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ITÁLIE
Délka cesty: začíná min. na dvou poznávacích
dnech, horní hranice pobytu nezřídka přesáhne
týden -10 dní podle vzdálenosti a atraktivity navštívených míst:
* noční přejezd je bohužel vzhledem ke vzdálenosti
často nezbytný - nejbližší cíle: Benátky, Verona,
Miláno více než 800 km
* cesta do oblastí dále na jih trvá i dva dny (Praha-Palermo 2.200 km), cestu však lze zkombinovat
s nočním trajektem např. z Benátek, Ancony,
z Livorna na Sardínii, Neapole na Sicílii
* do velkých měst může být řešením letecký transfer (Miláno, Řím, Neapol, Palermo ad.) a následný
autokarový přesun s italským řidičem nebo si cestu
rozdělit na více úseků
* do některých měst se platí vjezdy v neuvěřitelné
výši (Florencie až 400€, Benátky, Siena, Pisa, San
Gimignano, Řím ad.)
Filosofie zájezdu: Nikde jinde na světě není
z téměř kteréhokoliv místa země na dosah azurové
moře nebo jezera, Apeniny či Alpy, stopy antiky,
renesance nebo baroka, kvetoucí města… ospalé
horské vesničky, kde se zastavil čas. Připojíme-li
k tomu rychlá auta, pověstné makaróny, pizzu, skvělou zmrzlinu či lahodné chianti nebo lambrusco,
přidáme přitažlivé festivaly ve starověkých amfiteátrech či středověkých palácích, slavné operní
scény, často divoké fotbalové zápasy, automobilový
či cyklistický přenos – získáme působivou mozaiku
toho, proč navštívit právě Itálii.
* zájezdy směřují nejčastěji na sever země do Lombardie, Veneta, Toskánska či Ligurie, ale i na jih
do Lazia, Campánie nebo na Sicílii s Liparskými
ostrovy nebo na Sardínii
* jedna či dvě návštěvy však rozhodně pro poznání
celé země nestačí
Ubytování: bývá obvykle v některém z místních
rodinných hotýlků všech kvalitativních kategorií
– locanda, pensione, albergo, hotel; k dispozici jsou
i apartmány, rekreační domy, luxusní vily, farmy,
hotýlky, často mimo centra velkých měst
* cena často neodvisí od kvality, ale lokality (vyhlášených míst není málo), doby sezóny (nebývá
nejkratší – někde trvá prakticky celý rok, zvyšuje
se v době slavností nebo délce pobytu, příp. nedostatku ubytovacích kapacit
* mnohé hotely zvláště ve velkých městech nemusí
vyhovovat svou kvalitou, tady zvlášť platí vyhledávat prověřené / doporučené ubytování
* vyplatí se bydlet ve městě a večer si vyjít na vycházku, ale za komfort si zde opravdu připlatíte.
Cena zájezdu začíná na čtyřech tisícovkách,
horní hranice čítá pěticifernou částku podle délky,
množství a kvality služeb
* v některých regionech cenu navyšují již výše
zmiňované vysoké poplatky za vjezdy do měst
a rostoucí nároky městských pokladen
* překvapivě nízké mohou být naopak večeře
v hotelu, ve kterém se ubytujete – dáte vydělat
hoteliérovi a ten vám poskytne tříchodové menu
za pár euro.

1. Sever Itálie:
Alpy, Dolomity, národní parky
Z přírodního hlediska pravděpodobně nejzajímavější a nejpestřejší část země – dozvuky Alp
(Dolomity) doplňuje množství jezer; více na jih
krajina sice přechází v monotónní Pádskou nížinu,
ve které jsou však seskládána úžasná města.
Dolomity (UNESCO), skalní ráj s majestátními
velikány uchvátí každého, kdo si k nim jen přivoní.
Pohoří je typické kolmými skalními stěnami, úzkými
a štíhlými skalními věžemi, rozeklanými hřbety a
hlubokými údolími. Usazené horniny díky své vrstevnatosti podmiňují vznik tzv. stolových hor s plochými temeny, některé z nich jsou dnes kryty ledovci.
Na ochranu bylo zřízeno několik přírodních parků:
* Parco Naturale delle Dolomiti d‘Ampezzo,
PN di Paneveggio - Pale di San Martino, PN delle
Dolomiti Bellunesi, delle dolomity di Sesto, Monte
Corno ad.
* Velká Dolomitická silnice: cesta z Bolzana přes
průsmyky Passo di Pordoi (2.239 m) s výhledem
na masív Sella, Falzarego (2.105 m) do Cortiny
d´Ampezzo
* řada dálkových cest, např. nejslavnější osmidenní Alta Via 1
* via ferraty, zajištěné cesty se systémem žebříků
a ocelových lan, dříve pro snadnější pohyb vojáků, dnes nejen pro odvážné a silné, vás zavedou
na nejeden alpský vrchol
* „alpská záře“, nezapomenutelné pohledy na
večerní hory, když se těsně před západem slunce
zbarví do ruda
Cortina d´Ampezzo, významné horské středisko a klimatické lázně v Dolomitech, v r. 1956 se
zde konaly 7. zimní olympijské hry (po nichž zbyl
např. zimní stadion), východisko k 10 skiareálům
v okolí, ale i k jezeru Misurina, horským masivům
Dolomit v okolí Le Tofane (3.243 m n.m.) nebo
Tre Cime di Lavaredo (2.999 m) a také Velké Dolomitické silnici spojující město s Bolzanem.
Brenerský průsmyk, jeden z nejfrekventovanějších a poměrně nízko ležící (1.374 m) alpský
průsmyk při cestě do Itálie ve Východních Alpách;
od r. 1772 prochází přes Brenner silnice (dnes již
používaná jen pro místní provoz) a od r. 1867
železnice, dnes dálnice z r. 1975… tudy pravděpodobně přijedete do Itálie.
Brixen, ideální symbióza kouzla chladného
severu a jemné elegance jihu s maloměstskou
atmosférou; čtyři roky si tady užíval Karel Havlíček
Borovský, dnes mondénní lázně
* „V Brixenu na rynku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají, tak pěkně uměl říct, nač my
jen myslely, že pěknej mužskej byl, proto ho zavřeli“ zpívá Jaroslav Hutka v písni o K.H. Borovském.
Aquileia (UNESCO), v době prvopočátků římské
říše patřila k jedněm z největších středisek, byla
hlavním městem oblasti Regio Venetta et Histria,
dnes rozsáhlý archeologický areál, většina památek zůstala ještě neodkryta. V nedalém letovisku
Grado oddělené od pevniny lagunou a bažinami
se nejprve zatouláte v úzkých uličkách „calli“ a
následně výborně najíte v některé z rybářských
restaurací.

od 2-3 dní/od 3.000 Kč
často v kombinaci s jezery,
Lombardií nebo Pádskou
Bolzano, ve městě se mísí rakouské a italské
kuchařské umění, domy s podloubími i působivé hrady v okolí (Castel Firmiano, Runkelstein),
ve středověku mj. působiště slavného minesengra
Walthera von der Volgelweide (v l. 1170–1230).
* městské muzeum s mumií populárního Ötziho,
nešťastníka, zamrzlého v ledovci v době bronzové
a nalezeného v r. 1991.
Merano charakterizuje subtropická vegetace
v údolí, sníh a led na okolních vrcholech: k návštěvě láká mohutný sídelní hrad Tirol nebo nedaleký elegantní zámek Trauttmansdorf s jedinečnou
zahradou s rybníky, promenádami a pavilonky
– kdysi navštěvované rakouskou císařovnou Sisi,
dnes Touriseum, které má nalákat návštěvníky,
průjezd známou vinařskou oblastí Tramin.
Terst, přístav s architekturou hlavně z rozmachu
v 19. a 20. století: přirozeným centrem je rozlehlá
Piazza dell‘Unità d‘Italia s bankami, pojišťovnami,
radnicí a mondénními kavárnami:
* několik antických památek: zbytky římského
divadla, památky na Kapitolském vrchu: na jeho
svazích barokní jezuitský kostel Santa Maria Maggiore, románský kostelík San Silvestro a na vrcholu pahorku Basilica di San Giusto
* v Café San Marco si dejte kvalitní espresso,
před vámi sem chodili známí spisovatelé a umělci
* asi 10 km severozápadně od města se na skále nad mořem tyčí romantický zámek Miramare
v „námořnickém“ stylu, někdejší rezidence císaře
Maxmiliána Habsburského.
Významné osobnosti Benátek
Tizian (mezi 1480 a 1485–1576), proslulý
renesanční malíř, oficiální portrétista benátských
dóžat, usiloval o vytvoření ideálu krásy člověka a
přírody; Apollo a Marsyas v Kroměříži je pravd.
nejcennějším obrazem na území ČR
Tintoretto (1518–1594), malíř pozdní renesance s efekty, které již předznamenaly nástup
baroka, jeho malby naleznete v Dóžecím paláci,
Scuele San Rocco; obraz Ráj představuje Mistrovo
vrcholné dílo a zároveň největší malbu na plátně
(22 x 7 m), přímým pokračovatelem byl El Greco
Paolo Veronese (1528–1588), jeho obrazy
pozdního benátského manýrismu naleznete v Louvre,
Drážďanech, petrohradské Ermitáži… i v Praze nebo
Kroměříži; podle něj se označuje odstín zelené barvy
Antonio Vivaldi (1678–1741), kněz, barokní
hudební skladatel a houslový virtuóz; jeho soubor
houslových koncertů Čtvero ročních období se hraje v Benátkách v každé koncertní síni a kostele
Carlo Goldoni (1707–1793), dramatik, autor
mnoha desítek komedií (např. Poprask na laguně)
Giacomo Casanova (1725–1798), spisovatel,
intrikán, špión a diplomat, vlastní jméno je synonymem pro svůdce, poslední roky strávil v Duchcově
Terence Hill (*1939), herec, filmový producent,
scenárista a režisér, hrál ve velkém množství veseloher, akčních filmů a spaghetti westernů často
s Budem Spencerem

2. Severoitalská jezera a
národní parky
Jezer je mnoho - Lago di Garda, Idro, Iseo, Varese
i ta méně známá: Comabbio, Monate, Mergozzo, Orta; nejsou malá (Maggiore), jsou hluboká
- např. Como dosahuje úctyhodných 410 metrů
a čistá; vhodná na koupání, potápění, vodní sporty, vyhlídkové plavby okolo jejich výčnělků-mysů
(Sirmione)… v bezprostředním okolí se nacházejí dvoutisícové vrcholy, často dostupné lanovkou
(Monte Baldo, 2.218 m) s fascinujícími pohledy
na vodní hladiny a okolní vrcholy.
Adamello-Brenta, dvojice horských masivů
oddělená údolím Val Rendena
* lyžování v Madonna di Campiglio je snem
každého lyžaře, sporty ozdobou letního pobytu,
* během masopustu se připomínají pobyty habsburských šlechticů (Sisi, císaře Františka Josefa I.),
pochod s historickými kostými končí Habsburským
karnevalem (Carnevale Asburgico)
* okolí s řadou turisticky dostupných jezer (Lago
Ritorto).
Val Camonica (UNESCO), více než 140 000
rytin a skalních kreseb - petroglyfů ve skalách vyhlazených ledovcem nám zanechali lidé, kteří si
říkali Camuni. Kresby vznikaly v průběhu nejméně
osmi tisíc let, nejstarší pocházejí z pozdního paleolitu (9. tisíciletí př. n. l.).
Stelvio, největší národní park v Itálii - klenot
Dolomit a brána do těchto podivuhodně krásných,
ledovci pokrytých hor:
* nad více než stovkou ledovcových jezer se
zvedají rozeklané štíty (Gran Zebrú, Cevedale,
Ortlés) - horolezecký ráj, lákavé jsou přechody
přes cca stovku ledovců, krajinu modelují i hluboká a široká údolí, průsmyky a koncové morény,
morénové terasy a strmé skalní srázy
* zdejších klikatých serpentin se každý rok děsí
cyklisté při Giro d’Italia, jehož trasa nejednou vedla
i do průsmyku Passo dello Stelvio (2.757 m n.m.)
Lago di Como (Lacus Larius), dlouhé, úzké jezero
má tvar obráceného písmene Y, v jižní polovině se
dělí na dvě zátoky - západnější Como a východnější Lecco:
* fascinuje kombinace tajuplného ticha, tyrkysově
modré barvy vody, přijemného prostředí, bujné
subtropické vegetace a fantastických horských
scenérií v bezprostředním okolí
* břehy jezera lemuje řada letovisek (Como,
Lecco, Bellagio), mohou se pochlubit desítkami zachovalých renesančních a barokních venkovských
vil (dnes často hotely a penziony)
* mezi vhodné aktivity patří různé druhy vodních
sportů: jachting, windsurfing, jízda na vodních
lyžích, rogalo, výlety lodí i čluny, treking famózní
okruhy pro motorkáře i zdatné cyklisty, horolezectví, jízda na koních příp.pilotování hydroplánů
* jediný ostrov Comacina se zbytky středověkého
hradu a devíti opuštěnými chrámy bývá svědkem
červnového procesí loděk a gondol na jezeře.
Lago di Garda (Lago di Benaco): na severu jej
lemují strmé břehy až dva kilometry vysoké, v nejužší části má charakter úzkého kaňonu; vlévá se do
něj řada řek, vytéká jediná Mincio (přítok Pádu):

