé epizody se odehrávají na území jeho milovaného kraje. S humorem zde 

vyslovuje celou řadu kritických názorů na tehdejší dobu. Odsuzuje dobyvačné války, 

tehdejší výchovu a vzdělání, útočí na nešvary soudní praxe. Ideálem je  pro něj 

humanistický cíl všestranného vědění.
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Pierre de Ronsard (1524-1585)

Nejvýznamnější francouzský renesanční básník a hlavní představitel básnické skupiny 

Plejáda se narodil na zámku Possoniére ve Vendôme, ve šlechtické rodině. Ve dvanácti 

letech byl pážetem prince Karla a jeho sestry Madeleine. V patnácti letech opouští svůj 

rodný kraj a odjíždí do Skotska. Roku 1558 se stává oficiálním básníkem krále Karla 

IX. Jeho hlavním cílem bylo pozvednout francouzský jazyk a vytvořit poezii takové 

úrovně, která by byla hodna jeho významu. Poté co se stal členem skupiny obdivovatelů 

antiky a italské renesanční poezie nazvané „Brigáda“, zakládá roku 1565 nové 

sedmičlenné básnické sdružení s názvem Plejáda. To odsuzovalo módu neolatinských 

básní a žádalo používání francouzského jazyka.

Mezi nejznámější Ronsardova díla patří Les Amours (inspirované láskou ke Kasandře 

Salvitiové), La Continuation des Amours (podnětem byl obdiv k Marii Dupinové), La 

Nouvelle continuation des Amours. Za vrchol jeho tvorby jsou pokládány variace na 

homérské hymny Les Hymnes a Le Second Livre des Hymnes. Praktickým otázkám 

básnického umění věnoval L'Abrégé de l'art poétique français.

René Descartes ( 1596-1650)

Pochází z malé vesničky La Haye, kterou však již  dnes najdeme na mapě pod jménem 

svého slavného rodáka, který byl nejen filozofem, ale i geniálním matematikem 

a fyzikem. Již v osmi letech je  poslán do právě založeného collège v La Flèche, kde se 

mu dostalo dobrého vzdělání. Jako příslušník bavorského vojska se účastnil na katolické 

straně bitvy na Bílé hoře. Velkou část života strávil v Holandsku, kde se také setkal 

s Janem Ámosem Komenským. V roce 1637 vydal své dílo Discours de la méthode, 

obsahující souhrn nových myšlenek, tvořících tzv. karteziánskou filozofii. Discours de 

•a méthode je  zároveň zdařilou ukázkou vědeckého stylu ve francouzském jazyce 

a schopnosti francouzštiny vyrovnat se na tomto poli latině.

Alfred de VÍL»nv( 1797- 1863Ï

rodákem z Loches. Pocházel ze starobylé šlechtické rodiny a stal se důstojníkem. 

Ve své době se cítil názorově osamocen. Poté co začal spolupracovat s literárním 

časopisem „Conservateur littéraire“, v jehož čele stál sám Victor Hugo, se sblížil 

s idejemi romantického hnutí.
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Mezi jeho nejznámnější díla patří básnické sbírky Poèmes, Les Destinées, dramata La 

Maréchale d 'A ncre a Chatterton inspirované životem anglického básníka Thomase 

Chattertona, který žil vletech (1752- 1770). Je také autorem jednoho z prvních 

historických románů, který nazval Cinq- Mars.

Honoré de Balzac ( 1799- 1841)

Je rodákem z Tours (20.5. 1799), kde jeho rodina patřila k vyšším společenským 

kruhům, zejména díky otci, který byl sekretářem královské rady. Balzacovo jm éno je  

také spjato s městem Vendôme, kde byl již  od svých osmi let v penzionátní škole. 

Balzac miloval oblast Tours. O zdejším kraji řekl. " Ne me demandez plus, [...], 

pourquoi j'a im e la Touraine: je  l'aime comme un artiste aime l'art. "u  Proto není divu, 

že se některé jeho romány a divadelní hry odehrávají právě na zdejším území. 

Příkladem je  román Le Lys dans la vallée, v němž mladý Félix de Vandenesse vypráví 

příběh své lásky k „lilii“, paní de Mortsauf, tragicky ukončený její smrtí. Na území 

kraje je  situován i příběh tourského faráře (Le curé de Tours). Oba tyto romány jsou 

součástí cyklu La Comédie humaine, v němž Balzac podává vyčerpávající obraz 

soudobé společnosti.

George Sand ( 1804- 1876)

Aurore Dupin, pozdější George Sand je  rodilou Pařížankou. Po smrti svého otce však 

prožila své dětství v Nohantu, v kraji Berry u své babičky. Měla možnost poslouchat 

zdejší krajové pověsti i pozorovat život místních lidí. Po ukončení svých studií v Paříži 

se znovu vrací na rodinný zámek v Nohantu a provdává se za barona Dudevanta. 

Manželské štěstí však trvá pouhých osm let a George odchází do Paříže. Na zdejší kraj 

však nezapomněla, neboť se zde odehrává děj jejích románů, v nichž idealizované 

podává obraz života na venkově.

Babonaux, Yves, Les Pays de Loire, l ère édition Paris, Larousse, 1973, p. 6
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Marcel Proust ( 1871-1922)

Pocházel ze zámožné pařížské rodiny. Kvůli svému chatrnému zdraví však již  od dětství 

jezdil na prázdniny ke své tetě Léonie v llliers-Combray. Zážitky z této doby popisuje 

ve svém částečně autobiografickém díle A la recherche du temps perdu, kterým 

významně zasáhl do vývoje francouzského románu. Uvádí do něj totiž vnitřní 

zkušenosti hrdiny, uchované v jeho paměti. To umožňuje pomocí zdánlivě nedůležitých 

a náhodných podnětů znovu vyvolat minulost. První díl, Du côté de chez Swann, 

nevyvolal velký ohlas, ale druhý, A l'ombre des jeunes filles en fleurs, upozornil na 

Marcela Prousta francouzskou a evropskou kulturní veřejnost.

Charles Péguv ( 1873-1914)

Je také rodákem z Tours. Snažil se napomáhat šíření duchovních hodnot ve světě 

ovládaném materiálními zájmy a rasovou nenávistí. Tyto myšlenky šířil ve svém revue 

„Cahiers de la Quinzaine“ . Jeho literární tvorba je  inspirována postavou Johanky 

z Arku- příkladem je  drama Le Mystère de la Charité de Jeanne d'A rc nebo Les 

Tapisseries, kde jsou básně koncipovány jako modlitby. Charles Péguy zahynul na 

frontě hned na počátku první světové války, ale jeho dílo plné zbožnosti 

a vlasteneckého zápalu zůstalo stále živé.

Alain-Fournier (1886-1914)

Spisovatel narozený roku 1886 v La Chapelle d’Angillon. Pozadí jeho románu Le 

Grand Meaulnes tvoří krajina a místa départementu Cher : kaple v Angillonu, opatství 

v Loroy, Epineuil-le-Fleuriel. Fournier o kraji řekl: „ Vrátil jsem  se do svého kraje, 

kraje, na nějž je  možné se podívat, jen  když odsuneme stranou větve. Nikdy jsem  je j 

neviděl tak svěží, tak skrytý. “N

M aurice Genevnix (1890-1980Ï

Pocházející z Cháteauneuf-sur-Loire. Líčí ve svých románech především krásy Sologne 

(romány Rémi des Rauches, Raboliot). Román Raboliot, který je  jeho nejznámějším 

dílem, popisuje osudy nenapravitelného pytláka. Toto dílo mu přineslo kromě 

všeobecného uznání také Goncourtovu cenu. Své zážitky z První světové války vylíčil 

v románech Sous Verdun, Nuits de guerre nebo La Boue.

I ozzoli, Milena Ecole, Zámky na Loiře, I.vydání Itálie, Slovart, 2003, str. 3 1
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4.5.2. M alířství a sochařství

Jean Foiiquet (1415-1477)

Mistr francouzské malby a miniatur 15. století má své kořeny vTours. Lásku 

k renesančnímu umění získal během svého pobytu v Římě, kde se mu dostalo cti 

portrétovat samotného papeže Evžena IV. Jeho nejznámějším dílem je  však portrét krále 

Karla VIL, kde nádherně vystihl jeho osobnost. Jinak se ve svém díle věnuje zejména 

krajině údolí Loiry.

