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Spojené království Velké Británie a 

Severního Irska



- monarchie (královna Alžběta II.)



VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA
Spojené království 

- Současnou hlavou státu je královna Alžběta II., jež je zároveň 

hlavou dalších patnácti států zemí Commonwealthu, například 

Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a Jamajky.

- Takzvanými britskými korunními závislými územími jsou Ostrov 

Man a Normanské ostrovy. Jako takové jsou vlastnictvím Britské 

koruny, nejsou součástí Spojeného království, jsou s ním pouze 

spojeny federací známou jako Britské ostrovy. 

- Pod suverenitu Spojeného království spadá též čtrnáct tzv. 

zámořských území, jež jsou zbytky bývalé Britské říše.

http://kasumiremix.appspot.com/cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BEb%C4%9Bta_II.
http://kasumiremix.appspot.com/cs.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_Realm
http://kasumiremix.appspot.com/cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://kasumiremix.appspot.com/cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
http://kasumiremix.appspot.com/cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Z%C3%A9land
http://kasumiremix.appspot.com/cs.wikipedia.org/wiki/Jamajka
http://kasumiremix.appspot.com/cs.wikipedia.org/wiki/Britsk%C3%A9_korunn%C3%AD_z%C3%A1visl%C3%A9_%C3%BAzem%C3%AD
http://kasumiremix.appspot.com/cs.wikipedia.org/wiki/Man_(ostrov)
http://kasumiremix.appspot.com/cs.wikipedia.org/wiki/Normansk%C3%A9_ostrovy
http://kasumiremix.appspot.com/cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Britsk%C3%A1_koruna&action=/wiki/edit&redlink=1
http://kasumiremix.appspot.com/cs.wikipedia.org/wiki/Britsk%C3%A9_ostrovy
http://kasumiremix.appspot.com/cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mo%C5%99sk%C3%A9_%C3%BAzem%C3%AD_Spojen%C3%A9ho_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://kasumiremix.appspot.com/cs.wikipedia.org/wiki/Britsk%C3%A9_imp%C3%A9rium


Britská říše v roce 1897



-Velká Británie je největší ostrovní stát 

Evropy, ležící v Atlantském oceánu. 

-Na jihu Anglie je od evropské pevniny 

oddělen průlivem La Manche a 

Calaiskou úžinou. 

-Ostrov Irsko je od Velké Britanie 

oddělen Svatojiřským průlivem a 

Irským mořem, Severní Irsko pak od 

Irské republiky suchozemskou hranicí. 

-Ostrov Man leží v Irském moři, 

Normandské ostrovy pak na jih od 

Anglie při pobřeží Francie. 

-Na severu v Atlantském oceánu patři 

ještě k Velké Británii souostroví Orkneje 

a Shetlandy.



243 610 km² (77. na světě)

z toho 1,34 % vodní plochy

Rozloha:

:

Počet obyvatel

62 041 000 (22. na světě, 2007)

Jazyk: Angličtina

Naboženství: anglikánské, 

římskokatolické, muslimské, 

presbyteriánské, metodistické, šíitské, 

hinduistické, židovské.

Měna: britská libra (GBP)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_rozlohy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozloha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obyvatelstvo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_po%C4%8Dtu_obyvatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/2007


Jelikož je Velká Británie dosti rozlehlá země na velkém 

území, jsou teploty a dešťové srážky velmi rozdílné zejména 

mezi severem země ve Skotsku, kde je třeba v létě 

nádherně slunečné počasí a na jihu ve střední Anglii jsou 

neustále mlžné opary .

Skotsko 12°C 

Jižní Anglie 18°C 

Londýn 19°C 

Anglie 18°C 

Brighton 16°C 

Severní Anglie 18°C 

Bath 9°C 

Wales 14°C 

Jihovýchodní Anglie 16°C 

Plymouth 6°C 

http://velka-britanie.orbion.cz/pocasi/destinace-skotsko/
http://velka-britanie.orbion.cz/pocasi/destinace-jizni-anglie/
http://velka-britanie.orbion.cz/pocasi/destinace-londyn/
http://velka-britanie.orbion.cz/pocasi/destinace-anglie/
http://velka-britanie.orbion.cz/pocasi/destinace-brighton/
http://velka-britanie.orbion.cz/pocasi/destinace-severni-anglie/
http://velka-britanie.orbion.cz/pocasi/destinace-bath/
http://velka-britanie.orbion.cz/pocasi/destinace-wales/
http://velka-britanie.orbion.cz/pocasi/destinace-jihovychodni-anglie/
http://velka-britanie.orbion.cz/pocasi/destinace-plymouth/


LONDÝN



Londýn (Westminsterské opatství + 

Buckhinghamský palác + Parlament 

+ Tower Bridge + Trafalgar square + 

Picadilly Circus + Hyde Park + 

Greenwich + Windsor)  Canterbury 

(katedrála a opatství) + přímořské 

lázně Brighton s královským 

pavilonem, 

přístav Portsmouth s muzeem lodí + 

prehistorický Stonehenge + Salisbury

(katedrála St. Mary) univerzitní město 

Oxford + Warwick Castle

Edinburgh (krásná poloha + hrad + 

katedrála) 

jezero Loch Ness + ostrov mýtů a 

legend Skye ,

Hadriánův val





Velká Británie je díky dlouhé a významné historii hojně 

navštěvována každoročně tisíce turisty s cílem poznat zemi, 

která dokázala svými vynálezy či kolonizací mnoha národů 

ovlivnit dění v mnoha částech světa. 

Ve Skotsku lze navštívit nádhernou přírodu, velké množství 

zřícenin, tak i historická města. 

Anglie má své kouzlo především v jižní části, kde narazíte na 

mnoho městeček s původní středověkou architekturou. 

Ve Walesu na Vás čeká nedotčená příroda v kontrastu s 

nezkrotným Atlantikem.
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Westminster_palace.jpg/800px-Westminster_palace.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Uk_topo_en.jpg/388px-Uk_topo_en.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/BenNevis2005.jpg/800px-BenNevis2005.jpg

http://www.cestopisy.com/wss_images/anglie/_anglie-mapa.jpg

http://www.cestopisy.com/wss_images/anglie/oxford/_IMG_0043.jpg

http://www.cestopisy.com/wss_images/anglie/oxford/_IMG_0028.jpg

http://www.cestopisy.com/wss_images/anglie/keswick/_nas-stan.jpg
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http://ms7.mfstatic.cz/instance/orbion/jC9vk2Tr/h1024w1024f.jpg

http://ms2.mfstatic.cz/instance/orbion/jqlosz3N/h1024w1024f.jpg

http://ms7.mfstatic.cz/instance/orbion/j0121383/h1024w1024f.jpg