od 2-3 dní/od 3.000 Kč
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GRUYÉRE, výroba sýrů a podhradí, špacír
po městečku označovaném jako nejmalebnější
v zemi, centrum kraje se stejnojmenným sýrem
BROC, výroba skvělé čokolády značky Cailler
s „opulentní“ ochutnávkou
• Další švýcarské speciality:
* exkurze: do manufaktury na výrobu alpských
rohů, hodinek nebo výtahů Schindler...
* kláštery: benediktínů v Sankt Gallenu, sv. Jana
Křtitele v Müstairu (obojí UNESCO)
* Monte San Giorgio, naleziště 10 000 mořských
fosílií mimořádného významu (UNESCO)
* masív Sardona, inverzní položení vrstev hornin
v důsledku tektonických pohybů zemské kůry způsobenými kolizí jejích pevninských desek (UNESCO)

Významné osobnosti Florencie
Dante Alighieri (1265–1321), renesanční básník
a humanista, vzpomínáte na jeho Božskou komedii?... tvůrce spisovné italštiny, předchůdce renesance
Filippo Brunelleschi (1377–1446), průkopník
renesanční architektury, společně s malířem Masacciem a sochařem Donatellem (též florentinský
rodák) tvoří velkou trojku florentinské renesance
Cosimo de Medici Il Vecchio (Starý, 1389–
1464), bankéř a neoficiální vládce Florencie
Andrea del Verrocchio (1435–1488), renesanční malíř, zlatník a sochař, učil mj. Leonarda
da Vinci, Botticelliho, ovlivnil i Michelangela
Sandro Botticelli (1445–1510), renesanční malíř – významný představitel italského quattrocenta
Domenico Ghirlandaio (1449–1494), renesanční malíř, typická pro něj jsou světská témata, krajina
okolo Florencie, členy rodu Medici a Sasseti
Girolamo Savonarola (1452–1498), náboženský a politický reformátor, kazatel, řeholník
Amerigo Vespucci (1454–1512), cestovatel a
kartograf, je po něm pojmenován kontinent - Amerika
Niccolò Machiavelli (1469–1527), státník,
historik a teoretik politiky: „účel světí prostředky“
Michelangelo Buonarroti (1475–1564),
renesanční sochař, malíř, architekt a básník
Lev X. (1475–1521), papež, pokrytecký politik a
nepotista, bezstarostný a požitkářský člověk, mecenáš umění s znovu zakladatel římské univerzity
Antonio da Sangallo mladší (1484–1546),
renesanční architekt, po Raffelově smrti hlavní
architekt baziliky sv. Petra v Římě
Benvenuto Cellini (1500–1571), pozdně renesanční zlatotepec, medailér a sochař: Perseus
s hlavou Medusy, Nymfa
Kateřina de Medici (1519–1589), francouzská královna, manželka Jindřicha II.
Cosimo I. Medici (1519–1574), bezohledný toskánský velkovévoda, nechal vybudovat nové úřadovny, dnes sídlo galerie Uffizi, dokončil paláce Pitti
Urban VIII. (1568–1644), poslední papež, rozšiřující území vojenskou silou, významný patron umění
Cosimo II. Medici (1590–1621), toskánský
velkovévoda, držel ochranou ruku nad Galileem
Galileim
Jean-Baptiste Lully (1632–1687), nejúspěšnější francouzský skladatel období baroka –
tvůrce francouzské národní opery
Luigi Cherubini (1760–1842), hudební skladatel, která nám zanechal na 450 děl s řadou
mezinárodních ocenění
František I. Habsburský (1768–1835),
poslední římsko-německý a první rakouský císař
Mario del Monaco (1915–1982), operní zpěvák se sytým tenorem a mužným vzhledem
Franco Zeffirelli (12. únor 1923), herec a režisér
(Zkrocení zlé ženy, Romeo a Julie, Carmen ad.)

3. Lombardie, Ligurie,
Valle d´Aosta a Piemont
Úžasná atmosféra zdejší Riviery, odvážně řešená dálnice s množstvím mostů a tunelů, sledující
v určitém odstupu linii pobřeží, kromě Alp je Riviéra
nejnavštěvovanější částí Itálie:
Riviera di Potente (Západní Riviéra), navazuje
na slavné francouzské Côte d‘ Azur, pobřeží je
lemováno vysokými svahy Přímořských Alp, které
strmě spadají do Janovského zálivu.
Riviera di Levante (Východní Riviéra), má divočejší a méně probádaný ráz, více středomořské vegetace, písečné pláže lemují v zázemí skalní útesy.
Poslyšte, jak vám zní letoviska zdejší masové turistiky:
Ventimiglia, San Remo, Imperia, Savona, Janov?
Cinque Terre?: skalnatá oblast a pouhých pět
vesnic (lépe „pět zemí“) s terasovitě postavenými
domy vklíněných do zátok mezi svislými vysokými útvary: Riomaggiore, Manarola, Corniglia,
Vernazza a Monterosso al Mare ve východní části
Východní Riviéry vytváří neopakovatelný příběh
pro UNESCO i zdejší ochranáře.
Val d´ Aosta, jedna z hlavních přístupových cest
do Itálie ze severu s řadou památek:
* zčásti zachované hradby se 20 věžemi a jedinou dochovanou branou, Augustův triumfální
oblouk a zbytky divadla a arény.
* bezprostřední okolí lemují třítisícové vrcholy,
v širším okolí se nachází Mont Blanc, Matterhorn
a národní park Gran Paradiso
* četná lyžařská střediska Breuil-Cervinia,
Courmayeur, několik středověkých hradů
(Fénis, Aymavilles) a šlechtických sídel (Issogne).
Bergamo, navštěvuje se historické Horní město
na skalnatém pahorku se dvěma malebnými
náměstími a řadou výstavných paláců a chrámů:
* radnice z r. 1199 je nejstarší v Itálii, při románsko-gotickém kostele Santa Maria Maggiore se nachází slavná renesanční rodinná hrobka známého
benátského condottiera - Capella Colleoni
* v moderním Dolním městě divadlo místního rodáka, skladatele Gaetana Donizettiho (1797–1848).
Cremona a její slavní rodáci:
* Claudio Monteverdi (1567–1643), jeden z otců
italské opery a také celé generace výrobců houslí
- Niccolò Amati (1596–1684) a jeho žák Antonio
Stradivari (1644–1737)
* k objektům zájmu patří mj. románská katedrála
(Duomo) s bohatou sochařskou a malířskou výzdobou, gotický Palazzo Comunale z let 1206–46;
technicky zajímavá věž z r. 1267, zvaná Torazzo,
nejvyšší svého druhu v Itálii (111 m).
Janov (UNESCO), urbanistický komplex okolo
renesační Strade Nuove a systém Palazzi dei Rolli
z přelomu 16. a 17. století: představuje první
evropskou ukázku plánovaného urbanistického
rozvoje s jednotnou strukturou, kdy půdorys zástavby byl rozčleněn veřejnou autoritou, opírající
se o legislativu:
* v jejím okolí si postavily nejbohatší aristokratické rodiny Janovské republiky, hlavně bankéři a
loďaři, překrásné vily: průčelí vnějších zdí paláců
(Palazzo Podestà, Palazzo Tursi, Galleria di Palazzo

od 2-3 dní/od 3.000 Kč
Bianco nebo Galleria di Palazzo Rosso) zdobí
bohatý štuk, sochy a medailony, velká nádvoří
představují jakási soukromá náměstí
* nápadité stavby vznikají v areálu přístavu (největší v Itálii) - zejména tzv. Bigo symbolizující staré
přístavní jeřáby (architekt Renzo Piano, rok 1992);
nedaleko Acquario di Genova, největší v Evropě.
Mantova a slavný umění milovný rod Gonzagů:
gotický hrad Castello di San Giorgio (14. stol.),
později včleněný do areálu renesanční vévodské
rezidence Palazzo Ducale (více jak 450 nádherně zdobených místností propojených chodbami, tunely a zahradami), románsko-gotický Dóm
(s barokním průčelím a románskou zvonicí)…
a daleko slavnější renesanční stavby spojené s působením architekta Leona B. Albertiho, zejména
kostely Sant’Andrea a San Sebastiano (15. stol.):
* typické pro město jsou obrazy pouličních umělců
Madonnari malovaných na ulicích, obvykle s náboženskou tématikou
* u žádného oběda nesmí chybět pravý italský
chléb s grépole (vepřové klobásky), s Lambrusco
Mantovano chutná výtečně.
Milán, centrum módy a umění a EXPO 2015:
* gotický Dóm, jedna z nejmohutnějších katedrál
v Evropě, s výstavbou se začalo už r. 1386, ale velkoryse založený chrám byl dokončen až v l. 1805–13
* daleko starší památky jsou rozesety po celém
městě: římské lázně z konce 4. stol., v 16. stol.
přestavěné na chrám San Lorenzo, raně křesťanský kostel Sant’Ambrogio
* mohutná pozdně gotická pevnost Castello Sforzesco byla vzorem pro stavbu moskevského Kremlu
* Santa Maria delle Grazie s klášterem
(UNESCO), v jeho refektáři namaloval Leonardo
v l. 1495–97 svoji slavnou Poslední večeři Páně
zachycující okamžik, kdy Kristus říká apoštolům:
,,Amen, pravím vám. Jeden z vás mě zradí.“
* slavná La Scala, divadlo a působiště Giuseppe
Verdiho a dalších velkých hudebníků
* Ambrosiánská knihovna se sbírkou děl italské
renesance, Leonardovi a jeho vynálezům je věnováno Muzeum vědy a techniky
* secesní obchodní pasáž Galerie Viktora Emanuela II., poprvé byla zastřešená celá ulice
Turín (UNESCO) rodiště vermutu Martini, kávy
Lavazza, sídlo automobilky Fiat i slavného fotbalového klubu Juventus, z 20. stol pochází obchodní
dům Torre, budovy RAI, Pirelli
* největší rozvoj města přineslo baroko: 22 objektů
královské rezidence - slavní barokní architekti jako
Guarino Guarini nebo Filippo Juvara dali podobu
města s velkoryse plánovanými prospekty a monumentálními budovami na veřejných prostranstvích
* cihlový Královský palác (Palazzo Reale) s bohatým mobiliářem a okázalými malbami, cihlová
stavba, Palazzo Madama, vily (Regina)
* Biblioteca Reale se svazky a rukopisy (Leonardo
da Vinci, Belini, Rafaelo, Tiepolo, Rembrandt ad.)
* katedrála San Giovanni Battista s kaplí Santa
Sindone, na jejím hlavním oltáři je vystaveno
tzv. Turínské plátno, lněná látka s údajným otiskem
Kristova těla po jeho snětí s kříže.

