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Tip: Každou

první neděli
v měsíci stojí vstup
do galerie v Paláci
Capodimente jen
4 €.
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Real Bosco di Capodimonte

(Via Miano, 2, 80131, Neapol, http://www.museocapodimonte.beniculturali.it/, otevřeno každý dem kromě středy od 8:30 do 19:30, vstupné
12 €, od 18 do 25 let 8 €, do 18 let zdarma)
Pokud patříte mezi milovníky výtvarného umění a courání po městě
vám nic neříká, můžete se klidně na tři dny zavřít tady v Národní galerii v Paláci Capodimente (9). I když ani tři dny by asi nemuseli stačit,
protože tady mají jedny z největších a nejlepších sbírek umění v celé
Itálii. Samotný palác původně fungoval jako venkovské sídlo vladnoucích Bourbonů. Z této dynastie pocházel i Karel VII., který byl proslulý
i svou láskou k umění. Když Karel zdědil velkou sbírku po své matce,
potřeboval pro ni najít vhodné reprezentativní sídlo, a tak se rozhodl,
že ji umístí sem. Vaší pozornosti určitě nesmí uniknout třeba Podobenství o slepcích od Pietera Brueghela (10), portrét mladé ženy jménem
Antea od Paramegiana nebo Tizianův portrét papeže Pavla III. Právě
Pavel III. zavedl v Římě švýcarskou gardu, ale když se na obraz v Paláci
Capodimente podíváte pořádně, možná si řeknete, že mu slavná garda
moc nepomohla, když mu chybí ruka. Jenže skutečnost tak dramatická
není, on ten obraz Tizian prostě nedokončil.

Bazilika San Francesco
di Paola
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No, kdo ví, co by na tuhle
velikášskou stavbu nesoucí své
vlastní jméno sv. František řekl…
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(Piazza del Plebiscito, 80132, Neapol, https://www.napoli-turistica.com/
basilica-di-san-francesco-di-paola/, otevřeno denné od 8:30 do 19:30,
vstup zdarma)
Úchvatná bazilika San Francesco di Paola (11) připomínající římský
Pantheon stojí na náměstí Piazza del Plebiscito a je jakýmsi noblesním
dědictvím po Francouzích. Na místě starého kostela ze 4. století ji začal
stavět neapolský král Joachim Murat, což byl švagr slavného Napoleona.
Původně měla vzdát hold francouzskému císaři, jenže po Napoleonově
porážce její stavbu nechal dokončit jeho rival Ferdinand I. Jak název
napovídá, bazilika je zasvěcená sv. Františku z Pauly (12). Tomu kdysi
podle legendy francouzský král Ludvík IX. chtěl dát peníze na klášter,
ale František je odmítl s tím, aby je král vrátil chudým, ze kterých je
vydřel. Pak prý jeden peníz vzal, rozlomil ho a vymáčkl z něj kapku krve.
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Míšin
tip
Bez správného espressa
by zážitek z Neapole rozhodně nebyl kompletní.
Asi nejproslulejší je kavárna Gambrinus. (Caffé
Gambrinus, Via Chiaia,
1, 80132, Neapol, www.
grancaffegambrinus.com)

13

Galleria Umberto I.
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(Via San Carlo, 15, 80132, Neapol, otevřeno celý den)
Jen pár kroků od Teatra San Carlo nemůžete přehlédnout další skvostnou budovu a to je Gallerie Umberto I. (14) Když koncem předminulého
století vypukla v Neapoli děsivá epidemie cholery, nechalo vedení města
strhnout celou jednu čtvrť s příšernými hygienickými podmínkami,
odkud se nemoc šířila, a místo ní tam vyrostla impozantní pasáž ve tvaru kříže. Správně by se ovšem mělo říkat galerie, protože to je italské
označení tohoto vynálezu architektury 19. století. Tak tedy Umbertova
galerie se měla stát centrem s luxusními byty, obchody, restauracemi
i kancelářemi. To všechno tam najdete dodnes, až na ty byty, protože ty
se především kvůli hluku z pasáže špatně prodávaly.
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Teatro San Carlo

(Via San Carlo, 98, 80132, Neapol, https://www.teatrosancarlo.it/)
Na druhé sraně náměstí Piazza del Plebiscito stojí nejstarší nepřetržitě provozovaná opera na světě. Teatro San Carlo (13) otevřeli už
v roce 1737 a na svědomí to má neapolský král Karel III. Španělský,
který ji nechal vystavět, aby obohatil město o nové a větší divadlo, než
bylo tehdejší chátrající divadlo San Bartolomeo.
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Když vám zbyde č as

