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1. Úvod
Dovoľte mi v mene predsedníctva SkCOLD srdečne Vás privítať na odbornej exkurzii do Talianska.
Cieľom takýchto pracovných ciest je rozširovanie poznatkov a vedomostí, zbieranie nápadov
a skúsenosti v oblasti navrhovania, výstavby a prevádzky hydrotechnických konštrukcií – osobitne
priehrad. A Taliansko s viac ako 500 priehradami v ICOLD je krajina, ktorá nám má v tejto oblasti čo
ponúknuť.
Taliansko leží na území južnej Európy na Apenínskom poloostrove. Hraničí so Slovinskom, Rakúskom,
Švajčiarskom a Francúzskom, vo vnútri jeho územia sa nachádzajú štáty San Maríno a Vatikánom. Je to
prevažne hornatá krajina, ležiaca pod majestátnymi Alpami, s najvyšším vrchom Európy – Mont Blank
(4 810 m n.m.). K jeho územiu patria aj hornaté ostrovy Sicília, Sardínia, Elba, Capri, Tremiti a Ischia.
Naša 6-dňová odborná exkurzia je lokalizovaná do severnej oblasti Talianska. V programe máme
naplánované návštevy zaujímavých vodných diel, akými sú 104 m vysoká priehrada Ridrakoli na rieke
Bidente, tvoriaca dôležitý vodný zdroj pre takmer 1 mil. obyvateľov Talianska, viacúčelové vodné dielo
Bilancino na Sieve v Toskánsku, významná hydroenergetická stavbu Vagli na rieke Edron, či nedávno
dokončenú priehrada Ravedis. V pláne máme aj návštevu nevšednej vodnej stavby Olginate, pomocou ktorej
sa regulujú vody prírodného jazera Como. A ak nám vyjde čas, pôjdeme sa pozrieť aj vodné dielo Ponte
Cola.
V rámci odbornej exkurzie po Taliansku nás čakajú aj nevšedné, historicky vzácne mestá a mestečká, akým je
nesporne hlavné mesto Toskánska – Florencia, kolíska renesancie (názov pochádza zo slova fiorentina –
kvitnúci). Čaká nás návšteva skalnatej pobrežnej oblasti talianskej riviéry – Cinque terre, zaradenej od roku 1997
do kultúrneho dedičstva UNESCO. A nemožno nespomenúť tiež San Maríno, najmenšiu republiku a tretí
najmenší štát v Európe, príp. piaty najmenší samosprávny štát na svete, kde by sme taktiež mali
krátko pobudnúť.
V tejto uponáhľanej dobe, náročnej na zvládanie každodenných pracovných povinností nás iste potešia
aj impozantné prírodné krásy Álp a Pádskej nížiny. Aj nimi povedie naša cesta. Budeme prechádzať
krajinou s nádhernými prírodnými scenériami, obohatenou jazerami, ktoré ako zrkadlá obohacujú
zážitky návštevníkov tohto prekrásneho poloostrova Európy, kde máme tráviť šesť dní tejto pracovnej
cesty.
Podľa priloženého programu, ktorý je súčasťou predkladaného bulletinu nás čaká relatívne náročná
cesta. Začíname i končíme dlhými presunmi autobusom (okolo 800 km). V ostatných dňoch sú presuny
primerané a treba veriť, že ich zvládneme. cestovanie si môžeme spestriť aj čítaním bulletinu, ktorý sme
pre Vás pripravili a ktorý obsahuje stručné informácie toho, čo nás čaká. Bulletin bol spracovaný na
základe dostupných informácií, ktoré nám v súčasnej dobe ponúkajú internetové stránky, ako aj zo
skromných podkladov, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke ItCOLD. Po obsahovej stránke je
zrejmé, že informácie, ktoré sú v predmetnom bulletine prezentované nie sú a ani nemôžu byť
komplexné. Ich podstata spočíva predovšetkým v poskytnutí základných informácií toho, čo máme
v pláne navštíviť. Podrobnejšie informácie nás o vodných dielach nás čakajú priamo na lokalitách, ktoré
sú v pláne predmetnej odbornej exkurzie.
Za spoluprácu pri zostavovaní predkladaného bulletinu, ktorý držíte v rukách, patrí vďaka Ing. Milanovi
Homolovi z Vodohospodárskej výstavby, š.p. Bratislava ako aj RNDr. Danke Grambličkovej, PhD. zo
Stavebnej fakulty STU Bratislava. Na vybavovaní odbornej exkurzie, náplne odborného i kultúrneho
programu, výbere ubytovania a cestovania, ako aj všetkých súvisiacich administratívnych povinnostiach
sa podieľali Ing. Marian Minárik, PhD. (SvF STU Bratislava) a Ing. Peter Panenka (VV Bratislava), za
čo im v mene SkCOLD úprimne ďakujem.
Všetkým účastníkom odbornej exkurzie do Talianska prajem v mene Slovenského priehradného výboru
šťastnú cestu, príjemný pobyt a bezpečný návrat domov.
prof.Ing.Emília Bednárová, PhD.
predseda SPV SkCOLD
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2. Program exkurzie
Pondelok 26.9.2011
06:30
07:00 – 15:00
15:00 – 17:00
17:00 – 18:30
18:30
Utorok 27.09.2011
09:00
09:00 – 13:30
13:30 – 15:00
15:03 – 18:00
18:00

Zraz účastníkov
Cesta Bratislava – Belluno (700 km – cca. 8 hod)
Prehliadka priehrady Ravedis
Belluno – Lido di Jesolo (120 km – cca 1,5 hod)
Lido di Jesolo - ubytovanie v hoteli Orient - Pacific

Odchod z hotela Orient - Pacific v Lido di Jesolo
Cesta Lido di Jesolo – Priehrada Ridracoli (320 km – cca. 4,5 hod)
Prehliadka priehrady Ridracoli
Priehrada Ridracoli – San Marino (135 km – cca 2,5 hod)
San Marino – ubytovanie v Grand hoteli San Marino , prehliadka
mesta

Streda 28.09.2011
09:00
9:00 – 12:00
12:00 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 17:00
17:00 – 18:30
18:30

Odchod z Grand hotela v San Marino
Cesta San Marino – Priehrada Bilancino (220 km – cca. 3,0 hod)
Prehliadka priehrady Bilancino
Priehrada Bilancino – Florencia (70 km – cca 1 hod)
Prehliadka Flocencie
Florencia - Cinquale (80 km – cca 1,5 hod)
Ubytovanie - Cinquale, v hoteli Storyville

Štvrtok 29.09.2011
09:00
09:00 – 10:30
10:30 – 12:00
12:00 – 13:30
13:00 – 17:00
17:00 – 17:45
17:45

Odchod z hotela Storyville v Cinquale
Cesta Cinquale – Priehrada Vagli (80 km – cca. 1,5 hod)
Prehliadka priehrady Vagli
Priehrada Vagli – La Spezia (80 km – cca 1,5 hod)
Cinque Terre
Cinque Terre – Cinquale (60 km – cca 0,75 hod)
Cinquale - ubytovanie v hotely Storyville

Piatok 30.09.2011
09:00
09:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 16:30
16:30 – 17:30
17:30 – 18:30
18:30

Odchod z hotela Storyville
Cesta Cinquale – stupeň Olginate (300 km – cca. 4,0 hod)
Prehliadka stupňa Olginate
Stupeň Olginate – priehrada Ponte Cola (130 km – cca. 2,0 hod)
Prehliadka priehrady Ponte Cola
Ponte Cola - Limone Sul Garda
Ubytovanie v hoteli Mercedes

Sobota 01.10.2011
09:00

Odchod z hotela Mercedes do Bratislavy (900 km – 10 hod)

Prípadné menšie zmeny v programe sú vyhradené.
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3. Taliansko, základné údaje
(rozloha 301 270 km², 60, 600 mil. obyvateľov)
je klasickou krajinou cestovného ruchu. Už pred 2000 rokmi, v časoch Rímskej ríše (RR),
sem prichádzali obchodníci z Británie, Malej Ázie, Egypta aj Galie. A od začiatku nášho
letopočtu sa sem pokúšali natlačiť hordy nepozvaných Vandalov, Hunov, Germánov a
Longobardov.

Prevažná časť Talianska sa rozprestiera na
Apeninskom polostrove. K Taliansku patria
viaceré ostrovy, najv. z nich sú Sicília (25708
km2, najv. v Stredozemnom mori), Sardínia (24
tis. km2, 2. najv. V Stredozem. mori, Korzika,
Elba, Liparské o., Capri )
Pohoria: na severe Alpy, pričom tal. Alpy majú teplejšiu a suchšiu klímu ako Alpy na severe,
väčšina zrážok tu padne v lete. Najv. vrchy sú v západných (kryštalických, žulových) Alpách:
Monte Bianco de Courmayeur 4748 m. Východné Alpy sú prevažne vápencové (Dolomity).
Apeniny sú 1500 km dlhé, 70-100 km široké pohorie (Gran Sasso 2914 m)

