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BENELUX



NIZOZEMÍ JE OZNAČENÍ HISTORICKÉHO NÍZKO POLOŽENÉHO ÚZEMÍ V OKOLÍ ÚSTÍ 

ŘEK RÝN, ŠELDA A MÁZA, ZHRUBA ODPOVÍDAJÍCÍ ÚZEMÍ DNEŠNÍCH STÁTŮ 

NIZOZEMSKO, BELGIE, LUCEMBURSKO, PRO KTERÉ SE VŽIL NOVÝ NÁZEV BENELUX.

http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%BDn
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0elda
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1za
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Belgie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lucembursko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Benelux


N I Z O Z E M S K O

 nejhustěji osídlená země v Evropě, 
konstituční monarchie-královna Beatrix

 člen EU,euro

 hlavní město: Amsterdam

 významná města: - Eindhoven, 
Utrecht,Haarlem,Rotterdam,Naarden

 hospodářství:

- výroba elektroniky (Philips)

- výroba sýrů

- pěstování květin (tulipány) 

a zeleniny

 zajímavosti:

- část území je pod úrovní hladiny 
moře-poldry, hráze(Delta)





N I Z O Z E M S K O 

Je to nížinatá země na pobřeží Severního moře.

Na východě hraničí s Německem a na jihu s Belgií. 

Na rozloze 41 526 km² žije  16,8 milionů obyvatel.

S hustotou zalidnění 502 obyvatel na km² je Nizozemsko na 15. místě na světě. 

Skoro polovinu těchto obyvatel zahrnuje konurbace Randstad, kterou tvoří čtyři 

velké aglomerace - Amsterdam, Haag, Rotterdam a Utrecht.

Hlavním městem je Amsterdam

Haag je sídlem nizozemské vlády, parlamentu a královny, a mezinárodního 

soudu.

Vedle většiny Nizozemců zde žijí menšiny Frísů a Němců a přistěhovalci z Maroka, 

Surinamu, Nizozemských Antil, Indonésie a Turecka.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchod
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jih
http://cs.wikipedia.org/wiki/Belgie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Randstad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aglomerace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
http://cs.wikipedia.org/wiki/Haag
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
http://cs.wikipedia.org/wiki/Utrecht
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maroko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Surinam
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsk%C3%A9_Antily
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9sie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Turecko


Pro pobřežní oblasti Nizozemska jsou typické prolákliny watty a marše.

Obyvatelé země zpevnili písečné valy a přesypy, postavili hráze a odčerpáváním 

vody udržují watty vysušené - takto rozšiřují území státu, tyto plochy se nazývají 

poldery. 

Marše jsou úrodné pobřežní nížiny na říčních nánosech. Při jejich dostatečném 

odvodnění se mění v úrodná pole.

Na východě a jihu Nizozemska se nachází pahorkatina, jejichž údolími protékají 

velké evropské řeky.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Watty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mar%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polder


PODNEBÍ

V Nizozemsku převládá oceánské podnebí.

Roční úhrn srážek je až 850mm. 

Často vane silný vítr, na pobřeží zuří bouře, které 
způsobují záplavy. 

Podnebí v ovlivňuje také teplý Golfský proud v 
Atlantském oceánu. Díky němu jsou zimy relativně 
teplé, naopak léta příliš teplá nejsou. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oce%C3%A1nsk%C3%A9_podneb%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sr%C3%A1%C5%BEky
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podneb%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Golfsk%C3%BD_proud
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atlantsk%C3%BD_oce%C3%A1n


HOSPODÁŘSTVÍ

 Nizozemí bylo vždy hospodářsky rozvinutou zemí. 

 Ve středověku velmi čile obchodovalo s ostatními státy, 
jedním z jeho nejdůležitějších obchodních partnerů bylo i 
České království. 

 Obrovský rozmach znamenaly pro Nizozemí jeho zámořské 
kolonie, především Indonésie. 

 Do Nizozemí se dováželo koření, vzácné dřevo, tabák, 
tropické ovoce a další exotické artikly, s kterými Nizozemci
dále obchodovali, ale i zlato a jiné drahé kovy. V zemi se tehdy 
usadilo mnoho obyvatel jejích kolonií, jejichž potomci zde 
dodnes pracují. 

 Další hospodářský rozvoj přišel ve 20. století. Země vzkvétala 
díky tržnímu hospodářství, turismu, mezinárodnímu obchodu 
a dalším oblastem

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolonie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9sie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vz%C3%A1cn%C3%A9_d%C5%99evo&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tab%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tropy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ovoce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlato
http://cs.wikipedia.org/wiki/Drah%C3%A9_kovy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolonie
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEn%C3%AD_hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD


Zemědělství sice zaměstnává jen minimum pracujícího obyvatelstva, ale má 

obrovskou produktivitu. Je to způsobeno jednak polohou státu v nížině, minimem 

zalesněné plochy a používáním moderních zemědělských technik. Nizozemí je 

jedním z největších vývozců tulipánů na světě.

