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Hlavní město:  Amsterdam 
 
Státní zřízení: království 
 
Měna: euro 
 
Počet obyvatel: 16,5 milionů 
 
Jazyk: nizozemština 
 
Člen EU od 1957 



Jak se dělá Holandsko 

Karel Čapek tento je skvěle popsal ve svých Obrázcích z Holandska (vyd. r. 1932): 

"Tož to jsem na vlastní oči viděl, jak se dělá Holandsko... vezme se kus moře, 

ohradí se a vypumpuje se, i zůstane dno, na něž pořádný kus Evropy dodává 

řekami své nejlepší bahno a moře jemný písek. Holanďan to vysuší a zaseje na to 

trávu, krávy jsi spasou, Holanďan je podojí a udělá z toho sýr, který v Goudě nebo 

Alkmaaru prodá do Anglie. Což je, mimochodem, názorný příklad o koloběhu 

hmoty." 

 

Jaký je rozdíl mezi Nizozemím, Nizozemskem a 
Holandskem? 
 
 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 

 
Celé území nížiny, místy i záporná nadmořská výška 
 území chráněno hrázemi  před mořskými 
záplavami, množství kanálů a průplavů 
 

http://www.sochorek.cz/cz/pr/blog/1138443789-jaky-je-rozdil-mezi-nizozemim-nizozemskem-a-holandskem.htm
http://www.sochorek.cz/cz/pr/blog/1138443789-jaky-je-rozdil-mezi-nizozemim-nizozemskem-a-holandskem.htm


 
Pozemky za hrázemi  -   větrnými mlýny se vyčerpávala 
voda z mělkých pozemků      vznik polderů    
 POLDERY =  zemědělsky využívané oblasti ležící pod  
                       úrovní hladiny moře 
 
Poldery se musí chránit před zatopením, proto se musí 
neustále odčerpávat voda → čerpadla dříve poháněl 
vítr, proto je zde tolik VĚTRNÝCH MLÝNŮ 
 
Podnebí je deštivé 
Významnou řekou je Rýn, vlévající se do Severního 
moře širokou deltou. 
 
 
  



 Nizozemsko je nejhustěji zalidněným státem v Evropě 
   (450 obyvatel na km2), 90% jeho obyvatel žije ve městech. 

 Nizozemsko je považováno za jednu z  nejliberálnějších 
    zemí (postoje k drogám, homosexualitě, eutanazii) 

Okna bez záclon a žaluzií 

Nizozemsko má ideální podmínky pro cyklistiku. 
Jízdních kol je v Nizozemsku více než obyvatel. 
 

http://www.chovani.eu/nizozemsko/c112


 Rotterdam   -   největší, největší přístav na světě, 
                              rafinérie ropy, loděnice 

 
 Haag   -  sídlo mezinárodního soudního dvora, 
                  nizozemské vlády, parlamentu a panovníka 
 
 Naarden - je zde pohřben Jan Amos Komenský 
 

  Amsterdam - hlavní, 2. největší,  „dam“ =  hráz,   
     „Amstel“ = řeka (průměrná nadm. výška je 1  
     metr),  kanály    „holandské Benátky“ 
 



 tradiční zemědělský stát, i když většina  
    bohatství země pochází z průmyslu a služeb 

 zemědělství – chov skotu na mléko → sýry 
 pěstování květin (hlavně cibulovitých) –  

    celosvětové prvenství 
 skleníky – zelenina 
 elektronika (Philips) 
 potravinářství – sýry (gouda, eidam), mléko, 

    čokoláda, kakao, pivo, slaneček 
 Holandské matjesy a mušle (slávky jedlé) jsou 

    vyhlášenou delikatesou. 
 výroba porcelánu a dřeváků 



Hlavní město:  Brusel 
Státní zřízení:  království 
Měna: euro 
Jazyk: francouzština, nizozemština 
Počet obyvatel: 10,3 milionu 
Člen EU od 1957 



Povrch tvoří převážně nížiny, na 
jihovýchodě se zvedá pohoří ARDENY. 