Jazerá

nadmor. výška hladiny

km2

hĺbka

Lago di Garda

65

370

346

Lago Maggiore

193

216

372

Lago di Como

199

146

410

Pseudodepresie

V ich okolí sa v niektorých oblastiach vytvorila priam subtropická mikroklíma. Jazerá totiž
akumulujú teplo a aj v zime udržujú teplotu vo svojom okolí nad bodom mrazu. Známa je
klimatická oáza pri Lago di Garda, kde rastú napr. olivovníky.
Sopky:Vezuv (1287 m), posl. výbuchy 1906, 1929, 1944. Pompeje 79 pnl.
Etna (3350 m) – najvyššia činná sopka v Eur. (Zaferrana, 1992)
Stromboli (926 m), Volcano (500 m) – Liparské ostrovy
Severne od Ríma sú vulkanické jazerá v kráteroch vyhasnutých sopiek.
Taliansko leží na dvoch litosférických doskách (Euroázijskj a Africkej), tektonická línia
prechádza stredom polostrova. Pri zemetrasení v r. 1908 zomrelo na Sicílii 83 tis. ľudí – najv.
prírodná eur. katastrofa v 20. stor. Iné katastrofy: v októbri 1963 sa do priehradnej nádrže na
riečke Vaiont (cca 50 km záp. od Udine, pred jej ústím do Piavy) zosunulo obrovskou rýchlosťou
250 mil. m3 skál, hliny a stromov a spôsobilo 150 m vysokú vlnu; 50 mil. m3 sa prevalilo cez
priehradný múr a spláchlo 5 dedín, kde zomrelo viac ako 2.000 ľudí. Na nestabilitu horniny nad
priehradou a možnosť takejto katastrofy pritom upozorňovali odborníci už 3 roky pred katastrofou
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ale varovania boli ignorované. Samotný priehradný múr (vysoký 262 m, jeden z najvyšších na
svete) zostal neporušený a stojí dodnes.
Pádska nížina: Pád pramení v alpskom ľadovci Monte Visu (2000 m) a po 652 km ústí do
Jadranu. Väčšinu prítokov priberá zo svojej ľavej strany. Kedysi do neho ústila ďalšia veľká rieka
Adiža, ale Pád sa od nej svojimi nánosmi oddelil a v súčasnosti majú len spoločné ústie do mora.
Pád má veľmi nepravidelný prietok, častým záplavám bránia len extrémne vysoké hrádze na jeho
brehoch. Výsledkom tejto regulácie je ukladanie množstva sedimentov v úzkom páse
ohraničenom hrádzami, zvyšovanie hladiny, zvyšovanie hrádzí.
Pádska nížina zaberá 15% územia Tal., žije tu však ⅓ obyvateľov krajiny.
Hospodárstvo:
Poľnohospodárstvo ťaží z teplých klimatických podmienok orná pôda tvorí 29 % (SK 31%) +
ďalších 9 % tvoria sady a vinohrady (SK 2,6%). Veľmoc v pestovaní paradajok (2. miesto za
USA), hrozno (2. miesto za Fr.), olivy (spolu so Špan. 1. miesto, ale aj tak musia dovážať),
broskyne (2.), mandle (1.), korok (3. miesto za Port. a Špan.)
Priemysel zaznamenal rozmach hl. v r. 1951 – 67 a je sústredený hl. na severe. Všeobecne
známymi sú automobilky FIAT (založ. 1899), Lancia, Alfa Romeo, elektrospotrebiče Zanussi,
Olivetti, Philco, módny textil Benetton ...
T. patrí medzi 10 najrozvinutejších krajín sveta a to aj napriek obmedzeným nerastným zdrojom
(veľmoc len v ťažbe mramoru: Carrara/biely, Verona/červený, Varenna/čierny, Siena/žltý)
Obyvateľstvo: Taliani (95%), Nemci, Rumuni, Arabi, Albánci
Náboženské zloženie obyvateľstva: rímski katolíci 87,60 %, východní katolíci 0,20 %,
pravoslávni 1,60 %, moslimovia 2,10 %, protestanti 1,10 %, budhisti 0,30 %, hinduisti 0,20 %,
bez vyznania 5,80 %
Mestá: Rím (2.500.000), Milano (1.256.000), Napoli (1.000.000), Torino (900), Palermo (700),
Janov (610), Florencia (360), Bari (320), Catania (310), Benátky (270).
Zástava: od r. 1861 (podľa francúzskej)
Dejiny:
600 pnl –vláda Etruskov v Strednom Taliansku, Gréci na juhu a Sicílii (734 Syrakúzy/ Korint,
707 Tarent/Sparta; ostrov Samos/Pozzuoli pri Neapole; v Syrakúzach sedel Damokles pri
kráľovskom stole pod mečom zavesenom na konskom vlase, tu vykríkol Archimedes
svoje Heuréká a tu sa aj rímsky vojak dotýkal jeho kruhov – Mi mu tus kyklus taratte)
474 – bitka pri Kúmach, Rimania porazili Etruskov, tí sa už z toho nespamätali
396 – 280 Rím ovládol Stredné Taliansko (oficiálne založený 753)
279 – bitka pri Ausculum (dnes Ascoli/Apulia): Pyrrhos z Epiru vs. Rimania („Ešte jedno
také víťazstvo a som stratený“)
264 – Rimania začínajú boj o nadvládu nad Stredomorím
264 – 241 1.punská vojna
218 – 201 2.punská vojna (Hannibal prešiel cez Alpy a ocitol sa ante portas; zničené
Syrakúzy (spojenec K). a zabitý Archimedes
149 – 146 3.punská vojna, zničenie Kartága
146 – zničenie Korintu, podrobenie Grécka
do 64 – ovládnutie Malej Ázie, Palestíny, Sýrie
58 – 51 Cézar dobyl Galiu
45 – Cézar samovládcom (po 15 rokoch triumvirátu Pompeius, Crassus, Cézar) 14.3.44 –
Cézar zavraždený, koniec republiky, II. triumvirát (Marcus Antonius, Lepidus, Oktavián)
30 p.n.l. – Augustus (= Oktavián!) založil cisárstvo (trvalo až do 476)
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14 – 195 Rímska ríša dosiahla najv. územný rozmach (aspoň čiastočne na území 40 dnešných
štátov), hranice mali dĺžku 16.000 km (ale 133 – 30 aj občianske vojny so zbedačenými
roľníkmi a povstania otrokov, Spartakus: 73-71, 100.000 účastníkov)
179/180 – nápis na Trenč. hradnom brale. Rimania prenikli aj na Pohronie, Marcus Aurelius
(„filozof na tróne“) napísal na brehoch Hrona „Hovory k sebe“
od 220 – problémy s udržaním ríše, útoky Peržanov, Arabov, Germánov; prenasledovanie
kresťanov
303 – za Diokleciána posledné prenasledovanie kresťanov
312 – Konštantín víťazi nad Maxenciom v bitke pri Milvijskom moste. Konšt. mal pred
bitkou zjavenie: videl kríž a hlas mu oznámil: „Pod týmto znamením zvíťazíš“. A keď
naozaj zvíťazil nad svojím konkurentom a spoluvládcom, tak sa priklonil ku kresťanstvu.
313 – Konštantín dal Milánskym tolerančným ediktom kresťanom náboženskú slobodu
330 – hlavným mestom RR sa stáva Konštantinopol
391 – cisár Theodosius vyhlásil kresťanstvo za štátne náboženstvo
395 – rozdelenie RR na Západo- a Východorímsku ríšu
410 – Vizigóti vyplienili Rím
452 – Huni vyplienili Pádsku nížinu
455 – Vandali vyplienili Rím
476 – germán. vojvodca Odoaker zosadil z trónu posl. západorím. cisára (Romulus
Augustulus), poslední západorímski cisári sídlili v Ravenne a tam sídlil aj Odoaker,
východorím. časť ako Byzantská ríša existovala až do 1453 (dobytie Konštantínopolu).
RR zanikla na tom, že sa musela stále rozrastať, aby udržala štandard pre privilegované
vrstvy
od 476 – rozdrobenie vplyvu, jednotlivé mocnosti majú svoje územia:
- Frankovia a neskôr Rakúšania na severe, Normani na juhu a Sicílii,
- v strednom Tal. sa upevňuje Pápežský štát, vedie mocenské vojny s nemec. cisármi
- v 6. stor. Byzantínci (Justinián) nakrátko znovu dobyli časť T (Ravenna, Benátky...)
9. stor. – vpád Maďarov do Pádskej nížiny (879, 899)
Saracéni z Tuniska obsadzujú Sicíliu (Sicília sa r 948 stala emirátom, hl. mesto Palermo)
od 12. stor. upevňovanie mestských štátov, ktoré musia stále bojovať s veľmocami, ale dochádza
v nich k obrovskému hospodárskemu a kultúrnemu rozmachu: zakladanie prvých univerzít:
Bologna (1119 – podľa nej bola organizovaná aj Academia Istropolitana /1465), Padova (1222),
Neapol (1224) ...... Praha (1348)
Florencia: obchodné, finančné a kultúrne centrum
Benátky: od 13. stor. vybudovali obchodné strediská na Peloponéze, Kréte a Cypre
Janov: od 1248 ovládajú Sardíniu, Korziku a Elbu
1379 – bitka Chioggii, Benátčania víťazia nad Janovčanmi, rozdelenie zón vplyvu (Benátky na
východ, Janov na západ od Apeninského polostrova)
v 15. st. stratila väčšina stredovekých mestských republík samostatnosť a vznikla „Veľká 5-ka“:
Florencia, Benátky (obidve ovládané miestnou oligarchiou), mladé Milánske vojvodstvo,
Neapolské kráľovstvo (= celé južné T.) a Pápežský štát; niektoré menšie kniežatstvá (Ferrara,
Mantova, Urbino) si zachovali relatívnu samostatnosť.
O nadvládu na Tal. sa stále pokúšajú mocnosti, hl. Francúzi a Habsburgovia ako nemeckí cisári –
po rozdelení na šp. a rak. vetvu získala šp. vetva juh (Neapol + Sicília, od 1735 Bourbonovci),
Rakúšania získali Mantovu (1703), Lombardsko (1714) a Toskánsko (1737)
od 1714 – Benátčania v bojoch s Turkami strácajú dŕžavy v Levante
1768 – Janov predal Korziku Francúzom (Napoleon: *1769)
1800 – Napoleon poráža Rak. pri Marengu
1805 – N sa nechá vyhlásiť za tal. kráľa
1815 – po Viedenskom kongrese o usporiadaní Európy po porážke N boli obnovené malé
mestské štáty, ale národné povedomie je v Tal. už veľmi silné
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1847 – v Turíne začína vychádzať časopis „Il Risorgimento“, podľa neho sa potom nazývalo celé
hnutie za zjednotenie (Giuseppe Garibaldi)
- Nizza spolu so Savojskom bola do r. 1860 súčasťou Sardínskeho kráľovstva, Viktor Emanuel
II. ju vymenil s Fr. za Lombardiu, ktorú 1 rok predtým vybojovali od Rakúšanov
- GG bol pôvodne námorný dôstojník, viedol hnutie „Giovine Italia“ (= Mladé Taliansko), kt.
cieľom bolo vytvoriť Tal. demokratickú republiku
- 1848/9 ako vodca dobrovoľníkov bojoval v Lombardii proti Rak. Boje boli neúspešné, ale
zviditeľnil sa a bol na najlepšej ceste stať sa národným hrdinom,
- v 50. rokoch bojuje proti Rak. v armáde sardínskeho kráľa VE-II, kt. od r.1861 tal. kráľom
24.6.1859 – bitka pri Solferine (Fr. + Tal. Vs. Rak.), kt. vošla do svet. dejín 2krát:
- 1.x bol použitý letecký prieskum, dvaja franc. vojaci (Godard + Nadar) z balóna fotografovali
rak. pozície
- bola to krvavá bitke 19. stor. (6 tis. mŕtvych a 40 tis. ranených). Náhodným svedkom jej
následkov sa úplnou náhodou stal Švajčiar Jean Henri Dunnant, kt. v mestečku Castiglione
videl, ako sa miestne ženy pokúšali pomôcť tisícom ranených. JHD pôvodne hľadal fr. kráľa
Napoleona III., od ktorého chcel získať podporu pre svoj podnikateľský zámer (výstavbu
mlynov v Alžírsku). Vojnový zážitok mu však úplne zmenil život. O tri roky vydal knihu
„Spomienky na Solferino“ a inicioval vznik dobrovoľných národných spoločností na
ošetrovanie ranených vo vojnách (Červený kríž). JHD dostal sa r.1901 stal prvým laureátom
Nobelovej ceny mieru.
1861 – vyhlásenie zjednoteného Talianska (hl. mesto je Turín, neskôr Florencia)
1866 – Tal. získalo od Rak. Benátky
1870 – Taliani obsadili Rím a vyhlásili ho za hl. mesto
1887/9 – Tal. získalo kolónie (Eritrea + Fr. Somálsko)
1911-2 – Tal. po vojne s Tureckom anektovalo Cyreneiku, Tripolisko a Dodekanes (Rodos ...)
1914 – po vypuknutí 1. sv. vojny je Tal. spočiatku neutrálne
1915 – Tal. uzatvorilo v Londýne tajnú dohodu, FR. a VB sľúbili uspokojiť územné nároky T.
1915-7 – vojna na strane Dohody, boje napr. v Dolomitoch, 15.7.1918 ofenzíva na Piave
(posledná rak. ofenzíva v 1. sv. vojne, mestečko San Dona di Piave)
1919 – mierová zmluva zo St. Germain: T. získalo Južné Tirolsko až po Brenner, Terst, Istriu
(okrem Rijeky, tú až od r. 1924) a niektoré dalmátske ostrovy
1919 – sociálne nepokoje, robotníci v sev. T. obsadzujú továrne a sami organizujú výrobu,
chaos plodí fašizmus
Benito Mussolini (1883 – 1945), od r. 1900 člen Socialistickej strany, aktívny v jej
nacionalistickom krídle. Po vypuknutí 1. sv. vojny v čase neutrality T. vyzýval k boju proti
Centrálnym mocnostiam (za čo bol zo strany vylúčený) a keď sa tak stalo, aktívne sa zapojil do
bojov. V 1919 založil fašistickú organizáciu, z kt. sa 1921 stala Národná fašistická strana
1922 – pochod na Rím, preľaknutý VE III. poveril M zostavením vlády (Duce = Vodca)
- v krajine je postupne zavádzaný fašistický režim, kt. sa neskôr stal vzorom pre Hitlera
1933 – podpísaná zmluva o priateľstve so ZSSR, T. má silný diplomatický vplyv v R. a Maď.
1935 – vojna v Habeši
1936 – podpora generála Franca v šp. občianskej vojne
1939 – obsadenie Albánska. T. sa však napriek vojenskému paktu s N. nehrnie do 2. sv. vojny
a až do júna 1940 sa tvári ako „krajina nevedúca vojnu“
10.6.1940 vyhlasuje vojnu Veľ. Británii a Fr.
28.10.1940 – neúspešný útok z Alb. na Gr.
6.4.1941 – ITA + Nem + BG + Maď.: útok na YU (kapit. 17.4.1941) a GR (kapit. 21.4.1941)
1941-3 – vojenské úspechy/neúspechy v sev. Afrike
Hitler chcel Juhotirolčanov presídliť na Krym
10.7.1943 – spojenci sa vyloďujú na Sicílii
25.7.1943 – zvrhnutie vlády Mussoliniho, ten bol na rozkaz kráľa zatknutý a internovaný
v oblasti Abruzzi/Gran Sasso/Apeniny
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9.9.1943 – T. kapitulovalo
12.9.1943 – nem. komando oslobodzuje Mussoliniho (Oto Skorczeny). M vytvoril na severe
T. fašistickú republiku (hl. mesto Saló), kt. bojuje naďalej po boku N
13.10.1943 – vláda Badoglia vyhlasuje vojnu Nemecku, N obsadzujú T., vedú ťažké boje so
spojencami (Monte Casino)
29.4.1945 – kapitulácia nem. vojsk. Mussolini sa tesne pred tým pokúša utiecť do Šv., ale je
zajatý partizánmi a dňa 28.4.1945 popravený (spolu s milenkou – Clara Petacci) a až
následne „obesený“ na kandeláber v Miláne
8.5.1946 – sa VE-3 vzdáva trónu
18.8.1946 – je vyhlásená republika
1947 – T muselo odstúpiť Rodos a priľahlé ostrovy Grécku
5.10.1954 – na základe dohody s YU získalo T. mesto Terst, kt. bolo dovtedy „slob. mestom“
jún 2001 – Berlusconiho vláda bola 59. talianskou vládou od konca 2. svet. vojny
6.1.2009 – zemetrasenie zabilo v meste L'Aquila (150 km SV od Ríma) viac ako 300 ľudí;
v septembri 2011 sa má konať súd so seizmológmi, ktorí predchádzajúce menšie zemetrasenia
v oblasti vyhodnotili týždeň pred zemetrasením vyhlásením, že nič také nehrozí
1970 – prijatý zákon o legalizácii rozvodov
12.5.1974 – konalo sa referendum z iniciatívy odporcov zákona (hl. kresťanskí demokrati a
neofašisti). Otázka bola: “Chcete, aby bol zrušený zákon č. …” Takže odporcovia rozvodov mali
hlasovať na “ÁNO”. To voličov očividne doplietlo, za zrušenie zákona bolo len 40% voličov (pri
88%-nej účasti). Takže zákon zostal v platnosti.

4. Stručný popis navštívených miest v Taliansku
Lido di Jesolo
Lido di Jesolo patrí spolu s ďalšími letoviskami (napríklad s mestom Lignano) k takzvanej
Benátskej riviére. Ako všetky ostatné letoviská v tomto okolí ponúka i Lido di Jesolo všetko od
športového a kultúrneho vyžitia, cez rušný nočný život až po odpočinok na pláži či možnosť
zaujímavých výletov.
Miesto je známe svojou takmer 15 kilometrovou plážou s jemným pieskom a pozvoľným
vstupom do mora. Pozdĺž celého letoviska sa vinie dlhá promenáda lemovaná obchodíkmi,
stánkami, reštauráciami s typickou kuchyňou, barmi a kaviarňami. Vo večerných a nočných
hodinách sa promenáda stáva rušným miestom, kde to žije, možnosti zábavy. V okrajových
častiach naopak je príjemne, aj pokojné ubytovanie. To však robí z letoviska ideálnu
dovolenkovú destináciu pre všetky cieľové skupiny, a to od mladých cez rodiny s deťmi až po
seniorov.
Okrem opaľovania na pláži či športovania, je tu široký výber aktivít a výletov:
- vodný park priamo v Lido di Jesolo
- Benátky, prístup aj loďou
- lodný výlet do neďalekého mestečka Caorle
- návšteva typických rybárskych chyží loďou a ochutnávkou rybích špecialít. Loď
vychádza z prístavu dvakrát denne
- návšteva severotalianskeho mesto Portogruaro pýšiacim sa stredovekým centrom
- návšteva významného jadranského prístavu Terst (dominanta -zámok Miramare)
- každý piatok bývajú v Lido di Jesolo usporiadavané tradičné trhy, ktoré sa v sobotu
presúvajú do neďalekého Caorle.
-
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Lido di Jesolo

San Marino
Republika San Marino
Rozloha: 61 km2
Nadmorská výška: 640 m n.n.
Počet obyvateľov: 22 400 (vidiek), 4 500 (mesto)

San Marino- zástava štátu

San Marino - štátny znak

Enkláva ležiaca na východných svahoch Apenín. San Maríno nie je členom EU, no napriek tomu
používa ako svoju menu euro. S Talianskom vytvorili colnú a menovú úniu. Úradným jazykom je
taliančina, aj napriek tomu, že väčšina obyvateľov rozpráva starším dialektom.
Hlavné mesto rovnomernej republiky leží 23 km západne od Rimini. Pre svoju polohu na Monte
Titano, 745 m n.m., 3 skalné štíty a pre malebnú panorámu je San Marino hojne navštevované
turistami, najmä hosťami s jadranských pobrežných miest.
Dejiny
-podľa legendy založené kamenárom Marinusom, z dalmatínskoho pobrežia, ušiel pred
prenasledovaním kresťanov za cisára Diokleciána
-terajšia republika vznikla z kláštora, o ktorom je zmienka z r. 885
-1263, prijatá ústava, platná dodnes
-1631- republiku uznal pápež Urban IV.
-1862-pod ochranou Talianska, ale nezávislá
Zákonodarnú moc má 60 členov Veľkej rady, výkonnú moc má v rukách 10 poslancov Štátneho
kongresu a 2 kapitáni regenti. Pri slávnostnom preberaní úradu (1.4. a 1.10.) možno vidieť
stredoveké kostýmy.
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Mesto San Marino
- Staré mesto je obkolesené hradbami, na juhozápade je Porta Francesco (15.st)
- kostol San Francesco (14.st.), vnútri hradieb, je v ňom obrazáreň, hodnotné maľby, pri ňom
Garibaldiho pamätník
- Piazza della Liberta, hlavné námestie, socha slobody San Marina, na ňom Palazzo de Governo
(zal. 1884 v neogotickom slohu, nádherné interiéry, dvorana Veľkej rady, audienčná a volebná
sieň, obrazy), nádherný výhľad zo strechy paláca
- Basilica di San Marino, pri námestí Piazza della Liberta (1836, neoklasicizmus) bohato zdobený
interiér, v hlavnom oltári uložené kosti svätca
Severozápadne od Piazza della Liberta je stanica visutej lanovky, vedie k Borgo Maggiore, tu sú 3
múzeá (zbrane, filatelia a numizmatika, Garibaldiho múzeum)
Od Baziliky San Marino vedie cesta k 3 pevnostiam Rocche, tie korunujú 3 končiare vrchu Monte
Titano:
-Rocca (11.st., dejiny hradu)
-Fratta (13.st., múzeum zbraní., pekný výhľad, 745 m n.m.)
-Montale (13. st. na úpätí park a spoločenské centrum)

San Marino

Cinquale
Leží na pobreží Ligúrskeho mora, na južnej strane Apuánskych Álp. Známe pobrežné rekreačné
stredisko, dlhé pláže vybavené s modernými zariadeniami, hotelové komplexy. Poskytuje
možnosti na oddych, turistický prístav pre malé člny, termálne kúpele.
V Cinquale (Massa) je dobre vybavené malé letisko, poskytuje vyhliadkové lety pre turistov
a návštevu leteckej školy.
V lete je veľkou atrakciou lunapark, poskytujúci rôzne atrakcie.
Okolie - cca 10 km Carrara, okolie mesta známe mramorovými lomami, ktorých je tu asi 400, v nich
nachádza prácu väčšina obyvateľstva. Mramor sa tu lámal už za rímskych čias a svetovú slávu mu získal
Michelangelo, ktorý ho použil na mnohé svoje sochy. Pozoruhodné sú sochárske dielne.
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Cca 20 km Viarregio - prímorské kúpele. Vďaka svojej pláži s jemným pieskom patria
k najvýznamnejším kúpeľným mestám talianskeho západného pobrežia. Pre mesto je
charakteristická sieť rovných, pravouhlo sa pretínajúcich ulíc. Najstaršou budovou je Torre
Matilda, postavená v r. 1541 ako obranné opevnenie, na obranu proti korzárom. Aktívne
priemyselné a výrobné centrum, známa výroba lodí, záhradníctvo
Viareggio je centrom karnevalov
s vyzdobenými povozmi.

