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Republika Serenissima vydržala skoro ti-
síc rokov. Rímskej armáde sa však nepo-
darilo ubrániť pred barbarskými vpádmi, 

a preto sa ľudia snažili ukryť na nehostinných 
ostrovoch v lagúne, o ktorých zlé jazyky tvrdia, 
že najsilnejšia tu bola populácia komárov. O ti-
síc rokov republika dominovala moriam a šírila 
renesanciu. Jej bohatstvo dodnes obdivujeme 
vo viac ako 4 800 nádherných vilách severový-
chodného Talianska.

Najkrajšie námestie sveta
Populárne Benátky možno najlepšie spoznať 

– ako inak, z vody, z lode či gondoly. Po celom 
meste sa ľudia rozvážajú mestskou hromad-
nou dopravou – lodičkami. Jeden lístok stojí 
6,50 eura na jednu jazdu, môžete si však kúpiť aj 
celodenný. 

Benátky sa delia na sestriere (šestiny) a kaž-
dá z nich má svoj typický charakter: Cannareg-
gio, Castello, San Marco, Dorsoduro, San Polo 
a Santa Croce. Do časti Cannaregio patrí Strada 

BENÁTSKY LEV – predné nohy 
vo vode a zadné na pevnine 
TEXT A FOTO MIROSLAVA DULOVÁ

Región Veneto ohraničený riekou  
Po a vrcholmi Dolomitov ponúka históriu, 
kultúru, architektúru, ale aj krásnu prírodu. 
Názov Veneto je odvodený od názvu Venezia, 
teda od Benátok, ktoré ako obrovská 
chobotnica kontrolovali všetky mestá vo 
svojom dosahu. 

Hlavné námestie San Marco

Zariadenie armády, turistom vstup zakázaný
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Nuova, ktorú otvorili v roku 1871 a je najväčšou a najdlhšou 
ulicou v Benátkach. V tejto časti mesta je aj prvé židovské 
geto. V časti Castello sa prví Benátčania usadili v 5. storočí. 
Námestie San Marco určite patrí k najkrajším na svete. V časti 
Dorsoduro si prídu na svoje milovníci múzeí: Accademia s be-
nátskym umením, Ca Rezzonico a moderné súčasné umenie 
nájdete v zbierkach Peggy Guggenheim. V časti San Polo 
sa turisti hrnú do reštaurácií pri Canale Grande. Za trhom 
Castelleto sa v minulosti skrývalo 1 300 verejných domov. 
Benátčania sa, samozrejme, tešia záujmu turistov, do istej 
miery ich to však obmedzuje, napríklad namiesto mäsiarstiev 
či pekární je tu viac darčekových obchodov a tak za každoden-
nými potrebami musia cestovať ďalej.

Lido a Murano 
Zaujímavá je aj návšteva 12 km dlhého ostrova Lido, ktorý 

prirodzene chráni mesto pred Stredozemným morom.  Tajným 
tipom na dovolenku je hotel Ausonia so skvelými kúpeľmi. 

Milovníci skla by rozhodne mali navštíviť neďaleký ostrov 
Murano so slávnymi sklárňami a rozsiahlymi zbierkami v mú-
zeu skla. Priamo pri sklárskej peci možno sledovať sklárov 
a potom si kúpiť čosi zo širokého sortimentu veľmi vkusných 
sklárskych výrobkov.  

Čau sa narodilo v Benátkach
Možno neviete, že slovo čau má pôvod v Benátkach. Be-

nátske slovné spojenie „schiavo suo“ znamená „som vaším 
služobníkom“. Neskôr sa zmenilo z schiavo na sciavo či s’ciao 
a nakoniec na čau.

Symbolom Benátok, ktorý objavíte pomaly na každom 
kroku, je lev. Predné nohy vo vode a zadné nohy na pevnine 
symbolizujú moc Benátok nad morom a pevninou. Aj jeho 
chvost má skrytý význam, ak smeruje nahor, mesto bolo 
získané mierovou cestou, ak chvost smeruje nadol, stalo sa 
tak vo vojne.

Ako vzniká Prosecco
K Taliansku neodmysliteľne patrí aj dobré víno. Od 1. 

augusta 2009 Prosecco už neoznačuje odrodu, ale víno – doc 
(osvedčenie kontroly pôvodu). Oblasť Prosecco doc pozostáva 
z 9 provincií a dvoch regiónov – Veneto a Fruili Venezia Giulia. 
Conegliano Valdobbiadene, historická oblasť výroby vína 
Prosecco, sa označuje DOCG (osvedčenie o kontrolovanom 
a zaručenom pôvode) a 44 vín sa takisto označuje prívlast-
kom DOCG. Vinice, v ktorých sa pestuje Prosecco, sú zvyčajne 

veľmi strmé a pre svoju mimoriadnu 
krásu a jedinečnosť nominované aj 
ako miesto kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Hrozno sa oberá ručne 
a potom sa bobule oddeľujú od strap-
cov a šetrne lisujú. Celý proces sa 
realizuje pri nízkej teplote, aby kvase-
nie prebiehalo pomalšie. Poloprodukt 
zreje vo fľašiach počas niekoľkých 
rokov, aby dosiahol neopakovateľnú 
chuť. Prosecco vyrábajú rovnako 
malé rodinné firmy, ako aj veľkí 
výrobcovia. Zistili sme to pomerne 
ľahko – sudy z nehrdzavejúcej ocele 
stoja vonku popri ceste bez akéhokoľ-
vek zastrešenia. 

