ITÁLIE
červen 2020
19. – 30.6.

Program cesty: 1. den
Bologna je s téměr 400 000 obyvateli hlavním a nejlidnatějším městem regionu. Pro město jsou
typické cihlové domy s podloubími a vysoké věže. Z původních dvou set se dochovalo asi dvacet.
Bologna je považována za centrum gastronomie - z okolí pocházejí nejznámější italská jídla - lasagne,
tortelini nebo tagliatele, spolu s mnoha výrobky z masa nebo druhy sýrů.
V Bologni byla založena nejstarší univerzita na světě, už v roce 1088. Stala se také nejdůležitějším
dopravním uzlem, spojující sever a jih Itálie. V okolí sídlí některé významné podniky jako Ducati,
Lamborghini nebo Maserati.
Oblast osídlili pravděpodobně Etruskové kolem roku 1000 př. n. l. Římané zde v roce 189 př. n. l.
založili kolonii Bononia. Ve středověku se z Bologni stal samosprávný městský stát. Na konci
15. století se zde připomíná šlechtický rod Bentivoglio. Od roku 1506 se Bologna stala součástí
Papežského státu, kde setrvala až do sjednocení Itálie v 19. století. Během II. světové války bylo
město bombardováno a zničeno mnoho historických staveb.
Hlavním centrem Bologni jsou dvě vzájemně propojená náměstí, v jejichž blízkosti najdeme
nejvýznamnější pamětihodnosti. Uprostřed Piazza del Nettuno stojí jedna z nejkrásnějších fontán v
Itálii. Fontana del Nettuno byla dokončena v roce 1566, vrchol fontány je zakončen bronzovou
sochou Neptuna. Jejími autory jsou Tommaso Laureti a Giambologna. Navštívit můžeme Palazzo
Comunale , kde se nachází městské muzeum. Za návštěvu stojí nedaleké muzeum Museo Civico
Medioevale , kde najdeme sbírky středověkého a renesančního umění.
Na náměstí Piazza Maggiore se nachzází impozantní Palazzo del Podestà , původně ze 13. století.
Přímo naproti, přes náměstí, stojí hlavní boloňská bazilika San Petronio , zasvědcená patronovi
města. Základní kámen byl položen v roce 1390. Původně se počítalo s mnohem větší stavbou.
Zajímavostí je nedokončený mramorový obklad hlavního průčelí. V blízkosti najdeme archeologické
muzeum Museo Archeologico , zaměřené předšvším na etruské osídlení a egyptské umění. Další
budova za muzeem je Palazzo dell'Archiginnasio z 16. století. Byla součástí univerzity, uvnitř se
nachází pitevní sál lékařské fakulty.

2.– 5. den

Fascinující Neapol, kterou prý stojí za to „vidět a zemřít“. Město, které má tolik tváří, kolik si jich jen
lze představit. A není se čemu divit. Jedná se totiž o město s velmi bohatou historií a záviděníhodnou
kulturní tradicí, jehož okouzlující panorama dotváří stále činná sopka Vesuv. Je to město plné
protikladů, které stojí za to objevovat.
V samotném historickém centru města si nenecháme ujít procházku po ulicích Via Tribunali a tzv.
Spaccanapoli, dříve půlící město na dvě části. Od Neapolského dómu kolem vyhlášené ulice Via S.
Gregorio Armeno, celoročně plné betlémů, tajemné kaple Sansevero, přes vyhlášená náměstí
Piazza S. Domenico Maggiore a Piazza del Gesù Nuovo až do blízkosti nechvalně proslulých
Španělských čtvrtí, podél kterých vede oblíbená nákupní ulice Via Toledo, známá spíše jako Via
Roma.
Na jejím konci leží náměstí Lidu – Piazza del Plebiscito s Královským palácem a významným
divadlem Teatro di San Carlo či Galerií Umberta I. v jeho těsné blízkosti.
Jistě se vydáme na prohlídku některého z neapolských hradů, na procházku po pobřežní
promenádě anebo se necháme vyvézt lanovkou až na vyhlídku u kartouzy Sv. Martina a Hradu Sv.
Eliáše – dominant města. Právě odsud je nádherný výhled nejen na město, ale i na celý Neapolský
záliv.
Navštívit také můžeme některé z mnoha místních muzeí, například Národní archeologické muzeum
či Muzeum Capodimonte.