(od r. 1873), pestré sprievody, tisíce masiek spolu

Cinquale

Florencia
50 m n.m., na rieke Arno (resp. na sútoku riek Arno a Mugnone). Hlavné mesto regiónu
Toskánsko. 500.000 obyv. (skoro ako Bratislava). Nepatrí medzi najv. tal. mestá, ale rozhodne
patrí medzi najmalebnejšie a historicky najvýznamnejšie mestá nielen Talianska, ale celej Európy.
F. založili Etruskovia. V r. 59 sa stala súčasťou Rímskej ríše a dostala názov Colonia Florentis
(„kvitnúca osada“) – asi podľa množstva kvetov. Niekdajšia rímska osada v tvare obdĺžnika
s obvodom 1800 m tvorí historické centrum dnešnej F s jeho pravouhlo sa pretínajúcimi ulicami.
Dve hlavné ulice sa pretínali na centrálnom námestí (Piazza della Republica) a viedli k 4
mestským bránam v hradbách. Mesto sa v rím. časoch rýchlo rozrastalo, čoskoro predstihlo
neďaleké (staršie) Arezzo a stalo sa najvýzn. mestom severnej Etrúrie. Po nástupe kresťanstva,
v časoch vpádov barbarov a agónie RR (5. a 6.st.) boli spevnené mestské hradby, pričom ako
stavebný materiál boli použité búraniská antických stavieb, predovšetkým divadla. Hradby však
napriek tomu nemali žiadne gigantické rozmery a zodpovedali celkovému úpadku mesta, ktoré
malo vtedy len necelých 1 000 obyvateľov. Napriek poklesu významu boli v tomto čase položené
základy viacerých súčasných cirkevných stavieb. Vtedy bolo postavené aj Baptistérium, aj keď
samozrejme nie v súčasnej podobe. V karolínskej dobe (8.st.) sa F. stala súčasťou Svätej rímskej
ríše. Koncom 9. st. boli znovu spevňované hradby – tentoraz kvôli obave z invázie Maďarov.
Nové hradby už zahŕňali nielen pôvodnú rímsku osadu, ale aj niektoré predmestia.
Význam mesta vzrástol na prelome 10. a 11.st. V r. 1055 sa vo F. konal koncil, ktorého sa okrem
pápeža Viktora II. a 120 biskupov zúčastnil aj cisár Henrich III. V druhej polovici 11. stor. boli
prestavané viaceré cirkevné stavby, o.i. San Lorenzo a tiež Baptistérium, kt. dostalo dnešný tvar,
založený na pôdoryse 8-uholnika s 3 vchodmi a polkruhovou apsidou.
V r. 1183 sa F. oficiálne stáva slobodným mestom. Rozhodujúcou politickou silou sú profesijné
cechy, ktorých predstavitelia sa stávajú členmi mestskej rady („Signoria“). Začiatkom 15. st.
získava dominantné postavenie v rámci Signorie bankárska rodina Medici. Zakladateľom ich
slávy bol v r. 1434 Cosimo, na neho nadviazal jeho nástupca Lorenzo Il Magnifico
(=„Veľkolepý“). Moc Mediciovcov bola niekoľkokrát prerušená (1494-1512, 1527-30) –
najbrutálnejšie koncom 15.st. pri povstaní, ktoré viedol fanatický asketický kazateľ Girolamo
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Savonarola. Z kazateľne dómu burácali jeho kázne proti svetským radovánkam, a tiež proti
umeniu, ktoré považoval za zhmotnenie zhýralosti. V r.1497 zorganizoval Savonarola na námestí
Piazza della Signoria „vatru márnivosti“, na ktorej boli spálené parochne, masky, hudobné
nástroje a umelecké diela. Nakoniec však vzbúrenci vypovedali Savonarolovi poslušnosť, vydali
ho pápežovi a ten ho dal r.1498 upáliť na tom istom námestí. V r.1737 rod Medici vymiera.
Zástupcovia najvýzn. eur. krajín sa stretli vo Viedni a rozhodli, že na uprázdnený trón
toskánskeho veľkovojvodu zasadne František Lotrinský (manžel MT). Rod hab.- lotrinský tu
potom vládol až do r.1860, keď sa celé Toskánsko pripojilo k zjednocujúcemu sa Taliansku a F.
sa stala dokonca nakrátko hl. mestom Tal. (1864-71). F. zázrakom prežila bez vážnejšieho
poškodenia 2. svetovú vojnu. Nemci síce pri svojom ústupe vyhodili do vzduchu mosty cez Arno,
ale na Ponte Vecchio si netrúfli. Tak sa stalo, že najv. škody v histórii F. napáchala katastrofálna
povodeň v r. 1966. Rieka Arno v porovnaní s Dunajom obvykle pôsobí len ako väčší potok, ale po
extrémnych dažďoch medzi 3. a 4 novembrom 1966 (za 24 h napadlo 200 litrov vody na 1 m2)
dosiahla výška hladiny v koryte 11 m a v niektorých uliciach 3 m.
Svoje hviezdne obdobie mala medzi rokmi 1389–1492. V antike bol Rím kultúrnym
a civilizačným centrom, ale od stredoveku až po novovek bola centrom eur. duchovného rozvoja
práve F. Tu vyvieral prameň vytvárania tal. jazyka a literatúry, tu dosiahlo tal. umenie najväčší
rozkvet. V tomto období to vyzeralo tak, akoby tu žil každý, kto čosi znamenal v maliarstve,
architektúre alebo sochárstve. S históriou F. sú spojení napr.:
Dante Alighieri (1265-1321) – vl. menom Durante, autor „Božskej komédie“, zakladateľ
spisovnej taliančiny Vo F. ho r. 1302 odsúdili za spreneveru na smrť (súd bol zrejme
vykonštruovaný), potom až do smrti blúdil po tal. mestách
Giovanni Boccaccio (1313 -1375) – jeho Dekameron sa stal vzorom rozprávačstva vo svetovej
próze, inicioval preklad Homérových diel do latinčiny
Francesco Petrarca (1304-1374) – priekopník humanizmu
Giotto di Bondone (1266-1337) žiak Cimabueho, oslobodil výtvarné umenie od schématizmu.
Vytvoril fresky s výjavmi zo života sv. Františka v bazilike v Assisi, pracoval tiež v Ríme
a Neapoli. V r. 1305 - 1306 namaľoval významnú sériu 38 fresiek v kaplnke Scrovegni/Aréna v
Padove - fresky zobrazujú scény zo života Ježiša Krista a Panny Márie a Posledný súd. Vo F.
vytvoril cyklus biblických scén v Palazzo Bargello a fresky v kaplnkách Bardi a Peruzzi na chóre
St. Croce. V r. 1334 bol vo F. menovaný mestským architektom a poverený stavbou zvonice pri
Dóme. Jej dokončenia sa nedožil, zomrel o 3 roky neskôr. V dejinách umenia je chápaný ako
zakladateľ tradície západného maliarstva. Oslobodil maliarstvo od byzantskej štylizácie, ktorú
nahradil prirodzenosťou, individuálnym výrazom a novým chápaním priestoru. Hovorí sa o ňom,
že „preložil maliarske umenie z gréčtiny do latinčiny“.
Filippo Brunelleschi (1377-1446) - architekt, projektoval budovy s úplne novým zmyslom pre
hmotu, typickým pre klasické obdobie antiky. Nepresadil sa ako sochár (prehral s Ghibertim
v tendri na sever. dvere Baptistéria), preto sa mohol plne venovať architektúre
Donatello (1386-1466) - sochár, oslobodil sochárstvo od gotických vplyvov, vytvoril majstrovské
diela založené na pozorovaní prírody s hlbokými stopami ľudskosti. Jeho bronzová socha Dávida
(1440, dnes v Bargello) je prvou nahou sochou od čias antiky, je to erotický a hravý šibal
(Michelagelov D vznikol o 60 r. neskôr a je chladne dokonalý)
Fra Angelico (1387-1455) – maliar, fresky v San Marco (Florencia)
Tomasso Masaccio (1401-1428) maliar, výrazný zmysel pre farbu a perspektívu. Jeho fresky
v Santa Maria del Carmine (Vyhnanie z raja, Adam a Eva - nahí, bez figových listov – to oslovilo
Michelangela) otvorili umeniu nové obzory
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Lorenzo Ghiberti (1378-1455) zlatník, architekt a sochár, autor dverí na Baptistériu.
Najvýraznejší predstaviteľ gotického sochárstva v T.
Sandro Botticelli (Alessandro di Mariano Filipepi, 1445-1510) - obrazy s cirkevnou aj
antickou tematikou, ale aj ilustrácie k Danteho Božskej komédii.
Giorgio Vasari (1511-1574) - maliar, sochár ale hlavne životopisec
Galileo Galilei (1564-1574), Do r. 1592 pôsobil v rodnej Pise (pokusy s kyvadlom v kopule
dóme, pokusy s gravitáciou na šikmej veži), 1592 – 1610 v Padove. R. 1609 zostrojil ďalekohľad
na skúmanie oblohy, podporil Kopernikovu heliocentrickú teóriu, čím sa dostal do sporu
s cirkvou. V r. 1633 bol odsúdený na doživotie, trest si odpykával vo vidieckom dome pri
Florencii (tu údajne vyslovil „a predsa sa točí“).
Amerigo Vespucci (1454-1512), Florentský obchodník (a možno aj kartograf) ktorý sa asi
zúčastnil na 4 námorných výpravách do Ameriky, o čom napísal dve knihy. Tá prvá sa Nový svet
a ako prvý vyslovil myšlienky, že Amerika je nový svetadiel (a nie India). Táto kniha mimoriadne
očarila nemeckého kartografa Martina Waldsemüllera, ktorý r. 1507 vyhotovil mapu sveta a na
nej prvý krát nakreslil Ameriku ako samostatný svetadiel a hlavne ju nazval AMERIKA.
Niccolo Machiavelli (1469-1527). Diplomat, štátnik, politik, filozof, zakladateľ politickej teórie. V čase
republiky (1494-1512) sekretár vládnucej „Rady desiatich“, veľa cestoval ako diplomat. Od návratu
Mediciovcov k moci (1512) žil v ústraní na vidieckom sídle a venoval sa písaniu. Často nepochopený
filozof ľudskej túžby po moci. V diele Il Principe („Knieža“ alebo „Vladár“) vyjadruje myšlienku, že na
dosiahnutie pozitívneho cieľa je politik/panovník oprávnený klamať a používať násilie.
Carlo Collodi, vl. menom Carlo Lorenzini (1826-1890) - autor detskej knižky o Pinocchiovi
Girolamo Savonarola (1452–1498), Dominikánsky kňaz, cirkevný reformátor a kritik
spoločenských pomerov. Po svojom príchode do F. bol iróniou osudu chránencom Lorenza de
Medici, proti ktorému neskôr zameral všetku svoju činnosť. Žil vo F, kláštore San Marco. Jeho
plamenné kázne vyvolali v r. 1494 ľudové povstanie. Mediciovci boli zvrhnutí, vo F. bola
vyhlásená republika, v ktorej mal dôležité slovo práve S. V r. 1497 zorganizoval Savonarola na
námestí Piazza della Signoria „vatru márnivosti“, na ktorej boli spálené parochne, masky,
hudobné nástroje, zrkadlá, drahé šaty a umelecké diela (o.i. Boticelliho obrazy). Nakoniec však
vzbúrenci vypovedali Savonarolovi poslušnosť. Počas jeho omše 4.5.1497 vypukli výtržnosti,
ktoré sa rýchlo zmenili na otvorenú vzburu proti S. Znovu boli otvorené krčmy a muži na
verejnosti hrali hazardné hry. 13.5.1497 bol exkomunikovaný z cirkvi (pápežovi Alexandrovi VI.
šiel už dlhšie na nervy) a v nasledujúcom roku bol za „proroctvá, buričstvo a náboženský omyl“
odsúdený na smrť, obesený a zároveň upálený na tom istom námestí (Signorie), na ktorom
zorganizoval svoje ohnivé divadlo.
Michelangelo Buonarotti (1475-1564) maliar a sochár. Vyštudoval vo F., r. 1492 odchádza do
Bologne a r. 1496 do Ríma, kde r. 1500 dokončil Pietu. R. 1501 prichádza opäť do F., dostal
objednávku na Dávida. Ide pritom o obnovenú staršiu zákazku z r. 1462, keď mramorový blok
začal opracovávať jeden starší sochár. Michelangelovi dali teda akýsi polotovar, z ktorého
vytvoril symbol oslobodenia spod tyranie zosobňovanej Goliášom. V tom čase stáli pred Palazzo
della Signoria už tri iné sochy Dávida – dve od Donatella a jedna od Verocchia. Vznik ďalšej
obrovskej sochy, ktorú umiestnili na hlavnom námestí, sa stal prejavom politického vzdoru mladej
republiky. Michelangelov Dávid je svojimi rozmermi v histórii sochárstva prelomovou sochou pre
verejné priestranstvá, je znovuzrodením kolosálnych antických sôch. M ho dokončil r. 1504 a
opäť odchádza do Ríma, kde postupne vytvorí náhrobok pre pápeža Júlia II, sochu Mojžiša
a fresku na strope Sixtínske kaplnky. V r. 1512 sa Mediciovci znovu ujali moci vo F. a pápežom
sa stáva Lev X. (Giovanni di Medici). Ten ho poveril stavbou kaplnky Med. v kostole San
Lorenzo: náhrobok Lorenza Medici – alegorické sochy „Súmrak“ a „Svitanie“, náhrobok Giuliana
Medici - sochy „Deň“ a „Noc“. Od 1534 na pozvanie pápeža Klementa VII. natrvalo v Ríme,
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freska „Posledný súd“ na čelnej stene SK. Zomrel v Ríme, ale na základe jeho želania bol po
smrti prevezený a pochovaný vo F. Ako prvý zaviedol zásadu, že každý umelec by mal byť
niečím originálny.
Leonardo da Vinci (1452-1519) maliar, sochár, architekt, hudobník, básnik, konštruktér a vynálezca
Leonardo da Vinci je príkladom tvorivého a všestranného renesančného človeka. Z jeho obrovského
diela sa zachovala len časť, ale aj to stačí, aby sme ho mohli označiť za jedného z najväčších géniov
v histórii ľudstva. Kamkoľvek zameral svoje aktivity, výsledky boli vždy dokonalé a geniálne, napísal
roku 1550 jeho prvý životopisec Giorgio Vasari. Leonardo sa narodil roku 1452 v toskánskom Vinci ako
nemanželský syn notára a vidiečanky. Od mladosti sa uňho prejavovalo mimoriadne nadanie. Roku
1469 – 76 bol stal učňom umelca Andreu Verrocchia vo Florencii. Hovorí sa, že sa venoval nízkemu
maliarskemu remeslu, pretože jeho nemanželský pôvod mu bránil v prístupe k vážnejšiemu povolaniu.
Jeho prvou zachovanou prácou je krehký anjel na Verrocchiovom obraze Kristov krst (1472 – 75, anjel
vľavo dole držiaci šaty a možno aj časť krajiny, Ufizzi). Keď Verrocchio zbadal, že žiak zatienil svojho
učiteľa, zaprisahal sa, že už nevezme štetec do rúk.