4. Benátky, laguna a
slavná města Pádské nížíny
Dopřejte svému sluchu, jak zní jména měst:
Bologna, Ferrara, Modena, Padova, Parma,
Ravenna, Verona, Vicenza,… a pochopitelně město
všech měst – Benátky! A připočteme-li k tomu skvělou kuchyni, vytříbenou kulturu, kávičku, čistou
mysl… a nejbližší moře nejen pro Pražáka, dostaneme jasnou odpověď
Benátky (UNESCO) romantické ostrovní město
kanálů a historické město muzeí a památek
v Benátské laguně - jeden z nepodivuhodnějších
a nejkrásnějších urbanistických celků na světě:
* kdysi středisko sklářství a obchodní velmoc,
dnes organismus žijící především z výtěžků turistického ruchu
* město každoročně navštíví 12 milionů turistů
* 15 tisíc domů, z toho 900 palácových staveb
(Ca‘ = Casa „Dům“), 105 kostelů
* 118 ostrůvků při 150 kanálech, přes něž
se klene přes 400 mostů, s nábřežními kolonádami (riva; fondamenta) a úzkými uličkami (calle,
salizzada) v tradičních správních čtvrtích (sestiere):
Cannaregio, Catello, San Marco, Dorsoduro, San
Polo a Santa Croce.
Prohlídka města a okolí:
* historické centrum: mám. Sv. Marka se stejnojmennou Basilicou s vlivy Západu i Východní Byzantce, Dóžecí palác (rezidence vládců s interiéry
mj. od Tiziana), kampanilla, rybí tržnice
* projížďka po Canale Grande a Ponte Rialto, exteriéry kostelů (San Paolo, Santa Maria Gloriosa
dei Frari ad.), mnoha paláců (Ca´Pesaro, Ca´Rezzonico, Palazzo Grassi), divadel (La Fenice) ad.
* Muzeum Peggy Guggenheimové, galerie Accademia (benátští Mistři 14.-18. stol.) Procuratie Nuove
a Vechcie ) dnes Museo Correr, knihovna Merciana
* slavnosti: benátský karnevalový průvod masek
– hudební karnevalové divadlo přenesené do ulic
(únor) či Regata Storica - slavnost gondoliérů a
veslařů na Canale Grande (září)
* Bienále výtvarného umění (1x za dva roky, vždy
v roce končícím lichou číslicí).
Lodní výlet po Benátské laguně:
Murano, ostrovy sklářů vzájemně propojené
mosty, v 15. a 16. stol jedno z nejvýraznějších
sklářských center v Evropě
* Museo Vetrario (Muzeum skla) v Palazzu Giustinian opatruje přenádhernou sbírku starého skla
(modrá Barovierova svatební číše z konce 15. stol.
* architekt. skvost ostrova - Basilica dei Santi Maria e Donato s apsidou se sloupořadím z 12. stol.
Burano, čtyři ostrovy jsou domovem rybářů,
krajkářek a cukrářů: muže opravující loďky nebo
sítě tu zahlédnete dodnes. V 16. století nastala po
místní krajce největší poptávka v celé Evropě, byla
tak jemná, že se jí začalo říkat punto in aria (očka
ve vzduchu). Po krizi v 18. století se tento průmysl
vzchopil a v roce 1872 byla založena krajkářská
škola Scuola dei Merletti, dnes krajkářské řemeslo
spíše mizí.
Torcello, ostrov proslavila nejstarší stavba v laguně - katedrála Santa Maria dell’Assunta z roku
639 ukrývá jedny z nejkrásnějších mozaik.

od 2-3 dní/od 3.000 Kč
vhodná kombinace s městy
Pádské nížíny
San Giorgio Maggiore, kostel s klášterem ze
16. století náleží k nejvelkolepějším dílům Andrey
Palladia, pyšní se dvěma malbami od Tintoretta Poslední večeři a Sbírání many.
Giudecca s dalším Palladiovým chrámem Redentore, na ostrově se odehrává Festa del Redentore
- Slavnost Spasitele vždy třetí sobotu v červenci.
Lido, místo konání slavného Benátského filmového festivalu (přelom srpna/září), levnějšího ubytování a koupání.
San Michele, ostrov obehnaný vysokou zdí slouží jako benátský hřbitov.
Bologna, převážně z cihel postavené historické
centrum přes 30 km dlouhá podloubí, výrazná
okna a romantická zákoutí v úzkých uličkách,
sídlo nejstarší univerzity na světě (od r. 1119):
* velké množství památek: Piazza Maggiore
s radnicí a obrovským gotickým chrámem San Petronio, proslulé jsou i dvě nakloněné středověké
věže (Garisenda a Torre degli Asinelli), zmiňované už v Dantově Božské komedi a četné kostely
San Stefano a San Giacomo Maggiore nebo kostel San Domenico ad.
Colli Euganei, kopce sopečného původu, homolovitě vyvstávající z jednotvárné roviny jv. od Padovy dosahující výšky až 603 m (Monte Venda). Od
starověku jsou slavné svými léčivými prameny - četné lázně: Abano Terme, Montegrotto Terme, benediktinské opatství Praglia a několik pozoruhodných
městeček při úpatí hor: s Petrarkovým pobytem spojené Arquà Petrarca, opevněné Monselice anebo
Este spjaté se známým šlechtickým rodem.
Pád (Po), nejdelší (652 km dlouhá) a nejvodatnější řeka Itálie. Pramení a je napájen z ledovce v
Kottických Alpách, protéká stejnojmennou nížinou
a ústí do Benátského zálivu mohutnou deltou; průměrná hladina leží dnes zhruba o tři metry výše
než okolní nížina. U Ferrary začíná močálovitá
delta řeky (UNESCO): 30 000 ha s bažin, mokřadel, písečných dun a ostrůvků, stovky druhů ptáků
(„italský Camargue“), kde se Pád dělí na sedm
hlavních ramen. Okolní nížiny při pobřeží jsou lagunovité. Přírůstek delty díky nánosům sedimentů
je odhadován na 60 ha ročně (každých pět let se
rozloha Itálie zvětší o cca 3 km2). Pěšky či na kole
můžete obdivovat početná stáda vysoké zvěře.
Kouzelná jsou okolní rybářská městečka:
Comacchio s lovem úhořů, Chioggia (malé Benátky).
Ferrara (UNESCO), ve středověku patřila k nejvýznamnějším italským městům; žil zde např. básník Torquato Tasso (1544–1595), narodil se zde
kazatel Girolamo Savonarola (1452–1498) a významní byli i malíři „ferrarské školy“ Cosimo Tura
(1425–1495), Francesco Cossa (1435–1477)
ad. V samém středu města se vypíná hrad rodu
d´Este, spojený s palácem (dnes radnice), nedaleko od něho stojí románská katedrála s nádhernou
sochařskou výzdobou průčelí (uvnitř chrámu cenné malby), renesanční paláce (Palazzo dei Diamanti, jeho fasádu pokrývají mramorové kvádříky
ve tvaru diamantového řezu).

Modena (UNESCO), významné středisko automobilového průmyslu a textilu, četné památky:
* Dóm, jedna z nejhezčích románských staveb
v zemi nebo Palazzo dei Musei (18. stol.), dnes
sídlo estenské knihovny s 380 000 knih, též sídlo
Galleria Estense s bohatou sbírkou děl domácích i
cizích renesačních a barokních mistrů.
* muzeum Enzo Ferrari od Václava Kaplického a
Muzeum Ferrari v nedalekém Maranello.
Padova s nejstarší botanickou zahradou v Evropě
(rok 1545 – UNESCO) a jednou z nejstarších
evropských universit (r. 1222, Giotto, Dante,
Petrarca). Milovníci umění znají slavnou Cappelle
degli Scrovegni s Giottovými freskami.
Turisté navštěvují poklady rozeseté po městě:
* centrem historického města jsou náměstí Piazza
delle Erbe a Piazza delle Frutta, mezi nimiž se tyčí
gotický Palazzo della Ragione, soudní budova
z r. 1219, v přízemí a I. patře vybavená lodžiemi
a v patře ohromným sálem s freskami z 15. stol.
* úřadům byla vyhrazena též nedaleká Piazza dei
Signori s velitelstvím městské milice (Palazzo del
Capitano) a hodinovou věží z počátku 15. stol.;
jižně odtud stojí Duomo, katedrála z l. 1551–77
s románským baptisteriem ze 12 stol. (uvnitř cenné
gotické malby)
* Basilica del Santo z l. 1232–1307, zasvěcená
sv. Antonínovi Paduánskému, románsko-gotická
architektura s nápadnými byzantskými kupolemi
a s hlavním oltářem vyzdobeným Donatellovými
sochami (kolem r. 1450); od téhož umělce pochází slavný Gattamelata, jezdecký pomník před
kostelem, který svému vojevůdci obec věnovala
r. 1447.
Parma, město proslavené šunkou a románskými
stavbami – nepsané hlavní město gurmánství
(přestože šunka ani parmezán odtud nepocházejí),
sídlo šlechtického rodu italské renesance Farnese:
* zdejší dóm s Correggiovou iluzivní freskou
v kupoli patří k prvním obrazům postav letících
prostorem
* věžovité osmiboké Baptisterium při katedrále,
postavené z narůžovělého mramoru a mohutný
kostel San Giovanni Evangelista; jeho renesanční
interiér je opět vyzdoben Correggiovými freskami,
v okolí množství obchodů a elegantních butiků,
dobrých restaurací a barů
* divadlo Teatro Regio patří mezi nejprestižnější
v cené Itálii
* ve městě se narodil slavný dirigent Arturo Toscanini
* Roncole, rodiště Guiseppe Verdiho.
Certosa di Parma, kartuziánský klášter z r.
1285, proslavený jako dějiště Stendhalova románu Kartouza parmská.
Ravenna, město světoznámých raně křesťanských mozaik, hlavní město posledních Západořímských císařů a po nich ostrogótských králů,
za Theodoricha (493–526) Ravenna prožívala
vrcholné období své slávy a její lesk nepohasl ani
za následující byzantské správy. Ve vyhnanství
zde žil, zemřel a je zde pochován Dante.

Skvostné památky UNESCO:
* nejznámější bazilika San Vitale, mohutná cihlová stavba na osmibokém půdorysu s vnitřními
ochozy, dokončená za císaře Justiniána v první
polovině 6. stol
* mauzoleum Gally Placidie a císaře Theodoricha
* baptisterium Ariánských a Neonovo (ortodoxní
s původním mobiliářem)
* oratoř sv. Ondřeje (Cappella Arcivescovile)
* bazilika Sant Apollinare Nuovo s mozaikami
znázorňujícími průvod světců
* jižně od města stojící bazilika Sant Apollinare
in Clase, jediná památka zbylá ze zaniklého přístavního města.
Verona (UNESCO) s množstvím památek od starověku přes středověk a renesanci, rodiště malíře
Paola Veronese:
* přirozené centrum města Piazza delle Erbe
spolu se sousední Piazza dei Signori obklopené
malebnými středověkými paláci, některé s věžemi,
radnice z r. 1193, gotický Palazzo del Governo
s cimbuřím, hřbitůvek s náhrobky rodiny Scaligerů
(Arche degli Scaligeri), scaligerovský hrad (Castelvecchio – dnes muzeum starého umění) z r. 1353
s opevněným mostem přes Adiži (Ponte Scaligero)
* populární dům rodiny Capuletů (Casa di Giulietta, tragédie Romea a Julie)
* dochovaná Aréna z 1. stol. n. l. s letní operní
scénou, ruiny římského divadla (Teatro Romano) a
římský Kamenný most (Ponte Pietra)
* románský kostel San Zeno Maggiore s bohatou
sochařskou výzdobou hlavního portálu.
Vicenza (UNESCO), město renesanční architektury Andrea Palladia (příp. jeho pokračovatele
Vincenze Scamozziho):
* patrně nejslavnější je Villa Capra známější jako
„La Rotonda“, Palladio ji začal stavět r. 1550,
o 56 let později ji dokončil V. Scamozzi
* středem města je Piazza dei Signori a její
Basilica Palladiana a řada barokních paláců (např.
Loggia del Capitaniato). Celou přehlídku Palladiových domů a paláců (příp. děl jeho žáků) nabízí
hlavní ulice (Corso), nesoucí architektovo jméno
* Teatro Olimpico, nejstarší „kamenné“ kryté divadlo Evropy (zdivo tvoří dřevo a malta)
* mnoho krásných „vil“, ať už od Palladia, Scamozziho či jiných autorů, se nachází i v okolí města:
mohutná Basilica di Monte Berico, Villa Villmarana
ai Nani ad.).