Téhle ulici se někdy říká taky Via dei Presepi (15) neboli ulice Betlémů.
A proč vlastně Betlémů? Najdete tu totiž spoustu řezbářských obchůdků, kde prodávají hromady dřevěných betlémů, sošek Ježíšků a Marií,
nejrůznějších svatých, ale i pizzařů nebo fotbalistů. Nejrušněji je tu
samozřejmě o Vánocích, ale trochu specifické vánoční atmosféry tu
nasajete kdykoliv v roce.
Ostrov Procida (16) Kromě samotné Neapole rozhodně stojí za to
prozkoumat některý z ostrovů v Neapolském zálivu. Ischie a Capri
jsou na krátký výlet přece jen moc daleko, a tak doporučujeme vyrazit
na Procidu. Trajekt z Neapole na ostrov vás nezruinuje a cesta vám
zabere zhruba 45 minut. Když na Procidu vkročíte, rázem se ocitnete
v úplně jiném světě – čisté moře, rybářské bárky a pestrobarevné domky.
A to všechno na maličkém ostrůvku, který ještě není přecpaný turisty.
Za pozornost tu určitě stojí třeba klášter Santa Margherita Nuova (17)
na vrcholku kopce Terra Murata. A rozhodně neuděláte chybu ani v případě, že si půjdete odpočinout na jednu z místních krásných pláží.
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Ubyt ování
L'Elite del centro storico, Via Portanova, 11, 80138 Neapol,
http://www.elitedelcentrostorico.it/,+39 329 631 2427
Taggarb, Via Toledo, 55, (vicino piazza Carità), 80134 Neapol,
https://taggarb-it.book.direct/, +39 327 023 6916
Beverello Suite, Calata S. Marco, 4, 80133 Neapol,
https://www.beverellosuite.net/, +39 342 502 2903

Co určitě ochutnat
I Neapol a celá Kampánie se pyšní celou řadou speciality,
které svět zná právě odsud. Nade všemi ale ční hlavně pizza!
První pizza na světe vznikla v Neapoli na počest Margherity
Savojské a podle ní se taky ten nejslavnější druh jmenuje
margherita. Kromě těsta se používají místní dokonale
zralá rajčata, mozzarella a bazalka, tedy ingredience symbolizující italskou vlajku.
Druhou neapolskou pizzou je marinara (námořnická), která je s rajčaty, česnekem a s oreganem.
Sýr na ni nepatří, protože se nehodí k rybám – základní stravě námořníků.
Z oblasti Kampánie pochází taky proslulý salát caprese,
na který se podobně jako na margheritu používají čerstvá
rajčata, mozzarella a bazalka, které mají symbolizovat italskou vlajku.
Ze sladkých specialit se nabízí sfogliatella,
což je takový šáteček z listového těsta plněný ricottou a
kandovaným ovocem.
Vynikající je i graffa napoletana, tedy měkký kroužek, který se
vyrábí z těsta z mouky a z brambor, nebo kupříkladu citronový dort torta
al limone.
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Kde se dobře najíst
Taverna Dell’Arte, Rampe San Giovanni Maggiore 1A, 80134, Neapol,
http://www.tavernadellarte.it
Trattoria Da Concetta, Vico Santa Maria delle Grazie a Toledo 7 |
Via Speranzella 19, 80134, Neapol, https://www.trattoriadaconcetta.it/
L'Antica Pizzeria da Michele, Via Cesare Sersale 1/3, 80139, Neapol,
http://www.damichele.net/
Sorbillo, Via Dei Tribunali, 32, 80138, Neapol, https://www.sorbillo.it/

čitě ochutnat
Kde se dobře napít a co ur
Že se z vulkanických půd na úpatí Vesuvu rodí dobrá vína, věděli už staří
Římané. Mezi nejznámější místní
vína patří červené Taurasi nebo bílé
Fiano di Avellino a Greco di Tufo.
Ale nápojem Neapole je italská káva!
Gran Caffe Ciorfito, Via San Biagio Dei Librai 90/91, 80138,
Neapol, https://www.facebook.com/CaffeCiorfito
Vineria San Sebastiano, Via San Sebastiano N 11, 80134,
Neapol, http://www.vineriasansebastiano.com
Enoteca Belledonne, Vico Belledonne a Chiaia 18, 80121,
Neapol, http://www.enotecabelledonne.it

Na co si dát pozor
Neapol je třeba přijmout s tím dobrým, ale i špatným, co přináší.
Mnoho lidí je tu bez práce a ti šťastnější přežívají na sociálních
dávkách. K tomu neustávající příliv imigrantů ze severní Afriky,
mafie a problém s kriminalitou je na světě. Proto je záhodno dávat si v Neapoli ještě větší pozor na osobní věci než jinde v Itálii.
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