Florencia

Ponte Vecchio

Michelangelov Dávid

Florencia

O niekoľko rokov už kniežatá súperili o Leonardove diela. Začiatok Leonardovej tvorby spadá do
čias, keď sa v Taliansku rozvinula olejomaľba a naturalizmus v poňatí, ktorého najväčším
predstaviteľom bol on sám. Je dôležité ísť priamo do prírody, napísal, a nie kopírovať iných
maliarov. Jedným z jeho prvých datovaných diel je kresba Toskánska krajina (1474). Vrchol jeho
umenia v tom čase predstavoval nedokončený obraz Klaňanie Troch kráľov - objednávku naň
prijal roku 1481. Od r. 1482 žil osemnásť rokov v Miláne pod ochranou vojvodu Ludovica
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Sforzu, ktorého dvor patril k najskvostnejším v Európe. Leonardo preňho navrhol veľkolepú
jazdeckú sochu na počesť vojvodovho otca. Od projektu sa upustilo, lebo kov bol potrebný na
výrobu zbraní, ale kresby k pomníku sa zachovali - napokon Leonardo sám bol vynikajúci jazdec.
Stal sa dvorným umelcom, ktorý vymýšľal veľkolepé zábavy, ako bola Hra planét roku 1490 (išlo
o tzv. maškarádu, pôvodne výpravnú nemohru, v ktorej sa neskôr objavili dialógy a spev). Jeho
majstrovským dielom v Miláne je freska „Posledná večera“. Namaľoval ju na stenu refektára
kláštor Santa Maria delle Grazie v rokoch 1495-1498. Na tejto maľbe uplatnil nové poňatie
perspektívy s pôsobivým zobrazením postáv Krista a jeho žiakov. V r. 1499 sú Sforzovci vyhnaní
z Milána a L odchádza nakrátko do Benátok, následne žije vo Flo. (1500-1507), Miláne (150713), Ríme (1513-14) a od 1516 až do svojej smrti vo Francúzsku. Od kráľa Ľudovíta XII. dostal
rentu a zámok v blízkosti Amboise, kde roku 1519 vo veku 67 rokov zomrel. Z jeho súkromného
života poznáme iba nepatrný zlomok. Vieme, že bol ľavák, že sa neoženil a predpokladá sa, že bol
homosexuál. Adoptoval si chlapca menom Giacomo, prezývaného Salai, ktorý mal anjelský zjav a
diabolské sklony. Zachovalo sa veľké množstvo Leonardových kresieb, ale len zopár jeho malieb.

STAVBY VO FLORENCII
Duomo / Santa Maria del Fiore (Chrám Panny Márie Kvetnej) – katedrála pomenovaná podľa
ľalie v mestskom znaku. Dispozícia je typická pre tal. gotiku. Stavba zahájená r. 1296 (Giotto),
vysvätené r. 1436. Na stavbe sa vystriedali architekti zvučných mien: Arnolfo di Cambio, Talenti
a Brunelleschi. Svojou dĺžkou (vonkajšia 169 m, vnútorná 153 m) je florentský dóm 4. najv.
kresťanským chrámom na svete (1. S.Pietro v Ríme, ....). Šírka lode 38 m, kapacita 25.000 ľudí.
Architektonicky najzaujímavejšia je kupola. Autor Filippo Brunelleschi, ktorý vo veku 41 rokov
(r.1418) zvíťazil v súťaži na prestavbu dómu a vo finále súťaže oplatil Ghibertimu prehru zo
súťaže z r. 1401 na dvere Baptistéria. Navrhol geniálnu ale riskantnú konštrukciu. Na obrovskú,
pôvodne gotickú stavbu, chcel postaviť obrovskú kopulu so základňou s priemerom 45,5 m. Jeho
myšlienka mnohých porotcov vyľakala a jej technickému riešeniu neverili. Mala byť prvou
kupolou (a do 20. st. bola aj jedinou), kt. svojimi rozmermi prekonala rímsky Panteón – ten bol aj
pre B. hlavnou inšpiráciou. Porotcovia navyše vedeli, že r.1346 sa zrútila podobná klenba
v chráme Hagia Sofia v Konštantínopole. Aj projekty ostatných účastníkov konkurzu obsahovali
technické problémy, porota to riskla o vybrala B. návrh. B. si počas celej stavby veril, priebežne
vznikajúce realizačné problémy operatívne riešil a traduje sa, že počas stavby býval v domčeku
priamo pod kopulou, aby demonštroval jej bezpečnosť. Geniálnosť stavby spočíva v dvojitom
plášti: nižšom vnútornom a strmom vysokom vonkajšom. Vonkajší plášť tvorí podporu
vnútorného a zabraňuje, aby sa roztiahol do strán. Kopula: výška 91 m, hmotnosť 25.000 ton,
dokončená r.1434. Dodatočne, až po B. smrti, bola zvýšená na 114 m nadstavbou lucerny. Vo
výške 107 m je umiestnená vyhliadková terasa (vedie na ňu 463 schodov). V kopule freska
„Posledný súd“ (Vasari).
Kopulu v r.1913 kedy ju prekonala Jahrhundertshalle v Breslau/Wroclaw (ф 65 m).
Interiér dómu pôsobí netradične stroho. Sú v ňom:
- nenápadný oltár (Bandinelli) s jednoduchým krížom
- vitráže (1434 –55, Donatello, Andrea del Castagno, Paolo Ucello)
- pod podlahou zvyšky starokresť. chrámu Sta Reparata (4-5.st.), zboreného pri stavbe dómu,
- v krypte pod dómom pochovaný Brunelleschi
- hrobky, 2 pápeži: Štefan X (1058) a Mikuláš II (1061)
- pôvodne Michelangelo: „Snímanie z kríža“ (1550 – dnes v Múzeu Opera del Duomo)
- Porta della Mandorla (= mandľa): Nanni di Banco, cca 1410, zvonka na severnej strane
Dóm dlho nemal priečelie. V 16. st. bolo strhnuté pôvodné (ale nedokončené) di Cambiovo
priečelie a stavba zostala takmer 300 rokov bez portálu. Až r.1887 bolo dokončené dnešné
priečelie (podľa návrhu Emilia de Fabris), prispôsobené vzhľadu ostatných častí dómu, zvonice
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a Baptistéria, použité rovnaké prvky, pracovné postupy a druhy mramoru (biely/Cararra,
zelený/Prato a ružový/Marema).
Campanilla – ako vztýčený prst pri Dóme, stavba zahájená r. 1334 podľa projektu Giotta.
Osobne na nej pracoval 3 roky, r.1337 však zomrel. V stavbe pokračoval Andrea Pisano – ale
†1348, dokončil Francesco Talenti r.1359, teda 22 rokov po Giottovej smrti. Veža má pôdorys
štvorca (strana 14m ), výšku 84 m, obložená rôznofarebnými obdĺžnikmi a kosodĺžnikmi z
viacerých druhov špeciálne vybraného mramoru. Z pohľadu vývoja architektúry ničím nová ani
prelomová, jej kúzlo spočíva vo výborne vypočítaných proporciách celej stavby ako aj
jednotlivých pásov, ktoré jej hmotu členia. Okná sa smerom nahor zväčšujú a v jednotl. radoch
ich je menej. Po 414 schodoch sa dá vystúpiť na vyhliadkovú plošinu.
Museo del Duomo
- Michelangelo: Pieta (pôvodne v Dóme)
- Michelangelo: Snímanie z kríža
- originály dverí z Baptistéria
- Mária Magdaléna (Donatello)
Baptistérium – 8 boká stavba, vnútor. priemer 25 m, zasvätená J. Krstiteľovi, jej pôvod nie je
známy. V stredoveku sa verilo, že ide o pôvodne pohanský chrám zasvätený bohovi vojny
Marsovi. V jeho základoch sa našli mince z obdobia cisára Honoriusa (384-423). Dnes sa
usudzuje, že vznikla na prelome 4/5 st. mimo vtedajších hradieb. Dnešnú podobu dostala v 11.12.st. V r. 1128 zakrytá pyramídovou strieškou, r. 1174 zvýšená o 8-bokú lucernu. Na zač. 13.st.
pribudla na záp. strane obdĺžniková tribúna. Zvonku obložená bielym a zeleným mramorom.
V interiéri hrobka pápeža Jána XXIII. (Donatello a Michelozzo), kt. bol zosadený kostnickým
koncilom. Nádherný mozaikový strop z 13.st. Na jednej z fresiek je najstarší dochovaný pohľad
na F. (1342). Tri brány (východná bola vždy tá aktuálne najlepšia: do 1424 Pisano, do 1452
Ghiberti):
Južná (1330-36, Andrea Pisano): spolu 28 panelov (2x12), príbehy zo života Jána Krstiteľa,
alegórie Cností. Je to ešte gotika!
Severná (1403-24, Lorenzo Ghiberti): 28 panelov, 20 výjavov zo života Krista + evanjelisti
a cirkev. otcovia. Na ich výrobu vypísalo mesto v r.1401 verejnú súťaž, zúčastnilo sa 7
uchádzačov. Všetci mali rovnakú úlohu: vyhotoviť 1 panel s motívom „Obetovanie Izáka“.
Rýchlo sa ukázalo, že favoritmi sú 23ročný Brunelleschi a 20 ročný Ghiberti. Ghiberti, hoci bol
mladší, postupoval pomaly a detaily postupne zdokonaľoval. Brunelleschi pracoval rýchlo, bez
zmien a dôkladného premýšľania. Návrh LG bol zastaraný/gotický, a preto viac oslovil porotu.
Keď porota vyhlásila za víťazov oboch, urazený B odmietol spoluprácu s G a odišiel do Ríma
študovať zrúcaniny antických stavieb. Ich súťažné návrhy sú vystavené v Bargello. Na
vyhotovenie dverí podpísalo mesto s Ghibertim zmluvu, podľa ktorej mal ročne vyrobiť
minimálne 3 panely. Mohol mať pomocníkov (o.i. Donatello), ale tváre, vlasy a stromy musel
vyhotoviť osobne. Trvalo im to 20 rokov. Štruktúrou sú podobné dverám od Pisana (28 panelov
s polygonálnou gotickou obrubou), ale levie hlavy nahradil hlavami prorokov). Malá hlava
v strede ľavého krídla dverí je autoportrét LG. Niektoré panely už vykazujú renesančné črty.
Východná (1425 –52, Lorenzo Ghiberti, „Rajská brána“): 10 panelov s veľkými
scénami/výjavmi zo Starého Zákona: od stvorenia Adama (vľavo hore) po stretnutie Šalamúna
s kráľovnou zo Sáby (vpravo dole). Po dokončení prvých dverí dostal LG (už bez tendra)
objednávku aj na tieto dvere (pôvodne to mali byť severné dvere). LG bol na vrchole svojej
kariéry. Hoci aj tu mu pri práci pomáhali ďalší umelci a remeselníci (vtedy to bolo bežné),
pracoval na nich 27 rokov (do r.1452). Počas práce úplne zmenil kompozíciu: rozdelil dvere na
veľké panely, každý výjav má vlastnú perspektívu krajiny a je pozlátená. Michelangelo bol ňou
nadšený a nazval ju Porta del Paradiso (Rajská brána). Len kópia, originál je v Museum Opera del
Duomo.
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Loggia del Bigallo (1352-1358) – nárožná gotická lóža na námestí pred Dómom
Santa Croce / kostol Svätého Kríža – františkáni, stavba zahájená 1299 (Arnolfo di Cambio gotika!!), vysvätené 1447, 2. najväčší kostol vo F. a najv. františk. kostol na svete. Fr. boli
žobravý rád, preto vnútorný priestor je jednoduchý, hladké steny bez ozdôb. Čím mladšie, tým
vyčačkanejšie (fasáda: 19.st.) – frant. sa postupne odkláňali od učenia sv. Františka
Na priečelí 3 štíty (19.st., Niccolo Matas), v prostrednom tympanóne motív Dávidovej hviezdy
(pre kresťanský kostol netypické). Aj kampanila je z 19.st. (pôvodná sa zrútila v 16. st.). Na ľavej
vonkajšej strane kostola arkáda s hrobkou (Francesco dei Pazzi, 14.st.). Napravo od kostola
kláštorné dvory s kaplnkou Pazziovcov (Cappella Pazzi, autor Brunelleschi – elegantný prázdny
priestor) a kláštorným múzeom (dielo Lorenza Ghibertiho).
Na vnútornej strane priečelia zaznamenaná výška vody pri povodni r.1966.
V podlahe kostola stredoveké náhrobné kamene (276 ks), hl. v transepte (= priečna loď).
Hlavný oltár: obrazy Madony a svätcov (Guerini), nad oltárom Kristus na kríži (Giottova škola)
Dve kaplnky na chóre (Bardi a Peruzzi) vyzdobil Giotto
Pravá bočná loď: rôzne sochy + okná zo 14.st. + hroby:
- hrob Michelangelo (napísaný ako Bonaroti) (1579, Vasari) s bustou podľa posmrtnej masky
a 3 sochami symbolizujúcimi Maliarstvo, Sochárstvo a Architektúru, na stene iluzívna freska
- kenotaf Niccolo Macchiavelli (1787, Spinazzi)
- básnik Vittorio Alfieri (1810, Canova)
- kenotaf Dante Alighieri, pochovaný v Ravenne (1829, Ricci)
- Lorenzo Ghiberti (v podlahe)
- Gioacchino Rossini (1866)
- Cappella Castellani (freska, Agnolo Cambi, 1385; súčasť oltára „Ukrižovanie“, Guerini, 1386)
- Cappella Bartoncelli: gotická rodinná tomba, fresky „Zo života P. Márie“ (1490, Mainardi), na
oltári polyptych „Korunovanie PM“ (Giotto)
Sakristia / Cappella Riniccini - fresky zo života PM a M. Magdalény (da Milano)
Sakristia / Cappella Medici (Michelozzo) - basreliéf (Donatello)
Ľavá bočná loď – hrobka G. Galilei (oproti Michelangelovi)
Ľavá priečna loď: plastika „Ukrižovaný“ (1435, Donatello) – Brunelleschi o tom: „Zavesil tam
sedliaka z nejakej dediny pri F.“ Jeho odpoveď je v SM Novella
Pravá priečna loď: Cappella Bardi: „Život sv. Františka“, Capella Peruzzi: „Život sv. Jána
Krstiteľa a J.Evanjelistu (obidve Giotto)
Cappella Baroncelli: „Zvestovanie pastierom“ (1338, Taddeo Gaddi, 1. nočný výjav v záp, kultúre
San Lorenzo
Najstarší kostol vo F., vysvätil sv. Ambróz r.393. V 11.st. prestavaný v románskom slohu. Dnešná
podoba od prestavby r.1423 (Brunelleschi) ako starokresťanská stĺpová bazilika. Po smrti B.
vrátane kopule podľa pôv. plánov dokončil Manetti (1469). Priečelie navrhol Michelangelo, ale
nebolo realizované (dodnes bez mramor. obloženia). Vnútorná stena priečelia: Michelangelo.
Interiér: dva bronzové pulpity (kazateľne) a cantoria (spevácky chór) od Donatella
Na konci ľavej bočnej lode veľká freska „Umučenie sv. Vavrinca (1565, Bronzino)
Krížová chodba: prístupná len krátko predpoludním a popoludní
Stará sakristia/Sacrestia Vecchia (1420-28, Brunelleschi) na konci ľavej priečnej lode, jedna
z najstarších renesančných architektúr (štvorcový pôdorys a na ňom kopula), plastiky (Donatello),
v klenbe apsidy zaujímavá freska (personifikácie súhvezdí)..
Krížová chodba s dvojitou stĺpovou sieňou (vľavo od kostola). V sev. záp. rohu chodby schody do
knižnice (Biblioteca Mediceo-Laurenziana)
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Hrobky rodiny Medici / Cappella Medicae samostatným vchod za kostolom cez zapustené
prízemie (Buontalenti, vystavená klenotnica). Hrobky rodiny Lorena (Tomba di Lorena), ale
hlavne hrobka Cosima I. (Medici) a Donatella. Z dvorany nahor → Kniežacia kaplnka/Capella
dei Principi: jej stavba trvala od r.1602 až do 18.st., 8hranný pôdorys, tmavý interiér; podlaha
dláždená mramorom, barokové ornamenty. Nad podmurovkou 16 erbov toskánskych miest a 6
sarkofágov príslušníkov rodiny Medici (Cosimo I. - Pater Patriae, Cosimo II., Cosimo III.,
Francesco I., Ferdinand I. a Ferdinand II.). Chodbou do → Nová sakristia (Sacrestia Nuova, dal
postaviť pápež Lev X. - Medici): dekorácie od Brunelleschiho a Michelangela, hrobky ďalších
členov rodu Medici (Lorenzo Il Magnifico a Giuliano). Nad prvou z nich alegórie „Súmrak“ a
„Svitanie“, nad druhou „Deň“ a „Noc“ - všetko od Michelangela. Je tam aj 3. hrob s 3 sochami
(údajne tiež Michelangelo). Za oltárom na stenách slabo viditeľné nákresy schované pod sklom –
vraj plány fresiek od Michelangela, kt. neboli nikdy realizované.
Orsanmichele – atypická mohutná 3-podlažná chrámová stavba (Via dei Calzaiuoli = ulica
Pančuchárov). Pôvodne (1291) obilná burza, od 1337 premenená na kostol. Tabernákulum
(Andrea Orcagno). Na vonkajšej fasáde sochy (Verocchio, Ghiberti, Donatello) – netypická vec.
Socha sv. Jána Krstiteľa (1414, Ghiberti) = 1. renesančná socha (bronz, životná veľkosť, na stene
od Via dei Calzaiuoli)
San Marco – kostol prestavaný v 15.st. pre dominikánov. Výborný kláštor, množstvo obrazov a
fresiek. Tu pôsobil Savonarola – jeho cela s výstavkou o ňom.
Piazza SM Novella – Loggia di San Paolo (1489-96) a 2 obelisky (okolo nich preteky na
dvojkolesových vozíkoch „Palio dei Cocchi“, od r.1563 vždy 23.júna na sviatok sv. Jána Krstiteľa
= patrón F.)
Santa Maria Novella – dominikánska gotická bazilika, stavba zahájená r.1246, lode ukončené
koncom 13.st., druhá pol. 14.st dokončená zvonica a sakristia. Aj dominikáni (podobne ako
františkáni) boli žobravý rád, stavba ešte strohejšia ako Sta Croce. Mramorová inkrustovaná
fasáda z 1470, na nej heraldické znaky rodiny Rucealli, ktorá ju objednala a zaplatila. Interiér:
-