Tip na príjemný pobyt bez dosahu 
signálu mobilného telefónu je 
Relais Duca di Dolle, zrekonštruova-
ný cisterciánsky kláštor uprostred 
viníc, ktorý patrí rodine Bisolovcov. 
Možno tu napríklad okrem vynika-
júceho Prosecca ochutnať aj miestne 
špeciality – syr zrejúci v lisova-
ných hroznových bobuliach alebo 
vychýrenú nátierku z artičok. Ak 

by ste chceli ochutnať Prosecco od 
viacerých výrobcov, môžete navštíviť 
aj vínnu cestu Prosecco z Congliana 
do Valdobbiadene. Výbornú ochut-
návku vína Prosecco Bisol možno 
spojiť s kulinárskymi hodmi, napr. 
v reštaurácii Locanda Sandi.

Tradície vína a topánok
V rodine Bisolovcov má kvalita tra-

díciu už od roku 1542. Vždy sa snažili 
kúpiť najlepšie parcely na pestovanie 
viniča, podľa možností čo najstrmšie, 
tie boli však drahšie, ale ideálne na 
pestovanie viniča na výrobu vína 
Prosecco. 

V severnej priemyselnej a bohatej 
časti Talianska majú hlavné sídlo 
také rodinné firmy ako Benetton či 
GEOX. Tú prvú už u nás dobre po-
známe, tú druhú asi menej. Topánky 
GEOX sa preslávili ako „dýchajúce“ 
a v súčasnosti je firma na druhom 
mieste na svete, čo sa týka počtu 
vyrobených topánok určených na 
trávenie voľného času. Svoju ponuku 

Ostrov Lido, hotel Ausonia Zámok CA-AMATA pri golfovom klube Castelfranco
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nedávno rozšírila aj o golfové topánky. Neďaleko Benátok je veľká podniková predajňa. V re-
gióne Veneto si na svoje prídu aj milovníci historického obdobia prvej svetovej vojny, cesta po 
pamiatkach sa sústreďuje na miesta, kde sa bojovalo, ako napríklad na rieke Piave.

V okolí Benátok za návštevu stoja aj mestečká Asolo či Treviso.
Ak sa turisti počas návštevy tohto regiónu chcú venovať aj športom, sú tu k dispozícii cestič-

ky pre bežcov a cyklistov. Obľube sa teší aj jazdecký šport, najmä v blízkosti rekonštruovaných 
zámkov, ktoré si bohatí Benátčania stavali v blízkom okolí, aby sa počas horúceho leta mohli 
ukryť v príjemnejšom prostredí.

Keď si chcel Ford zahrať golf
V okolí Benátok je k dispozícii niekoľko 

golfových ihrísk. Na ostrove Lido je najstar-
ší (1928) Benátsky golfový klub, na ktorom 
napriek tomu, že leží na ostrove a je obkolesený 
zo všetkých strán vodou, sa na hracej ploche 
vodné prekážky vyskytujú len zriedkavo. A ako 
ihrisko vzniklo? V roku 1928 prišiel do hotela 
Excelsior (v súčasnosti sa pripravuje na rekon-
štrukciu) Henry Ford aj so svojím golfovým 
vakom a zistil, že si tu nemá kde zahrať svoj 
obľúbený golf.  Podarilo sa mu presvedčiť 
knieža Volpiho, aby našiel vhodné miesto 
a postavil ihrisko podobné škótskym. Vybudo-
vali ho na pieskových dunách a tie sú chránené 
podľa WWF. Neďaleko mestečka Asolo si možno 
zahrať v golfovom klube Asolo (27 jamiek), 
ktorý patrí rodine Benettonovcov. Z ihriska 
vidieť zasnežené vrcholy Dolomitov a masív 
hory Grappa (áno, je to aj názov obľúbeného al-
koholického nápoja, ktorý je pomenovaný práve 
podľa tejto hory). Hru a ubytovanie ponúka aj 
hotel Vila Condulmer v zreštaurovanej vile z 18. 
storočia, v ktorej bývali napríklad Giuseppe 
Verdi a Ronald Reagan. Od leta bude k dispo-
zícii aj ďalších deväť jamiek v golfovom klube 
Castelfranco Veneto.

Navštívili sme aj obnovený zámok pri ihrisku, 
v ktorom nás prijala zámocká pani, a obdivovali 
sme najmä staré nádherné lustre zo sklární 
v Murane. 

Vila Condulmer

Námestie San Marco plné turistov
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Do Talianska cestujeme radi za bohatou ponukou historických pamia-
tok, za výbornou talianskou kuchyňou s mnohými špecialitami a ši-
rokou ponukou talianskych vín. Zo špecialít stoja za zmienku omáčka 
sarde in saor (sladké a slané), bigoli in salsa (domáce hrubšie špagety 
s nahrubo nakrájaným ragú), radicchio (červený šalát), biela špargľa 
z Bassana, syry Morlacco a Bastardo, extrapanenský olej z úpätia hory 
Grappa či med Grappa. Návšteva Benátok a ich okolia v tomto smere 
určite uspokojí aj najnáročnejšieho turistu.

A na záver článku otázka pre pozorných čitateľov
Ktorá slávna talianska rodina vlastní golfový klub Asolo? 

Správnu odpoveď posielajte na mailovú adresu:  
tabita@amazingvenicegolf.com do konca mesiaca od vydania 
toho čísla časopisu. Zo správnych odpovedí bude vylosovaný 
výherca trojdenného pobytu v auguste pre dve osoby v golfovom 
klube Asolo s dvomi poplatkami za hru v tomto klube a jedným 
na golfovom ihrisku Castelfranco a s ochutnávkou vína Bisol.

A bude Prosecco...

Relais Duca di Dolle

Na ihrisku Castelfranco
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