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FLORENCIE VI.
PondÄ›lÃ-, 27 srpen 2012

V polovinÄ› 13. století urÄ•ovalo siluetu mÄ›sta kolem 170 legendárních a nechvalnÄ› vyhlá&scaron;ených obytných vÄ›Å¾í, kte
Ä•nÄ›ly do vý&scaron;e nad domy bohatých obÄ•anÅ¯. MÄ›ly obranný charakter a v prÅ¯bÄ›hu bojÅ¯ slouÅ¾ily rodinám jako bun
NezÅ™ídka docházelo k bojÅ¯m mezi jednotlivými vÄ›Å¾emi. KdyÅ¾ se v r. 1250 ujaly vlády ve mÄ›stÄ› cechy, nechal
&bdquo;primátor&ldquo; kvÅ¯li ochranÄ› lidu pÅ™ed tÄ›mito rodovými &scaron;arvátkami v&scaron;echny vÄ›Å¾e zkrátit na
maximální vý&scaron;ku 40 metrÅ¯. Starý palác (Palazzo Vechio) StÅ™edovÄ›ká opevnÄ›ná radnice se svou 94 metrovou
dominantní vÄ›Å¾í stojí na hlavním florentském námÄ›stí Piazza della Signoria, které od 14. století slouÅ¾ilo jako
shromaÅ¾di&scaron;tÄ› pÅ™i v&scaron;ech událostech veÅ™ejného a politického Å¾ivota. PÅ™i kaÅ¾dé vhodné pÅ™íleÅ¾it
vÄ›t&scaron;í své nebo mÄ›stské slávÄ› postavili na námÄ›stí nÄ›jaký pÄ›kný pomník, takÅ¾e dnes jich tam je celá sbírka. Jako
tÅ™eba slavný MichelangelÅ¯v David, dále Judita - Davidova kámo&scaron;ka v boji malých proti velkým, dále silák
Herakles, Neptunova ka&scaron;na, jezdecký pomník Cosima I., manýristický únos Sabinek, Perseus právÄ› zvítÄ›ziv&scaron;í
nad Medúzou a mnohé dal&scaron;í. VÄ›t&scaron;ina nahrazena kopiemi, originály jsou pÅ™ed nepÅ™íznivým poÄ•asím
poschovávány po rÅ¯zných muzeích.
Palác byl postaven v letech 1299 &ndash; 1314 podle projektu Arnolfa di Cambia
jako sídlo mÄ›stské správy. Jednaly v nÄ›m ústÅ™ední orgány mÄ›stské republiky a volení úÅ™edníci zde mohli i pÅ™enocova
Palác je opevnÄ›ný proto, aby jim zaruÄ•il bezpeÄ•nost pÅ™ed pÅ™ípadnými útoky i ze strany vzbouÅ™eného lidu. Jak &scaro
Ä•as a jaký vál politický vítr, mÄ›nil se i název paláce. TakÅ¾e se mu Å™íkalo Panský, Lidový, Vévodský... Poslední z názvÅ¯, te
Starý, se uchytil po té, co vládnoucí rodina pÅ™esídlila za Å™eku Arno do &bdquo;nového&ldquo; paláce Pitti.
V Ä•ase
rozhoupal na zvonici paláce velký zvon, pro jeho buÄ•ivý tón zvaný &bdquo;Kráva&ldquo;. KdyÅ¾ se Florencií rozhlaholil, bylo
povinností v&scaron;ech muÅ¾Å¯ nad 14 let shromáÅ¾dit se ve svých Ä•tvrtích a potom odpochodovat se svou korouhví na
Piazza della Signoria a vytvoÅ™it tak snÄ›m, parlamento. Obvykle pÅ™i takové pÅ™íleÅ¾itosti obÄ•ané potvrdili, Å¾e se jich d
víc neÅ¾ dvÄ› tÅ™etiny celkového poÄ•tu, naÄ•eÅ¾ byli poÅ¾ádáni, aby schválili ustavení nouzového výboru, který obdrÅ¾el
ke krokÅ¯m, jeÅ¾ mÄ›sto vyvedou z tísnÄ›.
Ve Starém paláci dnes Ä•ásteÄ•nÄ› sídlí mÄ›stská rada a Ä•ásteÄ•nÄ› muzeum
prohlídku stojí krásnÄ› zdobené sály. Vstupné 6 euro, otevírací doba do pozdních veÄ•erních hodin.