Léonardo da Vinci ( 1452-1519)

Pobýval v kraji od roku 1516. Do Francie přijel na žádost Františka I, který ho přijal na 

zámku v Amboise a věnoval mu zámek Clos- Lucé. Leonardo pořádal plesy, maškarní 

bály, ale pokračoval i ve svém mistrovském díle. Dodnes se zachovala na Amboise 

sbírka modelů, které sám navrhl.

Francois Clouet (1520-1572)

Dvorní portrétista rodu Valois je  rodákem z Tours. Jeho díla jsou stejně jako u jeho otce 

Jana až fotograficky přesná. Nejčastěji můžeme na jeho dílech obdivovat tvář krále 

Františka I., jem už se velmi obdivoval.

André Beauneveu (konec 14.st)

Známý francouzský sochař a miniaturista se narodil kolem roku 1360 ve Valenciennes. 

Pracoval pro vévodu Jana z Berry, poté tvořil nádherná umělecká díla pro krále 

Karla V.

Michel Colombe ( 1430- 1515)

Vynikající francouzský sochař se narodil kolem roku 1430 v Berry. Poté přesídlil do 

Tours, kde se nacházel jeho slavný ateliér. Jeho dílo je  charakteristické přechodem 

mezi gotikou a renesancí.
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4.5.3. Věda

Denis Papin (1647-1714')

Známý vynálezce hrnce využívajícího tlaku páry je  rodákem ze Sologne, kde se narodil 

v malé vesničce Chitenay pres de Blois. O vědu se zajímal j iž  odmalička. Prototyp 

svého nejznámějšího vynálezu představil roku 1690 při vědeckém shromáždění, kde 

sklidil velký úspěch.

Alfred Velpeau (1795-1867)

Vynikající chirurg, pocházející z Indre-et-Loir, přispěl k objevení nových metod. Je 

také autorem řady vědeckých publikací, z nichž mnohé se používají dodnes.

4.5.4. Historicky významné osobnosti 

Sv. Martin z Tours (319-97)

Byl původně vojákem, ale později své rozhodnutí změnil a stal se knězem. Jeho postava 

je  symbolem lásky k bližnímu. Známá je  legenda, kdy rozsekl svůj plášť, aby se o něj 

mohl podělit s žebrákem. V kraji šířil křesťanství a založil zde četné kláštery. Je 

pochován v Tours, kde se nachází jeho hrobka.

Johanka z Arku (1412-1431)

Původně chudá venkovská dívka, z níž se stala národní hrdinka. Narodila se roku 1412 

v lotrinské vesničce Domrémy. Její rodiče byli chudí, ale velmi zbožní lidé. Ve třinácti 

letech uslyšela poprvé boží hlasy, kterými byla vyzvána, aby se postavila do čela 

Francie ve stoleté válce proti Angličanům. Johanka se proto vydává na zámek Chinon, 

kde s e j í  podařilo přesvědčit Karla VII. o svém božském poslání. Přemluvila ho, aby jí 

svěřil velení nad svým vojskem. 20. dubna 1429 se z Chinonu vydává na vítězné tažení 

údolím Loiry, při kterém se j í  podařilo osvobodit Orléans. Pomohla také Karlu VII. 

k je h o  královské korunovaci v Remeši. Její role u dvora však začala být stále 

komplikovanější, neboť nad proválečnou stranou, j íž  byla stoupenkyní, převládli ti, jež  

si přáli vyjednávat s Angličany. Johanku nakonec zajali Burgunďané, kteří ji vydali
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svým spojencům- Angličanům. Johanka byla jimi v Rouenu prohlášena za čarodějnici 

a upálena.

Postava Jany z Arku byla námětem mnohých uměleckých děl. Příkladem je  

Schillerova tragédie Jungfrau von Orléans nebo díla Charlese Péguyho.

„Panna Orléanská“ byla kanonizována roku 1920.

J a c q u e s C o e u r (1400- 1456)

Dobrodruh a milovník velkých zaoceánských cest, založil zásilkovou společnost, jejíž 

lodě dovážely na královský dvůr koberce, hedvábí, ale i koření. Financoval vojenská 

tažení Karla VII. a byl jeho rádcem, dokud neupadl v nemilost kvůli krásné Agněs 

Sorelové, která byla královou milenkou. Král ho uvrhl do vězení, podařilo se mu však 

uprchnout a ukrýt se na lodi. Dnes najdeme jeho  sochu v Bourges a je  po něm 

pojmenována cesta, která se vine v jižní části Loiry.

39



5. DIDAKTICKÁ ČÁST

V této části diplomové práce se autorka zabývá nácvikem řečové dovednosti 

samostatného mluveného projevu na základě vizuálních materiálů týkajících se kraje. 

Nácvik je  rozdělen do dvou etap. První etapa je  věnována osvojení lexikálních 

prostředků označujících termíny z architektury a umění. Tato oblast slovní zásoby je  

zvolena proto, že symbolem kraje jsou především zámky na Loiře, které poskytují 

dostatek podnětů k osvojení nových slov a slovních spojení právě z této oblasti. 

Nácviku má napomoci obrazový materiál s tématikou zámků, neboť se domníváme, že 

vzbudí zájem a posílí tak motivaci žáků.

Nově osvojená slovní zásoba bude následně v druhé etapě východiskem 

k samostatnému mluvenému projevu. Důvodem, proč se v této práci soustředíme právě 

na tuto řečovou dovednost, je  její stále nedostatečné zastoupení ve výuce francouzského 

jazyka na českých školách. Tento jev  autorka pozorovala nejen během svého vlastního 

studia na gymnáziu, ale i v průběhu pedagogické praxe, kde drtivě převažovala 

gramaticko-překládací metoda upřednostňující spíše vědomosti o jazyce než jazyk 

samotný.

5.1. OSVOJENÍ LEXIKÁLNÍCH PRO STŘEDK Ů

Studenti by si měli osvojit základní pojmy z oblasti architektury a umění, tak 

aby byli schopni je  později aplikovat ve vlastním mluveném projevu. N ová slovní 

zásoba by byla prezentována pomocí fotokopií, aby nedocházelo k časové ztrátě 

psaním na tabuli a vyučovací hodina tak byla co nejefektivněji využita. Každá lexikální 

jednotka by byla nejdříve přečtena a poté by následovala sémantizace. Upřednostňována 

by byla sémantizace bezpřekladová s maximálním možným využitím obrazových 

materiálů. Pokud by ale bylo patrné, že si studenti nejsou významem úplně jisti nebo 

mu neporozuměli, byl by použit překlad jako kontrolního prostředku.

Lexikální prostředky jsou následně procvičovány a automatizovány formou 

cvičení.
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5.1.1. Kvíz

Toto cvičení spočívá v přiřazení správného pojmenování k danému obrázku. 

Protože se jedná o cvičení počáteční, mají studenti na výběr ze tří možností.

Průběh:

1. Každý student obdrží jednu kopii kvízu. Jeho úkolem je  kvíz samostatně vypracovat 

v časovém limitu deseti minut.

2. Po uplynutí času si studenti ve dvojicích zkontrolují své odpovědi, popřípadě 

prodiskutují obtížné body.

3. Po několika minutách učitel provede společně se žáky kontrolu všech bodů.

Trouvez le mot qui correspond à l'image:

1.

a) une maison paysane

b) une cathédrale

c) un château

2.

a) une tour

b) une porte

c) un escalier

3.

a) un donjon

b) une porte

c) un fronton

a) la voûte en berceau

b) un pilier

c) un portail
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5.

a) une chaise

b) une fenêtre

c) un lit

6 .

a) une statue

b) une tapiserie

c) un portrait

(Solution: le, 2a, 3b, 4a, 5a, 6c)

5.1.2. Obrázkový text

Princip tohoto cvičení spočívá v nahrazování obrázků v textu lexikálními 

jednotkami. Text pochází z průvodce zámkem Anet. Důvodem k zvolení byla 

příhodnost k nahrazení slovních spojení obrazovým materiálem a dále také poutavost 

a zajímavost, je ž  by mohly vzbudit zájem žáků.

Průběh:

1.Studenti pracují ve dvojicích.

2 .Každá dvojice obdrží jednu kopii s textem. Jejich úkolem je  nahradit předmět na 

obrázku správným výrazem. N a splnění úkolu mají časový limit patnáct minut.

3. Po vypracování úkolu následuje celotřídní kontrola, aby si učitel ověřil, zda všichni 

dospěli ke správnému výsledku.

<»
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Remplacez l 'image par l'expression qui convient. 