hroby, napr. Leonardo Danti (Ghiberti)
Ružencová Madona (Vasari)
fresky na chóre (Domenico Ghirlandaio)
zvyšky fresiek z 13.st., v postranných kaplnkách
freska „Trojica“ (Masaccio, vyzerá ako „Ukrižovanie“)
“Ukrižovaný“ (1410-26, Brunelleschi – odpoveď na „Sedliaka na kríži“ od Donatella v Sta
Croce)
- Botticelli: portrét muža v červenej čiapke s medailou (je to v Uffizi)
- vľavo od kostola kláštor Chiostro Verde
- krížová chodba s kapitulnou sieňou (cca 1355),

kostol Ognissanti – pôvodne 13. st. barokovo obnovený 16./17.st (jedna z najstarších barok.
stavieb, prvý barok vo F.). Iluzívna freska na strope, malé fresky Botticelli (sv. Augustín)
a Ghirlandaio (Sv. Hieroným) na ľavej a pravej stene. Pochovaný Botticelli (PPL, kaplnka
vpravo, na podlahe vľavo vpredu kruh Φ cca 90 cm, na ňom v kruhu jeho pôvodné priezvisko
„Filipepi“)
Uffizi
Dvojkrídla budova je na strane námestia Signorie otvorená, na strane od nábrežia Arna sú obe
krídla spojené priechodmi v 1. a 2. poschodí. Na prízemí nádvoria arkády s výklenkami pre sochy
významných mužov F. a Toskánska. Na 2. poschodí okrem galérie aj archív, uchovávajúci
originály mestských listín. Na prízemí zvyšky kostola San Pietro Scheraggio s freskami (Andrea
del Castagno).
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Jedna z najvýznamnejších svetových galérii. Budovu postavil v r. 1560-80 Giorgio Vasari na
objednávku rodiny Medici; povodne mala slúžiť ako administratívna budova a súd (uffizia =
úrad), ale časť budovy bola už od začiatku využívaná na uloženie zbierok rodiny M. V r.1743
zomrela posledná Medici (Anna Maria Lodovica) a zbierku odkázala mestu.
- Verocchio (& Leonardo): „Kristov krst“ (na Verocchiovom obraze najstarší výtvarný výtvor
Leonarda 1472-75, Leonardo namaľoval anjela vľavo dole držiaceho šaty a možno aj časť
krajiny
- Leonardo: „Klaňanie troch kráľov“ najstarší dochovaný kompletný Leonardov obraz
- Leonardo: „Zvestovanie“ (1472/75, tempera na dreve, 98 x 217cm)
- Michelangelo: „Svätá rodina“ (v originálnom kruhovom ráme navrhnutom Michelangelom)
- Botticelli: „Primavera/Jar“ (1482, tempera na dreve, 203 x 314cm)
- Botticelli: „Zrodenie Venuše“ (1485, tempera na plátne, 172 x 278cm)
- Botticelli: „Zjavenie“ (1490, tempera na dreve, 150 x 156 cm)
- Rembrandt: 3 portréty, z toho 2 autoportréty: ako mladík aj ako starec
- Caravaggio: Bacchus
- El Greco: Sv. Ján Evanjelista so sv. Františkom
- Goya: portrét Maria Teresa de Vallabriga
- v „nemeckej“ miestnosti oproti sebe „Adam & Eva“ od Cranacha a Dürrera
- Dürrer (6 ks), Lucas Cranach (6), Canaletto (2), Rubens (3), Raffael (4: Madona + 3 portréty)
Spolu 45 miestností, 1.700 obrazov, 300 sôch, 46 tapisérií. Treba 5 hodín ak na každý obraz
venujeme 10 sekúnd. Uffizi však vlastní 4.800 diel, zvyšok v depozitoch alebo zapožičané iným
múzeám.
Vasariho chodba - krytá chodba spájajúca Uffizi a Pitti. Postavil ju Vasari r.1564 pre
veľkovojvodu Františka I., kt. ňou chodil do/z práce. Po strechách obchodov na Ponte Vecchio
prechádza na druhý breh rieky, tam prechádza o.i. kostolom Sta Felicita a cez záhrady Boboli
vchádza do apartmánov v Pitti. Zreštaurované, teoreticky sa dá navštíviť. Je tam zbierka
autoportrétov rôznych maliarov založená v 17. st. a následne dopĺňaná (del Sarto, Rubens, Corot,
Ingres, Delacroix, Ensor ...)
Umelecká akadémia /Galleria dell´Academia, Via Ricasoli č.52
– Michelangelo: originál Dávida + v koridore smerom k Dávidovi 6 výborných nedokončených
sôch (4x Otrok, Sv. Matúš, Pieta – ukážky, že socha je ukrytá v kameni, sochár ju musí len
nájsť)
– Leonardo: Vitruviánsky človek (slávna grafika, muž s rozpaženými rukami)
– Botticelli: PM s JK, Jánom Krstiteľom a dvomi anjelmi
– nevynechať horné poschodie (plno „Bojnických oltárov“)
Piazza Signoria (námestie Signorie) – jedno z najkrajších tal. námestí. Založené v 13.-14. st. na
mieste po zbúraných domoch, patriacich rodinám významných florentských ghibellinov
(prívrženci cisára v spore s pápežom/guelfovia). Bolo to najdôležitejšie námestie F, zohrávalo
úlohu rímskeho Fóra. Na tomto námestí zorganizoval Savonarola r. 1497 „Vatru márnivosti“ a na
tomto námestí bol aj o rok neskôr upálený. Kruh v dlažbe v strede námestia (pred Neptúnovou
fontánou): miesto, kde bol 23.5.1498 upálený. Naproti Loggia dei Lanzi stoja dve súsošia:
Neptúnova fontána (Ammannati), jazdecká socha Cosima I. Medici, veľkovojvodu toskánskeho
(Giambologni). Na podstavci basreliéfy zobrazujúce Cosimovo menovanie veľkovojvodom.
Námestiu dominujú mu 2 budovy: Palazzo Vecchio a Loggia dei Lanzi.
Palazzo Vecchio (Starý palác), Radnica, pôvodná stavba z konca 13. st., veľký kompaktný blok
(takmer hrad) s 3 poschodiami, združené oblúkové okná, cimburie. V r.1310 dostavaná štíhla veža
(94 m). Na fasáde, v lunetách pod oblúkmi ochodze fresky s 20 vedutami a mestskými znakmi
Rakúska, Čiech, Uhorska a Tirolska (aj Posonium!!). Hodiny v spodnej časti veže z r. 1667. Na
schodisku pred palácom kópia „Lev s florentskou ľaliou“ zvaný "Il Marzocco" (od Donatella), na
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žulovom podstavci „Judita zabíjajúca Holoferna“ (tiež Donatello). Palác sa pôvodne volal
„Palazzo Priori“ al. „Palazzo della Signoria“. V r. 1540-50 tu býval Cosimo I. (najvýznamnejší M,
jeho jazdecká socha vľavo pred palácom). Keď bol povýšený na veľkovojvodu, kúpil Pitti
a presťahoval sa tam. Pitti sa potom volal „Palazzo Nuovo“ a tento začali volať „P. Vecchio“.
Pred palácom dobrá kópia Dávida. Vpravo pred vchodom do paláca monumentálne súsošie
Herkules a Cacus (Cacus = rímsky mýtický obor, chrliaci plamene; autor Baccio Bandinelli).
Prvé nádvorie /Cortile de Michelozzo)
- po obvode stĺpy s pozlátenou štukatúrou,
- v podlubí Vasariho fresky predstavujúce rakúske mestá (o.i. Posonium, Praha, Gratz),
- v prostriedku Fontana del Genietto (Verocchio, kópia, originál na 2. poschodí).
Interiér
- Sála 500 (Salone dei Cinquecento) + pracovňa Franceska I. Medici: obidve Vasari. V Sále 500
súsošie „Víťazstvo cnosti nad neresťou“ (Michelangelo)
- za Salone dei Cinquecento reprepriestory (Quartieri Monumentali).
- Sála Leva X. (Sala di Leone X.) v súčasnosti sídlo starostu mesta a mestskej správy
- Sála Klementa VII. (Sala di Clemente VII.) v nej slávna freska Obliehanie Florencie (Assedio
di Firenze), detailný pohľad na mesto v 17. st
Arkáda Signorie (Loggia della Signoria/dei Lanzi, 1376-1382)
= Loggia dell' Orcagna (podľa svojho domnelého tvorcu)
= Loggia dei Lanzi (podľa „Lancknechti = švajčiarska osobná garda Cosima I.)
Postavené koncom 14. st. (Boncio di Cione + Simone Talenti) ako tribúna pre verejné
zhromaždenia. Má krížové gotické klenby, ešte to nie je renesancia!. Dnes voľne prístupná
otvorená galéria:
- pri schodoch 2 levy: ľavý je nový, pravý čiastočne antický (2. st. n.l.)
- Perseus s hlavou Medúzy (Cellini, bronz),
- Únos Sabiniek (Giambologni, mramor),
- Boj Herkula s Kentaurom Nessom (Giambologni),
- Únos Polyxeny (Fedi),
- Menelaos s Patroklovym telom (kópia gréc. originálu)
- pozdĺž zadnej steny 6 originálnych rímskych sôch žien (2. st. n.l.)
Na pravej vnútornej stene doska s nápisom informujúcim o zrušení florentského kalendára (podľa
neho začínal rok 25. marca).
Bargello postavené 1254-1346, reštaurované 1865. Pôvodne palác „veliteľa ľudu“, neskôr
veliteľa polície, od 1574 do 1857 väzenie, od 1865 múzeum - hlavne sochy: Michelangelo (4):
Bacchus, Brutus, Dávid-Appolón a reliéf Madona s dieťaťom; ďalej Dávid od Donatella aj
Verocchia, bronzy Celliniho. Originály súťažných návrhov od Brunelleschiho a Ghibertiho na
dvere Baptistéria.
Giotto: Portrét Danteho, Bernini: „Constanza Buonarelli“ (busta) – Berniniho milenka a manželka
jeho pomocníka, spával s ňou aj Berniniho brat Luigi, GLB zo žiarlivosti brata takmer zabil, na
Constanzu poslal svojho sluhu a ten jej dorezal tvár; bola z toho aféra – GLB mal dobré vzťahy
s pápežom tak dostal len pokutu za výtržnosť (brata Luigiho sa pokúsil zabiť priamo), Constanza
sa dostala do väzenia (za cudzoložstvo) a sluha tiež. Pápež donútil GLB oženiť sa a usadiť sa,
manželka bustu nechcela mať doma – kúpili ju Mediciovci
Palazzo Medici - Riccardi (1444-52, Michelozzo, v 17./18.st. rozšírené). Dal postaviť Cosimo I.
Medici, M-ci odtiaľto vládli do r.1558, keď získali palác Pitti, prestavali ho a nasťahovali sa tam.
Cosimo I. býval v r. 1540-50 v Palazzo Vecchio. Na prízemí bolo pôvodne podlubie, neskôr
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zamurované. Autorom okien je sám Michelangelo. V 17. st. kúpila palác rodina Riccardi,
vykonané stavebné úpravy. V interiéri súkromná kaplnka (Michelozzo) so slávnou freskou
„Sprievod 3 kráľov do Betlehema“ (cca 1460, Gozzoli), na kt. možno spoznať portréty
významných osobností Fl. Dvor (Cortile) so stĺporadím a sgrafitovou výzdobou. Múzeum rodiny
Medici (bývali tu do r.1537)
Pravzor vznešeného panského mestského sídla renesancie, bezohľadné voči okolitej stredovekej
architektúre. Obdobie, keď sa šľachta začína sťahovať do miest, definitívne vytláča „dom – vežu“.
Paláce majú obvykle arkádové nádvorie, v jeho strede studňu. Fasáda obvykle z kameňa
ukladaného do horizontálnych pásov, dole masívna bosáž, smerom nahor sa zjemňuje. Hore
ukončená masívnou rímsou. Obvykle 3 podlažia, 2-dielne okná (bifórium) v poloblúkoch.
Palazzo Strozzi (1489-1538) dobré arkádové nádvorie aj detaily (lampy, mreže, držiaky na fakle,
kruhy na fasáde
Palazzo Rucellai (1457-60, Leon Baptista Alberti + Bernardo Rossellino / hl. architekt v Pienze)
– jeden z najstarších palácov vo F.
Palazzo Davanzati (14.st.), v r.1578-1838 majetok rodiny Davanzati (ich erb je na fasáde). Po r.
1838 rozdelené na viacero bytov a nešťastne prestavané. V r.1904 dom zakúpil starožitník Elia
Volpi, ktorý dom zariadil nábytkom a r.1910 sprístupnil verejnosti ako „Starý florentský dom“.
Od r.1951 odkúpené štátom a v r.1956 znovu sprístupnené verejnosti. Výborná ukážka prechodu
od vežového stredovekého k renesančnému domu, krásny „máshaus“, okolo neho miestnosti.
Nalezinec / Spedale degli Innocenti - raná renesancia, zahájil 1419 Brunelleschi, 1. takáto
inštitúcia v Eur.: nielen sa starala o siroty a nechcené/odložené deti, ale ich vyučili remeslu.
Vľavo od vchodu okienko, kde matky odkladali nechcené deti (detské portréty v medailónoch na
vonkajších oblúkoch arkády). Na námestí jazdecká socha Ferdinanda I. Medici a vpravo Kostol
Zvestovania (1250, prestavaný 1444-60, predsieň obnovená 1601) – v predsieni fresky (1505-14,
Andrea del Sarto, interiér čiastočne barokový, z LBL do krížovej chodby, nad vchodom (od kríž.
chodby) ďalšia dobrá freska od A. del Sarto
Fortezza de Basso pevnosť zo 16. st. neďaleko žel. stanice, dnes používaná tal. armádou
Športový štadión (1930-32) Nervi, najstarší z jeho mnohých štadiónov (posledný: Palazzeto
dello Sport, Rím, 1956-57). Veľmi dobrá veža a vonkajšie schodiská. Niektoré časti prestavané
(nová tabuľa, niektoré vonkajšie schodiská – pôvodné asi nemali dostatočnú kapacitu).
Ponte Vecchio (Starý most) – mal dvoch predchodcov: najstarší (postavený v 1. st. n.l.) bol
súčasťou rímskeho mesta (castrum). Ďalší postavený r.1117 ale r. 1333 strhnutý povodňou.
Dnešný trojoblúkový most je z r. 1345 (architekt Neri di Fioravante). Zásluhou zlatníckych
obchodíkov po oboch stranách mostu získava most svoj osobitý malebný vzhľad. Obchodíky zo
16. st., ale pôvodne to boli mäsiarstva. Mäsiari vyhadzovali odpadky rovno do rieky, spôsobený
smrad vadil veľkovojvodovi Františkovi I., ktorý denne chodil po „Vasariho koridore“ na vrchole
mosta z paláca Pitti do Uffizi do práce. Okolo r.1565 nariadil, aby na moste mohli predávať len
zlatníci. Nariadenie sa dodržiava dodnes. Nad druhým oblúkom uprostred mostu výhľad na rieku
a ostatné mosty. Je tu fontána s pitnou vodou a busta Celliniho/najslávnejšieho zlatníka (1900,
Romanelli). Nad stavbami obchodíkov prebieha tzv. Vasariova chodba, ktorú Vasari postavil na
žiadosť Cosima I. ako zastrešený a bezpečný priechod z Palazzo Vecchio do Pitti na druhom
brehu Arna. Most bol poškodený r.1944 ustupujúcou nemeckou armádou a r.1966 povodňou.
Kostol Sta Felicita (za Ponte Vecchio vľavo), končiaca renesancia. V 1. kaplnke vpravo za
mrežou obraz „Ukladanie do hrobu“ (1525-28, Pontormo): divoké farby, ale dobré výrazy tvárí,
Kristus má mŕtvolnú farbu pier a ryšavú bradu, vpravo dolu autoportrét autora.
Palác Pitti – hrad na svahu kopca Boboli, kubická stavba, výška 36 m, začali stavať r. 1458 pre
Lucu Pittiho, v 16. a 18. st. ho rozšírili. Dnes sa v ňom nachádza:
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Galleria Palatina 16./17.st Mediciovci: Raffael (7), Fra Bartolom., A.del Sarto, Tizian („Július
II.“ ) , v.Dyck, Rubens
Appartamenti Reali/Kráľovské komnaty, 18./19.st., 10 býv. kráľovských komnát
Museo degli Argenti/Múzeum striebra: zlatnícke výrobky zo zlata a striebra z majetku
Mediciovcov
Museo delle Carozze/M. kočov: koče vojvodu Modenského, Františka II., neapol. kráľa
Ferdinanda
Galéria moderného umenia: na 2. poschodí (19.st., Taliani)
Giardino di Boboli/Park Boboli – 45.000 m2, fontány, sochy, výhľad na mesto
Piazzale Michelangelo (Michelangelovo námestie, 1868, Guiseppe Poggi)
Veľká terasa s bronz. kópiami M-ových sôch (Dávid, sochy z medic. hrobiek v S.Lorenzo),
výhľad na F.: úplne vľavo (pred riekou) pevnosť Forte di Belvedere, za ňou Giardino di Boboli.
Ponte Vecchio, nadväzuje na Galleria degli Uffizi. Trochu napravo od nej veža/torre patriaca
Palazzo Vecchio. Dominantou panorámy dóm + campanilla. Priamo za zvonicou kopula kaplnky
rodiny Medici (súčasť S. Lorenzo), pred ňou učupené Baptistérium. Takmer naproti (trochu
vľavo) na protiľahlom brehu monumentálna Národná knižnica, za ňou majestátny Santa Croce.
Napravo Synagóga (1874, byzantsko-orientálny sloh). Pod nami na našom brehu veža Porta San
Niccolò (1324-27, asi podľa plánov Andrea Orcagna) – jediná kompletne zachovaná pôvodná
mestská brána (aj cimburie). Naľavo hneď pod námestím smerom na Boboli Ružová záhrada
/Giardino delle Rose
Kostol San Salvatore al Monte
- františkánsky kostol (16.st.) nad Pza Michelangelo a pod S. Miniato (medzi nimi)
- bazilika, jednoduchý drevený krov aj interiér, drevený kríž na hl. oltári
- nad kostolom krásne pínie a cédre
- tesne pod S. Miniato pamätný park venovaný dobrovoľníkom Červ. kríža z Florencie v 1.
a 2.SV (27 cyprusov, pri každom tabuľka s menami – lekári, ošetrovatelia, sestry)
San Miniato
- románska bazilika (11./12. st.), polozapustená krypta, nad ňou vyvýšený chór,
- inkrustovaná mramorová fasáda aj interiér (biely carrarský mramor + zelený serpentinit
z Prato),
- výrazný inkrustovaný mramorový predel medzi hl. loďou a chórom + kazateľnica (1207),
- pod predelom (medzi dvomi vchodmi do krypty) dobrá kaplnka (valená klenba, terakotové
ozdoby)
- časť hlavíc stĺpov je antická,
- nádherný maľovaný drevený krov v hlavnej a bočných lodiach, na stenách bočných lodí
fresky,
- v apside mozaika (1297): Kristus + S. Miniato + P. Mária + evanjelisti (len symboly:
Marek/lev, Matúš/anjel, Ján/orol, Lukáš/býk – pre istotu napísané aj mená)
- v krypte ostatky Sv. Miniata (raný kresťan) + fresky (Taddeo Gaddi)
- kaplnka inšpirovaná Cappellou Medici
- vľavo od kostola vchod na cintorín. (pochovaný Carlo Collodi / Lorenzini – autor Pinocchia):
po vstupe na cintorín doprava okolo kostola a kláštora až po hrob s hypermoderným
nerezovým krucifixom na úrovni východnej steny kostola. Pred ním v pravom uhle uličkou
vľavo až na jej koniec, kde je (trochu vľavo) v rade kaplniek/hrobiek opretých o vonkajší múr
cintorína aj hrobka „Lorenzini“.
Santo Spirito – bazilika, stavba zahájená 1436 (Brunelleschi), dokončené 1487, zvonica 1543.
Dokonalý, harmonický prehľadný interiér (gotika často chaotická až strašidelná), antiku
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nekopíroval ale rozvíjal. Zaujímavá sakristia (ale prístupná len výnimočne na omšu), oltárne
obrazy, dve krížové chodby.
•

