Barcelona 2004 – zajímavá místa a stručné info
STARÉ MĚSTO
Las Ramblas cca 2 km dlouhá třída: 5 částí (od centra-Katalánského náměstí dolů-k přístavu)
- R. de Canaletes: uprostřed kašna z 19.st.
- R. dels Estudis („trh s ptáky“): po pravé straně Reial Academia de Ciencias i Arts-divadlo,
1. veřejný orloj
- R. de Sant Josep (R. de les Flors – „květinový trh“, knihy): po pravé straně Palau de la
Virreina (palác pro vdovu místokrále) a pak Mercat de Sant Josep (La Boqueria-tržnice;
vstup-medailon s barevnými sklíčky visící nad obr. červenou paprikou); náměstí Placa de
la Boqueria (ve středu mozaiková dlažba od Miróa, vstup do metra); Gran Teatre del
Liceu (operního dóm)
- R. dels Caputxins (žongléři, kejklíři, malíři na chodníku, …): po pravé straně v ulici –
Carrer Nou de la Rambla – Palau Güell (vila Güella od Gaudího); na protější straně
průchod Colom vedoucí na Placa Reial (Královské nám.)-fontány, palmy, lucerny
z tepaného železa od Gaudího
- R. de Sant Monica – Rambla ústí u Placa del Portal de la Pau na nábřeží
El Raval (čtvrť napravo od Rambly a pod Ronde de Sant Antoni): gotický komplex býv.
nemocnice sv. Kříže (Hospital de la Santa Creu)-dnes knihovna na Carrer de Carme (z
Rambly nad Palau de la Virreina); gotický kostelík Sant Pau del Camp – na konci Carrer de
Sant Pau, která vede z Rambly u Gran Teatre del Liceu z náměstí Pla de la Boqueria (dvě
ulice nad Palau Güell)
Pobřeží:
- Placa del Portal de la Pau (náměstí Brána míru)-na nábřeží: Monument a Colom Mirador de Colon (Kolumbův pomník, 60 m, výtah na vršek-vyhlídková plošina, říjenkvěten: denně 10-18:30, 2 eura vstup); poblíž kotví Golondrinas (2-patrové vyhlídkové
čluny s možností ½ hod. projížďky po moři v okolí přístavu); Port Vell (nový přístav
soukromých lodí) dřevěným mostem spojen s Moll d´ Espanya (~Rambla del Mar) – tam:
jachtařský klub, na konci mola Maremagnum (komplex restaurací, obchodů a kin a
největšího evropského akvária Aquarium de Barcelona (skleněný tunel na mořském dně,
Po-Pá 9-21, So, Ne svátky 9:30-21:30 hod.,
- Museu Marítim a Drassanes (Námořní muzeum, denně 10-19 hod., některé svátky
zavřeno) – na Avinguda de les Drassanes a Placa del Portal de la Pau, poslední středověká
loděnice z pol. 13 st., modely kotvících lodí (galéry až nákladní a dopravní lodě, kopie
královské galéry La Reial, sbírka pergamenových map, zachovány 3 rohové věže
loděnice); za rohem Drassanes se táhne 3. hradební val s věžemi ze 14. st.
- Moll de la Fusta ( Moll de Bosch i Alsina) – býv. molo pro nakládku dřeva, dnes široká
promenáda od Kolumbovy sochy nalevo podél pobřeží, červené mosty inspirované Van
Goghovým mostem v Arles, dvouúrovňové molo.
- La Barceloneta býv. rybářská čtvrť na trojúhelníkovém výběžku, rybí restaurace a
nábřežní kavárny, uprostřed náměstí s barokním kostelem Sant Miquel del Port, na špičce
výběžku nástupní místo do kabinové lanovky vedoucí nad přístavem až na Montjuïc (?
zda fční? rekonstrukce nutná v 95), z druhé strany pláže vedoucí až k olympijskému
přístavišti (vzdálený 1,6 km).