5. Toskánsko, Umbrie a
Marche, San Marino, Elba
Kraj střední Itálie má rozmanitý a každá oblast
jedinečný charakter, který se liší geomorfologií,
historií, ale i zvyky. Zdejší města, kdysi centra
samostatných republik, byla po staletí srdcem
evropského umění a obchodu a dnes jsou perlami
výtvarného umění a architektury. Na první pohled
nesourodý kraj zasahuje od Tyrhenského moře
k Jaderskému, na severu přechází v Pádskou
nížinu, zatímco na jihu pokračuje do oblastí Lazia
a Abruzza:
* kraj proslulý uměním, historií a působivou scenérií:
místo zrodu renesance a kultury Itálie
* mírně zvlněná krajina je pokrytá cypřiši, vinohrady a posetá starými městy, které jsou často
obehnány ještě etruskými hradbami, lákala umělce
již od časů renesance
* zdejší vína patří mezi nejvyhledávanější
* významná těžba mramoru provozovaná zde již
od římských dob.
Apeniny, páteř celé Itálie (1 200 km délky a
40-100 km šířky) daly název i celému poloostrovu,
na severu navazují na pásmo Alp, na jihu přecházejí na Sicílii:
* navštěvují se především pro četné krasové jevy,
jeskynní systémy, ponorné řeky a polje ve vápencových oblastech Abruzzi s nejvyšší horou je
Corno Grande (2 914 m n.m.) v nejmohutnějším
masivu Gran Sasso d’Italia
* Grotte di Frassasi - jedny z nejrozlehlejších
veřejnosti přístupných jeskyní v Evropě
* Grotte del Vento - do které by se snadno vešel
milánský dóm
* Appennino Ligure a Appennino Tosco-Emiliano,
severní pískovcové a břidlicové masívy mají ještě
charakter středohor s oblými vrcholky a ne příliš strmými svahy, které jsou vesměs zalesněny,
v nížinách pokryty středomořskou vegetací
* Apuánské Alpy z granitů, břidlic a vápenců
s těžbou mramoru (Carrara)
* v jižní části jsou častá zemětřesení a sopečná
činnost (masiv Vesuvu, Flegrejská pole či Solfatara
- v ostrovní části sopky Vulcano, Stromboli či Etna.
Arezzo, méně často se navštěvuje, památky
z doby středověku: mohutný gotický Dóm, půvabný románský kostel Pieve di Santa Maria, vynikají
zejména fresky v kostele San Francesco.
Assisi (UNESCO), významné poutní místo, díky
kultu místních rodáků sv. Františka a sv. Kláry se
město ozdobilo řadou velkolepých raně gotických
chrámů; mezi nimi vyniká dvoupatrový kostel San
Francesco s bohatou freskovou výzdobou (Cimabue, Giotto, Ambrogio a Pietro Lorenzetti, Simone
Martini aj.).
Elba, ve starověku známý ostrov s těžbou mramoru
a železné rudy (dodnes jej mineralogové považují za ráj na zemi), synonymum pro Napoleona
(Villa dei Molini a Villa di San Martino), odtud také
odplul ke svému 100dennímu návratu do Francie.
Za návštěvu stojí prohlídka kamenných vesniček
(Marciana), oblíbené jsou cyklotoulky, výstup na
nejvyšší vrchol ostrova Monte Capanne, písčité,
oblázkové i skalnaté pláže ad.

od 2-4 dní/od 4.000 Kč
často s Římem, Ligurií, Elbou,
Apeninami apod.
Cortona, město proslavila romantická komedie:
Pod toskánským sluncem s Diane Lane v hlavní roli;
středověký charakter města v kraji Val di Chiana
s jemnými víny, stejnojmenného plemene skotu,
medu, oblíbená je jízda na horském kole, treking
nebo jízda na koních.
Carrara, nevšední je exkurze do nitra lomů,
možnost nasbírat si příhodné suvenýry a zakoupit
si (opravdu levně) drobné umělecké dílko.
Florencie (UNESCO), hlavní město Toskánska
a místo zrodu renesance, vedle Říma a Benátek
vlastní nejvýznamnější soubor historických a uměleckých památek v Itálii; je spjaté s množstvím
osobností v čele s rodinou Medici:
* středověké památky: osmiboké románské Baptisterium, z gotických vyniká především mohutný
Dóm a jemu současné chrámy Santa Maria
Novella a Santa Croce (s Giottovými freskami).
Pozoruhodné jsou zdejší pevnostně pojaté městské i soukromé paláce (např. palác Signorie neboli Palazzo Vecchio ), typově oblíbené i v období
renesance (paláce rodin Medici, Pitti, aj.), také
zbytky hradeb (přelom 13. a 14. stol.) a slavný
Ponte Vecchio, původně gotický most, doslova olepený přistavěnými krámky
* quattrocento (15. století) přineslo velké změny v
podobě města: Brunelleschi technicky vyřešil sklenutí kupole Dómu; ducha nové doby lépe vystihuje
jeho lodžie Nalezince, první čistě renesanční stavba vůbec (1419–45), podobně jako interiéry kostelů San Lorenzo a Santo Spirito
* významná je zejména sochařská výzdoba kaple
Or San Michele z počátku 15. stol. (Donatello,
Andrea Verrocchio aj.), Masacciovy fresky v kostele S. Maria del Carmine ad.
* z florentského prostředí vyšel Leonardo da Vinci,
završující svým způsobem epochu quattrocenta,
a jeho mladší současník Michelangelo Buonarroti
(Biblioteca Laurenziana, socha Davida), medicejské
náhrobky; svým dílem už naznačil cestu k manýrismu
* baroko a další etapy již nevybočují z obecného
vývoje evropských měst, včetně rozsáhlých
asanací v 19. stol. a zavádění nových technologií
(Ústřední tržnice aj.)
* několika stavbami město obohatila secese a
zajímavé příspěvky moderní architektury: nádraží
Sta Maria Novella, fotbalový stadión, kostel
S. Giovanni Battista ad.
* v r. 1966 byla Florencie zasažena povodní,
která postihla většinu jejích památek a způsobila
nenahraditelné škody v jejích sbírkách.
Galerie Uffizi, jedno z hlavních světových muzeí umění: v dlouhých chodbách a přilehlých síních jsou vystaveny antické sochy, gotické umění:
Ducciho, Cimabue, Lorenzetti, dále Giotto a mistři
florentské školy, díla rané renesance: Francesco,
Filipp Lippi, Botticelliho (slavné Zrození Venuše a
Primavera), veliké množství děl vrcholné renesance a manýrismu, raná díla Leonarda da Vinciho,
obrazy od Bronzina, Parmigiana, celá řada
obrazů benátských a severoitalských umělců:
Mantegna, Correggio, Bellini, Tizianova Venuše
urbinská i německých a vlámských mistrů a jedno

dílo od Michelangela, malbu Svaté rodiny. Následují skvělá Caravaggiova díla (Medusa, Obětování
Izáka a Bakchus) a Rembrandtovy obrazy (Podobizna starce), poslední sály patří malířství 18. století (Tiepolo, Canaletto, ale také Goya).
Barghello, je považováno za druhé nejvýznamnější muzeum umění ve Florencii:
k mistrovským dílům patří Michelangelova díla
(Opilý Bakchus, busta Brutus a kruhový reliéf
Madonny s dítětem), mistrovská bronzová díla
Benvenuta Celliniho či rozsáhlá sbírka užitného
umění: koberce, keramika, stříbrné předměty a
množství malých bronzových plastik vč. dalších
děl Celliniho a Bologni.
Loreto, poutní místo, proslavené Svatou chýší
(Santa casa), údajným obydlím Panny Marie
v Nazaretu, které sem mělo být přeneseno anděly;
v renesanci byla chýše zvnějšku vyzdobena reliéfy
a obestavěna velkým chrámem; za protireformace
byly repliky Mariina domku, tzv. “lorety”, budovány
po celé katolické Evropě.
Lucca, historicky cenné centrum obklopené původními hradbami, úžasná je fasáda románského
dómu a kostel San Michele, zajímavá oválná Piazza
del Mercato na místě antické arény a rodný dům
hudebního skladatele Giacoma Pucciniho (opera
Madame Butterfly, Turandot, Tosca ad.).
Perugia, malebné umbrijské město:
centrum města se tísní na protáhlém pahorku, kde
se nacházejí úžasné věci: raně gotická fontána od
Nicoly Pisana, gotická radnice (Palazzo dei Priori)
s historickými interiéry, knihovnou a sbírkami Umbrijské národní galerie, pozdně gotická katedrála San
Lorenzo (Duomo) s cenným zařízením, mnoho dalších církevních památek a dalších pamětihodností.
Pienza (UNESCO), „marnivé“ až utopistické
„Nové město“ s uplatněním renesančních ideí
15. stol. papeže Pia II., v protikladu zde úmyslně
stojí církevní a světské stavby – kulisa při natáčení
filmu Franca Zeffirelliho Romeo a Julie, dnes středisko výroby ovčího sýra pecorinose.
Pisa (UNESCO), jedno z nejnavštěvovanějších
míst Itálie, nejvýznamnější z památek se nacházejí
na dnes volném prostranství v severní části města:
* románský Dóm z l. 1064–1118 s exteriérem
vyzdobeným typickými trpasličími arkádami a
s cennou sochařskou a malířskou výzdobou vnitřku, jeho zvonice (slavná, dnes již opět přístupná
„šikmá věž“) a o něco mladší baptisterium
* s dómem je spjat i objev rotace Země, k němuž
zdejší rodák G. Galilei prý dospěl při pozorování
kývající se lampy
* soubor památek doplňuje obdélný gotický hřbitov Campo Santo na způsob klášterního rajského
dvora a s cennými freskami.
San Gimignano (UNESCO), městečko se středověkým rázem, s hradem, gotickými paláci a
především 13 dochovanými věžemi (z původních
56), typickými kdysi pro většinu italských měst a
budovanými jako útočiště a obydlí zámožných rodin; dílny na zpracování alabastru.

6. Řím a Lazio
San Marino, jedna z nejstarších republik světa
(stále platná ústava z roku 1263), nevelká rozlohou (61 km2), jedinou atrakcí je samotné hlavní
město, touha „odškrtnout“ si další navštívenou
zemi a zakoupit zboží nezaručené jakosti: likéry,
rukodělné výrobky z keramiky, poštovní známky.
Siena (UNESCO), město s údajně nejhezčím (svažitým) náměstím na světě, místem, kde se již od
středověku konají slavnosti Palio delle Contrade
s koňskými dostihy, rodiště sv. Kateřiny Sienské.
Aristokratický ráz města podtrhují gotické a raně
renesanční malby či sochařská díla na Dómu,
desítky gotických paláců a správních budov
- výstavná radnice (Palazzo Pubblico) od A. Lorenzettiho (1337–43).
Val d´Orcia (UNESCO), udržovaná kulturní krajina Toskánska s vinicemi, olivovými háji, vesničkami či hrady a krásnými rozhledy; kulisu krajiny
dotvářejí zemní pyramidy a calanchi - zerodovaná půda s působivými výraznými rýhami.
Urbino (UNESCO), malé město spjaté s rodem
Montefeltro (1213-1508) a rozkvětu začínající
renesance: ozdobou města je Dóm se cenným
zařízením, ale především renesační knížecí palác
(Palazzo Ducale, dnes galerie se sbírkou předních
renesačních umělců); řada míst připomíná malíře
Raffaela (jeho rodný dům aj.).
Viareggio, elegantní přímořské lázně z 19. stol.,
půvabné budovy ve stylu art deco na promenádě
Passeggiata Margherita, a světoznámý karneval
s tradicí od r. 1873 s přehlídkou alegorických
vozů, pestrobarevných masek a světelných efektů.
Vinci s rodným domem Leonarda (da Vinci).