vo Florencii sa už r. 1252 razili zlaté mince nazývané florény, ktoré boli po celej Európe
veľmi populárne pre vysoký obsah zlata.

•

Florencia je tiež kolískou opery – v r. 1597 tu bola uvedená spevohra J. Periho „Dafne“.

•

„calcio fiorentino“, miestna verzia futbalu kríženého s rugby, korene v RR, pôvodne ju hrávali
legionári. Dodnes sa hráva 3. júnový týždeň na nám. Sta Croce v kostýmoch zo 16. stor. na
pamiatku zápasu medzi „Bielymi“ a „Zelenými“ počas obliehania F. cisárskymi vojskami
(1530)

•

koncom 19.st. žil v dome pri paláca Pitti Dostojevskij - tu napísal v r.1868 román „Idiot“

•

v r. 1982 bolo hist. centrum mesta zapísané do Zoznamu UNESCO, v rámci Tal. ako 4.

Cinque Terre (Päťzemie)
Je súčasťou „Riviéry“ – t.j. pobrežia Ligurského mora od Marseilles po La Spezia. Na celom
úseku sa na pobrežie natláčajú Fr. Alpy resp. Apeniny. Až do konca 19. st. boli tieto mestečká
úplne izolované a dali sa dosiahnuť pešo alebo po mori. V roku 1860 (práce skončili 1874) bol na
trase vybudovaný prvý tunel, spájajúci Janov s La Spezia a teraz toto územie križuje 32 tunelov.
Miestne vlaky spájajú mestečká. Jedinečná scenéria, pláže, turistické chodníky, nádherné
výhľady.
Oblasť Cinque Terre je národným parkom UNESCO a chraneným územím od roku 1997. Je
tvorená malebnými mestečkami Riomaggiore, Corniglia, Manarola, Vernazza a Monterosso
situovanými na strmých útesoch na pobreží Stredozemného mora.
- nad mestečkami kilometre kamenných múrov podopierajúcich terasy s vinohradmi
- minizubačky na prepravu poľnohospodárov
- Monterosso & Riomaggiore najkomerčnejšie, Manarola najpokojnejšia
Monterosso
- v širokej zátoke s plážou, scenéria so strmými útesmi
- najväčšie mestečko v Cinque Terre, na rozdiel od ostatných pomerne moderné plážové
stredisko
- stará a nová časť prepojené tunelom, stanica je v novej časti
- v starej časti typické vežovité domy, úzke stredoveké uličky
Vernazza
- dve historické veže + zvyšky opevnenia
- malý prístav pri námestíčku
- uličky poprepájané strmými schodmi, vežovité domy,
- asi najpríjemnejšie z celej Cinque Terre
Corniglia
- relatívne vysoko na skalnom útese (jediná nie je pri mori)
- námestíčko, kostol, veža, výhľad na more z terasy námestia
- z útesu kde leží možno obdivovať nádheru ostatných 4 mestečiek tvoriacich Cinque Terre
Manarola
- pôv. rímska osada, charakteristická vežovitými domami obranného charakteru, umiestnená na
útese
- hlavné námestie v najvyššie položenej časti mesta
Riomaggiore („Veľká rieka“ – kedysi jeho stredom tiekol potok)
- tu je najviac turistov, lebo je najlepšie prístupné a z La Spezie „prvé na rane“ a nad mestečkom
je parkovací dom pre autá
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- typické vežovité domy, výťah zo stanice do mesta
- hrad Castello
- na hl. ulici Via Colombo kaviarne, bary, ...

Monterosso al Mare

Riomaggiore

Manarola

Vernazza

Limone sul Garda
Malé mestečko na severe Talianska, približne 1000 obyvateľov. Nachádza sa na severozápadnom
pobreží Lago di Garda a administratívne patrí do regiónu Lombardia. Spoločne s ďalšími
obľúbenými miestami na severe Gardského jazera láka Limone sul Garda návštevníkov malebnou
kopcovitou krajinou s jazerom, ktorá je zasadená do mierneho podnebia, a to vďaka subtropickým
vetrom z juhu.
Územie bolo obývané už od roku 600 pred n.l. Jeho názov pochádza z latinského slova "limen",
čo znamená hranica. Takmer každý si však myslí, že názov je odvodený od typického miestneho
ovocia, citrónu. Podľa legendy bolo Limone sul Garda založené farmárom mene Limone, čo bol
syn miestneho boha Benaco a víly Fillide. Podobne ako celý sever Talianska bola osada postupne
pod nadvládou Rimanov, barbarov a Langobardov. Väčší rozvoj zaznamenalo Limone sul Garda
pod vedením Benátskej republiky. V roku 1786 sa tam zastavil nemecký básnik Johann Wolfgang
Goethe pri svojej plavbe po Gardskom jazere. Obdivoval najmä citrónovníkové sady, ktorých
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vôňa je pre Limone sul Garda typická. Tradícia pestovania citrónov stále žije, a tak si aj dnešný
návštevník môže vychutnať prechádzku po svahoch porastených citrónovníkov a kochať sa nielen
ich vôňou, ale aj krásnymi výhľadmi na jazero.
Vysoké kopca v bezprostrednej blízkosti a Gardské jazero dodávajú Limone sul Garda malebnú
atmosféru, lesy, citrónovníkové sady a olivové háje v okolí. Romantické sú štvrte starého mesta.
Limone sul Garda disponuje aj niekoľkými hotelmi, ktoré sú do prostredia vhodne vsadené a
neuberajú mu na kráse. Výhodou je dlhá sezóna, ktorá trvá od mája až do októbra.
Vhodné pre aktívnych turistov-celý rad možností ako tráviť dovolenku v Limone sul Gardacyklistika vo všetkých podobách, cez vysokohorskú turistiku, loptové športy, až po vodné športy,
ako sú kúpanie, windsurfing a canoeing. Možnosť kontaktovať miestny horolezecký klub a vydať
sa do hôr, ktoré sú pre lezenie ideálne. Prechádzky po pobreží a po okolitých svahoch porastených
ovocnými sadmi nadchnú milovníkov romantiky.
Pri relaxovanie sa môžu kochať krásnymi výhľadmi na jazero aj na Limone sul Garda. Skutočne
krásny výhľad je z 1161 m vysokej hory Cima Mughere. Nachádza sa na západ od Limone sul
Garda a na vrchol je možné sa dostať aj na bicykli. Krásne výhľady na okolitú krajinu.

Limone sul Garda

Lago di Garda
Gardské jazero (tal. Lago di Garda alebo Lago di Benaco) je najväčšie talianske jazero.
Bolo vytvorené po poslednej ľadovej dobe Etschským ľadovcom, ktorého stopy sa ešte dnes
veľmi výrazne zachovali. Severná úzka a dlhá časť pripomína fjord, ktorý obklopujú chrbty až 2
000 m vysoké. Južná širšia časť je tvorená morénovými zvyškami. Najväčší prítok je rieka Sarca
na severe a z jazera vyteká rieka Mincio (ľavý prítok rieky Pád) na juhu. Najväčšie mestá na
brehu sú Desenzano del Garda, Riva del Garda a Salo. Na jazere je rozvinutá lodná doprava.
Gardské jazero leží v severnom Taliansku medzi Alpami a Pádskou nížinou, v nadmorskej výške
65 m. Rozkladá sa v regiónoch Tridentsko-Horná Adiža, Benátsko a Lombardia. Z toho vyplýva,
že je aj spravované týmito troma provinciami. Jazero má rozlohu 369,98 km². Je dlhé 51,6 km a
široké 2,5 až 17,2 km. Dĺžka jeho brehu je 158,4 km. Priemernú hĺbku má 136 m a maximálnu
hĺbku 346 m.
Pozdĺž dvoch pobrežných ciest okolo jazera, Gardesana Occidentale (západný breh) a Gardesana
Orientale (východný breh), sa nachádza mnoho maliarskych miest s historickým pozadím. Známe
miesta sú: Riva del Garda, Gargnano, Brencone, Bogliaco, Gardone Riviera, Salo, Desenzano del
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Garda, Sirmione, Peschiera del Garda, Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Limone sul
Garda, Malcesine a Torbole. Severná časť jazera patrila do roku 1918 Rakúsku-Uhorsku.
Podnebie je vďaka polohe úplne stredomorské, sneží tu len zriedka. Často fúka vietor, tzv. Ora.
Ten vytvára ideálne podmienky pre jachting a surfovanie.
Okolo jazera rastú stromy charakteristické pre stredomorie, ako cyprusy, oleandre, cédre,
olivovníky a zriedkavo sa objavujú aj palmy.
Okolo jazera sa pestujú rozdielne plodiny, na severe sa nachádzajú vinice, na východe a na juhu
olivovníky a citrónovníky.
Gardské jazero je oblasť pre biele, ružové a červené víno. Oblasť zahŕňa 25 obcí provincie
Brescia, 6 obcí provincie Mantova a 40 obcí provincie Verona (provincia)). Pestované odrody sú
Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Cortese, Merlot, Pinot Blanc, Pinot
Noir, Pinot Gris a Riesling.

