
Ostrov MAN

Isle of Man



Ellan Vannin

• Hl.město: Douglas

• Rozloha: 572km2

• Počet obyv: 80 058



Historie

• Osídleno Vikingy na konci 8.století

• 1079 – Godred Crovan vytvořil Království Mann a Ostrovů

• Man po staletí formálně náležel, kvůli nadvládě Vikingů, do Norského 
královstvní

• 1266 – smlouva z Perthu – ostrov náleží Skotsku

• 14.století – spory mezi Anglii a Skotskem o Man

• Střídavá nadvláda Skotska a Anglie

• 1399 – Man definitivně připadá pod Anglii 

• 1756 – Man se stává britskou závislou dependací



Korunní závislé území

• KZÚ netvoří součást Spojeného království

• Vlastní soudnictví, zákonodárství i vlastní hospodářská a měnová 
politika

• Závislá území si určují vlastní imigrační politiku a celní správu. Za 
zahraniční vztahy a obranu odpovídá Spojené království. V Evropské 
unii mají status přidruženého člena.



Geografie

• Ostrov leží v Irském moři uprostřed mezi Anglií, Skotskem a 
Severním Irskem

• Ostrov je dlouhý 48km a široký 13-24km



Obyvatelstvo

• Na Manu žije 80tisíc obyvatel

• 26tisíc z nich žije v hlavním městě Douglas



Hospodářství

• Na Manu se chovají ovce, skot a drůběž

• Další podstatná část hospodářství je rybolov



Vláda

• Samosprávné závislé území

• Hlavou státu je Lord of Mann (Alžběta II.)

• Panovník je na ostrově reprezentován guvernérem – Lieutenant
Governor

• Spojené království zodpovídá za obranu, vedení a reprezentaci 
ostrova

• Za domácí záležitosti zodpovídá ostrovní parlament - Tynwald



Tynwald

• Ostrovní parlament

• * 979

• Je to jeden z nejdéle fungujících parlamentů na světě

• Na kopci Tynwald Hill se v červenci každoročně koná slavnostní 
shromáždění, kde se slavnostně přednáší seznam zákonů přijatých za 
uplynulý rok

• Je to dvoukomorový parlament, skládá se z: House of Keys (přímo 
volený) a Legislative Council (členové jsou buď voleni nepřímo, nebo 
jmenováni)

• Exekutiva je vykonávána Radou ministrů, která je vytvořena ze členů 
Tynwaldu.



Manská kočka

• Z ostrova Man pochází zvláštní plemeno kočky

• Tato kočka má velmi krátký, nebo žádný ocas



TT Tourist trophy

• Nejnáročnější a nejnebezpečnější závod na světě

• * 1907

• V Británii jsou závody na veřejných silnicích zakázány, proto se 
pořadatelé rozhodli závod pořádat na Manu

• Při tomto závodu již zemřelo více než sto závodníků



Známé osobnosti

• Mark Cavendish – narodil se zde

• Jeremy Clarkson – přestěhoval se sem kvůli neomezené rychlosti 
mimo obec



Děkuji za pozornost!