L 'intérieur du château13

Il est aisé d 'im aginer ce que peuvent être, dans un tel cadre, les intérieurs

Cousin, aux pavements carreaux émaillés verts dus au céramiste Abaquesne, aux murs

résidences princières ou royales, mais il se présente comme une oeuvre exceptionnelle, 

qui suscite une immédiate renommée.

Désormais, les réceptions et les fêtes vont se succéder à Anet, y amenant la cour 

entière et retenant le roi dans l'enchantement.

( Solution: 1) vitraux, 2) plafonds à caissons 3) lits à colonnes 4) livres 5) le château)

15 T ext převzat z Château d 'A net, 1"' édition Anet, Im prim erie d 'A net, 1999, p. 5

raffinés aux baies garnies de !) en grisaille, peints sans doute par Jean

tendus de tapisseries précieuses, aux 2) peints et dorés. Le mobilier

, cabinets et coffres à la décoration fleurie,

vaisselle, o rfèvrer ie ,4) aux mosaiquées, miroirs et verreries de Venise,

soieries, brocarts, tentures fastueuses, toutes choses aux initiales de Diane.

Non seu lem e n t5) peut rivaliser avec les plus magnifiques
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5.1.3. Charakteristika předmětu

Toto cvičení je  založena na přiřazení správného obrázku k dané definici.

Průběh:

1. Každý student obdrží jednu kopii. Úkol vypracovává samostatně s časovým 

omezením, jež  stanoví učitel.

2. Po vypracování úkolu utvoří studenti dvojice a navzájem diskutují o problémech, 

které vyvstaly při jeho  řešení.

3.N a závěr následuje společná kontrola pod vedením učitele.

Trouvez l 'image qui convient aux définitions suivantes l6:

1) Meuble sur lequel on se couche pour dormir ou pour se reposer

2) Ouvrage permettant de faire du feu, comprenant un foyer et un conduit par où 

s 'échappe la fumée

3) Ouvrage, construction permettant de franchir une dépression, un obstacle, notamment 

un cours d 'eau , un bras de mer, une voie ferrée, une route

16 D efinice převzaty z  Le petit Larousse, l 4re édition Paris, 2000
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4) Demeure seigneurale ou royale, avec ses dépendances, ses jardins, son parc

5) Composition décorative translucide faite de pièces de verre, généralement colorée, 

assemblées à l 'aide de plombs et d 'une armature métallique et servant à clore une baie

(Solution: 1. a) le lit, 2. a) la cheminée, 3. b) le pont, 4. a) le château, 5. b) le vitrail)

5.1.4. Křížovka

Cvičení se zakládá na pojmenování jednotlivých předmětů v pokoji. Každý 

předmět je  skryt pod jedním z čísel, jem už odpovídá jeden řádek v křížovce. Jakmile 

žák odhalí název předmětu, doplní ho do křížovky. Zároveň si tak může ověřit, zda bylo 

jeho pojmenování správné čí nikoli.

Průběh:

1. Každý student obdrží od učitele jednu kopii.

2. Studenti pracují samostatně. Jejich úkolem je  pojmenovat jednotlivé předměty 

v pokoji. Ke každému předmětu je  přiřazeno číslo, tomu odpovídá jeden řádek 

křížovky. Časový limit není stanoven předem, neboť rozhodující je, kdo tento úkol 

splní správně jako první.

3. Jakmile je  jeden z žáků hotov, přihlásí se a učitel zkontroluje, zda je  jeho  řešení 

správné. Pokud ano, stává se tento žák vítězem.

4. Následuje celotřídní kontrola, jejímž cílem je  ověření, zda studenti postupovali 

správně.
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Les objets de la chambre se cachent sous les chiffres. Complétez leurs noms dans les

mots croisés.

2 .

3.
4.
5.
6 . 

7.

9.
10.

11. 
12.

G

( Solution: Région Centre)
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5.2. NÁCVIK ÚSTNÍHO PROJEVU

Ústní projev je  řečová dovednost, která slouží k vyjadřování myšlenkových 

obsahů v procesu komunikace pom ocí jazykových prostředků v jejich  zvukové podobě. 

Jde tedy o řečovou produkci či produktivní dovednost.17 Cílem autorky je  proto 

poskytnout v následujících cvičeních žákům dostatek možností k produktivní řečové 

činnosti, při níž by měli žáci uplatnit nově osvojenou slovní zásobu z předcházející 

etapy.

Zpočátku je  nutno zvolit k nácviku jednodušší cvičení, aby přechod k ústnímu 

projevu nebyl pro žáky příliš náročný. Poté by následoval popis fotografií a obrazů. 

Nejednalo by se však pouze o popis objektivní, ale také o vyprávění příběhů na základě 

subjektivního vnímání.

5.2.1. Úvodní cvičení

5.2.1.1. Najdi svůj název

Studenti se rozdělí do dvou skupin. Každý z členů první skupiny si vylosuje 

jeden obrázek (např. zámek, židli, obraz atd.). V druhé skupině obdrží každý jeden 

název. Jejich úkolem je  najít co nejrychleji svého partnera. Hledají ho pomocí otázek 

Q u'est-ce qu'il y a sur ton image? C 'es t  un château qui est dessiné sur ton image? 

a podobně. Ten, který první najde obrázek, ke své kartičce vyhrává. Poté se skupiny 

vymění a celá hra se opakuje.

Průběh:

1. Studenti se rozdělí do dvou skupin.

2. Každý z členů první skupiny si vylosuje z obálky jeden obrázek.

3. Ve druhé skupině každý obdrží jeden název. Jejich úkolem je  najít co nejrychleji 

k názvu odpovídající obrázek.

4. Studenti se volně pohybují po třídě a zjišťují pomocí otázek, kdo je  jejich partnerem. 

Ten musí dávat pozor, aby někdo z druhé skupiny náhodou nezahlédl, co je  na jeho 

obrázku, jinak by byli oba diskvalifikováni.

5. Ten, kdo najde nejrychleji vhodný obrázek, vítězí.

17 Hendrich, Josef, Didaktika cizích jazyků, 1. vydání Praha, SPN, 1988, str. 211
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5.2.1.2. Obrázkový příběh

Pod tímto názvem je  skryto vyprávění příběhu na základě pěti náhodně vylosovaných 

obrázků s tématikou architektury a umění.

Průběh:

1. Studenti pracují ve dvojicích. Každá dvojice si vylosuje z obálky pět obrázků.

2. Jejich úkolem je  s využitím všech pěti obrázků vytvořit příběh sestávající se alespoň 

z deseti vět. Časový limit na připravuje  patnáct minut.

3. Po uplynutí daného času každá dvojice předstoupí před tabuli a vypráví příběh (může 

se jednat o pohádku, vyprávění). Prezentace je  doprovázena ukázkou zadaných obrázků 

pro kontrolu, zda byla použita všechna slova na obrázcích.

4. Po představení všech příběhů napíše každý z žáků na papírek jm éno dvojice, jejíž 

příběh se mu nejvíce líbil. Pár, který obdržel nejvíce hlasů, vítězí.

5.2.2. Fotografie

Po absolvování jednodušších cvičení by následoval popis fotografie. K této 

činnosti lze přistoupit dvěma způsoby. Buď se zaměřit na objektivní popis založený na 

deskripci nebo upřednostnit konotativní přístup tzn. jak  vnímá fotografii každý z nás. 

Autorka se rozhodla využít obou přístupů, protože se domnívá, že každý z nich nabízí 

různé možnosti k nácviku mluvního projevu.

Denotativní přístup

Nejprve bychom se zaměřili na popis z objektivního hlediska. K popisu, který by 

byl prezentován frontálním způsobem, by byl zvolen snímek z průvodce zámkem 

C hainbord18 (viz příloha č. 3), protože se domníváme, že je  vhodný jak  

k denotativnímu, tak pozdějšímu konotativnímu přístupu z důvodu své rozmanitosti. 

Nenalezneme zde pouze zámek Chambord, ale i různé postavy stojící v popředí, což 

může být vhodným prostředkem k vyvolání zvědavosti a tím i následné motivace žáků.

18 Forget Francis, Isabelle de Gourcuff, Chambord, l èraédition Paris, Éditions du patrim oine, 2002, p. 76
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Průběh:

1. Nejdříve by byla všem studentům rozdána kopii popisované fotografie, aby každý 

z nich mohl popis sledovat.