Důvod pro návštěvu je velice lehký - památek
všech časových epoch, římské počínaje je tolik,
že jedna návštěva nestačí a budete se sem vracet
a žasnout nad vyspělostí tehdejší civilizace.
Zajímavá místa jsou i v okolí: dvě vily, starořímská a renesanční v Tivoli (obě UNESCO), z římské
epochy pochází i přístav Ostia, z doby etruské
pohřebiště v Cerveteri, víno si dáte ve Frascati.
Řím (UNESCO), jedno z nejstarších měst Evropy:
rok 753 př.n.l. - vzpomínáte?, ad urbe condita
- začátek římského letopočtu, „Věčné město“,
po staletí hlavní město Římské říše, sídlo papeže,
duchovní centrum zápasdní křesťanské civilizace.
Informací o Římě je mnoho, proto se jen pokusíme
nastínit jednotlivé části vaší návštěvy.
Řím antický:
* památky z antiky se soustřeďují v prostoru Fora
Romana (Basilica Julia l., Saturnův chrám, Curia,
Maxentiova bazilika)
* další stavby se nacházejí na přilehlém Kapitolském pahorku a na Palatinu, kde vznikla obytná
čtvrť s císařskou rezidencí
* císařové zakládali ke své slávě další fóra:
Césarovo, Trajánovo ad., stavěli triumfální oblouky:
Titův, Septimia Severa, Konstantinův a sloupy
např. Trajánův
* iniciovali stavby veřejného zájmu: arény a závodiště, Vespasianovo Coloseum, Circus Maximus,
divadla (Marcellovo), veřejné lázně (Caracallovy
a Diokletianovy) apod.
* některé stavby byly unikátními technickými výkony své doby - Pantheon s kupolí o rozpětí 43,2 m.
Řím renesanční a barokní: nový rozkvět města
(po útlumu ve středověku) přinesl mocenský rozmach
papežů po roce 1500:
* v období vrcholné renesance se do Říma soustředila tvorba největších umělců své doby: Michelangelo
(konečná podoba budov na Kapitolu), Bramante
(papežské Cancellerie s kostelem San Lorenzo), Raffael
(fresky ve Ville Farnese)
* rodiště radikálního baroka: stavby Francesca
Borrominiho (kostel San Carlo alle Quattro Fontane) a jeho rivala Gianlorenza Berniniho (kostel
Sant’Andrea al Quirinale), vynikajícího sochaře a
mistra iluze (Vidění sv. Terezie v kostele S. Maria
della Vittoria), který dal směr i vývoji barokní exteriérové plastiky, zejména fontán (Fontana dei Fiumi)
* umění iluze a fiktivních průhledů staveb v díle
Pietra Cortona (Palazzo Barberini)
* Řím byl působištěm Michelangela Caravaggia
a jeho nástupu dramatického barokního realismu
(zejména v kostele S. Maria del Popolo).
Vatikán, jedno z nejposvátnějších míst světového
křesťanství, na pouhých 44 hektarech je shromážděno nesmírné bohatství uměleckých a architektonických mistrovských děl:
* v centru stojí rozsáhlá pětilodní bazilika sv. Petra
postavena r. 326 císařem Konstantinem s dvojitou
eliptickou kolonádou a kruhovým náměstím před
ní, kterou obklopují ji paláce a zahrady; byl postaven nad hrobkou apoštola Petra a představuje
jednu z největších náboženských staveb na světě.

od 3-4 dní/od 5.000 Kč
často v kombinaci s Toskánskem,
Kampánií, Apeninami
Byla vícekrát poškozena požárem nebo vypleněním, vícekrát přestavována. Na její současné podobě se podíleli např.: Donato Bramante, Raffaelo
Santi Raffael, Michelangelo Buonarroti, Giovanni
Lorenzo Bernini, Leon Battista Alberti a četní další.
Nejkrásnější fresky vytvořil Michelangelo.
Vatikánská muzea, patří k nejvýznamnějším
muzejním sbírkám na světě; jsou umístěna ve velkém komplexu budov, který tvoří bývalé paláce
renesančních papežů:
* Egyptská sbírka se sochami, sarkofágy, mumiemi nebo Knihou mrtvých
* Etruské muzeum, známý je pohřební vůz, bronzový trůn a zlatý poklad z hrobky v Cerveteri
* Muzeum Pio Clementino je rozsáhlou sbírkou
řeckého a římského umění: Apollón Belvederský,
skvělé římské mozaiky z Caracallových lázní ad.
* Muzeum křesťanských nápisů se sochami, reliéfy
a texty z prvních kostelů a katakomb
* Obrazárna (Pinacoteca) s významnou sbírkou
obrazů od pozdně středověkých (Giottův Stefaneschiho triptych), renesančních (Belliniho Pieta, Leonardův Svatý Jeroným, díla Rafaela, Caravaggia
či Tiziana), až po díla 19. století
* Galerie tapisérií se sbírkou krásných vlámských
gobelínů, tkaných podle Rubensových návrhů
* Galerie map s výjevy z míst ovládaných Římem
* Raffaelovy komnaty, čtyři komnaty papeže Julia II.
z let 1508-1525: Konstantinova síň, Heliodorova
síň, Síň podpisu a Síň požáru Borga, každá obsahuje čtyři malby, některé vytvořili teprve jeho žáci
* Komnaty Borgiů a především Sixtínská kaple
– dosáhli jste vrcholu prohlídky: palácová kaple
vznikala postupně od roku 1477 byla postupně
zdobena různými umělci: boční stěny pokrývají
malby Perugina, Rosseliho, Boticelliho, Signorelliho
a Ghirlandaia, v letech 1508-1512 vytvořil Michelangelo rozsáhlou stropní fresku s výjevy ze
Starého zákona, doplněnou postavami proroků,
Sibyl, biblických postav Kristových předků a nahých jinochů, a konečně z let 1534-1541 pochází
ohromující freska Michelangelova Posledního soudu na čelní stěně.
Okolí Říma:
* půldenní, příp. delší cesta na dané téma:
Tivoli, letní sídlo římských císařů: zbytky komplexu Hadriánovy vily nebo renesanční Villy d‘Este
(obě UNESCO) s přilehlými zahradami, v okolí
další zajímavé objekty: Villa Gregoriana nebo zříceniny Vestina chrámu.
Cerveteri a Tarquinia (UNESCO), etruské město
s nekropolí, dva hřbitovy reprezentují odlišné typy
pohřebních rituálů.
Ostia Antica, po 600 let kvetoucí město a přístav
Římanů u ústí Tibery… s úpadkem říše, poklesl
i jeho význam, zkázu uspíšila malárie, přístav se
začal zanášet a dnes je pět kilometrů od moře;
k vidění je archeologický areál s klasickým fórem,
Kapitolem, divadlem (letní scéna), lázněmi a různými obchody.
Castel Gandolfo papežovo letní sídlo:
nezapomeňte se však objednat, papež nečeká

7. Kampánie: Neapol, Vesuv,
Pompeje, ostrovy Ischia, Capri
Oblast v jižní Itálii na březích Tyrhénského moře,
název pochází od Římanů - Campania felix (stejný
základ je i v názvu franc. provincie Champagne).
Celému kraji dominuje sopka Vesuv, na jejíchž
svazích najdeme četné vinice a háje mandloní, oliv, tabáku a jiného středomořského ovoce.
Krajina byla díky své úrodnosti a příznivému
klimatu po dlouhá staletí nejhustěji osídleným
a zemědělsky nejvýznamnějším regionem Itálie.
* „Vedi Napoli e poi muori“ (vidět Neapol a zemřít) vystihuje atmosféru města
Neapol (UNESCO), centrum Kampánie, historickým centrem města je svérázná čtvrť Spacca se
středověkými a barokními chrámy (Santa Chiara,
San Domenico, Il Gesù Nuovo) a zanedbanými
paláci; podobně malebná je nábřežní čtvrť Santa
Lucia s gotickou pevností Castel dell´Ovo:
* ještě mohutnější hrad se vypíná nad přístavem,
Castel Nuovo; mnoho dalších významných staveb:
bývalý královský palác, Teatro San Carlo, vedle
milánské Scaly nejslavnější divadlo v Itálii
* mimořádné jsou sbírky Národního muzea,
prezentující též nálezy z Herculana a z Pompejí.
Vesuv, činná sopka poblíž Neapole (cca 1 280 m
vysoká – výška se mění), složitý stratovulkán,
vzniklý původně jako ostrov v kdysi rozlehlejším
Tyrrhénském moři. Jeho stáří je asi 25 000 let.
Ve starověku byl považován za vyhaslý:
* roku 79 n. l. však došlo k mohutnému výbuchu:
trval 9 hodin a s oblakem vysokým snad až 32 km
zničil Pompeje i Herculaneum. Od té doby se střídají epochy větší a menší aktivity.
Pompeje, město a světoznámé vykopávky, roku
79 n.l. bylo zcela zničeno výbuchem Vesuvu
a zasypáno asi třímetrovou vrstvou kamení a sopečného popela. Od 17. stol. byly Pompeje předmětem zájmu amatérských archeologů a hledačů
pokladů, od r. 1748 systematického vědeckého
průzkumu - zatím byly odkryty asi 3/5 rozlohy
města, poskytující velmi názorný obraz dobového
urbanismu a stavitelství, zařízení příbytků i jejich
náročné umělecké výzdoby.
Herculaneum (UNESCO), město na místě
antických lázní, zničených výbuchem Vesuvu
v r. 79 n. l.; od svého objevení v r. 1719 jedna
z nejslavnějších archeologických lokalit v Itálii.
Díky nánosu lávy a sopečného popela (až do výše
30 m) se zachovaly zbytky i vícepodlažních domů
a patricijských viljům, zachovaly i s částí původní
výzdoby a výbavy domácností – možná návštěva
i nedaleké zrekonstruované římské vily s lodžiemi,
freskami a zahradami Torre Annunziata.
Costiera Amalfiana (UNESCO), nejkouzelnější
oblast Kampánie na jižní straně Sorrentského poloostrova, cíl turistů pro genia loci malebných letovisek: Positano, Praiano, Atrani, Amalfi, Ravello,
jeskyně Grotta di Amalfi, Grotta dello Smeraldo,
Valle dei Mulini (Údolí mlýnů) a krásné pláže –
města jsou dostupná pobřežní silnicí považovanou za nejkrásnější v Itálii. Přirozeným centrem
severní strany poloostrova je letovisko Sorrento –
výchozí bod k výletům na ostrov Capri.

od 4 dní/od 5.000 Kč
často v kombinaci s Římem
Capri, ostrov v Tyrhenském moři, už od dob antiky proslulý Modrou jeskyní v pobřežních skalách
a oblíbené letovisko římských císařů (zejm. Augusta a Tiberia), vyšší společností a celebrit (Maxim
Gorkij, Axel Munthe aj.) včetně nouzí zřejmě nestrádajících revolucionářů (V. I. Lenin, Lev Trockij):
* centrem života je stejnojmenné malebné městečko ve vých. části ostrova; na kopci nad útesy
sv. odtud se nacházejí zbytky Tiberiovy vily (též
Villa Iovis), kterou císař obýval v l. 27–37 n. l.
* na vyvýšenině v západní části ostrova se rozkládá Anacapri; sídlo a dnes muzeum švédského
lékaře A. Muntheho (Villa San Michele).
Ischia, největší ostrov v okolí Neapole sopečného
původu, mnozí turisté jej vyhledávají pro koupele
v horkých slabě radioaktivních termálních pramenech a realtivnímu soukromí.
Caserta (UNESCO), královský zámek, barokní
park, akvadukt a komplex San Leucio, sociální a
technologický experiment továrny na zpracování
hedvábí a kolonií pro dělníky (druhá polovina
18. století).
Cumae (UNESCO), slavná věštírna Sibily kumské,
zbytky chrámů a významného starořeckého antického města Elea a rozlehlý kartuziánský klášter
Certosa di San Lorenzo.