Pohľad na jazero od Torbole

Prístav v Torri del Benaco
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5. Navštívené vodné diela
Taliansko svojou geografickou polohou, morfológiou terénu, geológiou i hydrológiou je
predurčené k tomu, aby v priehradnom staviteľstve stálo medzi európskymi štátmi v ich popredí.
Od roku 1936 patrí Taliansko medzi významných členov ICOLD.
Podľa údajov talianskeho priehradného výboru (www.itcold.com) je v Taliansku 541 priehrad,
registrovaných v ICOLD.
Percentuálne zastúpenie priehrad z hľadiska výšky je nasledovné:
do 14 m (s objemom nad 1 mil m3) : 2,1 %
od 15 do 29 m:
37,3 %
od 30 do 59 m:
40,5 %
od 60 do 99 m:
16,1 %
od 100 do 149 m:
3,0 %
nad 149 m:
1,0 %
Uvedené údaje preukazujú, že tu prevládajú priehrady nízke až stredne vysoké.
Podľa typu najpočetnejšiu skupinu tvoria priehrady betónové gravitačné – takmer 37 %, potom to
sú priehrady z miestnych materiálov – okolo 29 % ( s prevahou zemných priehrad – takmer 85
%). Významné zastúpenie tu majú aj priehrady klenbové – takmer 17 %. Ostatných 17 %
prislúcha priehradám zvláštnych konštrukcií (pilierové, členené ...).
Z hľadiska hlavného účelu prevládajú v talianskom vodnom hospodárstve – v priehradnom
staviteľstve - vodné diela s energetickým využitím – takmer 60 %, cca 32 % predstavujú nádrže
pre závlahy, okolo 21 % sú to zásobné nádrže. Celkový objem vody, akumulovaný v nádržiach
presahuje 13 mld.m3, zatopená plocha je cca 800 mil.m2 . Z uvedených 541 nádrží prislúcha
maximálny akumulovaný objem 800 mil m3 vodnému dielu Cantoniera (betónová gravitačná
priehrada vybudovaná v rokoch 1982 - 1996 na rieke Tirso : h = 100 m, V = 792 840.103 .m3, účel
– zásobovanie a závlahy).

Priehrada Cantoniera
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Z časového trendu výstavby talianskych priehrad, zaradených do registra ICOLD vyplývajú
nasledovné údaje:
6 z nich bolo postavených pred r. 1900, 4 priehrady spadajú do obdobia 1900 – 1909, 16 priehrad
je z rokov 1910 – 1919, 79 priehrad z obdobia 1920 – 1929, 57 priehrad z r. 1930 – 1939, a 34
priehrad z obdobia r. 1940 – 1949. Najväčší prírastok vo výstavbe priehrad – 116 – spadá do
obdobia r. 1950 – 1959. Potom ich trend ich výstavy pozvoľna klesá. V rokoch 1960 – 1969 bolo
v Tliansku vybudovaných 77 priehrad, v rokoch 1970 – 1979 43 priehrad, v r. 1980 – 1989 33
priehrad, v r. 1990 – 1999 spolu 31 priehrad a po r. 2000 už iba 17 priehrad.
V rámci odbornej exkurzie, ktorej ste účastníkmi máme v programe navštíviť priehrady Ravedis,
Ridracoli, Bilancino, Vagli, Olginate a Ponte Cola.

Priehrada Vajont

Priehrada Venerocolo
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RAVEDIS

Základné údaje o vodnom diele
1 200 000 m2
Rok ukončenia výstavby 2011 (1998)
Zatopená plocha
Celina
Lokalita - rieka
Typ bezp. priepadu nehradený
Pordenone
1950 m3 .s-1
- mesto
Max. kapacita BP
Gravitačná betónova Účel nádrže
Z,N,O,E,R
Typ priehrady
95 m
Výška priehrady
Vlastník vod. diela Cons. Bon Celina Meduna
169 m
Dĺžka koruny priehrady
3
300 000 m
Bigalli
Objem telesa priehrady
Projektant
26 mil. m3
Cogelar
Celkový objem nádrže
Dodávateľ
N – nadlepšovanie, O – ochrana, Z závlahy, S – zásobovanie, E – energetika, R – rekreácia
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Priehrada sa nachádza 100 km severovýchodne od Benátok. pri meste Ravedis Montereale, na
konci horského povodia rieky Cellini (prítok rieky Livenza). Priehrada je masívna betónová
gravitačná. Hlavnou funkciou nádrže je ochrana pred povodňami, zavlažovanie, nadlepšovanie a
využitie vodnej energie. Dotknutá oblasť je charakteristická zložitými morfologickými,
geologickými, hydrogeologickými, geotechnickými podmienkami, s ktorými sa musel
vysporiadať projektant aj dodávatelia stavby. Spomenúť treba náročné práce, spojené so
zakladaním priehrady (400 000 m3 výkopových prác), utesnením jej podložia do hĺbky až 80 m,
stabilitou svahov, rozsiahle betonárske práce v objeme cca 300 000 m3 (s kapacitou 22 000 m3 za
mesiac) a i. Uvedené skutočnosti determinovali vysoké požiadavky na dodávateľov stavby, s
realizáciou konštrukčných riešení na najvyššej úrovni, vo väzbe na ochranu krajiny. Výstavba
priehrady Ravedis sa začala v roku 1998. Vzhľadom na rôzne ťažkosti, rozsiahle diskusie ohľadne
dopadu vodného diela na okolie a životné prostredie, náročné vyvolané investície (preložky ciest,
výstavba cestných stavba tunelov, viaduktov...), rozmanitosť a zložitosť prác, technologických
postupov (napr. výstavba štôlní o priemere 2200 mm pretláčaním – v snahe znížiť negatívny
dopad výstavby na životné prostredie), výstavba spodných výpustov o priemere 8 m, atď. boli
práce na priehrade ukončené až v roku 2011. Z podkladov, dostupných na internete je zrejmé, že
toto dielo vyvolávalo v spoločnosti mnohé diskusie.
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RIDRACOLI

Základné údaje o vodnom diele
1 380 000 m2
Rok ukončenia výstavby 1982
Zatopená plocha
Bidente
Lokalita - rieka
Typ bezp. priepadu nehradený
Forlú - Cesena
600 m3
- mesto
Max. kapacita BP
Klenbová /s grav. úč.
S,N,O,E,R
Typ priehrady
Účel nádrže
104 m
Výška priehrady
Vlastník vod. diela Romagna ACQUE
s.p.a
433 m
Dĺžka koruny priehrady
3
600
000
m
Benetti
Objem telesa priehrady
Projektant
3
33 mil. m
Gallo
Celkový objem nádrže
Dodávateľ
N – nadlepšovanie, O – ochrana, S – zásobovanie, Z závlahy, E – energetika, R – rekreácia
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Na Apeninskom poloostrove, v provincii Forlì-Cesena, neďaleko mesta Bagno di Romagna sa
nachádza priehrada Ridracoli, Je postavená na rieke Rio Biden.
Nachádza sa vo výške 557 metrov nad morom. Bola postavená v rokoch 1974 a 1982 s cieľom
poskytovať pitnú vodu miliónom ľudí v rovinnej oblasti Romagna Riviera.
Projekt priehrady Ridracoli bol navrhnutý v dokonalej rovnováhe medzi technikou a životným
prostredím. Výstavba priehrady mala priniesť oživenie celého areálu, skvalitniť životné
prostredie a oživiť cestovný ruch málo známej oblasti v minulosti.
Vzhľadom na morfológiu územia a geológiu prostredia bol zvolený typ priehrady klenbovej
s gravitačným účinkom. Pri výške 101 m (103 m nad základovou škárou) je teleso priehrady
v úrovni základovej škáry široké 36 m. Šírka koruny priehrady je 10 m, dĺžka 432 m. Objem
betónu, zabudovaného do telesa priehrady je cca 600 000 m3. Priehrada pozostáva z 27 blokov.
Hlavný účel vodného diel pozostáva v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou. Dĺžka privádzača
je 33 km, s kapacitou 3000 litrov za sekundu. Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou je riadené
spoločnosťou Romagna Acqua SpA. Oblasti, zásobované vodou z nádrže Ridracoli (okolo 50
miest a obcí) sú Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini a Republikou San Marino. Dohromady tento
povrchový vodný zdroj zabezpečuje pitnú vodu pre cca jeden milión obyvateľov. Vodné dielo je
riadené posádkou 11 technikov.
Náklady na výstavbu vodného diela sa značne navýšili vzdialenosťou dopravy materiálov od
zdroja. Piesok pochádza z lomov v San Bartolo v Ravenne, štrk z rieky Tiber od Metauro
Myšlienka zabezpečiť pitnú vodu pre túto oblasť siaha do rímskych dôb, kedy cisár Trajan
v druhom storočí nášho letopočtu dal vystavať akvadukt, ktorý mal previesť vodu do Raveny.
Dnes sa umelá vodná nádrž rozkladá vo vnútri Casentino Forest National Park, medzi horami a
Falterona Campigna. V lete a na jar je táto oblasť navštevovaná mnohými turistami, ktorý môžu
robiť výlety loďou a v niektorých častiach jazera sa môže aj rybárčiť.
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BILANCINO

Základné údaje o vodnom diele
5 km2
Rok ukončenia výstavby 1995 (1984)
Zatopená plocha
Sieve (Arno)
Lokalita - rieka
Typ bezp. priepadu
Toskánsko
- mesto
Max. kapacita BP
Zemná heterogénna Účel nádrže
N, O, S, R (E)
Typ priehrady
41,78 m
8 GWh (plán VE - 2004 )
Výška priehrady
Inštalovaný výkon
REG.
TOSCANA - UFFICIO
Vlastník vod. diela
Dĺžka koruny priehrady
DEL COMMISSARIO PER
Objem telesa priehrady
L'INVASO DI BILANCINO
69 mil. M3 (85?)
Celkový objem nádrže
N – nadlepšovanie, O – ochrana, S – zásobovanie, Z závlahy, E – energetika, R – rekreácia
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Myšlienka postaviť priehradu v tejto oblasti vznikla koncom päťdesiatych rokov, ako jedna
z možných technických protipovodňových opatrení vodami z rieky Arno. Taktiež tu vyvstala
potreba vody pre Florenciu. K realizácii týchto podnetov došlo až v roku 1978, po význačnej
povodni vo Florencii, vďaka konzorciu pre vodné zdroje, ktoré tvorili provincie Florencia a
Prato. Po niekoľkých zmenách v projekte, ktoré viedli k rozšíreniu účelu pre rekreáciu a vodné
športy sa práce na stavbe priehrady Bilancino začali v roku 1984 a boli dokončené v roku 1995.
Oneskorenie spôsobili rôzne problémy, ktoré sa vyskytli počas výstavby. Nádrž zohrala
strategickú úlohu v období suchého leta 2003. Bola navrhnutá tak, aby spĺňala štyri hlavné ciele:
lepšia zásobovanosť vodou obyvateľov oblasti Florencie a jeho okolia, nadlepšovanie prietokov
rieky Arno (z hľadiska ochrany životného prostredia - čistenie, čo vedie k zvýšeniu potenciálu pre
osady v údolí Florencia), znižovanie rizika povodní, podpory cestovného ruchu a rekreácií.
Ďalším cieľom bude výroba elektrickej energie. Výstavba vodnej elektrárne sa začala v októbri
2004 a umožní výrobu viac ako 8 miliónov kWh energie.
Prehradením rieky Sieve priehradou Bilancino sa vytvorila umelá nádrž s maximálnou kapacitou
84 miliónov kubických metrov, ktorá je schopná poskytnúť minimálny konštantný prietok na 600
l / s. pre užívateľov v údolí rieky Sieve.
Výstavba priehrady Bilancino patrila nielen k najdôležitejším prácam v Taliansku, ale bola tiež
jedenou z prvých pohnútok rozvoja cestovného ruchu v oblasti Barberino di Mugello.

Nádrž Bilancino patrí medzi najväčšie umelé jazerá v Toskánsku. Jeho plocha je cca 5 km2,
s maximálnou hĺbkou vody do 30m. Svojim akumulovaným objemom umožňuje zvýšiť
zásobovanie vodou v oblastiach Florencie, Prato a Pistoia. Nádrž plní aj účel protipovodňovej
ochrany, aj keď má charakteristické rysy prírodného jazera. Okolitá oblasť je oázou divokých
kačíc, bocianov, môžete tu vidieť žeriavy a ružové plameniaky. Tu môžete oceniť aj hodnoty
prírodných krás krajiny, jej flóru a faunu. Na brehu nádrže plnej priezračnej vody je k dispozícii
mnoho príležitostí pre rekreáciu a vodné športy (kúpanie, kanoistika, jachting, windsurfing,
trekking, horský bicykel, člny - len na elektromotor a d.). Vodné dielo Bilancino sa nachádza v
prírodnom prostredí plnom kultúrnych a umeleckých krás. Výstavba vodného diela bola jedným z
najdôležitejších činností v Taliansku, a tiež možností pre návrh.
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VAGLI

Základné údaje o vodnom diele
Rok ukončenia výstavby
Lokalita - rieka
- mesto
Typ priehrady
Výška priehrady
Dĺžka koruny priehrady
Objem telesa priehrady
Celkový objem nádrže

1946
Edron
Lucca
Betón. gravitačná
96 m
150 m
180 000 m3
34 mil. m3

Zatopená plocha
Typ bezp. priepadu
Max. kapacita BP
Účel nádrže
Inštalovaný výkon
Vlastník vod. diela
Projektant
Dodávateľ