Národní muzeum
Bargello
PÅ¯vodnÄ› sídlo podesty &ndash; hlavy mÄ›sta, potom komunální palác, sídlo mÄ›stského drába (odtud jméno
Bargello), je&scaron;tÄ› potom soud a vÄ›zení, prostÄ› taková &bdquo;all inclusive&ldquo; mÄ›stská budova. Na nádvoÅ™í se
aÅ¾ do druhé poloviny 18. století popravovalo. Dnes zde sídlí Národní muzeum (sochaÅ™ství a Å™emesel).
VnitÅ™ní dvÅ¯
stran lemovaný ochozem a v&scaron;ude kolem na zdech je plno erbÅ¯ v&scaron;ech tÄ›ch podestÅ¯, soudcÅ¯ i mÄ›stských
Ä•tvrtí, kterým palác slouÅ¾il.
Hlavními atrakcemi sbírek jsou plastiky od Donatella, Michelangela, Ghibertiho Ä•i Giambolo
jako napÅ™íklad sv. JiÅ™í z Or San Michele (Donatello), oblíbený florentský hrdina David (Donatello, Verrochio) nebo soutÄ›Å¾
reliéfy ObÄ›tování Izáka ze zakázky na dveÅ™e Baptisteria (Brunelleschi, Ghiberti).
OtevÅ™eno dopoledne, vstupné
euro, na kartiÄ•ku Amici degli Uffizi zdarma.
Galerie Accademia
Florentskou umÄ›leckou &scaron;kolu zaloÅ¾il Cosimo
vyuÄ•ovalo se v ní kreslení, malba, sochaÅ™ství a architektura. ÄŒasem se v jejích prostorách nashromáÅ¾dila rozsáhlá
umÄ›lecká sbírka. Hlavní atrakcí jsou ov&scaron;em Michelangelovy sochy (vet&scaron;inou tedy polotovary), mezi nimiÅ¾
numero uno je originál pÄ›timetrové sochy Davida, který pÅ¯vodnÄ› stál pÅ™ed Starým palácem na námÄ›stí Signoria. Å˜íkala
jsem si, kopie nebo originál, je to &scaron;umafuk, ale není. Originál je pÄ›knÄ›j&scaron;í :-)

Davida vysochal Michelangelo ze star&scaron;ího &bdquo;zkaÅ¾eného&ldquo; (a tudíÅ¾ k sochání nevhodného)
mramorového bloku a pÅ¯vodnÄ› mÄ›l být umístÄ›n na opÄ›rném pilíÅ™i v katedrále Santa Maria del Fiore. JenÅ¾e Michelange
trochu pÅ™epískl s rozmÄ›ry a taky pro církevní stavbu nebyl David dostateÄ•nÄ› obleÄ•ený, proto bylo vybráno náhradní umíst
to pÅ™ed vchodem do radnice jako symbol svobodného a republikánského smý&scaron;lení mÄ›sta. (Dal&scaron;í Davidovu
kopii najdete je&scaron;tÄ› na druhém bÅ™ehu Arna na vyhlídkové plo&scaron;inÄ›. Je to prostÄ› mÄ›stský hrdina.)
Krom
Michelangelových výtvorÅ¯ lze v Akademii shlédnout nÄ›co renesanÄ•ního toskánského malíÅ™ství, sbírku pozdnÄ› gotických
oltáÅ™ních obrazÅ¯, sbírku hudebních nástrojÅ¯, &bdquo;sál plastik&ldquo;, kde se na jedný velký hromadÄ› válejí sádrové
odlitky Å˜ímanÅ¯, andÄ›líÄ•kÅ¯ a jiných trpaslíkÅ¯, podle kterých se uÄ•í studenti malovat a sochat, za kterýmÅ¾to úÄ•elem jsou
skulptury pokryty mnoÅ¾stvím &bdquo;zámÄ›rných&ldquo; Ä•erných bodÅ¯, takÅ¾e vypadají, Å¾e právÄ› pÅ™estály epidemii
ne&scaron;tovic.
Vstupné do Akademie cca 10 euro, za pÅ™íplatek si lze rezervovat vstup na urÄ•itou hodinu, vstup volný
kartiÄ•ku Firenze (3 denní permanentka na hlavní florentské atrakce) nebo kartiÄ•ku Amici degli Uffizi, otevÅ™eno vesmÄ›s od
nevidím do nevidím (kromÄ› pondÄ›lí). Vedle katedrály a galerie Uffizi tÅ™etí atrakce, kde se stojí dost nechutná fronta.
