


   Země 

 
• která ovlivnila dějiny lidstva 

• milovníků čaje a tradic 

   (jezdí se vlevo, měří se  v mílích a  stopách) 

• skotská whisky, mužské sukně, dudy 

• přísných mravů,gentlemanů a jejich klubů 

• sendviče (název podle lorda,který si ho 

  nechával nosit při hraní karet) 

• dostihů, fotbalu (vznik zde), tenisu, golfu;  

   typické sporty: kriket, ragby 

• nejsledovanější královské rodiny 

• velké literatury 

 

 

 



 

• „manšestráků“, proslulé modely autíček 

                       („angličáky“  -  Matchbox) 

• ovcí a vlny 

• starých univerzit 

• dvoupatrových autobusů, červených telefonních 

                                                                     budek 

• deště, mlhy, zeleného anglického trávníku 

 

 Osobnosti:  

 

Objevitelé  -  Drake, Cook, Livingstone, Scott,… 

Literatura   -   Shakespeare, Defoe, Byron, 

Dickens, Kipling, A.Christie, … 

Vědci    -   Newton, Halley, Watt (parní stroj), 

Darwin (teorie vývoje druhů), Fleming (penicilín) 
 



Oficiální název   =   Spojené království Velké   

                       Británie a Severního Irska 
 

 Anglie 

 Skotsko 

 Wales 

 Severní Irsko 
 

Ostrovní stát, oddělený od pevniny průlivem  
       La Manche 
→ ostrov Velká Británie ( 94 % rozlohy státu ), S část 

ostrova Irsko a přilehlé ostrovy Hebridy, Orkneje, 

Shetlandy, Man, Wight a Normanské ostrovy 

 



Hlavní město:  Londýn 
 
Státní zřízení: konstituční monarchie v čele 
   s královnou Alžbětou 
 
Úřední jazyk: angličtina 
 
Měna: libra 
 
Člen EU 



     Největší koloniální velmoc 
 
      VB své kolonie ztratila, ale na mnoha 
      územích si dodnes udržela vliv. Tato  
      území byla v roce 1931 spojena pod 
      názvem Commonwealth (Společenství 
      národů). Jsou to země zcela nezávislé 
      (dominia), ale jejich formální hlavou  
      zůstává britská královna, např. Kanada, 
      Austrálie, Nový Zéland,…  
 



POVRCH 

Nejhornatější  -  Skotsko  -   

          pohoří  Grampiany 

       ( Ben Nevis) -  málo lesů,  

         rašelinišť, vřesovišť a jezer 

                    (Loch Ness) 

 

Hornatý je i Wales,  ostatní nížina 

 

VODSTVO   - vodnaté řeky, Temže (protéká 

                       Londýnem) 

 

PODNEBÍ   - mírné oceánské, sníh – hory,  

                      zamračeno, mlha, hodně srážek (SZ 

Skotsko patří k nejdeštivějším místům Evropy) 

 



OBYVATELSTVO 
 
 
 Náboženství   -   anglikánská větev křesťanství (hlavou 

                                 je panovník) 

 
  národnostně rozdílné obyvatelstvo 
 
 Angličané (80%) 
 Skotové  (10%) 
 Walesané  (4%) 
 Irové  

 
 

 
 

 



Hry W.Shakespeara jsou uváděny v divadlech na celém světě. Kteří slavní 

hrdinové pronášejí tyto věty? 

 

„Být, či nebýt?“  __________________ 

„Romeo, proč jsi jen Romeo?“ __________________ 

TAJENKA:    



                        MĚSTA 
  

Anglie    

Londýn   -   hlavní město, administrativní, obchodní a kulturní 

                   středisko, univerzity, hvězdárna Greenwich 

         turisticky zajímavá místa – královské sídlo  Buckinghamský 

                          palác, Trafagalgarské nám.,Hyde Park, Big Ben, Londýnský most  

                          (Tower Bridge), muzeum voskových figurín, Wimbledon, 

                          1. metro na světě - 1863    

 

Birmingham, Liverpool, Manchester,… 

 

Skotsko   -   Glasgow, Edinburgh 

Wales   -   Cardiff 

Severní Irsko   -   Belfast 
 



HOSPODÁŘSTVÍ 
 

Velká Británie patří k nejvyspělejším státům světa; 
je členem G8. Je kolébkou průmyslové revoluce. 
  

Průmysl 
 ropa a zemní plyn ze Severního moře 

 výroba dopravních prostředků – výroba automobilů  
    a letadel značky: Jaguár, Rolls-Royce, Austin, Land 
    Rover, vozy formule 1 ( McLaren, Lotus)  
  petrochemie (zpracování ropy) – mezi největší 
     koncerny na světě patří Britisch Petroleum a  
     Shell 
  rozvoj finančnictví  
  textil – manšestr, tvíd, shetlandská vlna 
  potravinářství – whisky, pivo, sýry 
  



Zemědělství 
 
  nestačí krýt spotřebu → největší dovozce potravin v Evropě 
  chov ovcí a skotu, dostihových koní 

 
 
Doprava 
 
  1825 vybudována 1.železnice 
  1863 v Londýně 1. metro na světě 
  letiště Heathrow u Londýna největší v Evropě 
  Eurotunel – spojením Británie a kontinentu podmořským  

     tunelem pod kanálem La-Manche 

  British Airways patří mezi 5 největších leteckých 
    společností na světě 
  



ZDROJE OBRÁZKŮ: 

1 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Eu_location_uk.svg/29

0px-Eu_location_uk.svg.png 

2 

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

-Uk_topo_en.jpg 

 

ZDROJE: 

 

http://www.zemepis.net/zeme-velka-britanie 

http://www.zemepis.estranky.cz/clanky/velka-britanie.html 

http://www.zemepis.com/fgbo.php 

http://kontinenty.webnode.cz/velka-britanie/ 
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