2. Poté by následovala prezentace.

Voilà la photographie du château de Chambord. Le photographe a pris 

l'extérieur, mais il n 'apparait qu 'au  deuxième plan. Nous voyons quand même trois 

donjons massifs reliés par des ailes qui sont ornées d 'arcades. C 'es t  la croix au milieu 

des toits qui forme le point le plus haut.

Des personnages sont situés au premier plan. Ils forment deux groupes; des 

chasseurs, des agents de police. Les deux groupes sont éloignés l 'un  de l'autre. Les 

personnages se trouvent de même niveau, il n 'y  a aucun héros.

La conversation se déroule dans le cadre des groupes. Les agents de police ont 

l 'air plutôt grave tandis que les chasseurs ont le visage souriant. Nous voyons que l'un 

des chasseurs s 'appuie sur son fusil.

Tous sont habillés de façon neutre. Les chasseurs ont des pantalons et des 

blousons. Ils sont chaussés de bottes montantes. Certains ont des châpeaux. Les agents 

de police sont en uniformes, deux d 'entre  eux portent en plus un gilet.

La photo a été prise évidemment en automne parce qu 'on  voit des feuilles sur le 

gazon devant le château.

C 'es t  la chasse qui est le sujet de cette photo. On représente une action qui est 

typique pour ce domaine.

Prezentace by byla doprovázena ukazováním popisovaných objektů na snímku.

3. Následoval by nácvik pomocí pohlednic z kraje.

5.2.2.1. Pohlednice z kraje

Průběh:

1. Studenti se rozdělí do dvojic.

2. Jeden z dvojice si vylosuje pohlednici, tak aby ji soused neviděl. Jeho úkolem je  

popsat ji  tak přesně, aby ji spolužák byl schopen nakreslit podle popisu.
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3. Dvojice poté předstoupí před tabuli a všichni žáci společně s učitelem porovnávají do 

jaké míry jsou fotografie a obrázek shodné.

Pak následuje výměna studentů ve dvojicích a celá soutěž se opakuje.

Konotativní přístup

Vychází z osobnosti žáka, jeho způsobu vnímání světa, jeho  zkušeností, zážitků. 

Závisí ale také na náladě, počasí, momentálním rozpoložení.

I v tomto přístupu by byl použit stejný obrázek zámku Chambord, protože se 

domníváme, že je  lepší zkoumat jednu fotografii z více aspektů.

Cílem by tentokrát nebyl popis, ale zjištění pomocí otázek, zda se snímek žákům 

líbí/ nelíbí a proč. Jaké pocity v nich vyvolává (radost, nechuť, strach, hněv, nadšení 

a podobně). Závěrečným úkolem by bylo vyprávění příběhu, události na základě 

snímku.

5.2.2.2. Co se mohlo stát?

Průběh:

1.Žáci pracují samostatně s pomocí j iž  dříve obdržených kopií. Jejich úkolem je  

vyprávět příběh nebo událost na základě snímku. N a přípravu mají patnáct minut, 

mohou používat slovník.

2. Po uplynutí daného času utvoří studenti skupinky po pěti, kde si vzájemně vypravují 

své příběhy. Každá skupina si zvolí svého zástupce, jehož příběh se ostatním líbil 

nejvíce.

3. Zástupci přečtou svou práci před celou třídou, a ta zvolí vítěze.

5.2.3. Obraz

Vzhledem k tomu, že výtvarné umění je  daleko starší než fotografie, umožňuje 

nám pohlédnout do tváří lidí žijících v minulých staletích, což je  velmi přínosné pro 

výuku cizích jazyků, protože žáci se zde vedle nácviku řečových dovedností mohou 

dozvědět i nové poznatky z historie dané země. Zprvu bychom pracovali s portréty
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osobností, které žily nebo jsou svázány s krajem a poté přejít k obrazům obsahujícím 

více postav.

Portrét

Otevírá studentovi možnost pozorovat tváře lidí dané doby, jejich oblečení, 

účesy, šperky popřípadě vybavení komnat. Nabízí mu jedinečnou možnost poznat 

dobovou atmosféru.

Z didaktického hlediska by byl použit portrét ve vyučování tak, že by byl 

nejdříve popsán a poté zařazen do historického kontextu.

Jako ukázkový portrét by byl zvolen nejznámější portrét malíře Jeana Fouqueta- 

portrét krále Karla Vil. (viz příloha č. 4). Byl vybrán proto, že se jedná o významnou 

osobnost z francouzské historie, která by mohla v žácích vzbudit zájem dozvědět se více 

o tehdejší době.

Průběh:

1. Nejdříve by byla rozdána studentům kopie daného obrazu, aby mohli popis aktivně 

sledovat.

2. Následně by bylo přistoupeno k prezentaci.

Je vais vous présenter le portrait d 'un  homme. On voit d 'après l'inscription sur 

le cadre en haut: „Le très victorieux roy de France“ qu'il s 'agit  d 'un  roi. L'inscription 

en bas nous dit que c 'es t  le roi Charles VII. C 'es t  le peintre Jean Fouquet qui est 

l 'auteur de ce tableau datant du 15 L siècle (1450-1455). Nous pouvons affirmer que ce 

portrait est exceptionnel à cette époque en raison du cadrage de la figure à mi-corps. La 

taille n 'es t  présentée que par les mains croisées. Les proportions sont presque grandeur 

nature (le format du tableau en original est 98,8 x 84,5 cm).

Le personnage se trouve sur un fond neutre, dans l'espace ménagé par 

l'écartement des rideaux, l'horizontalité du buste, la position du coussin sur un plan 

parallèle à celui du cadre, tout contribue à créer une impression de frontalité. Sa 

fonction est montrer l 'autorité du personnage. Le peintre veut présenter un roi 

victorieux plein de puissance.
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En ce qui concerne le vêtement, nous voyons d 'après les épaules rembourrées et 

le tissu qu 'il s 'ag it  de la mode de l 'époque de la Renaissance.

Le portrait de Charles VII est un véritable prototype du portrait officiel. Il 

représente le premier tableau français qui participe à l’idéal plastique de la Renaissance.

Podobný popis by si měli žáci sami vyzkoušet ve hře na galerii.

5.2.3.1. Galerie

Tato hra se zakládá na popisu portrétů druhé osobě. Každá dvojice žáků má za 

úkol popsat jeden portrét návštěvníkům obrazárny- ostatním žákům, ti po „prohlídce“ 

vyplní svůj fiche d'observation.

Průběh

1. Studenti pracují ve dvojicích. Každá dvojice si vylosuje z obálky jeden portrét. Jejich 

úkolem je  popsat ho co nejpřesněji. Na přípravu mají patnáct minut.

2. Po uplynutí daného času dostane každý student od učitele fiche d 'observation, kam 

bude zaznamenávat získané informace, názory atd. z prezentace ostatních.

3. Každá dvojice předstoupí a popíše svůj portrét. „Návštěvníci“ po prezentaci vyplní 

dotazník.

4. Po shlédnutí celé „galerie“ učitel zkontroluje společně se studenty jejich návštěvní 

karty.

Zde uvádíme příklad fiche d'observation:

Fiche d 'observation

Nom:

Prénom:

Age:

Adresse personnelle:

Photo
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Quel nom donneriez-vous à ce tableau?

Quelle est d 'après-vous sa date de réalisation? Situer le tableau dans un cadre 
historique.

Qui est le sujet du tableau ?

Quel est son rang social ?

Quels sont les détails vestimentaires q u ’il est possible de discerner ?

(coiffure, bijoux e tc . . .)

Quelles sont les relations entre l'artiste et son modèle : qui peint qui ?

Quels sont les traits de personnalité que l’auteur a voulu représenter ?

Décrivez l 'espace dans lequel le personnage est situé.

Date de visite de la galerie: Signature:

Další možné využití portrétu ve výuce francouzského jazyka nabízí hra Na co myslím?
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5.2.3.2. Na co myslím?

Podstatou hry je  popsat podle výrazu tváře dané osoby na co právě myslí. 

Výhodné j e  zvolit portrét osobnosti, se kterou se žáci j iž  dříve seznámili buď 

v hodinách francouzštiny nebo v hodinách dějepisu, aby mohli myšlenky zasadit do 

dobové situace tzn. vložit do svého projevu i soudobé problémy, se kterými se daná 

osoba potýkala, ale i například, s kým se daná osoba mohla ve svém životě setkat. 

Otevírá se tak zajímavá cesta k interdisciplinárnímu vzdělání.

