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Monako
 Monacké knížectví

 západní Evropa

 pobřeží Středozemního moře

 2.nejmenší stát na světě (2,04 km2)1

 počet obyvatel: 30 500 (1.7.2013)2

 úřední jazyk: francouzština

 4 historické městské čtvrti:

Monaco-Ville, Monte-Carlo

La Condamine, Fontvieille
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Geografie
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Historie Monaka

 v 5.stol.př.n.l. obchodní stanice 
Féničanů

 v 6.stol. nadvláda Vizigótů, poté součást 
Franské říše

 ve 12.stol. pod svrchovaností Janovanů

 konec 13.stol. François Grimaldi

 1793 – 1848 pod správou Francie

 od r.1815 pod protektorátem    

Sardínie



 r.1848 odtrhnutí dvou měst:    

Menton, Roquebrune (dnes patří     

k Francii) = ztráta příjmů z pěstování   

a prodeje pomerančů, citrónů a oliv

 v 60.letech 19.stol. za Karla III. 

lázně a kasíno

 5.ledna 1911 vyhlášena I. ústava  

knížectví Albertem I.

 r.1929 I.Velká automobilová cena

Monaka



Knížecí rod

 od r. 2005 do současnosti vládce: 

Albert II. (celým jménem Alexandre   

Louis Pierre Grimaldi) z dynastie 
Polignac-Grimaldi

 syn knížete Rainiera III. a kněžny Grace  

Kelly

Albertovy sestry: 

Stéphanie Marie Elisabeth Grimaldi

Caroline Louise Marguerite Grimaldi



Rod Grimaldi

původně janovský šlechtický rod

podle legendy se François Grimaldi

převlečený za františkánského 

mnicha dostal do monacké pevnosti 

na Vánoce v r. 1297 a následně ji 

dobyl spolu se svým ozbrojeným 

oddílem



































Kostel sv.Devoty
 Svatá Devota = patronka Monaka 

(a Korsiky)

 podle pověsti našli rybáři v r.304  

loďku plující z Korsiky vedenou bílou  

holubicí

 v loďce nalezli tělo umučené 

sv.Devoty

 na její počest oslavy 26. a 27.ledna 

(pálení rybářské loďky, procesí)





Katedrála  sv.Mikuláše
(Neposkvrněného početí     
Panny Marie)

La cathédrale saint Nicolas

La cathédrale Notre-Dame   

Immaculée  



 původní kostel sv. Mikuláše 
ze 13.století zničen v r.1874

 místo, kde jsou pohřbena monacká   

knížata a kněžny (př. kněžna Grace 

Kelly a její manžel Rainier III)

























Knížecí palác a okolí

Le Palais princier 

et ses environs





















Oceánografické muzeum

Le Musée océanographique



 otevřeno r.1910 princem Albertem I.

 dlouholetým ředitelem byl   
oceánograf a badatel Jacques-Yves
Cousteau

 v suterénu se nachází obrovské   
akvárium s mořskými živočichy



 muzeum obsahuje vycpané živočichy   
nebo jejich kostry 

 námořnické vybavení

 sbírku plavidel

 přístroje sloužící k podmořskému 

výzkumu

 v akváriu i korálový útes
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Děkuji za pozornost 

Gymnázium Vincence Makovského 

se sportovními třídami 

Nové Město na Moravě


