BOLOG NA
U
Z pověstných červených cihel je postavena i impozantní bazilika
di San Petronio, kterou chtěli místní stavitelé pokořit i slavný
chrám sv. Petra ve Vatikánu a v níž najdete něco, co dodnes nedá
některým fanatikům spát. Při pohledu na věže Torre degli Asinelli a Garisenda zjistíte, že šikmá věž v Pise není jediná svého
druhu, při toulání červenými uličkami zase poznáte, že síť vodních kanálů nepatří jen Benátkám. Za prozkoumání stojí i Neptunova fontána s tak trochu nemravnou historií i přítomností
nebo anatomické divadlo v paláci Palazzo dell'Archiginnasio.
Nadšení budou i milovníci luxusních aut, protože právě v Bologni
vznikla slavná značka Lamborghini, o které se všechno dozvíte
v nedalekém muzeu, ale na své si tu přijdou hlavně ti, kteří cestují za gastronomií. Bologna je totiž mekkou dobrého jídla, která
dala světu třeba tortellini, tagliatele nebo mortadellu. Ale pozor,
známé boloňské špagety nemají ve skutečnosti s Bolognou nic
společného, to vám tady vysvětlí každý kuchař!
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Tlustá, učená,
rudá
La grassa, la dotta, la rossa neboli tlustá, učená, rudá.
Tuhle přezdívku si hlavní město regionu Emilia-Romagna vysloužilo díky své vyhlášené gastronomii, nejstarší univerzitě v Evropě a nepřehlédnutelným červeným cihlám, z nichž je tu postavena většina domů.
Když se do tohoto neprávem opomíjeného města
s jedním z největších historických center v Itálii vydáte, poznáte, že všechny její zmíněné přezdívky jsou
víc než přiléhavé…

14.05.19 17:32

BOLOGNA
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březen–listopad

V Bologni je co dělat po celý rok, nicméně během letních měsíců
tu může být pořádně horko, a proto je asi nejlepší vydat se sem
na jaře nebo na podzim.
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Průměrné teploty (°C) v Bologni
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Počet obyvatel: 384 202
Informace na internetu: www.bolognawelcome.com/en
Mobilní aplikace: Bologna Travel Guide Offline
Významní obyvatelé: Orazio Samacchini (malíř), Agostino Carracci
(malíř), Pierluigi Collina (fotbalový rozhodčí)
Poloha: uprostřed regionu Emilia-Romagna v severní Itálii
Rozloha: 140 km2
Nejbližší letiště: Bologna
Největší zajímavosti: bazilika di San Petronio, Due Torri, náměstí
Piazza Maggiore a Piazza del Nettuno, Palazzo dell'Archiginnasio
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Bologna v bodech
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Bolognu založili v 6. století př. n. l. Etruskové, později oblast ovládli Římané.
Ve středověku byla Bologna jedním z hlavních center obchodu, v roce 1088
tu byla založena nejstarší univerzita v Evropě.
Po druhé světové válce byla Bologna baštou socialistů a komunistů.

Doprava

Vlakem: Vlakem se do Janova dostanete s jedním přestupem
v Mnichově nebo ve Vídni.
Autobusem: Z Prahy i z Brna jezdí do Bologni přímé autobusové
spoje. Ceny od 880 Kč. www.flixbus.cz, www.regiojet.cz
Autem: Do Janova je to z Prahy zhruba 1 000 kilometrů a cesta
vám zabere asi 10 a půl hodiny
Letadlem: Z Prahy do Bologni létají přímé lety.
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BOLOGNA
tronio
– Bazilika di San Pe
– Piazza Maggiore
a Piazza del Nettuno
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– Due Torri
– Palazzo

dell'Archiginnasio
Poslední
soud znázorňuje
kacíře škvařící
se v pekle, mezi
nimiž je i prorok
Mohamed.
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Vstup do baziliky je zdarma, ale když obětujete 3 €, můžete vyjet výtahem na 54 metrů vysokou vyhlídku a užít
si výhled na Bolognu.
4
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Bazilika di San Petronio

(Piazza Galvani, 5, 40124 Bologna, http://www.basilicadisanpetronio.
org, otevřeno od pondělí do pátku od 7:45 do 13:30 a od 14:30 do 18:00,
o víkendu od 7:45 do 18:30, vstup zdarma)
Bazilika sv. Petronia (1) vás zaujme už na první pohled. Tyčí se
do výšky 47 metrů a je to vůbec největší církevní památka postavená
z cihel! Na délku měří 132 metrů a široká je 66 metrů. Pochází z konce
14. století, dodnes ale nebyla úplně dokončena. V 16. století vznikl
plán, aby se ještě rozrostla a předčila i chrám sv. Petra ve Vatikánu.
To se údajně nelíbilo papeži Piovi IV., který projekt zatrhl. Někdo jiný
zase tvrdí, že na to zkrátka nebylo dost peněz. Buď jak buď, díky tomu
místní bazilika vyniká svou charakteristickou nedokončenou fasádou.
Před vstupem do baziliky vás možná překvapí ochranka. Důvod, proč
tu stráž stojí, najdete uvnitř. Jde o starou fresku s názvem Poslední
soud (2), jejímž autorem je Giovanni da Modena. Znázorňuje totiž kacíře
škvařící se v pekle. Na tom by ještě nebylo nic tak hrozného, kdyby ovšem
jedním u nich nebyl prorok Mohamed. To považují někteří muslimští
extremisté za urážku islámu a v minulosti už policie zmařila dva plánované útoky. Kromě zmíněné problematické fresky si můžete uvnitř
prohlédnout krásné oltáře, intarzie nebo působivé barevné výplně
oken (3). Za zmínku stojí i celkem 22 postranních kaplí, z nichž každá
vypadá jako malý kostel.