Pompeje bývaly slavným a bohatým římským městem. Avšak jen do roku 79 po Kr. Toho roku je zcela
zničil výbuch Vesuvu.

Národní park Vesuv
Postupně na jeho svazích (tvořených velmi úrodnou půdou na zvětralé lávě vznikala lidská sídla a tak
když se po delší nečinnosti probudil 24. srpna roku 79 n.l. opět k životu, zasypaly mohutná mračna
žhavých plynů a sopečného popela římská města Pompeje, Herkulaneum a Stabiae a pohřbila je
pod několikametrovou vrstvou vyvrženin i s obyvateli. Současně se posunula i linie pobřeží o několik
kilometrů dále do moře. Celý jev popsal římský spisovatel a přírodovědec Plinius mladší. Další
výbuchy následovaly například roku 472, 1139, 1306, 1631, 1861 či 1872. Při výbuchu roku 1906 se
vrchol sopky dokonce ohromnou explozí snížil o 160 metrů. Mimořádně silná byla erupce roku 1932,
kdy proudy žhavé lávy tekly až do moře a v okolí zahynulo přes 40.00 lidí. Poslední velký výbuch v
roce 1944 někteří odborníci spojují se silným americkým leteckým bombardováním Neapole. Sopečný
popel tehdy padal až v Albánii. Vegetaci na svazích sopky tvoří porosty borovic a dubů cesmínovitých,
na severní vlhčí straně kaldery i javorů, kaštanovníků a bříz. Čerstvé vrstvy lávy nejprve osídlují
porosty lišejníků, zvláště šedé porosty pevnokmínku vesuvského, které dávají povrchu stříbrný
nádech, zvláště za úplňkových nocí. Dále na svazích rostou porosty kručinky a hojný je výskyt
orchidejí (vstavače). Z plazů se vyskytuje ještěrka zelená, noční gekon turecký a užovka štíhlovka
žlutozelená. Z památek patří k nutnosti navštívit vykopávky v Pompejích. V sezóně se zde ale
každoročně vystřídá až 1,5 milionu návštěvníků. Vlastní výstup na vrchol sopky není příliš náročný (asi
1,5 km pěšky po udržované cestě).

6. – 11. den
Lecce bylo založeno Řeky ve 3. stol. př. n. l.
Za římského císaře Hadriána, ve 2. stol. n. l. byl postaven amfiteátr (na Piazza Sant' Oronzo) a
divadlo. Obě památky se dodnes dochovali. V 16. století se město dostalo pod nadvládu španělských
Habsburků. V této době zde byla postavena většina památek - především kostely a paláce. Na většině
návrhů pracoval Giuseppe Zimbalo. Stavby jsou v barokním slohu s velice detailními prvky vytesanými
z místního vápence. Sloh se někdy označuje jako lecceské baroko.
Nejdůležitější památkou je bazilika Santa Croce (svatý Kříž) - 1353, dokončen 1659. Dóm na piazza
Duomo byl založen ve 12. století, později přestavěn barokně a přistavěna 70 m vysoká zvonice pod
dohledem G. Zimbala. Napravo od dómu, na Piazza Duomo se nachází biskupský palác (Palazzo
Vescovile) a seminář (Seminario). Další významnou památkou mimo kostelů je hrad Castello Carlo V,
který postavil Karel V. v letech 1539 - 1549 (od r. 2009 přístupno veřejnosti.)

12. den
Ravenna, kdysi hlavní město Západořímské říše s mauzoleem císaře Theodoricha a hrobem Dante
Alighieriho. Návštěva elegantního náměstí Piazza del Popolo, chrámu San Vitale a kostela
Sant ´ Apollinare in Classe s překrásnými mozaikami.
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