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4. 10. 2013 (pátek) 

 
Výlet - Barcelona 



Barcelonský „kokon“ alias „robertek“ 
je první výraznou stavbou, která nás v 

Barceloně uvítala.  
V noci se s námi zase rozloučí.... 

142-metrová věž Torre Agbar Jeana Nouvela 
je obalena skleněnou fasádou s 4500 okny, 
která svou "tekutou" strukturou připomíná 

proudící vodu. 
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Rychle vystupovat, s parkováním  je to 
tady složité 
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Ing. Šaman se mění na 
náčelníka Zelené Desky. 

 
Shodou okolností potkáme za chvíli  

výpravy vedené náčelníky cizích 
kmenů Modré Desky, Červené Desky 
a Bílé Desky. Možná jsou to všichni 

příbuzní. 
 
 

7 



8 



9 



10 



Malovaný dům 
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Jedna z největších dominant Barcelony. 
Jedná se o nejrozsáhlejší dílo architekta 

Antonia Gaudího 
 (*25.6.1852, +10.6.1926).  

Stavba tohoto chrámu započala roku 
1882 a trvá dodnes. Do stavby je 

zakomponováno mnoho symbolů a 
různých zajímavostí. Například na 

vstupních dveřích můžete vidět různé 
ukázky z Bible v jazycích z celého světa. 

Čeština je zde zastoupena také. 
Katedrála má celkem 18 věží, které 

znázorňují 12 apoštolů, 4 evangelisty, 
Pannu Marii a ta nejvyšší znázorňuje 

Ježíše Krista.  

 
SAGRADA FAMILIA 

 (chrám Svaté Rodiny) 
pětilodní bazilika s třemi loděmi napříč  
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Upřímně řečeno. Kdo vedle toho nestál, 
nic nepochopí. 

Jen zíráme. 

14 Plakát 



Hlavní vchod 

Je zajímavé, že od počátku stavby 
až dodnes se katedrála staví z 

darů a příspěvků. 
 Dokončena má být v r. 2026, 

 v roce 100. výročí úmrtí 
A.Gaudího, autora původních 

plánů. 
Termín ale asi nebude dodržen. 

Antonio Gaudí   1852-1926 15 
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Jména proroků 

Zadní průčelí 
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Sant Bru 
(Bruno Kolínský, zakladatel řádu 

kartuziánů. Nebyl kanonizován, ale přesto 
ho papež zařadil do seznamu svatých) 19 



Na zadní průčelí basiliky je k 
vidění „křížová cesta“. 

Ježíš pod křížem klesá. 
Ukřižování. 

Stavba basiliky má podnítit návrat k učení římskokatolické církve 
 a 7.11.2010 byl chrám vysvěcen papežem Benediktem XVI. 

 
 

Těžko říci, jak by se vedle této stavby tvářil jistý český hlupák 
(představitel velkého počtu jedinců stejného druhu), který  

v internetové diskusi napsal: „Doufám, že  během příštích deseti let 
budou všechny církve konečně zrušeny“. Ale s velkou 
pravděpodobností  by utrousil zase nějakou pitomost. 
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Vyhlídkové turistické autobusy jsou plné 
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Úřední osoby musí uhlídat davy turistů, autobusů, aut 
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Vítězný oblouk (Arc de Triomf)  
 

Vítězný oblouk v Barceloně byl 
postaven pro Univerzální výstavu v 

roce 1888. Stojí na konci promenády, 
kde se tehdy konala výstava, na 
kterou se obloukem vstupovalo. 

Návrh oblouku pochází od Josepa 
Vilaseca Casanovase. Jeho obložení z 

barevných cihel si vzalo inspiraci v 
maurské (arabské) architektuře. 
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Katalánské náměstí 
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A. Gaudí:  Casa Milà 
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A.Gaudí:  Casa Batlló 
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Obchodní centrum Arena. 

Výtah 
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Stadion FC Barcelona 
Camp Nou, který byl slavnostně otevřen 24. září 1957 a měl kapacitu 90000 diváků - 

stavbu financovali členové klubu členskými příspěvky zaplacenými na deset let dopředu. 
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Klubový autobus je náhodou k vidění, 
protože právě pořádá charitativní akci 

pro děti. 
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FC Barcelona podepsala sponzorskou smlouvu s aerolinkami 
Qatar Airways, které za to, že budou mít své jméno na 

dresech slavného katalánského klubu, zaplatí za tři roky 
100 milionů eur (2,57 miliardy korun). 
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Hřbitov De las Corts 

Hřbitovní kaple 
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41 Interiér. Maurský vliv je patrný i po staletích. 



