
Státy Beneluxu – Belgie, Nizozemsko, Lucembursko 
Pro tyto státy je typická vysoká hustota dopravní sítě, rozvinutý průmysl a 
špičková kvalita výrobků. 
 

Belgické království 
Rozloha: 30 000 km2 

Počet obyvatel: 11,5 mil. 
Hlavní město: Brusel 
Povrch: na severu a západě nížina, na jihovýchodě vrchovina Ardeny, 
nejvyšší vrchol 694 m. 
Vodstvo: Maasa, Šelda, hustá síť kanálů. 
Podnebí: Oceánské 
Obyvatelstvo: 97% bydlí ve městech - nejvýce urbanizovaná země na 
světě, země dvou jazyků: Na severu žijí Vlámové 2/3 (nizozemština), na 
jihu Valoni 1/3 (francouzština), Brusel je oficiálně dvojjazyčný. 
Průmysl: Intenzivní zemědělství, rozvinutý obchod, těžba černého uhlí 
dnes v útlumu, belgická čokoláda 
Města: Antverpy (2. největší přístav v Evropě), Gent, Lutych, Bruggy. 
Velmi hustá a kvalitní dopravní síť. 
Symbol Bruselu-bronzová soška čurajícího chlapečka. 
Herec Jean Claude Van Damme 
 

Nizozemské království 
Rozloha:42 000 km2 

Počet obyvatel: 17 mil. 
Hlavní město: Amsterdam 
 
Za svůj název vděčí nepatrné výšce nad hladinou moře Holandsko – 
nesprávný název 
Téměř polovina území Nizozemska leží pod úrovní moře, nejvyšší bod 
321 m. 
Plochá krajina – v létě kolo, v zimě brusle 
Postupně zvětšují své území – vysušují zálivy a mělčiny – vznikne nové 
území – POLDERY. 
Vodstvo: veletok Rýn, Maasa, Šelda, nejhustší říční síť na světě – 
průplavy, kanály 
 
Podnebí: mírné, oceánské  
 



Obyvatelstvo: 75% Nizozemců, zbytek Němci a přistěhovalci 
z mimoevropských zemí, velká hustota zalidnění, většina obyvatel žije ve 
městech 
 
Města: Rotterdam – největší přístav v Evropě, Haag, Utrecht, Maastricht, 
Naarden 
Zemědělství: velmi intenzivní, převažuje živočišný výroba proslulé 
pěstováním květin (tulipány) – nejvíce na světě. 
Keukenhof – květinový park 
 
Průmysl: Těžba ropy a zemního plynu, potravinářský průmysl – př. 
Holandské sýry – Eidam, Gouda 
Alida Hoeve – sýrová farma 
 
Bohatá historie – Rembrandt, Vincent van Gogh,……. 
Makro, Ahold 
Cyklistická a rychlobruslařská velmoc 
 

Lucemburské velkovévodství 
Rozloha:2500 km2 
Počet obyvatel: 594 000 
Hlavní město: Lucemburk 
Povrch: Ardeny, zalesněná krajina 
Vodstvo: Řeka Mosela 
Podnebí: oceánské 
Obyvatelstvo: pouze ½ obyvatel se hlásí k lucemburské národnosti. 
Hovoří francouzsky, německy a lucembursky (místní německé nářečí),  
Průmysl: Ložiska železné rudy 
Lucembursko je velkým finančním a pojišťovnickým centrem. 
Jan Lucemburský 
 

Monako 
knížectví 
Rozloha: 2,04 km2 
Počet obyvatel: 30 645 
Městský stát – druhý nejmenší stát světa, čtvrť Monte Carlo – Formule 1, 
cestovní ruch – krásné Azurové pobřeží, kasina. Daňový ráj (neplatí daň 
z příjmu ani z nemovitostí) – trvalý pobyt mnoho milionářů (bývalý český 
fotbalista Jan Koler) 

 
 


