Úvod
Důkladně popsat historii jednoho z nejmenších států Evropy
nelze snadno. Ačkoli nám v jistém historickém období bylo Lucembursko velmi blízké díky vládnoucí dynastii, nějaký široký
zájem o události v tomto téměř ojedinělém pozůstatku Svaté
říše římské národa německého nebyl v Československu a poté
ani v České republice nikdy valný. Je pravda, že vzhledem ke
své geografické velikosti by se dějiny Lucemburska daly srovnat třeba s dějinami Prachatického kraje nebo Jesenicka, ale
strategická poloha, nerostné bohatství, a skvělost jeho vládců Lucembursku předurčují v realitě i historických publikacích
místo samostatného státu. Na následujících stránkách společně projdeme prehistorii území i vznik feudálního státu, jeho
rozvoj do rozlohy i věhlasu a zenit slávy během vlády lucemburského rodu v císařství i řadě království. Poté přejdeme období burgundské i rané habsburské dominance a všimneme si
pomalého tvoření lucemburské svébytnosti ve století osmnáctém. Podrobněji si popíšeme význam a velikost obří pevnosti
v Lucemburku. Vysvětlíme si příčiny a podmínky postupného
vzniku nezávislého velkovévodství v průběhu devatenáctého
století a spolu s Lucemburčany prožijeme dvě německé okupace a nebývalý poválečný hospodářský rozvoj. Nahlédneme
do příčin ekonomické expanze, díky níž má Lucembursko pevné místo na špici nejbohatších států světa, přestože Lucemburčané mají nadále pověst národa s mentalitou hokynářů.
Nakonec se podíváme na historii styků mezi Lucemburskem
a naší zemí.

Encyklopedické heslo
n Oficiální název: Velkovévodství Lucembursko – Groussher
zogtum Lëtzebuerg (lucembursky), Grand-Duché de Luxembourg (francouzsky), Grossherzogtum Luxemburg (německy)
n Státní zřízení: konstituční monarchie
n Hlava státu: Velkovévoda Henri (Jindřich)
n Státní heslo: „Mir wëlle bleiwe wat mir sinn“ – Chceme zůstat tím, čím jsme
n Státní hymna: Ons Hémécht (Naše vlast)
n Vlajka: tři stejně široké horizontální pruhy červené (nahoře), bílé a světle modré. Je podobná vlajce Nizozemska s rozdílem světlejšího odstínu modré.
n Hlavní město: Lucemburk (Lëtzebuerg, Luxembourg, Luxemburg), 76 200 obyvatel.
n Rozloha: 2 586,4 km² (asi jako Liberecký kraj bez bývalého okresu Semily; dle velikosti 176. stát světa, 2. nejmenší stát
EU po Maltě)
n Hranice: 359 km (148 km s Belgií, 138 km s Německem,
73 km s Francií)
n Nejvyšší bod: Kneiff (560 m n. m.)
n Nejnižší bod: Mosela u Wasserbilligu (133 m n. m.)
n Počet obyvatel: 480 222 osob (navíc asi 120 000 osob dojíždí do Lucemburska denně za prací ze sousedících zemí, zejména z Francie).
n Průměrný věk populace: 39,9 let
n Očekávaná délka života: 79 let
n Náboženství: 87 % římskokatolické vyznání, 13 % ostatní
(zejména protestanté a bez vyznání).
n Úřední jazyky: lucemburština, němčina, francouzština.
n Výkonná moc: koaliční vláda Křesťansko-sociální lidové
strany (premiér Jean-Claude Juncker ve funkci je nepřetržitě
už od roku 1995) a Lucemburské strany socialistických dělníků
(vicepremiér Jean Asselborn).
n Zákonodárná moc: jednokomorová Poslanecká sněmovna.
60 poslanců je voleno na pětileté období. Státní rada s 21 čle-
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ny jmenovanými panovníkem na radu premiéra slouží jako poradní orgán sněmovny.
n Soudní moc: soudci jsou jmenováni panovníkem doživotně.
n HDP: 36,3 miliard euro (odhad Evropské komise na rok
2007; 18. největší v EU)
n HDP na hlavu: 75 625 euro – nejvyšší na světě
n Nezaměstnanost: 4,1 % (v roce 2007)
n Fauna: vysoká zvěř ( jelen, srnec), divoké prase, z ryb především pstruh, kapr, okoun, cejn, štika, úhoř.
n Flóra: Převažují opadavé lesy mírného pásmu, ze stromů
pak hlavně borovice, kaštan, jedle, dub, lípa, jilm, buk, ovocné
stromy. Dále jsou typické borůvka, brusinka, kručinka a kapraď.
n Hory a řeky viz kapitolka Geografie Lucemburska
n Turistické cíle viz kapitolka Turistické zajímavosti
n Telefonní předvolba: +35
n Internetová doména: .lu
Data sebrána v prosinci 2007.