Hroby jsou nad zemí, takže se vlastně jedná o mohyly. 
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Židovská část hřbitova 
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Hotel „Princezna Sofie“ 
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Kongresový palác 
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Španělské náměstí 
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Katalánské národní umělecké muzeum 
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Olympijský stadion 
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Olympijská pochodeň 
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Televizní věž 
 

Slavná "jehla" Communication Tower  
Santiaga Calatravy 

Takhle by to vypadalo za příznivějšího počasí. 
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Park  Montjuïc 
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Park  Montjuïc 
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Vyhlídková lanovka na Montjuïc  
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Vyhlídka  
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Vyhlídka   
počasí nám zde bohužel nepřálo 
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Park  Montjuïc 
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Národní katalánský tanec sardana není nijak ohnivý, je spíše rozvážný a čiší z něj vznešenost. Tanečníci vytvoří kruh, do 
jehož středu odloží vše, co by jim mohlo při tanci překážet, a za doprovodu kapely s píšťalami a žesťovými nástroji 
předvádějí řadu složitých krokových variací. Původ sardany sahá do 16. století. Katalánci ji odjakživa brali jako součást 
své národní identity, proto nebyla za Frankovy diktatury příliš ráda viděna. Nepatří k tancům, které se tančí běžně. 
Většinou ji lze spatřit při nejrůznějších lidových slavnostech a také každou neděli v poledne před barcelonskou 
katedrálou, kam si ji Barceloňané už tradičně přicházejí zatančit. 

Sardana 



Antonio López y López (1817 – 1873),  
první markýz z Comillasu, mj. zakladatel 

univerzity, švagr Antonia Gaudího,.... 
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Fresky a balkóny jsou pro Barcelonu typické 
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Rodrigo (někdy Ruy) Díaz de Vívar (kolem 1040 – 1099), 
známý též jako El Cid Campeador, El Cid či jen Cid, byl 

kastilský rytíř a později politický a vojenský vůdce. 
Ve Španělsku ho považují za svého národního hrdinu. 

Film CID běžel i v Česku. 
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To bude asi potomek Maurů, mstitel, 
chystající se vyhodit do vzduchu El Cida. 

A tohle zase vypadá na 
psychicky narušenou 

mořskou pannu  
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Katedrála de la Santa Creu i Santa Eulalia, 
gotická katedrála, známá též pod názvem 

Barcelonská katedrála, je sídlem 
španělského arcibiskupa.  
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Interiér barcelonské katedrály 
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Katalánské náměstí 
(Plaza de Catalunya ) 

 
je obrovským dopravním uzlem. 

Často je výchozím bodem 
turistických tras a výletů. Kříží se 
zde několik stanic metra, odtud 

vyjíždí příměstské vlaky do 
letovisek na pobřeží a je také 

hlavním stanovištěm pro autobusy. 
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Katalánské náměstí 
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Katalánské náměstí 
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Katalánské náměstí 
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Bulvár La Rambla 
 
Hlavní tepna celého města . Vede od 
Plaza de Catalunya až k  mořskému 
pobřeží, kde stojí majestátní 
Kolumbův sloup. 
Uprostřed třídy se táhne široký pás 
určený pouze pro pěší, kde je možno 
sednout do jedné z obrovského 
množství kavárniček,  pozorovat 
hemžení lidí kolem vás, nakoupit 
květiny či se dívat na pouliční umělce 
a lidské sochy. 
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Svérázné domovní znamení 
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Kolumbův sloup 
 

Je 60 metrů vysoká socha, která 
byla postavena v 19. století na 

počest mořeplavce Kryštofa 
Kolumba, jenž vyplul ze zdejšího 

barcelonského přístavu za 
objevením Ameriky v roce 
1492. Mnoho lidí se mylně 

domnívá, že Kolumbova pravá ruka 
ukazuje směrem na Ameriku, ale 
není tomu tak. Ukazuje, kam se 
jeho tehdejší flotila vydala na 

plavbu do Indie. 
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Katalánské národní museum v noci. Hned vedle jsou nádherné 
fontány, z nichž jedna je „zpívající“ . 
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Zpívající fontána. 
 

Dojem z ní je úchvatný, ale bohužel, na rozdíl od podstatně skromnější 
mariánskolázeňské, hudba zde příliš neladí se světelnými a tvarovými efekty. 
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Večerní loučení s Barcelonou 
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http://cestovani.lidovky.cz/barcelona-podivana-pro-milovniky-architektury-frj-/foto.asp?foto1=PKS3b3f91_shutterstock_7371904.jpg


http://www.amaterska-galerie.eu/Hony/Cesty/RozcestnikKatalansko.html

