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Úvod
Toto téma jsem si zvolila, neboť se o Belgii hodně zajímám a jsem jejím pravidelným
návštěvníkem už od narození. Také jsem si Belgii vybrala, protože je to malý stát, který
bohužel není tak známý a proto si myslím, že by toto téma mohlo být zajímavé.

Anglická anotace
Belgium is an European country by the North Sea. Brussels is the capital city of Belgium.
Belgium is a monarchy. The head of a kingdom is a king or a queen. The king of Belgium is
Albert II. People in Belgium speak French, Flemish and German. 10,5 million inhabitants live
in Belgium. The most famous building is Atomium and the most popular dish is waffles.

Základní údaje
Belgie je evropský stát ležící u Severního moře. Její rozloha je 30 500 km², má 10,5 milionů
obyvatel.
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a z malé části i němčinou. Hlavním městem je Brusel. Je to také jediné město, kde se mluví
francouzsky i nizozemsky. Belgie je královstvím, v němž je nastolena konstituční monarchie,
která získala nezávislost v roce 1830. Konstituční monarchie je forma monarchie, ve které je
moc panovníka stanovená a omezená ústavou. Hlavou státu je král Albert II (viz příloha č. 1).

Historie
Belgie dostala své jméno podle Belgů, které označil jako nejodvážnější kmen Julius Caesar.
V letech 59-52 př. n. l. si je podrobil a připojil ke své Římské říši a na území Belgů byla
vytvořena provincia Gallia Belgica. V roce 300 byla Belgie rozdělena na dvě části Belgica
Prima a Belgica Secunda. Kolem roků 406 až 407 byla Belgie obsazena Germánským
kmenem Franků. To způsobilo velkou germanizaci severní části Belgie, zatímco na jihu
zůstali latinsky mluvící Galořímané. Po rozpadu Franské říše byla většina Belgie součástí
Římské říše. Roku 1384 zdědil Flandry burgundský vévoda Filip Smělý. A tak se stala
burgundským vévodstvím. Když ale syn Filipa Smělého v roce 1477 zahynul, vévodové
vymřeli a Belgii zdědil rod Habsburků. Pod habsburskou vládou se belgická města stala
významnými středisky obchodu, průmyslu a umění. Vlámští mistři např. Peter Paul Rubens,
Anthonis van Dyck, Breughel se stali nejuznávanějšími v celé Evropě. V roce 1795 byla
Belgie zabrána Francií v čele s Napoleonem a po porážce byla připojena k Nizozemsku. Po

povstání 4. října 1830 vyhlásila provizorní belgická vláda nezávislost na Nizozemsku, byla
vytvořena parlamentní monarchie. 21. července 1831 na belgický trůn zasedl Leopold I.,
o méně než dva týdny později Belgii napadlo Nizozemsko a jejich válečné konflikty trvaly
osm let. Až v roce 1893 se obě země na londýnské konferenci dohodly na uznání nezávislosti
Belgie. Během vlády jeho syna Leopolda II. získala Belgie kolonii v Kongu, jejíž přírodní
bohatství nemilosrdně vydrancovala. Kolonie byla roku 1908 přejmenována na Belgické
Kongo (viz příloha č. 3). V roce 1960 se Kongo změnilo v demokratickou republiku a stalo se
tak nezávislým na Belgii. Po roce 2000 sílí snahy o úplné rozdělení Belgie. Filip Dewinter,
předseda strany Vlámský zájem, požaduje „sametový rozvod“, za jehož vzor považuje
rozdělení Československa. Ale hlavní překážkou a odpůrcem jsou obyvatelé dvojjazyčného
hlavního města Brusel (viz příloha č. 4). V dnešní době vládne Belgii Albert II. celým
jménem JKV Albert Felix Hubert Teodor Kristián Evžen Maria Belgický. Je mladší syn
Leopolda III. a kvůli smrti na náhlou zástavu srdce staršího bratra krále Baudouina, který
neměl žádného nástupce, se stal králem on. Jeho oficiálním sídlem je Královský palác
v Bruselu, který je přímo naproti budově parlamentu, což symbolizuje způsob vlády
konstituční monarchie. Palác je místo, kde Jeho Veličenstvo král vykonává své pravomoci
jako hlava státu. Kromě toho palác zahrnuje reprezentační místnosti, kde se konají hostiny
a kde jsou také byty zahraničních hlav států využívaných během oficiálních návštěv.

Belgická „nej“
Belgie je jako bonboniéra plná pamlsků – na své si zde přijdou nejen milovníci umění
a historie, architektury a designu, přírodních scenerií, ale i vyznavači dobrého jídla a pití.
Belgie je známá hlavně svojí kuchyní, která má hodně kulinářských vynálezů. Tím
nejznámějším jsou belgické pralinky (viz příloha č. 9). Tyto lahodné čokoládové bonbóny
vynalezl a pojmenoval roku 1912 belgický cukrář Jean Neuhaus. I přesto že jsou vyráběny ve
velkém množství, jsou spíše uměleckým dílem než sladkostí. Cukráři z nich dokážou udělat
květiny, podkovy, srdíčka, které se mohou skládat i ze třech druhů čokolády. Pralinky jsou
plněné smetanou, máslovým krémem, pralinkovou pastou, likéry, kávou, karamelem, ořechy
i ovocem. V Belgii se také zrodila úspěšná pochoutka z brambor – pommes frittes
v doslovném překladu smažené brambory. Jsou zde také nejpopulárnější na celém světě.
Belgičan jich ročně zkonzumuje o třetinu více než Američan a pro budoucí prodavače
hranolek jsou pořádány speciální hranolkové kurzy. Významným obyvatel byl kreslíř Georges
Remi (viz příloha č. 8) neboli Hergé autor komiksové série Tintinova dobrodružství. Od mládí