Ko
svaté Anunciáty (Santissima Annunziata)
Stojí kousek od Akademie a zaloÅ¾il ho v r. 1250 Å™ád servitÅ¯. Zvenku je to
mimoÅ™ádnÄ› o&scaron;klivé, hlavnÄ› kupole, ale na&scaron;tÄ›stí je to vidÄ›t jen odnÄ›kud z vý&scaron;ky, z úrovnÄ› ulice v t
úzkejch uliÄ•kách daleko a vysoko nedohlédnete. Kostel je zasvÄ›cen PannÄ› Marii, která má uvnitÅ™ opravdu pompézní
svatostánek.
V kostele do&scaron;lo k mnoha zázrakÅ¯m, z nichÅ¾ první se udál hned 2 roky po zaloÅ¾ení, kdy andÄ›l p
noc vytvoÅ™il (nedokonÄ•enou) fresku ZvÄ›stování. Z kostela se tak záhy stalo oblíbené poutní místo a kostel musel být
postupnÄ› stále zvÄ›t&scaron;ován a zvÄ›t&scaron;ován... Nedostatek místa byl zpÅ¯soben postupnÄ› neúnosnou praxí
vystavování darÅ¯.
Bohatí obÄ•ané i cizinci mÄ›li právo dát prÅ¯chod své zboÅ¾nosti formou vÄ›novaných podobizen,
zhotovených z vosku a lepenky v Å¾ivotní velikosti, obleÄ•ených do skuteÄ•ných &scaron;atÅ¯, nezÅ™ídka na koni a v plné zbro
do&scaron;lo místo na podlaze, zaÄ•aly se tyto voti zavÄ›&scaron;ovat na lana z krovu kostela. Po té, co do&scaron;lo
k nÄ›kolika úmrtím úÄ•astníkÅ¯ m&scaron;í, na které se obÄ•as nÄ›jaký ten dar zÅ™ítil, byl pro pÅ™ijímání a vystavování voti
vybudován zvlá&scaron;tní prostor.
Výzdoba kostela barokní, tma jak v hrobÄ›, vstup volný, otevírací doba krátce
k veÄ•eru.
&Scaron;pitál neviÅˆátek (Ospedale degli Innocenti) V roce 1419 cech obchodníkÅ¯ s hedvábím poskytl penÄ›Å¾
prostÅ™edky na stavbu prvního sirotÄ•ince v EvropÄ›. Jeho jméno pÅ™ipomíná nevinné obÄ›ti betlémského vraÅ¾dÄ›ní neviÅˆ
OdpovÄ›dným stavitelem byl jmenován Filippo Bruneleschi (Ha! UÅ¾ zase!)
Autorem deseti terakotových tondi, které zdo
arkádové prÅ¯Ä•elí, je Andrea della Robia. V roce 1445 sirotÄ•inec zahájil provoz a v tÄ›Å¾kých dobách zde nacházelo
domov i kolem 1000 sirotkÅ¯.
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Nejen první sirotÄ•inec v EvropÄ›, ale také první babybox v EvropÄ›. NechtÄ›né dítko bylo moÅ¾no odloÅ¾it do mísy skrz m
v okénku a zatahat za zvonec. Tento babybox byl uÅ¾íván aÅ¾ do poloviny 19. století.
Budova dodnes slouÅ¾í svému úÄ•elu - pod jednou stÅ™echou nabízí dvoje jesle, jednu &scaron;kolku, tÅ™i rodinné dom
urÄ•ené pro svÄ›Å™ené dÄ›ti a matky v nouzi a poboÄ•ku Unicefu. V prvním podlaÅ¾í lze nav&scaron;tíviti men&scaron;í, nikol
ov&scaron;em významem, pinakotéku.
A tím jsme zavr&scaron;ily na&scaron;e dvanáctidenní florentské putování. VidÄ›l
jsme hodnÄ›, ale úplnÄ› v&scaron;echno ne. NapÅ™íklad Masacciovy fresky v kostele Santa Maria del Carmine,
Michelangelovo muzeum, Poslední veÄ•eÅ™i od Andrey del Sarto, pinakotéku ve &Scaron;pitálu neviÅˆátek a ani kousíÄ•ek
z Danteho (vlastnÄ› kousíÄ•ek jo, nav&scaron;tívili jsme, tak trochu neplánovanÄ›, kostel, v kterém je pochována Beatrice).
Na kartiÄ•ku Amici degli Uffizi jsme mÄ›ly je&scaron;tÄ› vstup do Medicejských venkovních sídel, tak porÅ¯znu
roztrou&scaron;ených na v&scaron;echny svÄ›tové strany pár desítek kilometrÅ¯ kolem Florencie, tak ty jsme taky
nevidÄ›ly. Zato máme plán na pÅ™í&scaron;tí jaro, tentokrát trasu s trochou gotiky Pisa &ndash; San Gimignano &ndash;
Siena. Arrivederci Toscana! (fine)Falena
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