
Velká Británie 
 
Rozloha: 246 046 km2 (3krát více než ČR) 
Počet obyvatel: 60,6 mil. obyvatel (rok 2006), tj. 6krát více než ČR 
Hlavní Město: Londýn – 12 mil. obyvatel (rok 2007) 
Oficiální název: Spojené království Velké Británie a Severního Irska 
Unie čtyř zemí: Skotsko, Anglie, Wales, Severní Irsko 
Samosprávná území: Man, Normanské ostrovy 
 
Fyzickogeografické podmínky 
Povrch – Skotsko a Wales = hornaté oblasti (Ben Nevis – 1343m); J + JV = nížiny 
(ledovcové usazeniny) 

hustá říční síť – krátké, vodné (Temže, Severn, Trent, Tyne,…), nízká rozvodí ⇒ 
množství průplavů 

 jezera – ledovcového (Loch Lomond) a ledovco – tektonického (Loch Ness) 
původu 
Podnebí – oceánský typ mírného klimatu ⇒ mírné deštivé zimy, krátká chladná deštivá 
léta 
 převládá Z, JZ proudění vzduchu 
Vegetace – původní lesy byly vykáceny, 1/3 území jsou bažiny a vřesoviště 
 
Socioekonomické podmínky 
Obyvatelstvo – 80 % Angličané, 15% Skotové, Walesané, Irové, 5% neevropské 
obyvatelstvo z bývalých kolonií 
 Urbanizace = 89%, většina obyvatel v městských aglomeracích  
 mezi městy Leeds, Liverpool, London žije 70% obyvatel ⇒ hustota = 1000 
obyv/km2 
 Nízký Pp = 1,1‰ 
Průmysl – vyspělá kapitalistická země bez přír. zdrojů kromě ropy a zemního plynu, člen 
EU, člen G7 

Stagnace tradičních průmyslových odvětví vzniklých po průmyslové revoluci 
(textil, hutnictví, loďařství) ⇐ levná pracovní síla v Asijských zemích, 
vyčerpání ložisek ČU, HU, přechod na nové zdroje energie (ropa, z. plyn) 

Důsledky = nezaměstnanost, ztráta významu v tradičních oblastech, přesun 
těžiště průmyslové výroby na pobřeží (dovoz ropy) 

Nová průmyslová odvětví: přesné, dopravní strojírenství, elektronika, 
petrochemický průmysl 

Rozvoj služeb = 61% ekonomicky aktivních obyvatel 
Zemědělství – 2% ekonomicky aktivních obyvatel 
 vysoká zemědělská produkce, nestačí pokrýt spotřebu 
 brambory, cukrová řepa, ječmen, pšenice, ovce, skot, prasata, drůbež, rybolov 
Historické podmínky – rychlý rozvoj průmyslové revoluce díky koloniím ⇒ měli na to 

peníze a nemuseli se dřít na poli, v koloniích to dělali za ně 
 