Náměstí Piazza Maggiore
a Piazza del Nettuno

Martin ů v tip
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Bazilika San Petronio stojí na náměstí Piazza Maggiore (4), ale zdaleka
tu není jedinou zajímavou památkou. Zdejší náměstí je živým centrem
celého města a zároveň přehlídkou impozantní renesanční architektury tvořené miliony červených cihel. Kolem náměstí se táhne další
boloňská specialita, kterou jsou podloubí. Najdete je po celém městě
a dohromady měří asi 40 kilometrů. Nejdelší z nich měří dokonce bez
přerušení 4 kilometry!
Jednou z dominant Piazza Maggiore je Palazzo del Podesta (5), kde
dřív sídlilo vedení města. Tento palác vznikl kolem roku 1200 a dodnes
tu zůstává jedna jeho zvláštnost, kterou jsou šeptající zdi. Když si totiž
v jeho podloubí (6) s někým stoupnete čelem ke zdi v diagonální rozích,
tak spolu prý můžete normálně komunikovat. Dřív se to hodilo špehům
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V roce
2017 fotku
Neptunovy
fontány
Facebook
identifikoval
jako nemravnou
a cenzuroval ji.

Pozor, pokud jste studenti, výšlapu
na Asinelli byste se měli vyhnout, protože
to prý nosí smůlu u zkoušek!
8
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a obchodníkům, protože je pak nikdo nemohl nařknout, že se spolu
viděli, dnes to zase ocení nepřekonatelní stydlíni, kteří tímhle způsobem
můžou třeba originálně vyznat lásku.
Hned vedle Piazza Maggiore se rozkládá náměstí Piazza del Nettuno (7), kterému vévodí nádherná Neptunova fontána, podle níž dostalo
náměstí své jméno. Vznikla v 16. století a poutá se k ní i jeden zajímavý
a trochu nemravný příběh. Sochař Gaimbologna, který ji postavil, měl
v té době tak trochu problémy s církví. Když fontánu stavěl, všiml si
nedalékého konventu pro jeptišky a rozhodl se Neptunovu sochu udělat
tak, že jeho ruka z pohledu od konventu vypadá trochu jako jeho genitálie. A to nebylo naposledny, kdy socha nahého Neptuna vzbuzovala
pozornost mravokárců.
Na obou náměstích to stejně jako v celém historickém centru žije
a vládne tu uvolněná atmosféra, a to i díky mnoha studentům, kteří si
tu zrkacují čas mezi přednáškami. Pohodovým blouděním místními
uličkami i náměstími nahrávají i takzvané T Days, tedy dny, kdy se
centrum Bologni uzavře, odkloní se doprava a celé historické centum
se staně pěší zónou. Děje se to vždycky o víkendu a T Days se tomu
říká kvůli tomu, že uzavřené ulice na mapě vytvoří jakési písmeno T.

Due Torri

(Piazza di Porta Ravegnana – 40126 Bologna, http://www.torridibologna.
it/torre-asinelli/, otevírací doba: březen až říjen denně 9:30 až 19:30, od 6.
listopadu do konce února 9:30 až 17:45, vstupné 5 €, děti do 12 let 3 €)
Ke scenérii neodmyslitelně patří věže a dodnes se jich tu dochovalo
asi dvacet, dřív se jich tu ale tyčilo k nebi dvě stě! Každá movitější rodina
si totiž postavila jednu vlastní, ale později byly strženy, protože bránily
cirkulaci vzduchu ve městě. Ty nejslavnější věže, které v Bologni stojí,
jsou dvojice Due Torri (8), tedy vyšší Torre degli Asinelli a o něco nižší
Torre Garisenda. Obě jsou šikmé jako třeba ta o něco slavnější v Pise,
ale vidět je to hlavně na Garisendě, jejíž vychýlení má přes tři metry.
Na 98 metrů vysokou Asinelli, kterou nechala v 12. století postavit
stejnojmenná rodina, se dá vylézt, a přestože je to trochu fuška, rozhodně
to stojí za to, protože shora uvidíte celou malebnou Bolognu.
Na 98 metrů vysokou Asinelli, kterou nechala v 12. století postavit
stejnojmenná rodina, se dá vylézt, a přestože je to trochu fuška, rozhodně
to stojí za to, protože shora uvidíte celou malebnou Bolognu.
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