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A teď vzhůru do Pisy! 
 

Šlapat se muselo víceméně po rovině přes několik malých 
městeček. 









PISA 

Přijeli jsme později odpoledne a zastihl nás tam déšť 

Zpět na 
Rozcestník 

25. 5. 2012 



Mají to tu drobátko našikmo,… 



…ale nedivte se! 
Takhle se tam opírá 
kdekdo. A když se 
chce, jde všechno! 



Šikmá věž (Torre pendente) se nachází v Itálii 
v Pise. Stojí na Náměstí zázraků (Piazza dei 
Miracoli), společně s dómem a kruhovým 
baptisteriem (křestní kaplí). Je vysoká 56 
metrů. Věž je postavena z bílého mramoru. 
Výstavba samostatně umístěné cylindrické 
(samozřejmě svislé) zvonice byla zahájena v 
roce 1173, ale už krátce po začátku stavby v 
roce 1174 se začala naklánět. Důvodem jsou 
mělce založené základy v měkké hornině. 
Zajímavostí je, že věž se původně nakláněla 
na opačnou stranu. Stavitelé se rozhodli 
náklon vyrovnat tím, že do země k základům 
házeli kameny a větve. Plán sice vyšel a věž 
se vyrovnala, ale později se začala naklánět 
znovu, tentokrát na opačnou stranu. Když v 
roce 1185 dosáhla výšky tří pater, projevilo 
se jasně její naklonění. Práce byly přerušeny, 
ale o 90 let později byla nakloněná věž 
protažena o další poschodí. Nový architekt se 
pokusil zastavit další naklánění tím, že další 
patra stavěl mírně nakloněná na druhou 
stranu, aby se změnilo těžiště věže. Tento 
plán vyšel a věž se dále nakláněla mnohem 
pomaleji. Stavitelé nakonec rezignovali na 
realizaci původního projektu (měla se stát 
nejvyšší zvonicí své doby) a v roce 1373 bylo 
šesté patro zakončeno stolicí pro zavěšení 
zvonů. 

 









Dóm – katedrála Nanebevzetí Panny Marie 

















Úřední osoba 



Baptisterium 

Baptisterium je raně křesťanská 
stavba, která sloužila ke křtům. 
Stála nezávisle na kostele a 
uvnitř v jejím středu se nacházel 
křestní bazén (latinsky piscina), 
kde se ponořovaly křtěné osoby, 
protože platila zásada, že 
nepokřtěný člověk nesměl 
vstoupit do kostela, jenž je ze 
svojí podstaty přídomkem Božím 
a nepokřtěný jedinec by to 
znesvětil již svojí přítomností. 
První baptisteria se objevují již 
ve 4. století. 
 
Nejznámější baptisteria se 
nacházejí  právě v Itálii. 













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

