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tip světa ženy
Co u nás neuvidíte? např. 
poutníky putující do měs-
ta Caravaca de la Cruz. 
to je jedno z pěti poutních 
míst na světě, kde se pod-
le pověsti zjevil pravý Ježí-
šův kříž, který po namoče-
ní do vína pomohl místním 
obráncům města ubránit se 
přesile arabů. 

S
sedněte na letadlo do 
Španělska, vystupte 
v Alicante či Valencii 
a vydejte se kousek 

na jih. Zahradou Hesperidek 
či je totiž španělská autonomní 
oblast Murcia. 

Zemský ráj
Do dáli se táhnou sady po-

merančovníků, citroníků, me-
runěk, broskví, granátových 
jablek a fíkovníků, jež ve vyšší 
nadmořské výšce střídají man-
dloně a olivovníky, skoro tu 

neprší, průměrná roční teplota  
18 °C, města jako z pohádky 
a moře, vlastně dvě… Murcia 
totiž leží na pobřeží toho Stře-
dozemního, tím druhým je sla-
ná laguna Mar menor, tj. Menší 
moře. Tento malý zemský ráj 
objevili už Féničané, po nich 
Římané a Arabové, aby se v ro-
ce 1243 stalo Murcijské králov-
ství součástí Kastilie, později 
Španělska. Féničané založili 
i stejnojmenné hlavní město au-
tonomní oblasti Murcie. Jedné 
z nejzelenějších metropolí, jež 

leží na řece Segura, však dali 
jméno Římané. V létě lemují 
ulice dnes převážně barokního 
města s arabskými prvky fialo-
vě kvetoucí žakarandy. Projdě-
te pěší zónou Plateria, kde dřív 
sídlili prodavači látek i zlatní-
ci, až ke Casinu. Jeho bohatě 
zdobený vchod láká ke vstupu, 
ten je však povolen jen ve vy-
hrazených hodinách. Turisté tu 
okouzleně obdivují patio, ko-
pii části Alhambry v Grenadě  
– polychromované zdi zdobí 
umné ornamenty a věty z ko-

14. –18. století a asi nepřekvapí, 
že přímo na základech mešity. 
Ve směsici stylů (věžičky při-
pomínají spíš pagody) je těžké 
se zorientovat, a tak se spokoj-
me s označením středomořská 
gotika. Dominuje jí prý nejvyš-
ší zvonice ve Španělsku, jež ční 
do výšky 90 m. Uvnitř překva-
pivě světlé trojlodní katedrály 
se ochladíte a pak vás ohromí 
zejména pozdně gotická kaple 
markýze Veléze s kamenným 
portálem a bohatými reliéfy. 

Unikátní jsou i dřevěné so-
chy v muzeu, součásti kostela 

Ježíše Krista. Francisco Salzillo 
je se svými osmi bratry vytvá-
řel až do svých 80 let, přičemž 
vsadil na realismus. Vytvořil 
sochy v životní velikosti – ty se 
o svátcích vynášejí do ulic, aby 
přiblížily život Ježíše Krista. 
Nese je až 28 lidí!

Na výspě křesťanství
Třetí největší město v Mur-

cii je Lorca, která až do koneč-
ného vítězství křesťanů nad 
Araby jako jedna z mála odolá-
vala jejich tlaku. Paradoxní je, 
že Lorku založili právě Arabo-

Zahrada Hesperidek
Podle řecké mytologie šlo 
o překrásnou zahradu, v níž 
nymfy Hesperidky střežily jablka 
nesmrtelnosti. A kde ji najdete?

Murcia má 315 
slunečných dní v roce.
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nádherné starořímské 
divadlo v Cartageně.

v každém baru „číhají“ 
lákavé lahůdky.

na trzích koupíte domácí med, 
džemy, klobásky, olivy aj.

vyšívané skvosty v muzeu 
velikonočních kostýmů v Lorce.

vé. Jakou stopu tu oni i jejich 
nepřátelé zanechali, se dozvíte 
v místním muzeu. Pak se vy-
dejte k hradu zvanému Slu-
neční pevnost – vypíná se vy-
soko nad městem. Málokomu 
se chce šplhat pěšky, naštěstí 
tu jezdí malý vláček. Až se-
stoupíte zpět, nezapomeňte se 
ohlédnout – blízké pohoří je tak 
bělostné, že tu bylo natočeno 
několik westernů. Největší rari-
tu však místní skrývají v muzeu 
vyšívaných velikonočních kos-
týmů, které je jediné svého dru-
hu na světě. Na Zelený čtvrtek 

a Velký pátek pak asi 400 lidí 
oblékne překrásné, složitě ruč-
ně vyšívané nákladné kostýmy 
všech národů a významných 
postav, které mají souvislost 
s Ježíšem. Pak si připnou až 
dvacet metrů čtverečních velké 
hedvábné pláště vyšité hedvá-
bím či zlatou nití a nasednou 
na speciálně chované a cvičené 
koně, aby v ohromujícím defilé 
okouzlili obecenstvo.