Gotická čtvrť (Barri Gotic): nejstarší část města (Římané), dnes správní budovy města:
- cesta z Katalánského nám. Avingudou del Portal de l´Angel k Placa Nova (Nové nám.)trhy
- na začátku Římské městské hradby - valy s věžemi; u hradeb Casa de l´Ardiaca – budova
arcidiakonie, dnes histor. archiv města, mramorová poštovní schránka (vlaštovky a želva)
u renesančního portálu.
- gotická katedrála Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia (Po-Pá 8-13:30, 16-19:30,
So-Ne do 19 hod.)
- Placa del Rei: královský palác Palau Reial Major (říjen-květen, Út-So 16-20 hod., Ne 1014 hod.) klenutá vyhlídková věž krále Martina; vrchol římského opevnění s kaplí sv.
Agáty Capella de Santa Agata
- na Placa de Sant Jaume – Palau de la Generalitat (sídlo katalánského guvernéra), Casa
de la Ciutat (Ajuntament, radnice)
- od zadní části radnice ulicí Carrer d´Hercules na Placa de Sant Just – jeden z nejstarších
kostelů ve městě Sants Just i Pastor
- z Placa de Sant Jaume ulicí Carrer del Call do pův. židovské čtvrti Call; opodál na Carrer
de Marlet č.1 hebrejská destička (označuje místo pův. lazaretu založ. rabínem S.H.)
- Baixada de Santa Eulália (pst. místo umučení sv. Eulálie) klesá ke Carrer dels Banys
Nous- křivolaká ulice sledující linii římských hradeb, neoficiální hranice gotické čtvrti
Palau de la Musica Catalana – koncertní palác, mozaikové sloupy s květinovými motivy,
napravo od Via Laietana pod Ronda de Sant Pere; září-červen denně 10-15:30 hod..
kostel Santa Maria del Mar - na východ od Via Laietana (která je napravo a // s Ramblou)
pod Carrer de la Princesa, denně 9-13:30, 16:30-20 hod., Ne od 10 hod..
Passeig del Born (od zadní části kostela) - na konci ze skla a železa přístřešek El Born (pův.
bleší trh)
za P. del Born Carrer de les Mosques (nejužší ulička ve městě, něco málo přes 1m)
Carrer de Montcada – nejtypičtější středověká barcelonská ulice lemovaná gotickými paláci
z 14. a 16. st. pův. obývané aristokraty
La Llotja (burza, pův. celnice pro přístav)– na Passeig de Isabel II, napravo od Via Laietana
Parc de la Citadella (březen-duben 10-19 nebo 20 hod.) na místě býv. pevnosti Citadela zbyla jen kaple, guvernérský palác (dnes škola) a zbrojnice (dnes Muzeum moderního
umění); Castell dels Tres Dragons (Muzeum zoologie) - u vchodu do parku; na okraji
parku proti Avinguda del Marqués de l´Argentera – Homenatge a Picasso (Pocta
Picassovi od A. Tapiese, 4m skleněná krychle); Arc de Triomf (hlavní brána na sv.
výstavu 1888, Passeig Lluis Companys)
L´EIXAMPLE
Illa de la Discordia – „blok sporu“, západní strana Passeig de Gracia (stanice metra) mezi
Carrer del Consell de Cent a Carrer d´Arago, 3 domy od 3 architektů:
Casa Lleó Morera č.p. 35 (od Domenecha i Montaner)
Casa Amatller č.p. 41 (od Puig i Cadafalch)
Casa Batlló (od Gaudího)
Casa Mila (~La Pedrera) - Gaudího domácí apartmá, na Passeig de Gracia 92, Unesco
památka, denně 10-19:30 hod. kromě státních svátků.
Passeig de Gracia vybíhá z Placa de Catalunya (Katalánského náměstí): dopravní uzel
(stanice metra, bus, vlak)

Rambla de Catalunya – pokračování staré Rambly, na začátku 2 bloky na západ na Grand Via
– Placa de la Universitat, kde je staré univerzitní centrum.
Casa Terrades („Casa de les Punxes“, špičatý dům) – na Avinguda Diagonal 416, samostatný
6-ti hraný dům od architekta Puiga i Cadafalcha, 6 rohových věží, pro veřejnost zavřeno.
Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau – na Carrer de Sant Antoni Maria Claret 167,
architekt Luis Doménech i Montaner, městská nemocnice z poč. 20. st.
Sagrada Familia – průčelí Umučení (u hl. vchodu), průčelí Narození Páně, duben-září 9-21
hod. denně. 8 e. (s 30% slevou-5,2 e)
MONTJUÏC
210 m vysoký vrch, panoramatický pohled na město a přístav, komplex muzeí, záb. atrakcí,
galerií, sportovních zařízení; busem 13, 61 z Placa Espanya
- Font Magica (ornamentální fotána, So a Ne od 20 hod.), vstup na výstaviště
- Poble Espanyol – španělská vesnice s replikami 116 domů z celého Španělska, od 10 hod
(na webu od 9hod.), pendl bus z/na P. Espanya, vstup:7 euro, sleva (studenti 5 euro)
- Museu National d´Art de Catalunya - sbírka románského a gotického umění
- Teatre Grec – řecké divadlo pod širým nebem uprostřed zahrad
- Fundacio Joan Miró – muzeum sbírky grafiky, malby, skulptur, tapiserií
- Estadi Olimpic de Montjuïc (říjen-květen denně 10-18 hod.) neoklacistní průčelí pův.
z 1936, poblíž ocelovo skleněný krytý stadion Palau Sant Jordi
- Castell de Montjuïc (zavřen na velký pátek, 16.3.-říjen 9:30-20 hod.) hrad pův. z 1640,
hvězdic. tvar, vojenské muzeum – expozice zbraní a modelů katalánských hradů, na
vrcholek kopce vede kabinková lanovka.
- Miramar – Jardins Costa i Llobera zahrada s rozsáhlou kolekcí palem, kaktusů a dalších
subtropických druhů rostlin; hezký pohled na město; blízko stanice lanovky vedoucí
z přístavu na Montjuïc
MIMO CETRUM
-

-

Parc de Joan Miró (~Parc de l´Escorxador) – býv. jatka na Carrer d´Aragó1, 2 úrovně
(nižší-fotbal. Hřiště, vyšší – vydlážděná – skulptura Dona i Ocell od Joana Miróa)
Parc de l´Espanya Industrial – moderní park, 10 futuristických rozhleden nad jezerem
Palau Reial de Pedralbes – na Avinguda Diagonal 686, hl. sídlo rodiny Güell dříve pak
král. Sídlo, dnes Muzeum dekorativního umění (nábytek) a keramiky
Monestir de Santa Maria de Pedralbes – klášter pro veřejnost na Carrer de Montevideo
14, Út-Ne 10-14
Tibidabo – 542 m vysoký vrchol, vyhlídka na panorama Barcelony, zábavní park, denně
10-14; 15-19, vlakem z Katalánského nám. Směr Av. Tibidabo, pak modrou tram ke
stanici pozemní lanovky (5 min na vrcholek); Temple Expiatori del Sagrat Cor (chrám
Svatého srdce, výtah k patě sochy Krista);
Torre de Collserola 288 m vysoká věž u hory Tibidabo, St-Ne 11-14:30;15:30-18 (léto19; 20hod.), vyhlídka; adults: 4,20 e.
Museum de la Ciencia (m. přírodních věd) - venku přístupná ponorka skutečné velikosti
Parc Güell – na Carrer d´Olot , Unesco památka, duben-září: denně 10-20 hod.
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