1 380 000 m2
hradený
202 m3 (37 m3)
N,O,E,R
150 mil. kWh
ENEL SpA
Benetti
Gallo

N – nadlepšovanie, O – ochrana, Z závlahy, S – zásobovanie, E – energetika, R – rekreácia
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Prvé práce na stavbe priehrady Vagli boli zahájené v roku 1941-1943 elektrárenskou
spoločnosťou SELT-Valdarno (ENEL?(. Práce boli prerušené počas vojny. Po jej skončení
pokračovali a prvá fáza výstavby priehrady bola ukončená v roku 1947. Pri jej výške 65,50 m sa
začalo zaplavenie obce zvanej Careggine. Druhá fáza výstavby hrádze - zvýšenie cca o 30 m bola
dokončená v roku 1952 (1953).
S týmto zvýšením priehrady boli zaplavené aj časti miest "Pier a Pantani". priehrada má
definitívnu výšku 92 (niekde 96) m. Je to masívna gravitačná s klenbovým účinkom, s
polomerom oblúka v úrovni koruny priehrady 150 metrov. Je vybudovaná na rieke Edron –
pravom prítoku rieky Serchio.
Priehrada vytvorila vodnú nádrž, ktorá 32 miliónmi kubických metrov vody je najväčšou vodnou
nádržou v Toskánsku. Kapacita nádrže môže dosiahnuť až takmer 43 miliónov metrov kubických
vody, ktoré slúžia predovšetkým na výrobu elektriny s ročnou produkciou cez 150 miliónov kWh
a na zásobu podzemných vôd v oblastiach Lucca, Pisa a Livorno. Účelom vodného diela je tiež
umožniť sezónne čistenie rieky Serchio pre potreby vodných systémov, ako aj športové využitie
pre rozvoj cestovného ruchu.
Výstavba priehrady a vytvorenie vodnej nádrže si vyžiadalo
aj zatopenie obce Careggine založenej v 13 storočí. Jej
obyvatelia boli zamestnaní ako baníci. Ťažil sa tu mramor.
V rokoch 1906-1907, sa budovali v bezprostrednej blízkosti
obce, malé vodné elektrárne, ktoré slúžili pre mramorové
lomy Arnetola a Acquabianca (Gorfigliano). Celkovo bolo
zatopených 32 domov, závody a vysťahovaných bolo 146
obyvateľov. Táto krajina sa magicky objaví raz za desať
rokov pri vyprázdnení nádrže pre údržbu.
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OLGINATE

Vodný stupeň Olginate (výška 3,9 m) – má medzi vodohospodárskymi dielami v Taliansku
osobitné postavenie. Nejedná sa o typickú priehradu, vytvárajúcu nádrž, ale o vodný stupeň na
toku, vytvárajúci využiteľný objem 246,5 mil. m3. Je to vodná stavba, ktorou sa regulujú prietoky
z prírodného jazera Como, aby sa využívala voda v oblasti pod vodným stupňom na zásobovanie zavlažovanie, hydroenergetický potenciál vody pre výrobu vodnej energie a tiež aby sa
minimalizovali nežiadúci dopadov suchých období a období povodňových prietokov na toku
Adda.
Comské jazero (tal. Lago di Como alebo Lario podľa latinského názvu Lacus Larius) je po
Gardskom jazere a Lago Maggiore je tretie najväčšie v Taliansku a so svojou maximálnou hĺbkou
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410 m patrí medzi najhlbšie v Európe. Leží v nadmorskej výške 197 m. Jeho brehy sú väčšinou
strmé, skalnaté a vysoké. Jazero má rozlohu 146 km², je 51 km dlhé a 4,5 km široké.
Leží v miestach, kde sa v minulosti posúval Addský ľadovec a pri Alta Brianza sa rozdeľuje na
dve časti. Jazero je dnes známe charakteristickým tvarom obráteného „Y“. Jazero na severe začína
pri meste Colico a na juhu juhozápadné rameno končí pri meste Como a juhovýchodné rameno pri
meste Lecco. Comským jazerom preteká rieka Adda (ľavý prítok rieky Pád), na ktorej je
vybudovaný vodný stupeň Olginate.
Od jeho uvedenia do prevádzky v roku 1946 sa okolo využívania vôd z jazera Como vedú
rozsiahle diskusie. Kolísanie hladiny vody v rozmedzí okolo 1,2 – 1,3 m sa nepozdáva dotknutým
obciam a mestám, ležiacim na brehoch jazera. Samotná existencia vodného stupňa je kritizovaná
rybármi, ktorí sa dožadujú výstavby rybovodu a pod. Prebiehajúce diskusie sa dotýkajú tiež
aspektov okolo cestovného ruchu, ktorý je pre túto oblast veľmi významný, okolo uchovania a
populácie rýb, rozdeľovania úžitkov, vyplývajúcich z využívania vôd jazera Como, či širšieeho
zohľadnenia záujmov všetkých zúčastněných strán, vrátane dotknutých obcí.

PONTE COLA
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PONTE COLA

Základné údaje o vodnom diele
1 380 000 m2
Rok ukončenia výstavby 1962
Zatopená plocha
Toscolano
Lokalita - rieka
Typ bezp. priepadu hradený
Cola Gargnano
192 m3.s-1
- mesto
Max. kapacita BP
Klenbová
E, N,O,R
Typ priehrady
Účel nádrže
124 m
Výška priehrady
Vlastník vod. diela ENEL S.P.A.
286 m
Dĺžka koruny priehrady
Ročná produk. EE 79,8 GWh
3
239 300 m
Guli
Objem telesa priehrady
Projektant
53 mil. m3
Cogelar
Celkový objem nádrže
Dodávateľ
N – nadlepšovanie, O – ochrana, S – zásobovanie, Z závlahy, E – energetika, R – rekreácia
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Priehrada Ponte Cola (Valvestino Bridge Cola) sa nachádza v Lombardii, neďaleko mesta Cola
Gargnano. Je to klenbová priehrada výšky 124 m nad základovou škárou, 122 m nad terénom.
Vytvára celkový objem nádrže 53 600 000 m3. Nádrž bola uvedená do prevádzky v roku 1962,
s hlavným účelom využitia hydroenergetického potenciálu rieky Toscolano. Privádzačom je voda
dopravovaná do podzemnej vodnej elektrárne Gargnano (70 m n.m.) s maximálnou kapacitou
137,2 MW a s priemernou ročnou produkciou 79,8 GWh, čo zodpovedá potrebám asi 30 000
domácnosti. Nádrž sa nachádza v prekrásnom údolí rieky, bohato navštevovanom turistami.
Zaujímavosťou, ktorá súvisí s vodným dielom Ponte Cola je každoročne opakovaný program
"Girarifugi ", podporovaný Enel a Assorifugi Lombardia, zameraný na turizmus v tejto oblasti,
spojený s exkurziou a prehliadkou priehrady. Tento program sa teší veľkému úspechu. Veľkou
motiváciou tohto programu sú aj návštevy do štôlni telesa priehrady, doplnené zaujímavým
výkladom zamestnancov ENEL-u.
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6. Zoznam účastníkov odbornej exkurzie
p.
č.

Meno a priezvisko

Adresa bydliska

zamestnávateľ

Kontakt
(mobil)

Mailová adresa

1.
2.
3.

Ing. Martin Bačík, PhD.
Ing. Rozália Baďurová,
Ing. Ladislav Bariak

Závadská 7616/8, 831 06 Bratislava
Cígeľská č.8, 831 06 Bratislava
Rovniakova 2, 85102 Bratislava

00421903 394219
00421915 834 098
00421911872972

bacik@vuvh.sk
badurova@dopravoprojekt.sk
ladislav.bariak@svp.sk

4.

Lysákova 6, 84101 Bratislava

00421 948012655

emilia.bednarova@stuba.sk

5.
6.

Prof.Ing. Emília Bednárová,
PhD.
Ing. Miloš Bella
Ing. Rastislav Čibenka

VÚVH, Bratislava
Dopravoprojekt, a.s.,
ZZVH
Banská
Bystrica
Svf STU, Bratislava
VV, š.p. Bratislava
SVP, š. p.

00421910 979 850
00421911 780 722

milos.bella@vvb.sk
rastislav.cibenka@svp.sk

7.
8.

Ing. Marek Čomaj
Ing. Peter Glaus

Bajzova 10, 821 08 Bratislava
Dlhé Hony 1161/19, 911 01
Trenčín
Lotyšská 12, 821 06 Bratislava
Gajova 7, 811 09 Bratislava

00421905 826841
00421905 519 749

comaj@vuvh.sk
hydroconsulting@stonline.sk

9.

RNDr. Miroslava Glausová

Gajova 7, 811 09 Bratislava

004219034 01 571

hydroconsulting@stonline.sk

10.

Novomestského 18, 903 50 Senec

00421907178566

danka.gramblickova@stuba.sk

11.

RNDr. Danka Grambličková,
PhD.
Ing., Martin Hamrák

VÚVH, Bratislava
Hydroconsulting,
s.r.o.
Hydroconsulting,
s.r.o.
Svf STU, Bratislava
VV š.p., BA

00421 918 937716

martin.hamrak@vvb.sk

12.
13.
14.

Ing. Milan Homola
Ing. Augustín Chrančok
Ing. Marián Jursa

VV š.p. BA
SVP, š. p.
SVP, š. p.

00421 903 254712
00421903 806 525
00421905 640 246

milan.homola@vvb.sk
augustin.chrancok@svp.sk
marian.jursa@svp.sk

15.
16.
17.

Ing. Miloš Kedrovič
Ing. Gabriela Kedrovičová
Ing. Eva Kolesárová

Vodotika, a.s.
Vodotika, a.s.
SVP, š. p.

00421905915014
00421905418313
00421914 365 111

vodotika@vodotika.sk
vodotika@vodotika.sk
eva.kolesarova @svp.sk

18.
19.

Ing. Vojtech Kontsek
Ing. Ján Kováčik

SVP, š. p.
Hydroconsulting,
s.r.o.

00421903 760 054
00421907319184

vojtech.kontsek@svp.sk
hydroconsulting@stonline.sk

Komenského 502/28,
053 21 Markušovce
Osuského 3/a, 851 03 Bratislava
9. mája 8, 974, 974 01 B. Bystrica
Nemčice, Hlohovská cesta 109/13
955 01 Topoľčany
Wolkrova 7, 851015 Bratislava
Wolkrova 7, 851015 Bratislava
B. Nemcovej 2349/2,
075 01 Trebišov
Mliečňanská 20, 931 01 Šamorín
Kríkova 2, 821 07 Bratislava
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p.
č.

Meno a priezvisko

Adresa bydliska

zamestnávateľ

Kontakt
(mobil)

Mailová adresa

20.

Ing. Ingrid Kušniráková

ingrid.kusnirakova@svp.sk

Ing., Peter Lužák

ZZVH
Bystrica
VV š.p., BA

00421903 550 160

21.

00421 918 937718

peter.luzak@vvb.sk

22.

Ing. Michaela Macková PhD.

Zimná 14181/2,
97405 Banská Bystrica -Radvaň
Juraja Slottu 6475/41, Trnava 917
01
Šustekova 9, 851 04 Bratislava

00421908883346

hydroconsulting@stonline.sk

23.

Ing. Peter Mackovjak

Hydroconsulting,
s.r.o.
VV š.p. BA

00421 918 937724

peter.mackovjak@vvb.sk

24.

Ing. Ľubomír Martinovič

SVP, š. p.

00421904 385 759

lubomir.martinovic@svp.sk

25.

Ing. Tibor Mészáros

Svf STU, Bratislava

00421 910996689

tibor.meszaros@stuba.sk

26.
27.

Ing. Maroš Minárik, PhD.
Ing. Ján Munkáči

00421 948591994
00421903550161

marian.minarik@stuba.sk
jan.munkaci@svp.sk

28.
29.

Ing. Peter Panenka
Ing. Miroslava Panyiová

Svf STU, Bratislava
ZZVH Banská
Bystrica
VV š.p. BA
VV š.p. BA

00421 903 734405
00421 917 467925

peter.panenka@vvb.sk
miroslava.panyiova@vvb.sk

30.
31.

Ing. Vladimír Polák
Ing. Mária Richnovská

00421903 029917
00421903 650 895

polak@vuvh.sk
maria.richnovska@svp.sk

32.

Ing. Peter Rolko

VÚVH, Bratislava
ZZVH
Banská
Bystrica
SVP, š. p.

00421903 772 803

peter.rolko@svp.sk

33.

Ing. Jana Rožňovjaková

SVP, š. p.

00421905 477 610

jana.roznovjakova @svp.sk

34.
35.
36.

Ing.Miroslav Selecký
Ing. Ladislav Slebodník
Ing. Miroslav Spál

SVP, š. p.
SVP, š. p.
SVP, š. p.

00421903 909 887
00421911 880 001
00421903 713 390

miroslav.selecky@svp.sk
ladislav.slebodnik@svp.sk
miroslav.spal@svp.sk

37.
38.

Ing. Janka Sviteková
Ing. Rudolf Sýkora
Ing. Martin Švec

VV š.p. BA
SVP, š. p.
Hydroconsulting,
s.r.o.
VV š.p. BA

00421 917 896231
00421903 805 957

janka.svitekova@vvb.sk
rudolf.sykora@svp.sk

00421905222985

hydroconsulting@stonline.sk

00421 918 937705

monika.svecova@vvb.sk

39.
40.

Ing. Monika Švecová

Severná 2,
04501 Moldava nad Bodvou,,
MUDr. Jána Straku 1536/7, B.
Štiavnica
Sládkovičova 16, 94110
Tvrdošovce
Bartókova 2A, 81102 Bratislava
Zimná 14181/2,
974 05 Banská Bystrica, Radvaň
Za kasárňou 72, 83103 Bratislava
Cintorínsky rad 10, 945 01
Komárno
Jasovská 49, 851 07 Bratislava
Poľná 9, 976 11 Selce
Cecílie
Tomašovskej
252/5,
Gbeľany
Južná 240/4,
Kostoľany nad Hornádom
Čerín, Čačín 7, 974 01 B. Bystrica
Popradská 41, 821 06 Bratislava
ul. Vinohradnícka 220/8,
927 01 Šaľa
Jaskový rad 145, 831 01 Bratislava
Hriňová č. 1838
Sasinkova 9, 811 08 Bratislava
Súmračná 8, 821 02 Bratislava,
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Banská

p.
č.
41.

Meno a priezvisko

Adresa bydliska

Ing. Ján Tkáč

Šafárikova
1868/10
075
01
Trebišov
Tešedíkova 67/A, 84106 Bratislava

42.

Ing. Gabriel Tuhý

43.

Ing. Ladislav Varga

44.
45.
46.

Ing. Silvester Varga
Bc. Ondrej Végh
Ing. Viliam Višacký, CSc.

Trhové námestie 826/2
979 01 Rimavská Sobota
Komenského č. 22, Piešťany
930 25 Vrakúň č. 808
Krásnohorská 5, 85107 Bratislava

47.
48.

Jozef Vöröš – vodič autobusu
Martin Vöröš – vodič autobusu

Štúrova 1847/61, 949 01 Nitra
Cabaj 556, 951 17 Cabaj-Čápor

zamestnávateľ

Kontakt
(mobil)

Mailová adresa

SVP, š. p.

00421905 450 004

jan.tkac @svp.sk

00421905 336 890

tuhy@regotrans.sk

00421903 806 505

ladislav.varga@svp.sk

00421905 513 196
00421 917 835931
00421905 590 265

silvester.varga@svp.sk
ondrej.vegh@vvb.sk
visacky@vuvh.sk

ZZVH
Bystrica
SVP, š. p.

Banská

SVP, š. p.
VV š.p. BA
ZZVH
Banská
Bystrica
Nitrans MG, s.r.o.
živnostník
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00421903 660 028

7. Adresy hotelov – www stránky
26.09.2011 – 27.09.2011 – 1 noc
HOTEL ORIENT & PACIFIC
Via Leonardo da Vinci, 2
30016 Jesolo
Italy
Tel: 0421 961285
Fax: 0421 961621
info@orient-pacific.net
www.orient-pacific.net
27.09.2011 – 28.09.2011 – 1 noc
Grand Hotel San Marino
Viale Antonio Onofri, 31
47890 Repubblica di SanMarino
RSM
+378.0549.992400
alfredo.piccoli@grandhotel.sm
www.grandhotel.sm
28.09.2011 – 30.09.2011 – 2 noci
Hotel Storyville
Via Gramsci 51,
54030 Cinquale
Italy
Tel. 0585-309092
Fax. 0585-040800
info@hotelstoryville.it
www.hotelstoryville.it
30.09.2011 – 01.10.2011 – 1 noc
HOTEL MERCEDES
Via Nanzello 12
25010 Limone Sul Garda
Italy
Tel. 0365-954073
Fax 0365-914961
hotelmercedes@tin.it
www.mercedeshotel.com
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