8. Jaderské pobřeží:
Apulie, Kalábrie, Basilicata
Téměř tisíc kilometrů dlouhé pobřeží podél Jaderského moře se táhne nejprve turisticky navštěvovanou oblastí s letovisky typu Rimini, Riccione,
Cattolica, Ancona, San Benedetto, Pescara… čím
více však směřujeme na jih, turistů ubývá, přibývá
slunečních paprsků, prodlužuje se siesta a den…
a kromě hornatého poloostrova Gargano zde
mnoho turistů nespatříte.
Vnitrozemí Apulie a Kalábrie je hlavně zemědělské, časté jsou vinice, mandlové a olivové háje.
Jih stále patří mezi nejchudší regiony Itálie s tradičním venkovským způsobem života a pro turisty
je stále málo známým rájem:
* písečné romantické pláže s bílým pískem,
na mnoha místech křišťálově průzračné moře,
ale také starobylá města, pozůstatky antických
měst (Sybaridy), byzantské kultury (Rossano),
* normanské a štaufské hrady - Castel del Monte
(UNESCO), románské katedrály (Bari, Barletta,
Tarent, Trani), apulský barok (Lecce).
Alberobello (UNESCO) a Locorotondo,
i když nejvyšší apulské hory šplhají do výšky přes
1000 metrů, je místní krajina především krajem
mírně zvlněných pahorků a na 1400 kamenných
domů ve tvaru kužele bez použití malty - trulli
zdejším charakteristickým venkovským obydlím.
Gargano, hornatý apulský poloostrov; velmi
členité pobřeží, strmé skály spadají kolmo do
moře, písečné a oblázkové pláže. Divoká krajina
stojí za poznání klidných jezer (Lesina, Varano),
nebo kouzelných vápencových mořských jeskyní:
Grotte Marine, Grotta dei Pomodor - Rajčatová),
Grotta Campana - Zvon) aj.:
* poloostrov byl v r. 1995 vyhlášen národním parkem, hlavními letovisky na pobřeží jsou Vieste a
Rodi Garganico, ve vnitrozemí Monte Sant´Angelo.
* přístavy: Ancona, historické centrum se honosí
památkami ze středověku i pozdějších období,
Bari, Brindisi
* ve vnitrozemí největší italský národní park Polino
s ledovcovými kary, vyvěračkami, jeskyněmi a nejrůznějšími roklemi a propastmi.
Matera (UNESCO), hornické město s jeskynním
obydlím ve vápencové skále v okolí – sassi (kameny), lidé zde žili od paleolitu až do 20. Stol. bez
výrazných známek pokroku, Carlo Levi popsal život zdejších obyvatel v románu Kristus se zastavil
v Eboli s dantovým Peklem.

9. Sardínie
Druhý největší ostrov ve Středozemním moři,
součást Itálie s vlastní historií, kulturou i jazykem.
Hornatý ostrov s množstvím údolí, v nichž se choulí
ztracené vesničky, kde se doslova zastavil čas.
Klima se vyznačuje suchými horkými léty a mírnými zimami bohatými na srážky. Více než polovina
obyvatel pracuje stále v zemědělství (subtropické
ovoce, tabák, olivy, víno), v horách se věnují
tradičnímu pastevectví, v posledních letech roste
význam turistického ruchu:
* průzračné moře, vhodné pro všechny typy vodních sportů, ale i krása bizarních skalisek s malými
písčitými plážemi
* členité vnitrozemí s krásnými horskými masivy
je vyhledáváno pro pěší i vysokohorskou turistiku,
horolezectví a moderní canyoning, oblíbená je
cyklistika silniční i terénní, auto… a mototuristika,
v poslední době oblíbená agroturistika
* míří sem zástupy speleologů pro množství
krasových útvarů
* staví se nová golfová hřiště
* jedinečná sbírka svědků minulosti: na 7000
tajemných nuragů, Su Nuraxi di Barumini
(UNESCO), hrobky tombe di giganti, domus janas
či menhiry nebo dolmeny.
Cagliari, středisko jihu, zachovaly se zbytky římské arény, ze středověku pisánské hradby s věžemi (Torre di San Pancrazio, bašta Santa Catarina
ad.), gotické paláce a některé kostely - katedrála
Santa Cecilia, též starokřesťanská Basilica San
Saturnino.
Genargentu, nejvyšší horský masiv a národní
park v centrální části ostrova (Punta La Marmora,
1 834 m), četné bizarní vulkanické útvary, výskyt
muflona, daňka a množství ptactva (orel skalní
a mořský, káně, sokol, poštolka, jestřáb ad.)
Alghero, katalánský vzhled, atmosféra domů
z pískovce
Sassari, slavnosti Maggi Sassarese
Nuoro, sbírka sardinských krojů nebo úžasná
Basillica della Santissima Trinita di Saccargia.

10. Sicílie a Lipari
Největší italský ostrov s dynamickou sopečnou
a tektonickou aktivitou. Na pobřeží se vypíná
nejvyšší činná sopka v Evropě Etna (3.343 m
vysoká). Obyvatelstvo se soustřeďuje do úrodných nížin při pobřeží, kde se věnuje převážně
zemědělství (teplomilná zeleniny a ovoce, velice rozšířená je vinná réva a citrusové plody),
na venkově přežívají některé formy feudálního
hospodaření, často se žije způsobem života
svých předků, dnes se zde rozvíjí cestovní ruch:
* lákladlem jsou i krásné pláže a nepoškozená
divoká příroda nitra ostrova
* na ostrově se kromě italštiny mluví i sicilštinou.
Agrigento (UNESCO), turisté navštěvují údolí
chrámů (Valle dei Templi) s množstvím staveb ze
6. a 5. stol. př. n.l. tzv. chrám Svornosti (Junonin
chrám), dórská stavba, patří k nejlépe dochovaným řeckým chrámům na světě, poblíž románská
Falarisova oratoř.
Catania (UNESCO), dnešní urbanistická podoba
města je dána jeho obnovou v 18. stol. ze sopečného tufu (arch. Vaccarini):
* katedrála (založená Normany v 11. stol.)
* hrad Castello Ursino, trosky řeckého divadla a
římského amfiteátru, benediktinský kostel San
Nicolò (1735)
* rodný dům skladatele Vincenza Belliniho
(1801–1835)
* motiv slona, který se zde často objevuje na fontánách a veřejných budovách, se vztahuje k bohyni Minervě, patronce města.
Cefalù (UNESCO od r. 2015) s pozůstatky
Dianiny svatyně na skále nad městem, ale navštěvuje se především katedrála, se svými mozaikami
a sochařskou výzdobou patří k nejvýznamnějším
památkám normanského umění.
Etna (UNESCO), nejvyšší činná sopka v Evropě,
národní park, nejvyšší hora Sicílie i jižní Itálie
(cca 3.340 m n.m.), ve starověku pokládána
za kovářskou dílnu boha ohně Héfaista (Vulkána),
četné erupce – exkurze ke kráteru lemuje některý
z 200 bočních kuželů.
Villa Romana del Casale, (UNESCO), římská
vila - přepychová rezidence, lovecké a letní sídlo
poblíž městečka Piazza Armerina.
Syrakusy (UNESCO), centrum Sicilského jihu:
* zaujme vás hlavně malebné Staré město s Dómem, zbytky Apollónova chrámu a legendární
Arethúsina kašna, dobře zachované řecké divadlo, římský amfiteátr ze 3. stol. n. l.
* starý kamenolom (Latomia del Paradiso) opředený spoustou pověstí; patří k němu i umělá jeskyně
ve tvaru špičatého ušního boltce (tzv. Dionýsovo
ucho)
* oku pozorovatele neunikne nekropole Pantalica
s 5000 hroby vytesanými do skály.
Taormina, proslavený je výhled na Etnu z areálu
řeckého divadla ze 3. stol. př. n. l., Římany později přestavěným na amfiteátr (ve 2. stol. n. l.).

týden a déle/od 10.000 Kč
letecky nebo autokarem
Palermo s řadou architektonických skvostů nejrůznějších stylů (UNESCO):
* Normanský palác s komnatami Rogera II. a slavnou Palácovou kaplí (Capella Palatina), mohutná
normanská katedrála
* Piazza Bellini s románskými kostely Santa Maria
dell’Ammiraglio (tzv. Martorana) a San Cataldo,
* románský Palazzo della Zisa (z r. 1160) a gotický Palazzo Chiaromonte (r. 1307)
* pitoreskní spíše arabský kostel San Giovanni degli
Eremiti s růžovými kupolemi (13. stol.) či renesanční
Palazzo Abbatellis (15. stol.), dnes sídlo Národní
galerie (zejména cenné obrazy z 15. stol.)…
Monreale vypínající se nad úrodným údolím
La Conca d´oro (Zlatá mušle) s úžasnou normanskou katedrálou
barokní města v údolí Val di Noto
(UNESCO): Ragusa, Modica nebo Noto.
Liparské (Aiolské) ostrovy (UNESCO),
soubor 17 malých ostrůvků severně od Sicílie je
vhodným typem nejen na strávení klidné rodinné
dovolené, ale také jako živá učebnice vulkanologie. Zatímco hlavní ostrov Lipari je už vyhaslou
sopkou, další dva - Vulcano a zejména Stromboli
jsou dosud ještě aktivními vulkány.
Hlavní aktivity na ostrovech:
* Vulcano: výstup k některému z kráterů (Vulcanello, 123 m) nebo Gran Cratere (391 m) s fascinujícím výhledem na celé souostroví, ale i Etnu,
návštěva Údolí příšer
* koupání a odpočinek u moře, koupel v bahenních lázních (sirné jezírko)
* lodní výlety na okolní ostrovy: Stromboli,
stále činná sopka Monte Fossa delle Felci s pravidelnými erupcemi, noční pozorování ohňostroje
vyvrhované lávy, vystoupat však musíte téměř do
kilometrové výšky, Alicudi, Filicudi, Salina nebo
Panarea s krásnou přírodní scenérií.

Italská kuchyně
* Italská kuchyně patří k nejstarším na světě
* společně s francouzskou patří mezi nejlepší
kuchyně světa: italské jídlo je nejen chutné,
ale velmi často zdravé s použitím kvalitních surovin a čerstvých ingrediencí, mnoho jídel není
náročných na přípravu; není divu, že se v takové
míře rozšířila po světě, dorazila i k nám
* původ řady pokrmů nebo způsob jejich úpravy
pochází od Etrusků, Řeků a Římanů; vliv na ní měly
arabská a židovská kuchyně, samozřejmě také
francouzská a mnohé další
* kuchyně je zároveň stále druhově rozmanitá
podle oblastí, kuchyně na Sicílii se často podstatně liší od kuchyně Toskánska nebo Lombardie
* základ dnešní kuchyně často pochází z venkova
* příprava jídla zpravidla nepřesáhne 10 minut
a konzumuje se třeba dvě hodiny… v Česku tomu
bývá právě naopak
* chodů bývá mnoho - jí se dlouho, někdy oběd
přechází do večerních hodin 
* základní suroviny, chléb, sýry se často vyrábějí
v malých provozovnách, pouliční trhy s kvalitními
a čerstvými potravinami jsou turistickým zážitkem
* čtyři základní pilíře kuchařského umění: kvalitní
olivový olej, nesolený dobře propečený a přitom
zevnitř vzdušný bílý chléb bez chuti, různé druhy
masa a pochopitelně kvalitní vína: Montepulciano,
Brunello di Montalcino nebo proslulé Chianti
* skvělou kuchyni doplňují rozmanité těstoviny,
rýže, stovky druhů různých sýrů, čerstvá zelenina,
maso, ryby a další mořské plody, sušená šunka,
nechybí klobásy ani vynikající salámy, stovky druhů koření - čím více na jih, tím přibývá koření a na
ostrosti (papričky peperoncino)
* společný stůl je stejně důležitý jako rodina a kulinářská tradice
* jídla se podávají v podnicích typu trattoriia (zpravidla denní zařízení) či ristorane (zaručuje širší výběr, mívá jídelní lístek, někdy si vyberete z bufetu
s předkrmy), spaghetterie podávají hlavně těstovinová jídla, osterie jsou hospody s domácí kuchyní
* velmi rozšířené je pití vína a kávy, vyhlášená
je také pravá italská zmrzlina
* na zažití se podává delikátní káva, která je stejně skvělá jako její pověst
* vína bývají syté zlaté barvy, někdy se zahušťují
moštem a alkoholizují vinnou pálenkou
* země je pravlastí vermutů, do vín se přidává koření
a cukr k vyléčení žaludečních potíží
* o to více můžete být zklamáni z italské snídaně
(colazione) v běžné turistické ubytovací třídě: několik mističek a na nich sladká buchta – Italové
mnoho nesnídají (mj. protože pozdě večeří), ale
ve slušnějších hotelích na evropské turisty pamatují
a nabízejí klasický švédský stůl
* oběd (pranzo) bývá vydatný a Italové mu věnují
hodně času. Začíná předkrmem (antipasto), následuje první chod (primo) - polévka, těstoviny nebo
risotto, pokračuje druhým chodem (secondo),
kde nechybí masové nebo rybí jídlo, a na závěr
může ještě přijít dezert (dolci) nebo ovoce (frutta),
* večeře bývá méně vydatná a jí se později než
ve střední Evropě.