měl velký umělecký talent, ale jeho první úspěchem bylo vydání prvního komiksu
o reportérovi Tintinovi s názvem Tintin v zemi Sovětů. Díky obrovskému úspěchu vydal
Hergé další díl s názvem Tintin v Kongu, který měl připomenout belgické kolonizační
úspěchy. Následovala spousta dalších úspěšných dílů a tak Hergé v roce 1946 začal vydávat
také časopis Tintin. Popularita stále stoupala a bylo natočeno dokonce i několik hraných
i kreslených filmů. Hergé roku 1983 psal svůj, bohužel, poslední díl Tintina, který nestihl
dodělat a 3. března zemřel na srdeční leukemii.

Brusel
Brusel má 1,2 milionu obyvatel a jeho rozloha činí 32,6 km². Hlavní město je metropolí, která
přímo dýchá dávnými časy. Historické budovy nejrůznějších stylů jsou kombinovány
s moderními a tak tvoří nevídaný pohled na rušné uličky. Ve výlohách se jako klenoty střeží
belgické pralinky, které při příchodu zákazníků omámí svou výraznou čokoládovou vůní
smíchanou s různými krémy. U restaurací zase unáší pohled na podávané mořské plody
s hranolkami. I lákavě vonící stánky v ulicích se mají čím chlubit a to rozmanitými druhy
sladkých vaflí. Umění tu zdaleka nepatří jenom do bohatých sbírek galerií a muzeí, kde
objevíte všechny slavné vlámské umělce, bratry van Eyckovými a Hieronymem Boschem
a mnoho dalších. Ulice centra jsou umění plné, ať už jde o proslavenou sošku „Čurajícího
chlapečka“ (viz příloha č. 7), která je v malé uličce hned vedle náměstí, secesní stavby
architekta Victora Horty či postavičky ze slavných belgických komiksů pokrývající boční
stěny domů. Je sídlem NATO a některých institucí Evropské unie, a proto bývá Brusel
označován jako „hlavní město Evropy“. K vidění je tu také 165 miliardkrát zvětšený atom
železa Atomium (viz příloha č. 2), nabízející neuvěřitelný výhled na celé město
a samoobslužnou restauraci v nejvyšší kouli. Ocelově-hliníková stavba dosahuje výšky 102
metrů, váží 2400 tun a je tvořena devíti velkými koulemi o průměru 18 m. Po čase konstrukce
začala trpět korozí, a proto se z bezpečnostních důvodů začal omezovat veřejný přístup.
V roce 2006 bylo Atomium po roční rekonstrukci znovu otevřeno.

Antverpy
Brusel sice je hlavním městem, ale ani v Antverpách není méně turistických destinací a se
svými 464 000 obyvateli se řadí jako druhé největší město Belgie. Leží na pravém břehu řeky
Šeldy. Město si také zamiloval jeden z nejvýznamnějších barokních umělců vlámský malíř
Peter Paul Rubens, po kterém dostaly Antverpy přezdívku „Rubensovo město“. Rubensovy

obrazy zdobí antverpské stavby - katedrálu Panny Marie a kostel sv. Jakoba. Katedrála Panny
Marie (viz příloha č. 10) se stala gotickou dominantou města, která se budovala
neuvěřitelných 269 let a dodnes není zcela dokončena. Má sedm lodí a čtrnáct kaplí,
podepřena je 125 nosnými sloupy. Královská akademie výtvarných umění dokázala
v devadesátých letech udělat z Antverp „město módy a designu“ proslavené po celém světě
také kvůli dlouholeté tradici zpracovávání diamantů. V Antverpách se rozhodně nebudou
nudit ani děti díky nejstarší ZOO na světě přímo v centru města, kde je k vidění více než
4 000 zvířat. I milovníci zábavných parků si tu přijdou na své v zabavném parku
Bobbejaanland (viz příloha č. 5), který byl založen zpěvákem, kytaristou a bavičem
Bobbejaanem Schoepenem. Bobbejaanland je velký 30 ha a má více než 50 atrakcí a to např.
Typhoon, který má volný pád se sklonem více než 97°,Revoloution vás zavede nad výbuch
sopky doprovázený nejrůznějšími efekty a hudbou nebo relaxační El Rio, kde se plavíte na
loďkách po zuřivé řece zakončené vodním vírem. V Antverpách také naleznete jeden
z největších přístavů v Evropě.

Bruggy
Město Bruggy se nachází v severozápadní části Belgie 90km od Bruselu a se svojí protkanou
sítí kanálů řeky Reie jsou označovány „Benátkami severu“ (viz příloha č. 6). Díky velkému
množství gotických staveb bylo v roce 2000 historické centrum Brugg zapsáno do seznamu
světového dědictví UNECSO. V roce 2002 byly Bruggy spolu se španělským městem
Salamanca vybrány jako Evropské hlavní město kultury.

Závěr
Jsem ráda, že jsem si toto téma vybrala. Nejen že mě tato práce bavila, dokonce jsem se
dozvěděla spoustu nových zajímavých informací.
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