Průběh:

1. Učitel rozdá všem žákům kopie jednoho portrétu.

2. Žáci pracují samostatně. Každý m á na přípravu ústního projevu patnáct minut.

3. Následně utvoří žáci trojice, v nichž si vzájemně nahlas prezentují své práce 

a diskutují o nich.

4. Učitel poté vyslechne práci každého žáka a opravuje jak  chyby jazykové, tak 

historické.

Obrazy znázorňující činnost

Obrazů týkajících se kraje existuje samozřejmě celá řada. Autorku zaujal cyklus 

miniatur k dílu Les Très Riches Heures du Duc de Berry. Jedná se o sbírku textů ke 

každé bohoslužebné hodině během dne. Sbírka obsahuje ještě další doplňkové texty 

především kalendář, který představuje mistrovské dílo gotického výtvarného umění. Je 

to poprvé, co se kalendář stává předmětem umění. V kalendáři najdeme dvanáct 

miniatur, z nichž každá znázorňuje jeden měsíc. Vznikly kolem roku 1412 až 1416 

a jsou zajímavé nejen svým uspořádáním, ale také svým detailním znázorněním, patří 

tedy rozhodně k vrcholným dílům francouzského středověkého umění.

Autory miniatur v knize Les Très Riches Heures du Duc de Berry jsou tři bratři 

Paul (Pol), Hermann et Jean (Jannequin) Limbourgové. Všichni tři pocházeli z Flander, 

ale byli zřejmě Němci. Sloužili královně a vévodovi z Bourgogne, roku 1408 se 

dostávají pod ochranu Jeana, vévody z Berry, který byl v té době nejvýznamnějším 

mecenášem francouzského umění. Zaujímal důležité postavení mezi francouzskou 

šlechtou a byl zřejmě největší znalcem výtvarného uměni v době středověku. Bratři na
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jeho  dvoře zaujímali výsostné postavení. Roku 1416 však všichni tři umírají v důsledku 

epidemie. Dílo je  tak dokončeno Jeanem Colombem asi o sedmdesát let později.

Miniatury jsou  velmi zajímavé z hlediska svého zpracování. Limbourgové 

použili celou škálu rozličných barev, které získali z nerostů a rostlin. Netradiční je  

zejména zelená barva získávaná z kosatců a modrá barva pocházející z kamenů 

z Orientu. Bratři byli mistry detailů, které zřejmě tvořili pomocí štětečku a kartáčků. 

Tématem jsou scény z každodenního života, což je  velmi výhodné pro výuky, protože 

žáci si mohou utvořit představu o tom, jak  se v dané době v zemi žilo.

Miniatura by byla ve výuce využita tak, že nejprve by se studenti seznámili 

s dílem tzn. o jaké  dílo se jedná, kdo jsou autory, v které době vzniklo, čím je  zajímavé. 

Pak by byla jedna z miniatur frontálně popsána žákům. Poté by se pracovalo s celým 

kalendářem.

Průběh:
1. Představení díla žákům z hlediska jeho  vzniku, účelu, kdo byl jeho  autorem, čím je  

pro svou dobu zajímavé.

2. Následně by bylo přikročeno k praktické ukázce. Jako názorný příklad by byla 

zvolen miniatura představující měsíc září (viz příloha č.5), a to nejen proto, že se jedná 

o nejznámější z miniatur, ale hlavně z důvodu hradu Saumuru, který je  zde vyobrazen. 

Nabízí tedy vhodnou příležitost k zopakování lexika z první části týkajícího se 

architektury. Ukázka by probíhala následovně: obraz bych promítala na zpětném 

projektoru, aby všichni mohli výklad sledovat. Poté by následoval popis.19

„Au premier plan, ce sont les vendanges. Une femme en tablier blanc et rouge 

semble enceinte, des jeunes gens cueillent les grappes de violettes ; deux autres se 

reposent, et l'un d'eux goûte au raisin ; un autre, un panier à la main, se dirige vers 

un mulet porteur de deux hottes. Le raisin est chargé soit dans les hottes des mulets, soit 

dans des cuves sur une charrette que tirent deux boeufs.

Au second plan, le château de Saumur, avec ses cheminées et ses girouettes aux 

fleurs de lys dorées. Sur la gauche, derrière le mur d'enceinte, un clocher, les cheminées 

des cuisines et l'entrée à pont-levis : un cheval en sort, une femme s'apprête à y pénétrer,

19 Popis převzat z  http:/w w w .dalida.paris.free.fr/sept2.htm
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un panier sur la tête. Au devant du château, entre les vignes et la douve, nous voyons 

remplacement d'une lice, fermée par une clôture de bois, où se déroulaient en particulier 

les tournois.

Au milieu de la scène des vendanges, un petit personnage, baissé, montre ses 

fesses. Cette touche, volontairement grotesque, contraste avec la fine élégance du 

château.

3. Následuje práce s celým kalendářem

5.2.3.3. Roční období

Hra se zakládá na vyjmenování činností typických pro daný měsíc na základě 

obrázku z kalendáře Les Très Riches Heures du Duc de Berry.

Průběh:

1. Každý ze studentů si zvolí podle svého výběru jednu z miniatur. Jeho úkolem je  na 

základě popisu obrázku vyjmenovat činnosti typické pro daný měsíc. Na přípravu má 

patnáct minut.

2. Studenti utvoří kruh. Student prezentující první měsíc v kalendáři se postaví do jeho 

středu a popisuje s využitím obrazu činnosti typické pro svůj měsíc. Poté se vystřídají 

všichni studenti.

5.2.3.4. Dialogy

Základem je  vytváření dialogů na základě obrazů z kalendáře Les Très Riches Heures 

du Duc de Berry.

Průběh:

1. Studenti utvoří dvojice. Každá z nich obdrží od učitele jednu kopii miniatury.

Během deseti minut si mají připravit rozhovor, který by postavy na obrázku mohly vést.

2. Následně předstoupí před třídu. Svůj obrázek připevní na tabuli, aby ho mohli 

sledovat i ostatní, a předvádí svůj rozhovor.

3. Jakmile všichni splní zadaný úkol, třída rozhodne pomocí hlasování o nejlepším 

výkonu.
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5.2.4. Ostatní obrazové materiály vhodné k nácviku ústního projevu

Vedle obrázků, fotografií a uměleckých děl nabízí kraj také různé mapky, 

prospekty, plánky hradů a zámků, které mohou posloužit jako  vhodné didaktické 

pomůcky.

Plánky hradů a zámků

Jsou velmi vhodné k záměru upevnit slovní zásobu týkající se architektury 

a umění, protože si zde studenti mohou v mluveném projevu procvičit slovní zásobu 

týkající se vnitřního uspořádání zámků a zařízení komnat.

K nácviku jsm e zvolili plánek zámku Cheverny20, ve kterém se dochovalo 

nejvíce z původního vybavení ze všech zámků na Loiře.

K nácviku mluveného projevu jsou připravena dvě cvičení.

5.2.4.1. Pojmenuj tajemný pokoj

Úkolem žáka je  pojmenovat neoznačené místnosti na plánku a zdůvodnit jakou 

místnost by tam umístil on. Tento úkol m á rozvinout nejen žákovu fantazii, ale i jeho 

schopnost vcítit se do doby, v níž se zde asi mohla tato místnost nacházet.

Průběh:

1. Každý ze studentů dostane jednu kopii plánku zámku Cheverny. Jedna místnost na 

něm je  neoznačena. Úkolem studenta je  ji pojmenovat a zdůvodnit, proč by zde umístil 

právě tuto místnost. N a přípravu má patnáct minut.

2. Studenti utvoří skupinky po pěti a každý představuje ostatním svůj návrh. Učitel 

prochází mezi jednotlivými skupinkami a opravuje chyby.

3. Na závěr každá skupinka rozhodne o nejlepším návrhu a ten poté zaznamená na 

plánky.

20 Renard A., Le cháteau de Cheverny, l ére édition Cheverny,V aloire-B lois,2003, p. 2
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5.2.4.2. Pokojové zařízení

Cvičení je  koncipováno tak, že každý ze studentů si vybere jednu z komnat, jeho 

úkolem je  popsat, jak  asi mohla vypadat, jaký tam byl nábytek atd. s využitím slovní 

zásoby z první etapy.

Průběh:

1. Studenti pracují ve skupinách pro třech. Každá skupina si na plánku vybere jednu 

komnatu. Jejich úkolem je  připravit si její popis. Čas na připravuje  patnáct minut.