Všude byli Římané… 
Ačkoli přístav Cartagena 

založili Kartaginci, tedy ➤
inzerce

ránu ve staré arabštině. Každý 
salon pak má odlišnou výzdobu 
– ze zasklené promenády vstou-
píte do knihovny v anglickém 
stylu, do tanečního sálu ve sty-
lu barokního pařížského paláce, 
odtud na pompejský dvůr s ko-
rintskými sloupy a římskými 
sochami, zkrátka luxus, kam 
se podíváš… Aby však nedošlo 
k omylu – Casino plnilo roli ja-
kéhosi výlučného společenské-
ho klubu a plní ji dodnes.

Srdcem města je velko-
lepá katedrála. Stavěli ji ve  
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CO Je DOBRÉ věDět
*Milovníci vína ocení, že 
malá Murcia má tři vinař-
ské oblasti DOC, tedy místa 
s označením původu vína. 
Díky příznivému mikroklima-
tu a půdě jsou silná a dobrá. 
součástí Ruta del vino (Cesta 
vína) je Muzeum vín v měs-
tečku Bullos. víno, ovšemže 

divoké, sem přinesli už Féni-
čané. * ve Španělsku je hus-
tá síť silnic a dálnic. vyso-
korychlostní silnice (autovia) 
jsou zdarma, dálnice (au-
topista) jsou zpoplatněné. * 
Murcia má výtečné podmín-
ky pro potápění – největší 
potápěčské centrum je u my-

su Cabo de palos – je tam 
přírodní rezervace i vraky 
lodí. * La Manga Club je ráj 
golfistů. Rozlehlou herní plo-
chu doplňují jezera, bazény, 
lázně, fitness, blízké moře, 
dětská hřiště, tenisová hřiště 
aj. * ve městě Lorca můžete 
dokonce přespat na hradě.

Féničané (ostatně nedaleko 
se odehrávaly Punské války) 
a hradby jsou arabského půvo-
du, největší odkaz tu zanechali 
Římané. Divadlo pro 6000 lidí 
s podzemními tunely, sloupořa-
dím a všestranným zázemím 
pro diváky i herce ve středu 
tohoto nejstaršího španělského 
města však vyhořelo. Na rui-
nách vyrostly domky rybářů 
i kostel Panny Marie, který za 
2. světové války zničily bomby. 
Dnes je divadlo naštěstí takřka 
celé odkryto a rekonstruováno. 
Cartagena je však významná  
i díky vojenské akademii, kde 
mj. studoval král Juan Carlos. 

ní, zkrátka všeliké vodní sporty. 
Těch si užijete na 250 km dlou-
hém středozemním pobřeží 
Murcie nebo u jediného evrop-
ského „sourozence“ Mrtvého 
moře zvaného Mar menor, tedy 
Menší moře. Tato laguna vul-
kanického původu uzavřená 
pásem země je od moře takřka 
oddělená. Minerály a sůl jsou 
v ní tedy tak koncentrovány, že 
léčivý je už jen pouhý opar nad 
ní, nemluvě o tom, že voda je 
tu velice teplá – až 30 °C. Dá 
se v něm bezpečně koupat, neb 
postrádá vlny, plachtit na něm 
(a obdivovat malé ostrůvky, 
z nichž některé jsou soukromé) 
a zároveň si léčit lupénku, ek-
zémy, nemoci dýchacích cest 
a jiné nemoci. Samozřejmě, že 
thalassoterapie je součástí na-
bídky všech místních hotelů. 

Podstatné však je, že mo-
ře dodává Murcii i něco navíc  
– ryby a mořské plody, zejmé-
na gambas roja, což jsou kre-
vety z hloubky 250 m. Těch si 
tu užijete dosyta stejně jako vý-
tečného místního vína (zkuste 
bílou odrůdu macabeo a červe-
né tempranillo či monastrell). 
Báječný je i murcijský salát, 
kaldero (povařené ryby s rýží, 
sušenou paprikou, vymačka-
ným pomerančem, citronem 
a česnekem), kozí sýr, který 
zraje v červeném víně, chan-
quette, tedy miniaturní úhoři 
v česneku a oleji, crespillos čili 
křupky k vínu či pivu a samo-
zřejmě místní sladkost – našle-
haný bílek s lískovým oříškem. 
Zkrátka Murciu je třeba si vy-
chutnat všemi smysly, je to to-
tiž země vůní, citů a pocitů.    ● 

Unikátní útvary  
u Mazzaronu.

Caravaca de la Cruz 
a zázračný kříž.

nepřipomíná vám to 
Malou stranu?

O tom, jak skvělí mořeplav-
ci byli Féničané, se přesvědčí-
te v dalším městě na pobřeží 
Středozemního moře. Půvabné 
městečko Mazzaron proslulo 
nedalekou krásnou pláží a pito-
reskními pískovcovými útvary, 
ale i nálezem vraků dvou fé-
nických lodí, každá unesla šest 
námořníků. Jedna je v místním 
archeologickém muzeu, ta dru-
há v třímetrové hloubce neda-
leko od břehu moře. Jsou asi 
2600 let staré, zachovalé a stojí 
za vidění. To platí i pro další 
mazzaronské muzeum věnova-
né solení ryb. Je v bývalé řím-
ské továrně, kde se ryby takto 
konzervovaly. 

Bohatství dvou moří
Ovšem k létu patří hlav-

ně koupání, plachtění, potápě-

poutníci míří do 
Caravaky de la Cruz.