V průmyslu jsou významné strojírenství, chemický, potravinářský průmysl a další 

obory. 

Terciér (služby) zastupuje například turismus, transport apod. Europort v městě 

Rotterdam je největší přístavní komplex na světě. Nizozemí má však přece jen 

problém. Na ploše, která je přibližně dvakrát menší než rozloha České republiky

žije 16 850 000 obyvatel. Mnoho Nizozemců opouští přelidněnou zemi a usazuje 

se v méně zalidněných a urbanizovaných evropských státech. Jedná se například o 

Německo, Francii a velmi často i o Českou republiku.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lesy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tulip%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFmysl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stroj%C3%ADrenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_pr%C5%AFmysl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potravin%C3%A1%C5%99sk%C3%BD_pr%C5%AFmysl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Terci%C3%A9r
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slu%C5%BEby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Turismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Transport
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Europort&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99%C3%ADstavn%C3%AD_komplex&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozloha
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Urbanizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko


Nizozemí má perfektní infrastrukturu, 

- velmi hustou dálniční síť, říční i námořní dopravu

- svým občanům nabízí vysoké platy a sociální zajištění.

- vzdělání i zdravotnictví jsou na vysoké úrovni

- v zemi je obrovská urbanizace, tj. podíl obyvatel, žijících ve 

městech. (vyjmenuj je)

Rotterdam

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Infrastruktura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Urbanizace




AMSTERODAM



Členství v mezinárodních organizacích

Ekonomická unie mezi Belgií, Nizozemskem a Lucemburskem (BENELUX)

Evropská unie (EU)

Severoatlantická aliance (NATO)

Organizace spojených národů (OSN)

Rada Evropy (EC)

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD)

Mezinárodní kriminálně-policejní organizace (Interpol)

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO)

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Benelux
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severoatlantick%C3%A1_aliance
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_Evropy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_pro_bezpe%C4%8Dnost_a_spolupr%C3%A1ci_v_Evrop%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_pro_hospod%C3%A1%C5%99skou_spolupr%C3%A1ci_a_rozvoj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_banka_pro_obnovu_a_rozvoj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Interpol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_organizace_pro_normalizaci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_telekomunika%C4%8Dn%C3%AD_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_organizace_du%C5%A1evn%C3%ADho_vlastnictv%C3%AD


Belgické království

vlajka znak

B E L G I E

http://cs.wikipedia.org/wiki/Belgick%C3%A1_vlajka


OBYVATELSTVO - 10 511 382 LIDÍ, 

•Brusel (1 018 029 ) 

•Antverpy (448 709) 

•Gent (226 220) 

•Charleroi (200 578) 

•Lutych (185 131) 

•Bruggy (117 351) 

Belgie má vysokou hustotu zalidnění - 342 obyv.na km²

z toho 6 078 600 ve Vlámsku, 3 413 978 ve Valonsku a 1 018 804 v Bruselském 

regionu.

Belgie má velmi vysokou míru urbanizace – ve městech žije 97,2 % obyvatel (2005) 

Nizozemsky mluví přibližně 60 % obyvatel, francouzsky 40 % a německy necelé 1 %.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Brusel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antverpy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gent
http://cs.wikipedia.org/wiki/Charleroi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lutych
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bruggy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota_zalidn%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Urbanizace


HOSPODÁŘSTVÍ
Belgie je vysoce rozvinutý průmyslový stát s velkou koncentrací výroby a intenzivním 

zemědělstvím.

Hlavní průmyslová odvětví jsou hutnictví, strojírenství, chemie a textil. Hlavními 

průmyslovými oblastmi jsou Brusel, Antverpy, Lutych a Gent. 

Těžba uhlí se již téměř zastavila. 

Zemědělství je vysoce produktivní, živočišná produkce převažuje nad rostlinnou. 

Využití půdy: orná půda 27 %, louky a pastviny 20 %, lesy 21 % a voda 6 %. Důležitý 

je chov prasat, skotu, drůbeže a ovcí, význam má i rybolov. 

Pěstuje se pšenice, ječmen, brambory, cukrová řepa, chmel a jablka. 

Typické jsou menší farmy s vysokými hektarovými výnosy. 

Dopravně nejvýznamnější jsou přístavy Antverpy a Oostende se spojením do Velké 

Británie a ropný terminál Zeebrügge.