2. Poté každá ze skupin předstoupí před tabuli a představí svůj popis ostatním.

3. Následuje celotřídní hlasování o nejlépe zařízeném pokoji.

Mapy

Nabízí studentům možnost utvořit si přehled o kraji- o jeho poloze, velikosti, 

členitosti. S jejich pomocí získají představu, kde se nacházejí jednotlivé oblasti, řeky, 

města a také památky. K nácviku mluveného projevu předkládáme dvě cvičení založená 

na využití map.

5.2.4.3. Naplánuj cestu

Cvičení spočívá v přípravě cesty pro návštěvníky kraje podle různých 

tématických okruhů ( přírodních, historických, literárních). Úkolem je  zakreslit okruh 

na mapě a popsat, jaké  zajímavosti zde návštěvníci mohou vidět.

Průběh:

1. Studenti se rozdělí do skupin po třech.

2. Každá skupina obdrží mapy kraje a zvolí si svůj tématický okruh. N a jeho připravuje  

určen čas třicet minut.

3. Celá třída utvoří kruh. Jednotlivé skupiny vstoupí do jeho  středu a demonstrují na 

mapě svůj plán. Následně popisují zajímavosti (dle svého tématu), které lze během 

cesty vidět. Učitel popis sleduje a opravuje chyby v projevech žáků.
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5.2.4.4. Člověče nezlob se

Hra se zakládá na cestování po kraji pomocí mapy. Studenti hrají ve skupinách. 

Pomůcky ke hře tvoří mapa kraje, kartičky s názvy jednotlivých měst a míst, kartičky 

s otázkami týkajících se kraje, hrací figurky a kostky.

Průběh:

1. Studenti se rozdělí do skupin po čtyřech. Učitel rozdá každé skupině mapu kraje, na 

níž jsou jednotlivá města a místa spojena pomocí úseček s různým počtem bodů (jedná 

se o místa nacházející se na kartičkách), kartičky s názvy jednotlivých měst a míst, 

kartičky s otázkami týkajících se kraje se správnou odpovědí na rubu, hrací figurky 

a kostky.

2. Nejprve si každý hráč vylosuje pět kartiček se jm ény míst a měst a sestaví si z nich 

svoji trasu. Podmínkou je, že musí navštívit každé z nich.

3. Začíná hra. Jeden z hráčů nejdříve vylosuje otázku, která je  určena jeho  sousedovi. 

Otázku mu přečte a spoluhráč ji zodpoví. Hráč zkontroluje správnost otázky podle rubu 

kartičky. Jestliže správně zodpoví, smí spoluhráč hodit kostkou a o daný počet políček 

posunout svoji figurku.

4. Vítězí ten, kdo nejrychleji navštíví všechna místa.
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6. SLOVNÍČEK POJMŮ Z OBLASTI ARCHITEKTURY A UMĚNÍ21

architecture, f. 

architecte, m. 

arc, m.

arc en ogive, m. 

arcade,f.

armoire,f 

art, m. 

art roman 

art gothique 

artiste, m. 

baldaquin, m.

basilique, f.

bastion, m.

bâtiment,m. 

buffet, m.

cabinet de travail, m. 

canapé,m . 

cathédrale, f. 

cave, f. 

chaire, f  

chaise, f. 

chambre, f. 

chapelle, f.

architektura

architekt

oblouk

lomený oblouk 

arkáda

(oblouk na svislých podporách- sloupech, pilířích)

skříň

umění

románské umění 

gotické umění 

umělec 

baldachýn

(nebesa, stříška, látkový závěs nad kazatelnou, trůnem 

nebo lůžkem)

basilika (původně antická veřejná civilní stavba, v době 

románské základní prostorový chrámový typ, skládající 

se z lichého počtu lodí)

bašta, tvrz (pětiboká sypaná bašta obezděná kamennou

zdí)

stavba

příborník, kredenc

pracovna

pohovka

katedrála (každý biskupský nebo arcibiskupský kostel)

sklep

kazatelna

židle

pokoj

kaple

21 C ílem  to h o to  s lovn íčku  není podat obsáh lý  výčet po jm ů z  ob lasti a rch itek tu ry  a um ění, ale  u snadnit 
o rien tac i v té to  práci.



château, m. zámek

château fort, m. hrad

cheminée, f. krb

choeur, m. kůr

cloche, f. zvon

clocher, m. zvonice

coffre, m. truhla

colonne, f. sloup (svislá kamenná podpora, která se skládá z patky,

dříku, prstence a hlavice)

croquis, m. náčrtek, skica

cuisine, f. kuchyně

demeure, f. sídlo

domaine, m. panství

donjon, m. hlavní věž (hradu)

édifice, m. budova, stavba

église, f. kostel

enluminure, f. miniatura

escalier, m. schodiště

façade, f. průčelí, fasáda

fauteil, m. křeslo

fenêtre, f. okno

forterresse, f. pevnost

fresque, f. freska

galerie, f. galerie

gobelin, m. nástěnný koberec

lit, m. lůžko, postel

lit à colonnes, m. postel s nebesy

logis, m. obydlí

maison, f. dům

manoir, m. venkovské sídlo

monument, m. pomník, památka, význačná budova

mosaique, f. mozaika (plošná výzdoba na podlahách, stěnách

z kamenných nebo skleněných různobarevných kostek,
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mur, m. 

muraille, f. 

nef, f. 

palais, m.

pavillon de chasse, m. 

pilier, m. 

placard, m. 

plafond, m. 

plancher, m. 

peintre, m. 

peinture, f. 

poêle, m. 

pont, m. 

portail, m. 

porte, f. 

portrait, m. 

renaissance, f. 

résidence, f. 

restaurateur, m. 

rotonde, f.

salle, f. 

sculpteur, m. 

sculpture, f. 

statue, f  

table, f. 

tableau, m. 

tabouret, m. 

terasse, f. 

toit, m. 

tour, f.

hranolů, z nichž jsou  sestavovány ornamenty) 

stěna

zeď, hradba 

kostelní loď

palác (městské šlechtické sídlo, podobné zámku) 

lovecká besídka, pavilón 

pilíř (svislá zděná podpora s patkou a hlavicí) 

skříň (ve zdi) 

strop 

podlaha 

malíř 

malba 

kamna 

most

portál (architektonické orámování otvoru dveří)

dveře

portrét

renesance

sídlo, sídelní město

restaurátor

rotunda (válcovitá stavba, typ kostelu s lodí na

kruhovém půdorysu, s kupolí, kuželovou střechou

a apsidou)

síň, sál

sochař

sochařství

socha

stůl

obraz

stolička

terasa

střecha

věž
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vitrail, m.

voûte, f.

voûte d'arête 

voûte en berceau

vitrail (zasklení oken nebo stěn do olověných pásků, které 

proti světlu vytvářejí ornament nebo kontury zobrazených 

postav, složených z barevných skel) 

klenba (architektonický prostor, který uzavírá shora 

prostor a nese sám sebe. Tlaky zachycují podporovací 

části a opěrný systém) 

křížová klenba 

valená klenba



7. ZÁVĚR

V této diplomové práci se autorka pokusila představit soubor cvičení, který by 

tradiční výuku doplnil o nácvik samostatného mluveného projevu na základě 

obrazových materiálů znázorňujících kraj Centre. Cvičení jsou koncipována tak, aby 

podporovala aktivitu a motivaci žáků, proto také většina z nich je  pojata formou 

soutěže. Všechna cvičení jsou v úpravě použitelná i při výuce reálií Francie jako  celku.

Autorka se snažila v první části této práci shromáždit takové informace o kraji, 

které by byly nejen pro žáky zajímavé, ale které by především byly didakticky 

využitelné. Soustředí se zde proto především na nástin dějin a architektury, aby žákům 

usnadnila proniknutí do slovní zásoby o architektuře a umění, která je  východiskem 

k samostatnému mluvenému projevu v druhé části této práce.

Autorka pevně doufá, že se jí  záměr zdařil a že jak  samotné informace o kraji, 

tak cvičení najdou své uplatnění při výuce francouzského jazyka.
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RÉSUMÉ

Le thème que l 'on essaie de traiter dans ce travail de diplôme est la diversité 

et l 'unité de la Région Centre-Val de Loire et son utilisation ultérieure 

dans l 'enseignement du français à l 'école. Il est évident qu 'une simple connaissance 

de la grammaire et du vocabulaire ne suffit pas pour apprendre une langue étrangère. 