Polévky
Často bývají nahrazovány pastou, ale zmiňme
alespoň toskánskou polévku Acquacotta - hustá a
pikantní, připravuje se ze zeleniny a hříbků (loupaná rajčata, celer, mrkev, česnek atd.), nahoru
se pro ozdobu i chuť dodává sázené vejce a parmezán. Známá je také hustá zeleninová polévka
s těstovinami minestrone, do které si přidáte třeba
parmezán.
Těstoviny čili pasta
Vyznačují se kvalitou a oblibou, Italové jich mají
na 400 druhů, které se od sebe liší tvarem, délkou, povrchem, velikostí a pochopitelně i chutí.
V rodinných restauracích s domácí kuchyní (la cucina casalinga) se velmi často vyrábějí těstoviny
ručně. Do těstovin se někdy na dochucení přidávají i různé bylinky nebo zelenina, takže výsledný
produkt je i barevně odlišný - setkáte se i s černými těstovinami zbarvenými tekutinou ze sépií, vaří
se al dente, („na skousnutí“), uprostřed zůstávají
maličko nedovařené. Složení je téměř shodné
s modelovým procentuálním složením lidské potravy, které doporučují všichni odborníci na výživu.
Nejčastěji se vyrábí z vody a semolinové mouky.
Těstoviny spolu se zeleninou, luštěninami, ovocem
a dobrým olivovým olejem tedy tvoří základ zdravé výživy, nazývané obecně „la dieta mediterranea“, tedy středomořská dieta.
Špagety, těstoviny tenkého a podlouhlého tvaru,
zhruba 2 mm tlusté a 30 cm dlouhé - typické národní
jídlo! Obzvlášť silné a extra dlouhé se označují jako
spaghettoni, naopak tenké jsou spaghettini. Často se
jí s vajíčky a slaninou (alla carbonara), nebo rajčatovou omáčkou, příp. s česnekem, olivovým olejem a
pálivou paprikou (arrabiatta). Kupodivu místo jejich
původu není Bologna, ale jsou výmyslem komerční
světové kuchyně.
Tortellini, plněné těstoviny prstencovitého tvaru
obvykle plněné vepřovým masem s mortadelou a
parmezánem, tradičně se servírují v polévce nebo
se smetanovou omáčkou.
Orecchiette („ouško“), apulské těstoviny, podle
tvaru ouška mají i svůj název, podávají se s brokolicí, příp. s rajčatovou omáčkou a masovými
kuličkami s posypem sýrů - obdobnou avšak větší
variantou jsou strascinati.
Ravioli, těstovinové taštičky ve tvaru čtverečků
(též taštičky) s masovou náplní.
Fettuccine, „stužky“, široké nudle (podobné těstovinám typu tagliatelle), často se podávají s ragú.
Fusilli (fucile), připomínají spirálovitě rýhovanou
hlaveň pušky zevnitř, dlouhá těstovinová vřetena,
spirálky různých barev, jsou bezvaječné a konzumují se k řídkým omáčkám.
Bigoli, vytlačované těstoviny ve tvaru dlouhé
trubky, vyrábějí se z pohankové mouky, říká se,
že jsou stejně silné jako dřevěná jehla na pletení
punčoch.
Cavatelli, známe jako malé mušle.

Cannelloni („velké rákosy“), válcový druh těstovin podávaný zapékaný s náplní mletého masa a
špenátu.
Farfalle, těstoviny malé velikosti ve tvaru motýlků
z tvrdé pšenice.
Maccheroni (makaróny), duté těstoviny podlouhlého
tvaru, servírované se sýrovou, masovou či česnekovou
omáčkou jako první chod (primo piato) místo polévky.
Lasagne, obvykle se střídají vrstvy těstovinového
plátu, bešamelové omáčky a masa, příp. se přidá ricotta nebo mozarella a různé druhy zeleniny
(špenát, cukety, houby), pečou se v troubě.
Lagane, široké těstoviny z Kalábrie s cizrnou,
česnekem a olejem.
Pici, tlusté, ručně válcované těstoviny původem
z provincie Siena v Toskánsku.
Gnocchi, bramborové nebo kukuřičné noky v podobě koulí nebo šišek jako příloha k nejrůznějším
omáčkám se sýrem nebo v polévce.
Bucatini, silné špagety (tři milimetry v průměru)
z tvrdé pšeničné mouky a vody s otvorem uprostřed, pocházejí z Lazia, podávají se se zeleninou, sýry, vejci, ančovičkami nebo sardinkami.
Penne (jednotné číslo penna – pero), těstoviny
s rourovitým tvarem a zkosenými konci, vyrábějí
se ve dvou variantách: penne lisce (hladké) a penne rigate (s rýhami); existují také pennoni, co je
širší verze penne, nebo větší mostaccioli (knírek).
Omáčky k těstovinám
Kečup se v Itálii na těstoviny běžně nepoužívá,
zato nejrůznější omáčky ano. Základní omáčkou
je rajčatová, dělá se buď z čerstvých, ve vařící
vodě spařených a oloupaných rajčat, ta se nakrájí
na kousky a dusí na olivovém oleji tak dlouho, až
se úplně rozvaří a olej zčervená; nebo se používá
rajský protlak (drcená rajčata) passata di pomodoro dochucený např. česnekem nebo bazalkou.
V severní Itálii, především v oblasti Ligurie, se
podává k těstovinám speciální omáčka, zvaná
„pesto“ - vyrábí se z petrželové natě, česneku, olivového oleje, parmezánu a piniových oříšků.

Salámy a uzeniny
Kvalitní uzeniny a salámy naleznete na každém
kroku, nejvíce jich pochází z kraje Emilia Romagna, pro které je typická sušená šunka prosciutto
nebo mortadella.
Prosciutto, pršut je druh sušené vepřové šunky,
která se na několik týdnů až měsíců naloží do soli,
příp. směsi soli s kořením a suší se na dobře větraném místě.
Mortadella, salám z jemně mletého vepřového
masa s malými kostkami vepřového tuku, ochucená kořením (černý pepř, myrta, pistácie), městem
jeho původu je Bologna.
Pancetta, druh slaniny z nasoleného a okořeněného vepřového boku, podává se nakrájená na
tenké plátky nebo kostičky.
Salsiccia, tradiční kořeněná klobása z telecího
nebo vepřového masa.
Salame al Barolo, krátký zrnitý salám z vepřového masa ochucený červeným vínem Barolo, zraje 2-4 týdny, podává se nakrájený na tenké plátky.
Prosciutto cotto, vařená šunka z ramene vepřového masa.
Lardo di Colonnata, špek odebraný i s kůží
z čerstvě zabitých vepříků původně určený pro
lamače v nedalekých carrarských lomech - ostatně zrání probíhá v malé vaně vytesané z jednoho kusu mramoru; Michelangelo i Henri Moore
s úsměvem glosovali: „Dejte mně kus špeku z Colonnaty a já vám ty hory celé otesám“.
Sýry
Parmezán (Parmigiano-Reggiano), má žlutou
barvu, zrnitou strukturu a hladkou kůrku, vyrábí
se z čerstvého a částečně odtučněného kravského
mléka, zraje 1-3 roky.
Grana Padano, tvrdý sýr vyrobený rovněž
z kravského mléka s vyváženou chutí, používá se
do předkrmů na těstoviny, je vhodný k vínu.
Ricotta, vyrábí se ze syrovátky, oblíbená složka
italských dezertů a mnoha náplní, dá se třít do
hladka a smíchat s cukrem, skořicí, jahodami a
čokoládou a servírovat jako dezert, přísada do
dezertů (např. tiramisu) a dortů.
Pecorino, tvrdý sýr z ovčího mléka smetanové až
sýrově světle žluté barvy, slané, výrazně pikantní
chuti (v tom se podobá české nivě).
Fontina, pochází z regionu Valle d´Aosta vyráběný z ranního a večerního mléka, používá se na
italské fondue (fonduta), chuťově velmi výrazný.
Gorgonzola, slámově bílý sýr s typicky modrou
plísní, krémové a vláčné struktury s výraznou chutí a nezaměnitelnou vůní; pochází z Lombardie,
je bohatý na minerální látky a vitamíny.
Mozzarella, měkký sýr z Kampánie; má tvar
oválu, mladý sýr je pružný a poddajný - jak zraje,
stává se měkčím a zintenzivňuje se jeho chuť.
Vyrábí se z točeného tvarohu, nejčastěji se přidává na pizzu, těstoviny, maso nebo do salátů.

Pizza
Jeden z pokrmů, který italskou kuchyni proslavil
po celém světě. Připravuje se do tvaru velkého
kruhového plátu z vody, mouky, kvasnic, soli a olivového oleje, který je potřený rajčatovým sugem
(sugo di pomodoro); na tento základ se potom
pokládají různé suroviny podle chuti, především
rajčata a mozarella, ale i šunka, žampiony,
artyčoky, bazalka, olivový olej atd.
Dnešní podoba jednoho z nejznámějších druhů
pochází z Neapole z roku 1889, kdy nedlouho
sjednocená Itálie chtěla uctít královnu Margheritu,
která byla v Neapoli na návštěvě, a místní kuchtík vymyslel pizzu v národních barvách: červená
(rajče), zelená (bazalka) a bílá (sýry). Pizza byla
ovšem známá již Řekům i Egypťanům, italští přistěhovalci ji přivezli do Ameriky, kde se přizpůsobila
místnímu fast foodovému stylu.
V roce 1948 se začalo prodávat první předpřipravené pizza-těsto a v polovině 20. století
se v Americe stala standardním fast foodem vedle hot dogu a jablečného koláče. V roce 1957
přinesli bratři Celentanovi na trh první zmrazenou
pizzu a tím napomohli masivnímu tažení mražených polotovarů v obchodech.
Zákusky
Italská zmrzlina (gelato) se vyrábí výhradně ze
smetany a čerstvého ovoce, což se odráží na její
kvalitě i ceně; má méně jásavé barvy, ale vynikající chuť, Italové se zmrzlinu naučili dělat od Arabů
a její výrobu šířili dále.
Sorbet (z arabského scherbet – sladký sníh), mražený dezert z ovocných šťáv, nezřídka s alkoholem.
Tiramisu, jemný a velmi lahodný nepečený
dezert s příchutí kávy a amaretta, zasypaný hořkým kakaem, jeho hlavní ingredience tvoří sýr
mascarpone, vaječné žloutky, silné espresso, italské
piškoty (podlouhlé) a kvalitní kakao.
Panna cotta, smetana svařená se želatinou, máslem,
mlékem a cukrem, horký krém se vlije do formiček,
nechá ztuhnout a podává se s lesními plody, karamelem a s čokoládovou nebo ovocnou polevou.