Nejatraktivnějšími turistickými středisky a oblastmi jsou Brusel, Antverpy, Bruggy, 

Oostende, Waterloo, Spa a vrchovina Ardeny.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hutnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Textilie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brusel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antverpy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lutych
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gent
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Orn%C3%A1_p%C5%AFda&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Procento
http://cs.wikipedia.org/wiki/Louka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pastvina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Les
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Procento
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prase
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tur_dom%C3%A1c%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%AFbe%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ovce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rybolov
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%A1enice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C4%8Dmen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lilek_brambor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cukrov%C3%A1_%C5%99epa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chmel_ot%C3%A1%C4%8Div%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jablko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hektar
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doprava
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADstav
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oostende
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zeebr%C3%BCgge&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bruggy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Waterloo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vrchovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ardeny


Belgie:

broušení diamantů (Antverpy),

textilní výroba (Bruselská krajka),

výroba cukrovinek



Tento památník se vztahuje k 

legendární Napoleonově 

porážce u Waterloo

Čůrající chlapeček, jeden ze symbolů 

Bruselu.



ANTVERPY



BRUSEL

Čůrající chlapeček, jeden ze symbolů Bruselu.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Brussels_floral_carpet_B.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Brussels_floral_carpet_B.jpg


L U C E M B U R S K O

.



Hlavní město:
Lucemburk

Rozloha:
2 586 km² (166. na světě)

z toho zanedbatelně % vodní plochy

Nejvyšší bod: Kneiff (560 m n. m.)

Obyvatelstvo

Počet obyvatel: 491 775 

Hustota zalidnění: 171 ob. / km²

HDI:
▼ 0,852 (velmi vysoký) 

(24. na světě, 2010)

Jazyk:
lucemburština, němčina, 

francouzština

Náboženství katolické

Státní útvar

Státní zřízení velkovévodství

Vznik 1815 

Velkovévoda Henri I. de Luxembourg

Předseda vlády Jean-Claude Juncker

Měna
euro (do roku 2002 lucemburský 

frank) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_m%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lucemburk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozloha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_rozlohy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADch_hor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kneiff
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obyvatelstvo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota_zalidn%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Index_lidsk%C3%A9ho_rozvoje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_indexu_lidsk%C3%A9ho_rozvoje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jazyk_(lingvistika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lucembur%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francouz%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_podle_st%C3%A1tn%C3%ADho_z%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velkov%C3%A9vodstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_data_vzniku
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Seznam_p%C5%99edstavitel%C5%AF_Lucemburska&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Henri_I._Lucembursk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Seznam_p%C5%99edstavitel%C5%AF_Lucemburska&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Juncker
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_m%C4%9Bn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Euro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lucembursk%C3%BD_frank


Složení obyvatelstva je velmi pestré, což je dáno vysokou 

životní úrovní, nízkou nezaměstnaností, a dalšími faktory.

Lucemburčané tvoří nejpočetnější etnikum (63,1%). 

Hlavně slévárenský průmysl do země v minulosti přilákal 

mnoho Portugalců (13,3%) a Italů (4,3%), kteří dnes tvoří 

významnou menšinu v zemi. Dalšími menšinami jsou 

Francouzi (4,5%) a Němci (2,3%).

Země je jediným velkovévodstvím na světě. Pravomocemi 

velkovévody je svolávat a rozpouštět parlament, podle výsledků 

voleb jmenovat vládu a doživotní členy Státní rady, schvalovat 

zákony a také má právo veta.

Zemědělství je zastoupeno pouze 0,5 procenty v celkovém HDP. 

Služby naopak tvoří přes 80 %: v Lucembursku sídlí přes 200 

bank. 

Důležitá je též průmyslová výroba, hlavně průmysl slévárenský, 

který je ale v celkovém úpadku.

Lucembursko má nejvyšší HDP na hlavu

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucembur%C4%8Dan%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Portugalci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Italov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzi
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velkov%C3%A9vodstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Parlament_Lucemburska&action=edit&redlink=1
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PŘIŘAĎ SPRÁVNÝ STÁT

Tuto zemi můžeme nazvat zemí větrných mlýnů a výborných sýrů.

V této zemi sídlí výrobci lahodných cukrovinek a nádherných krajek.

Této zemi vládne král Albert II. 

V této zemi vládne velkovévoda.

V této zemi turisté obdivují sošku čurajícího chlapečka

V této zemi se nachází město, ve němž je pohřben Jan Amos Komenský.

V této zemi sídlí výrobce elektroniky Philips.

.

Řešení:  a) Lucembursko,   b) Nizozemí, c) Belgie,   d) Belgie,  e) Nizozemí,

f) Nizozemí, g) Belgie.
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