L 'enseignement de la civilisation du pays est inséparable de la parfaite maîtrise de sa 

langue. Le travail présent développe l 'idée d 'exercer l'expression orale à l 'aide des 

matériels visuels concernant la Région.

Le texte du travail de diplôme est divisé en deux grandes parties (subdivisées 

en sous-châpitres) qui sont précédées par l 'introduction et terminées par la Conclusion, 

celle-ci suivie du Résumé et de deux parties indépendantes, intitulées Annexes 

et Bibliographie.

La première partie a pour but de donner une image globale de la Région Centre- 

Val de Loire de point de vue de l'histoire, la géographie, la population, l 'administration, 

l 'économie et l'anthropologie culturelle. En étudiant une partie de la France, nous 

aimerions susciter l'intérêt pour la France en général.

Historiquement, la Région Centre regroupe trois provinces: l 'Orléanais (Loiret, 

Eure-et-Loir, Loir-et-Cher), le Berry (Cher et Indre) et la Touraine (Indre-et-Loire). 

Elles sont entrées très tôt dans le royaume de France. Les premières mentions de 

la population sur le territoire de la Région datent de la période paléolithique. L 'hom m e 

établissait de préférence son foyer dans les cavernes et exvacation naturelles. On a 

trouvé la preuve qu 'il existait des courants d 'échange actifs. C 'étaient les fameuses 

tailleries de silex qui fournissaient la Gaule entière en belles lames. La période 

néolithique se caractérisé par la construction des mégalithes, dolmens, menhirs. Ils sont 

le résultat de la nouvelle forme des sépultures qui est étroitemment liée à la vie 

communautaire de la population. La Région en conserve de nombreux, dont les plus 

importants se trouvent à la Grotte aux Fées. A la Fin du 7e siècle, les Celtes s 'installent 

sur le territoire de la Région. On distingue parmi eux les tribus des Tourons, des 

Carnutes et des Bituriges. C 'es t  en 125 avant J.-C. lorsque la Gaule est envahie par des 

guerriers romains qui appellent leurs ennemis les Gaulois. La conquête est achevée 

après la guerre des Gaules en 58-51 avant J.-C. par Jules César. Orléans et Chartres 

deviennent les centres commerciaux importants. Malheureusement l 'instinct destructeur
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des hommes n 'a  laissé subsister dans aucune de ces villes des monuments romains 

importants. La Gaule devient le pays le plus riche d 'Europe occidentale, c 'est pourquoi 

elle attire de nombreux envahisseurs. Depuis le 3e siècle, se succèdent plusiers vagues 

d'envahisseurs: Francs, Wisigoths, Alamans. Les Francs qui influençaient le plus 

le destin de la Gaule. Leur chef Clovis réunifia la Gaule et par sa conversion au 

catholicisme devint l 'élu du clergé gallo-romain. Après sa mort, un de ses fils 

Chlodomir siège à Orléans. L 'époque des Mérovingiens est terminée par la victoire de 

Charles Martel près de Poitiers, il restaure le royaume franc et installe une nouvelle 

dynastie, les Carolingiens, dont le membre le plus important est Charlemagne. Après 

le décès de son père, puis de son frère Carloman en 771, la principale tâche de Charles 

est d 'assurer la sécurité aux frontières de son royaume. Mais peu à peu il s 'éloigne de 

ses terres pour agrandir son territoire. C 'es t  d 'abord  l'Italie, puis les combats 

en Germanie. Charlemagne est connu par le soutien de l'Eglise. En 800, le pape Léon

III lui remet la couronne impériale, avec cet acte Charlemagne démontre sa puissance 

et accepte de mener le combat de la catholicité. A sa mort, le royaume est partagé entre 

ses petits-fils Lothaire, Louis et Charles le Chauve qui obtient la Francie occidentale qui 

devient le royaume de France. Le 9e siècle est marqué par une nouvelle vague de 

pillages. Venus des pays scandinaves, les Normands envahissent la Région. C 'es t 

Robert le Fort qui arrête leur envasion. Son descendant Hugues Capet accède en 987 

au trône, cela marque la fin de la dynastie carolingienne au profit d 'une  nouvelle: les 

Capétiens. Leur domaine englobe la principauté orléanaise, parisienne et la principauté 

d 'Étampes. Cependant, Hugues Capet, Robert II et Philippe 1er sont impuissants face 

aux grandes principautés qui les entourent. A l'intérieur de leur propre domaine, ils sont 

en butte à de puissants seigneurs. Sur le plan international, les premiers Capétiens ne 

jouent aucun rôle, c 'est pourquoi le faible Philippe Ier ne peut empêcher son puissant 

vassal, le duc de Normandie, Guillaume Ier le Conquérant, de devenir roi d 'Angleterre 

en 1066. Ce sont ceux de Louis VI et de son fils Louis VII, dont l 'abbé de Saint-Denis, 

Suger, est le conseiller. A cette époque, Etienne de Blois devient roi d 'Angleterre. Le 

fils de Louis VII, Philippe II Auguste, aff irme la puissance de la monarchie capétienne 

et lui donne son caractère national. Son but est de chasser des Plantagenêts de France, 

ce q u ' il réussit à faire après la mort de son ennemi Richard Coeur de Lion. Louis IX est 

dès le début du règne connu par sa piété et sa sagesse qui lui valent la considération de 

l 'Europe. Sous Philippe IV le Bel, le conflit franco-anglais se rallume. Le roi tente de
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limiter la puissance de l'Eglise, ce qui le fait entrer en conflit avec les papes. Après 

la mort de Philippe le Bel et de ses trois héritiers, la couronne quitte la branche 

capétienne pour être reprise par les Valois, dont le premier roi est Philippe 

VI. Prétendant au trône, Edouard III d 'Angleterre, petit-fils de Philippe IV le Bel défie 

Philippe VI et prend le titre de roi de France ce qui cause la guerre de Cent Ans. Après 

une série de défaites, c 'es t  Jeanne d 'A rc  qui sauve le destin de la France. Elle aide 

le jeune roi Charles VII à qui elle rend le château de Chinon et à chasser les Anglais 

hors de France. Les règnes de Louis XII et surtout François Ier sont marqués par les 

idées de la Renaissance que les rois découvrent pendant les guerres d'Italie. C 'es t  la 

vallée de la Loire qu 'ils  choisissent pour leurs châteaux. On désigne cette époque 

com m e la plus importante dans l 'histoire de la Région. Après que Tanguy de Châtel 

amène Charles VII de Paris à Chinon, la vallée de la Loire devient le siège de la cour 

royale. Sans cesse aux XVe et X V I e siècles, la cour et le roi élisent le Val de Loire 

pour y séjourner. Dans cette région à la situation et au climat agréables, le monarque et 

les grands font construire ou aménager des demeures selon les nouveaux critères 

architecturaux. Ces édifices royaux ou princiers sont des palais sans aucune fonction 

défensive. Le personnage le plus important pour la Région est sans doute François Ier 

qui fait construire le château de Chambord et reconstruire Azay-le-Rideau et Blois. Il 

amène aussi Léonard de Vinci en France. Les guerres de religion (1562-1598) déchirent 

la France comme jamais. Même la grande répression ordonnée par Henri II n 'a  pas de 

succès. La mort d 'Henri II en 1559 et l 'accès au trône de François II âgé seulement de 

quinze ans sont favorables pour les duc de Guise qui fortifie leur pouvoir. Catherine de 

Médicis tente de réconcilier les deux camps, mais elle même n 'es t  pas capable 

d 'em pêcher une série de massacres. La position d 'H enri III n 'est pas facile, c 'est 

pourquoi il laisse assassiner le duc de Guise au château de Blois. Sous le règne d 'Henri 

IV, les guerres de religion touchent à leur fin. C 'es t  également le début du règne des 

Bourbons. Le ministre d 'Henri IV, le duc de Sully, siège au château de Sully-sur-Loire. 