Žijí zde dva hlavní národy 
 
 VALONI – francouzština,jih 
 VLÁMOVÉ – nizozemština, sever 

 
→ rozpory mezi nimi vedly k 

    vytvoření federace 
 
 2.nejvyšší hustota zalidnění 
v Evropě 



MĚSTA:   
 
Brusel - sídlo NATO a EU 
 
Antverpy - významný přístav, 2.největší  
                v Evropě 
 
Bruggy - čokoládovny 
 
Waterloo - 1815 poražen Napoleon 
                                                    
 



I když nemá přírodní zdroje, patří Belgie 
mezi nejbohatší státy světa. 

Vyspělá všechna odvětví průmyslu. 
 
Zvláštnosti: 
 krajkářství (Bruggy) 
 broušení diamantů (Antverpy 

                  -diamantová burza) 
 jaderná energie 
 čokoládové pralinky a belgická  

   čokoláda 
 
 



Hlavní město: 
                   Lucemburk 
Státní zřízení:  
             velkovévodství 
Měna: euro 
Člen EU od 1957 
Jazyk: lucemburština 
    francouzština 
    němčina 
Počet obyvatel: 462 tisíc 
 



Povrch:  rozsáhlé lesy, malá políčka, 
              pískovcové skály 
Řeka – Mosela 
 
Mluví se zde 3 jazyky (v novinách jsou články 

                                            otištěny ve 3 jazycích vedle sebe)  

Velice bohatý stát 
Výroba železa a oceli 
Země úředníků a bankéřů 

Karel IV. je považován za otce vlasti nejen u nás, ale i 
v Lucembursku 



A TEĎ TROCHU OPAKOVÁNÍ!!! 



A) Čůrající chlapeček, jeden ze 

symbolů Bruselu. 

D) Vesnice v Lucembursku, kde byla 

podepsána dohoda o volném pohybu 

osob v EU. 

E) Slavný holandský malíř 

tvořící v 19. století. 

C) Město v Nizozemsku, v němž je 

pohřben Jan Amos Komenský. 

F) Vodní kanály typické pro nizozemská 

města. 

 2. Manneken Pis  

6. Vincent van Gogh  

3. Schengen  

5. Naarden 

1. Polder 

4. Grachty 

B) Nízko položená část země, jež je vysušená 

a od okolní vody oddělená uměle 

vytvořenými hrázemi (typické pro Nizozemí). 



1. V této zemi vládne velkovévoda.    

…………………………………………………………………… 

 

2. Tuto zemi můžeme nazvat zemí větrných mlýnů a výborných sýrů. 

………………………………… 

 

3. V této zemi sídlí výrobci lahodných cukrovinek a nádherných krajek.  

……………………………… 

 

4. Této zemi vládne král Albert II.  

………………………………………………… 

 

5. V této zemi se nachází město, ve kterém je pohřben Jan Amos  

    Komenský.  ………………………… 

 

6. V této zemi sídlí výrobce elektroniky Philips. 

……………………………………………………… 

 

7. V této zemi turisté obdivují sošku čurajícího chlapečka.  

…………………………………………… 

 

LUCEMBURSKO 

NIZOZEMÍ 

NIZOZEMÍ 

NIZOZEMÍ 

BELGIE 

BELGIE 



http://www.laszak.cz/zemepis/nizozemsko.php 

http://www.zemepis.net/zeme-nizozemsko 

http://www.chovani.eu/nizozemsko/c112 

http://tripio.cz/evropa/nizozemsko/zajimavosti 

 

 

 

 

ZDROJE OBRÁZKŮ 

 

1 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benelux_location_map.svg 

2 http://im.novinky.cz/385/183858-top_foto1-ftn9v.jpg 

3 http://media.novinky.cz/449/94493-top_foto1-fopxj.jpg?1348070401 
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