Vína a další nápoje
Itálie je největším producentem a exportérem vína
a po Francii a také ve spotřebě. Nápojů, na kterých Italové „ujíždějí“ je značné množství druhů,
jmenujme alespoň některé typické:
Spremuta, čerstvě vymačkaná ovocná šťáva,
většinou z citrusových plodů.
Chinotto, nealkoholický sycený nápoj tmavé barvy vyráběný z citrusového ovoce citrus myrtifolia.
Má mírně hořkou chuť, vzhledem podobný cole.
Podává se s plátkem citrónu.
Chianti je slavný vinný region v Toskánsku. Vína
jsou tu založená na červené odrůdě Sangiovese
a pochází z jedné ze sedmi přesně vymezených
podoblastí Toskánska. Mladá Chianti se servírují
při teplotě kolem 14°C často s bílým masem nebo
těstovinami, naopak Chianti reserva, která zrála
min. tři roky se podávají při teplotě 16 - 17°C,
často k oblíbeným zvěřinovým jídlům. Chiante
classico pochází z centrální oblasti Chianti.
Lambrusco, perlivé víno ze stejnojmenné odrůdy červených hroznů známé po celém světě.
Campari, alkoholický aperitiv z řady kořeněných
bitterů (lihovin s hořkou příchutí), poprvé jej vytvořil hostinský Gaspar David Campari v roce 1860
v Novaře. Má charakteristickou tmavě červenou
(rubínovou) barvou s obsahem alkoholu 20 - 28 %.
K jeho výrobě je třeba 86 různých bylin a ovoce.
Přidává se také do koktejlů a citrusových džusů.
Cinzano, slavný vermut, bylinkami okořeněné
víno, poprvé vyrobený bratry Cinzany v roce 1757;
do tajné směsi bylinek patří muškátový oříšek,
koriandr, hřebíček, skořice nebo pomerančová
kůra. V současnosti se vyrábí ve čtyřech verzích:
Cinzano Rosso (jantarové barvy), Cinzano Bianco
(bílý a sušší než Rosso), Cinzano Extra Dry (suchý
vermut) a nejnověji Cinzano Rosé (růžové barvy
s oranžovými odlesky).
Grappa, aromatická pálenka s obsahem alkoholu 35 - 60% se vyrábí z vína nebo jeho zbytků
(matolina - slupky, stopky, semena atd.). Existuje
několik druhů tohoto nápoje: giovane (mladá),
affinata (zralá), vecchia (stará), příp. invecchiata
(zestárlá), nebo dokonce stravecchia (přestárlá:-).
Pije se často jako digestiv pro dobré zažití těžkého jídla nebo se přidává do caffè corretto („alkoholem opravená káva“).
Limoncello, ovocný likér vyráběný zvláště v jižní
Itálii, na ostrovech Sicílie a Sardinie a také na
Maltě. Vyrábí se z citrónové kůry a pije se nejčastěji jako digestiv nebo se přidává do koktejlů.
Sambuca, sladký anýzový likér s alkoholem ve
výši 38 - 42 % s hlavní přísadou černého bezu,
ale také esenciálních olejů badyánu neboli hvězdicovitého anýzu. Vyrábí se v bílé (čiré), tmavě
modré a červené variantě. Podává se s ledem a
plovoucími kávovými boby, někdy se před konzumací na vteřinu zapálí, aby se zvýraznila její chuť.
Pivo je v Itálii méně populární než víno, většinou
je zastoupeno světlými ležáky.

Italské objekty UNESCO
Káva
Je stejně delikátní jako její pověst; ráno se pije
cappuccino, po obědě espresso (na dobré trávení), „čím méně černé tekutiny, tím větší požitek“.
Druhů kávy je ovšem celá řada – prosím, vyberte
si mezi nejznámějšími:
Espresso (café espresso, káva na vyžádání),
koncentrovaný nápoj uvařený protlačením horké
vody o teplotě 88-90°C pod tlakem 8-10 barů po
dobu cca 25 vteřin. Výsledkem je malý šálek cca
30 ml vysoce koncentrovaného nápoje s vyšším
množstvím kofeinu a jemnou pěnou na hladině.
Pro větší objem je možné kávu doplnit horkou vodou (americano). Byli to právě Italové, kteří tento
způsob vymysleli a rozšířili, takže je dnes nejrozšířenějším způsobem pití kávy na světě, zejména
od 90. let 20. století, kdy její popularitu rozšířil
rostoucí počet mezinárodních řetězců specializovaných na kávu. Espresso je základem pro výrobu dalších nápojů jako cappuccino, latte, mocha
nebo macchiato.
Cappuccino, kávový nápoj tvoří z jedné třetiny
espresso, z další horké mléko a zbývající třetinu
doplňuje mléčná pěna - další italský „vynález“ patentovaný v Miláně na začátku 20. století. Název
opravdu pochází od mnichů – kapucínů, jejichž
roucho připomínalo barvu tohoto nápoje. Vrstva pěny na povrchu by měla být tlustá alespoň
1,5 cm a nemá obsahovat bublinky vzduchu. Na
ní se někdy ještě přidává strouhaná čokoláda, skořice, příp. lze na kávě nalitím mléka kreslit obrázky zvané latte art. Teplota nápoje má být kolem
70°C, takže se dá konzumovat ihned po přípravě.
Caffè latte, káva (a) mléko - kávový nápoj tvořený espressem a jemně našlehanou vrstvou mikropěny. Oproti cappuccinu se podává ve větším
objemu (280 ml) a obsahuje větší podíl mléka.
Ve světě se často používá zkrácený název latte,
v Itálii byste při objednání latte dostali pouze sklenici mléka. Italové pijí caffè latte většinou doma
a k snídani.
Caffè macchiato, kávový nápoj z espressa
a pouze malého množství zpěněného mléka.
Macchiato znamená italsky něco jako potřísněný,
označený - mléko tvoří jen „skvrnu“ na espressu.
Mléko může být horké (caldo) i studené (freddo).
Caffè mocha, varianta caffè latte, vychází z turínského kávového nápoje zvaného Bicerin. Oproti caffè latte se k nápoji přidává ještě čokoláda
ve formě kakaového prášku nebo sirupu. Název
mocha je odvozen od stejnojmenného přístavu
v Jemenu, který byl v 15. století dominantním
exportérem čokolády.
Caffè corretto, káva (espresso) s trochu alkoholického likéru, kterým bývá nejčastěji grappa, méně
často sambuca anebo jiný alkoholický nápoj.
Caffè lungo, espresso s dvojnásobně větším
množstvím vody a delším časem přípravy, příprava
dlouhé kávy caffè lungo může trvat až minutu. Káva
je slabší, ale více hořká, protože se ve vodě stihnou
rozpustit i látky, které běžné espresso neobsahuje.

Agrigento: archeologické nálezy s množstvím
chrámů v dórském stylu, pozdější helénistické a
římské město (rok vyhlášení 1997)
Alberobello: apulské městečko s charakteristickými domy z kamene bez použití malty (trulli, 1996)
Alpy: pozůstatky pravěkých kůlových staveb
v blízkosti jezer, řek a mokřadel (2011)
Amalfské pobřeží: pruh pobřeží v Kampánii
s malebnými letovisky s luxusními vilami představuje
ztělesněnou krásu a přírodní rozmanitost (1997)
Aquileia: archeologické naleziště z římské doby a
patriarchální bazilika s mozaikovou dlažbou (1996)
Assisi: bazilika San Francesco a další františkánská místa s obrazy vynikajících malířů své doby:
Cimabue, Pietro Lorenzetti, Giotto ad. (2000)
Barumini: komplex kruhových obranných věží
z otesaného kamene s komnatami s klenutými stropy ze 2. stol. př.n.l. - nuraghi na Sardínii (1997)
Benátky s lagunou: unikátní město na dřevěných pilotech se stovkami uměleckých skvostů (1987)
Caserta: město s královským palácem, barokním parkem a akvaduktem (1997)
Castel del Monte: romantický unikátní hrad
Hohenštaufů ze 13. stol. („koruna Apulie“, 1996)
Cerveteri a Tarquinia: dva etruské hřbitovy s odlišnými typy pohřebních rituálů z období od
9. do 1. stol. př. n.l. (2004)
Cilento a Vallo di Diano: národní park,
antická města Paestum, Velia a kartuziánský klášter,
Certosa di San Lorento s řadou svatyní a osad (1998)
Crespi d´Adda: „ideální“ dělnická kolonie přelomu 19. a 20. stol. navazující na manufakturu (1995)
Dolomity: unikátní vysokohorská krajina
s rozmanitými skalními útvary, hlubokými údolími
a unikátním ledovcovým reliéfem (2009)
Etna: mohutný stratovulkán s pozoruhodnou kulturní a zemědělskou krajinou na jeho svazích (2013)
Ferrara: renesanční město s opevněným hradem rodu d´Este a delta řeky Pád (1995, 1999)
Florencie: historické jádro s osobitými renesančními a barokními památkami (1982)
Janov, Le strade Nuove a komplex Palazzi dei Rolli:
ukázka prvního plánovaného urbanistického rozvoje
centra města na přelomu 16. a 17. stol. (2006)
Langobardská obydlí: mocenská střediska v severní Itálii - syntéza architektonických stylů
přechodu od antiky ke středověku
Pontovenere, Cinque Terre a ostrovy
Palmaria, Tino a Tinetto: ligurská pobřežní kulturní
oblast velké přírodní a kulturní hodnoty (1997)
Liparské (Eolské) ostrovy: vulkanické
souostroví 17 malých ostrovů představuje živou
učebnici vulkanologie (2000)
Mantova a Sabbioneta: vynikající ukázky
městského plánování renesančního města
Matera: hornické město s jeskynním systémem
skalních lidských obydlí v okolí (1993)

Miláno: kostel a konvent Santa Maria delle Grazie s freskou „Poslední večeří“ od Leonarda (1980)
Modena: katedrála, brána Torre Civica a náměstí Piazza Grande (1997)
Neapol: historické centrum mnoha kultur a svérázných čtvrtí (1995)
Padova: nejstarší botanická zahrada na světě
založená roku 1545 (1997)
Palermo: arabsko-normanské památky a kostely v Cefalú a Monreale spojující vlivy Západu,
Byzance a muslimského světa (2015)
Piemont: pět vinařských oblastí s vinicemi, vesničkami na kopcích, hrady, románskými kostelíky
a statky, utvářené již od 5. staletí př.n.l. (2014)
Pienza: historické renesanční centrum města (1996)
Pisa: mistrovská díla středověké architektury se slavnou „šikmou věží“, katedrálou a baptistériem (1987)
Pompeje, Herculaneum a Torre Annunziata:
archeologické areály světového významu zasypané po výbuchu Vesuvu v roce 79 n.l. (1997)
Piazza Armerina a Villa Romana del Casale:
luxusní římská císařská vila ze 4. stol.n.l. (1997)
Ravenna: raně křesťanské monumenty a mozaiky místních bazilik ze 4. a 6. století n.l. (1996)
Řím vč. Vatikánu: unikátní soubor unikátních
staveb v historickém centru z různých stavebních
epoch, majetky Svatého stolce (1980, 1990)
Sacri Monti v Piemontu a Lombardii:
devět architektonických celků kaplí a dalších
sakrálních staveb ze 16. a 17. století (2003)
San Gimignano: historické centrum se 13
rodovými gotickými věžemi (1990)
Siena: historické středověké centrum, rodiště sv.
Kateřiny Sienské a sv. Bernardina (1995)
Syrakusy a nekropole Pantalica:
osada Ortýgia a nekropole s 5000 hrobkami (2005)
Toskánsko: dvanáct Medicejských vil a zahrad,
ukázka překrásné zahradní architektruy (2013)
Tivoli, vila Adriana: výjimečný komplex ze
2. stol.n.l. s nejluxusnější vilou Římské říše (1999)
Tivoli, vila d´Este: palác se zahradou - ukázka
nejčistší renesanční kultury (2001)
Turín: komplex 22 objektů královské rezidence
vévody Emmanuela Philiberta Savojského (1997)
Ubino: centrum z období rané renesance (1998)
Val Camonica: na 140 tisíc rytin, skalních
kreseb s nalezištěm petroglyfů (1979)
Val di Noto: pozdně barokní města na Sicílii
postavená po zničujícím zemětřesení v r. 1693 (2002)
Verona: historická část města s komplexem staveb od starověku přes středověk i renesanci (2000)
Val d´Orcia: kulturní krajina Toskánska s vinicemi, olivovými háji, vesničkami a hrady (2004)
Vicenza: soubor 24 Palladiánských vil ve městě
a jeho okolí (1994, 1996).

