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           BELGIE 

Hlavní město : Brusel                                                                                            
 

            Jazyk: nizozemština, francouzština, němčina  

            Měna : euro 

             

Rozloha: 30 529 km²  

Počet obyvatel: 11 149 625 

 

Brusel (1 018 029 ) 
Antverpy (448 709) 
Gent (226 220) 
Charleroi (200 578) 
Lutych (185 131) 
Bruggy (117 351) 



                             

Brusel 
 Dvě hlavní evropské instituce – Evropská komise a Rada Evropské unie – 

mají centrálu v Bruselu. Komise sídlí v budově Berlaymont a Rada EU v 
budově Justus Lipsius. Zasedají zde také výbory Evropského parlamentu 
. 

 Je hlavní město Belgie. Je sídlem NATO a některých institucí Evropské 
unie, a proto bývá neoficiálně označován jako „hlavní město Evropy“. 
Brusel je zároveň hlavní město Vlámska a Francouzského společenství 
Belgie. 

 Brusel je jedna z 19 obcí Bruselského regionu. Žije v něm přibližně 160 
000 obyvatel a jeho rozloha činí 32,61 km² 

 Podle legendy založil osadu kolem roku 580 sv. Guegerich (St. Géry). 
Jméno města je snad odvozeno od názvu Brucsella či Broekzelle, což 
znamená ves v bažinách. Leží uprostřed Belgického království.  

 Při jeho poloze vzkvétal rozvoj řemesel a v 11. století se ves rozrostla v 
hrazené město, pro které 14. a 15. století bylo zlatým věkem města, 
jako obchodního centra Evropy 



       Galerie v Bruselu  

Radnice na 
náměstí Grand-
Place 

Čurající 
chlapeček, 
Manneken 
Pis 

Parc du Cinquantenaire Katedrála sv. 
Michala v noci 

Vítězný oblouk 



                         Obyvatelstvo 

Vlámské společenství Valonsko-bruselská 
federace 

Německojazyčné 
společenství 

Vlámsko Valonsko Bruselský 
region 



              Povrch 

 Povrch Belgie je převážně nížinatý; asi čtyři pětiny území jsou do 
300 m n.m. a pouhá 4 % nad 500 m n.m. Nejvyšší belgická hora 
Botrange měří 694 m n.m. Nejhornatější je jihovýchodní část s 
pohořím Ardeny a na jihu část Lotrinské vrchoviny. V nejvyšších 
částech jsou rašeliniště, nižší polohy zaujímají lesy a pastviny. 
Střední Belgie je z jihu ohraničena řekou Maas a Sambre a je 
kryta pahorkatinou, převážně vhodnou pro zemědělství. A právě 
zde jsou uhlonosné vrstvy. Západní část je nízká rovina pozvolna 
klesající k moři. 



  Vodstvo a Podnebí Belgie 

 Podnebí-Belgie má mírné oceánské podnebí, které 
charakterizují mírné zimy, nepříliš teplá léta a vysoký 
úhrn srážek po celý rok. 

 

 Vodstvo-Albertův kanál-Albertův kanál (nizozemsky 
Albertkanaal, francouzsky Canal Albert) je kanál 
nacházející se v severovýchodní Belgii. Je pojmenován 
po belgickém králi Albertu I. Leží mezi městy Antverpy a 
Lutych a spojuje řeky Máza a Šelda. Jeho hloubka je 3,4 
metru, volná šířku 6,7 metru. Kanál se táhne v délce 
129,5 kilometru. Maximální kapacitou kanálu jsou čluny 
do 9 tisíc tun. 



Doprava v Belgii 

 

 V Belgii je velmi rozvinutá síť železnic, dálnic, silnic a 

vodních cest. V Bruggách a Antverpách se nachází 

jedny z největších evropských přístavů. Dříve v Belgii 

bývala velmi rozvinutá síť tzv. vicinálních drah – 

kombinace železnice a tramvajových tratí. Její 

pozůstatky jsou však stále patrné v některých 

městských a příměstských tramvajových tratích. 

V Bruselu se taktéž nachází metro a významné 

mezinárodní letiště. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeleznice
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vicin%C3%A1ln%C3%AD_dr%C3%A1hy_v_Belgii
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metro_v_Bruselu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_Brusel


                       
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 v 
oblastmi jsou Brusel, Antverpy, Bruggy, Oostende, 
Waterloo, Spa a vrchovina Ardeny. 



         Belgická města v obrazech 

                                            celkově jsem našel 15 měst 
Mezi nejčastěji navštěvované památky patří čurající chlapeček Manneken 
Pis, dále pak Atomium, model krystalické mřížky železa, postavený v 
padesátých letech při příležitosti mezinárodní výstavy a mnoho jiných 
zajímavých památek, jako je třeba radnice na hlavním náměstí. 

Brusel 
Hafen von 
Brügge-
Zeebrügge 

Antwerpen 

Lutych 
Mechelen 



                       Kultura 

  Na jejím území se vyvíjely všechny významné 

 Evropské umělecké slohy, od románských, 
gotických, barokních a renesančních 

architektur, přes vlámské renesanční a barokní 
obrazy, až k renesanční vokální hudbě v jižní 

části nížin. Řada osobností tohoto regionu 
ovlivnila světové umění, vědu i sport. Byli to 

například: Pieter Brueghel starší, známý malíř 
16. stol. a zakladatel malířské dynastie. 
Adolphe Sax, vynálezce saxofonu. César 

Franck, hudební skladatel 19. stol., narodil se v 
Lutychu, ale většinu života prožil v Paříži. 

Pracoval jako varhaník, vyučoval i skladbu a 
prosadil se až v pozdějším věku zejména 

Symfonií d moll a Sonátou pro housle a klavír A 
dur. 



               

Historie 
 V nejstarších dobách obývalo Belgii několik různých 

keltských kmenů. V dobách římské říše byly tyto kmeny, 
nacházející se v oblasti mezi Severním mořem, Rýnem, 
Seinou a Marnou (tj. na jihu dnešního Nizozemska, v Belgii, 
severní Francii a na západě Německa), označovány 
latinským slovem Belgae, tedy Belgové. Odtud pochází 
název státu Belgie. Z genetického výzkumu však vyplývá, 
že dnešní Belgičané mají s dávnými Belgy pramálo 
společného.  

 Mezi první dobře zdokumentované události patří ovládnutí 
oblasti Římany v prvním století před naším letopočtem, v 
pátém století pak území dnešní Belgie osídlil germánský 
kmen Franků. Po rozpadu franské říše Karla Velikého došlo 
k rozdělení území mezi západofranskou říši Karla Holého a 
říši Lothara I. Hranici mezi oběma říšemi tvořil tok řeky 
Šeldy. V průběhu středověku se oblast postupně rozdrobila 
na množství drobných feudálních států, nicméně ve 14. a 
15. století řadu z nich sjednotili burgundští vévodové. V 15. 
století tyto státy získaly určitou autonomii a začaly se 
označovat názvem Sedmnáct provincií. 



                        

Otázky 
Hlavní město Je ? 

Brusel 

Kolik je měst ? 

15 měst 

Jaké společnosti sídlí v Bruselu ? 

Nato , EU unie 

   Jaké mají podnebí ?  

   mírné 



Konec 
zdroj? Hlava, internet, rodina , 
pisničky atak dále 
 
Zhrdnutí: Tato země mě zaujala byla svojí historii 
zajímavá. Pracovalo se mi dobře někdy informace nebylo 
lehké sehnat .  

 
 
 
 