Louis XIII tente d 'affaiblir le pouvoir des protestants, il chasse sa mère Marie de 

Médicis au château de Blois.En 1626, ce domaine est donné à Gaston d 'Orléans, frère 

de Louis XIII. C 'es t  sous la tutelle de Mazarin que débute le règne du jeune Louis XIV, 

alors que la France connaît une période de fortes agitations sociales et politiques que 

l'on appelle la Fronde, c 'est pourquoi Mazarin se réfugie avec la reine Anne et le petit 

Louis XIV à Gien. En 1661, Louis XIV décide de prendre personnellement en main les
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destinées du royaume. L 'autorité royale est renforcée, une unité religieuse est ordonnée 

par l'abolition de l'édit de Nantes, et la France retrouve en Europe la place d 'une 

puissance respectée. Sous le règne de Louis XV, le jeune Voltaire se réfugie chez le duc 

de Sully, parce que ses idées sont trop dangereuses à Paris. La Révolution commence 

par la prise de la Bastille, symbole du pouvoir monarchique, le 14 juillet 1789. De Paris 

se propage rapidement à la campagne. Dans la Région, les châteaux et les demeures de 

la noblesse sont pillés. Après le coup d 'É ta t  de Napoléon, son premier ministre 

Talleyrand acquiert Valençay qu'il fait reconstruire. Dès la défaite de Napoléon, les 

Bourbons accèdent de nouveau au trône. Ils suppriment l'opposition et souhaitent 

renforcer leur pouvoir. C 'es t  également l 'époque de la construction des chemins de fer 

dans la Région. Pendant la première et la deuxième guerre mondiale, Tours sert d 'asile 

pour les soldats. Beaucoup d 'édifices dans la Région sont détruits.

La Région a une superficie de 39 536 km2 , ses voisins sont la Bourgogne, l'Ile- 

de-France, la Haute-Normandie, la Basse-Normandie, les Pays de la Loire, le Poitou- 

Charentes, le Limousin et l'Auvergne. Elle est divisée en six départements le Cher, 

l 'Eure-et-Loir, l'Indre, l 'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret. Le relief est très 

varié, ce sont les plaines qui prédominent. On distingue six parties principales: 

la Beauce, la Sologne et la Forêt d 'Orléans, la Champagne berrichone, la Brenne, 

la Touraine et le Val de Loire.

Les cours d 'eau  jouent un rôle important dans la Région. C 'es t  surtout la Loire 

qui fait l 'image du paysage. Etant donné qu 'e lle  n 'est pas bien navigable, elle sert aux 

centrales nucléaires. Ses affluents situés sur la rive gauche sont le Cher, l'Indre, 

la Vienne, celui de la rive droite le Maine. Le Val de Loire est tellement unique qu 'il est 

inscrit au patrimoine d 'U N ESCO .

Le climat est doux, influencé par l 'océan. L 'hiver n 'es t  pas long, l 'été est chaud 

avec les pluies. La température moyenne est 15°C.

La Région Centre compte 2 440 329 habitants ce qui fait 4% de la population 

française. Par département, le Cher rassemble 314 428 habitants, l 'Eure-et-Loir 407 665 

habitants, l 'Indre 231 139, le Loir-et-Cher 314 968, le Loiret 618 126 habitants.

De point de vue de la division administrative, la Région Centre- Val de Loire est 

constituée de six départements qui sont divisés en 185 cantons et 1842 communnes. 

La capitale est Orléans qui est également chef-lieu du Loiret. Blois, Bourges, Chartres, 

Châteauroux et Tours sont les chef-lieux des autres départements.
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La Région Centre possède un certain nombre de records: elle est la première 

Région de l 'Union européenne pour les céréales et la première de France pour 

les oléagineux. 11 est également intéressant que la Région Centre se situe au deuxième 

rang pour l 'électronucléaire, l 'industrie pharmaceutique et le tourisme culturel.

Quant à l'agriculture, les champs les plus riches sont ceux de la Beauce et de 

la Champagne berrichone qui permettent d 'a tteindre le premier rang national pour 

la production de blé et oléagineux, le deuxième rang pour le mais et le cinquième rang 

pour la betterave à sucre.

Le Centre, dépourvu de matières premières, a été peu touché par la révolution 

industrielle. Il est pourtant aujourd'hui la deuxième région énérgétique française, grâce 

au quatre centrales nucléaires des bords de Loire. Le secteur tertiaire connaît également 

un fort développement. Les banques et le tourisme jouent le rôle le plus important.

Dans le domaine énergétique, le Centre a donné la priorité au nucléaire.

L'infrastructure est développée. Il y a deux aérodromes celui de Tours et celui 

de Châteauroux, de nombreuses autoroutes traversent la Région.

Le Centre pourrait servir de musée d'architecture. Nous pouvons y trouver 

les vrais trésors de différentes époques. Ce sont des mégalithes, dolmens, menhirs qui 

datent de l 'époque préhistorique. Ils sont le résultat de la nouvelle forme des sépultures 

qui est étroitemment liée à la vie communautaire des populations. La Région 

en conserve de nombreux, dont les plus importants se trouvent dans la Grotte aux Fées. 

A partir du XIe siècle, l 'art roman pénètre la Région. La construction typique est l'église 

romane, à la voûte en berceau soutenue par des murs massifs aux fenêtres rondes. Ce 

sont des lieux fortifiés, des châteaux forts aux mur massifs présentent les bâtiments 

publics. Le second style médiéval qui date du XII e siècle est l 'art gothique. Les plus 

célèbres monuments gothiques sont les cathédrales frappant par leur élévation, voûte 

d 'arête et arc ogive. Les cathédrales les plus importantes en Région sont celles de 

Chartres et de Bourges. A la fin de l 'époque gothique, le Val de Loire devient la vallée 

royale. Le roi Charles Vil qui siège au château de Chinon. La Renaissance qui signifie 

la nouvelle naissance de l'Antiquité, emprunte de l'architecture romaine les colonnes, 

l'arc romain et le pilier. Elle est représentée surtout par les châteaux de la Loire, dont 

les plus célèbres sont Chambord, Chenonceaux, Azay-le-Rideau, Blois et Villandry. 

Après le déplacement de la cour royale à Paris, les bâtiments ne sont plus tellement 

pompeux, le meilleur exemple d 'a rt  classique est le château de Cheverny.
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Les habitants de la Région aiment les traditions, c 'es t  pourquoi il y a beaucoup 

de fêtes à l 'occasion des événements importants, des fêtes de l 'Eglise ou des fêtes 

populaires.

La cuisine est très rénommée. Les vraies spécialités régionales sont 

les andouilles, les rillons et les poissons. Les vins de Bourgueil et de Chinon font partie 

des meilleurs vins en France.

La langue, parlée dans la Région (surtout à Tours), est l 'une des plus pures 

en France, c 'e s t  peut-être grâce aux séjours fréquents de la cour royale.

Le Centre est le berceau de beaucoup de personnes illustres. Dans la littérature 

régionale, on trouve beaucoup d 'écrivains d 'une  importance nationale comme par 

exemple François Rabelais, Pierre de Ronsard, Honoré de Balzac ou Charles Péguy. 

Les personnes d 'importance historique sont surtout Saint Martin de Tours et Jeanne 

d 'Arc.

La Partie didactique a pour but l 'entrainement à l'expression orale à la base des 

matériels visuels concernant la Région. On se concentre justement sur l'expression orale 

parce que nous sommes persuadés qu 'e lle  n 'est pas suffisamment présente dans 

l 'enseignement du français dans les écoles tchèques.A notre avis, l'entrainement à l 'aide 

d ' images et de photos peut motiver les élèves parce qu 'ils  perdent les barrières de 

parler en langue étrangère. L entrainement est divisé en deux chapitres, dont le premier 

est consacré à l 'acquisition des nouveaux termes d 'architecture et d 'art. On a choisi 

cette partie du vocabulaire en raison de la présence des châteaux de la Loire offrant 

la possibilité d enrichir ce champ lexical. Les moyens lexicaux sont automatisés ensuite 

à I aide d exercices. Parmi eux, il y a un quiz, exercice où il faut compléter un texte, 

un adjoction des définitions aux images etc. Le nouveau vocabulaire est le point de 

départ pour l'expression orale qui forme le deuxième chapitre de la Partie didactique. 

Ce chapitre commence par des exercices plus faciles, puis suivent la description d 'une 

photo pour laquelle l 'auteur a choisi comme exemple la photo du château de Chambord, 

et la déscription d une image représentant le portrait de Charles VII et les miniatures du 

livre Les Très Riches Heures du Duc de Berry. En plus des photos et des images, il y a 

des cartes, des dépliants et des guides de visite qui peuvent servir comme des moyens 

didactiques.

Nous espérons que ce travail réussira à rendre plus proche la Région Centre aux 

apprenants de la langue française et qu il trouvera son application dans la pratique parce
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que l'apprentissage de la langue étrangère ne se compose pas seulement de la 

grammaire, il faut aussi l 'enrichir de l 'enseignement de la culture française.
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Příloha č.l 

Mapa kraje
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Pohlednice kraje
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