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Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřena na historické zemětřesení, které zasáhlo 

město Lisabon v roce 1755 a na exkurzi po Lisabonu. První kapitola obsahuje 

informace ohledně přírodních poměrů Lisabonu a též geologie. Na to navazuje 

pojednání o samotném zemětřesení a popis událostí následujících po této ničivé 

katastrofě. V následující kapitole je popsán historický vývoj na území 

Pyrenejského poloostrova a dnešního Portugalska a Lisabonu. Kapitola tedy 

pojednává o vývoji obyvatelstva, vzniku portugalské monarchie, objevitelských 

plavbách a též moderních dějinách novověku. Následuje popis dnešního Lisabonu 

dle dojmů autora a na popis navazuje již samotná exkurze po Lisabonu a jeho 

přilehlém okolí. 

 

 

Klíčová slova: Portugalsko, Lisabon, exkurze, zemětřesení, přírodní poměry 

 

 

Summary 

This Bachelor thesis is focused on an historical earthquake which strike 

Lisbon in 1755 and also is focused on excursion in Lisbon. First chapter contains 

informatins about natural conditions of Lisbon and aslo about geology. This is 

followed by treatise about earthquake and description of events after this 

devastating disaster. In next chapter is described historical development on the 

area of Iberian peninsula and area of today Portugal and Lisbon. So the chapter is 

deals about development of population, formation of Portugal monarchy, discovery 

cruises and also about modern times history. Then there is description of todays 

Lisbon by the opinion of the author and the description of excursion in Lisbon and 

its surrounding areas. 
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1 ÚVOD 

Jaký jsem měl důvod k sepsání bakalářské práce o Lisabonu, jeho 

památkách, portugalské kultuře a historii, či o ničivém lisabonském zemětřesení? 

Mnozí by se divili, proč jsem si zvolil místo tak vzdálené a naší kultuře natolik 

odlišné. Nicméně, mé důvody byly prosté. Chtěl jsem téma originální a své, 

protože si rád vybírám to, co chci dělat já a nerad se řídím dle něčeho, nebo 

někoho. 

Své rozhodnutí jsem měl promyšlené již na podzim roku 2016, kdy jsem se 

přihlásil do programu Erasmus+ a jakou svoji destinaci jsem si zvolil právě 

Lisabon. Ještě v prosinci téhož roku jsem se domluvil s vedoucím své práce, 

panem profesorem Ing. Marianem Marschalkem, Ph.D., na předběžné kostře 

bakalářské práce a na dalších záležitostech, které jsem si měl v průběhu svého 

portugalského pobytu obstarat, či zjistit. Důležité byly zejména fotografie míst, 

kterých jsem měl na konci pobytu dostatek, až přebytek, a hlavně také materiály 

k bakalářské práci, které mi obstaral velice nápomocný vyučující geologického 

institutu Martim Chichorro.  

A tak nastal rok 2017, konkrétně 1. březen a já se již nacházel v Lisabonu. 

Uplynul zřejmě měsíc a půl a očekávalo mne milé překvapení. Pan profesor Ing. 

Marian Marschalko, Ph.D., zrovna přednášel na portugalské univerzitě 

Universidade Nova de Lisboa, kde jsem zrovna studoval. Setkali jsme se těsně 

před jeho přednáškou u schodiště a ihned jsme se domluvili, že následující den se 

sejdeme v centru Lisabonu a společně si město prohlédneme, a tak se i stalo. 

Den to byl dlouhý a my se společně bavili nejen o věcech týkajících se školy, 

ale též o cestování, vnímaní světa, či životě samotném. A tak jsme si celý den 

vyměňovali názory a procházeli nádherné památky města lisabonského. Je 

zajímavé, jaký dokáže být osud, jelikož právě v tento moment jsem se po velice 

dlouhém a vydatném rozhovoru rozhodl, že budu pokračovat ve svých studiích 

dále a vydám se vstříc navazujícímu studiu. 
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Co se týče mé bakalářské práce samotné, tak v první části se zabývám 

přírodními poměry Lisabonu, následně i geologií a hlavním bodem části první je 

ničivé zemětřesení, které způsobilo lisabonským nezměrné ztráty na životech a 

stalo se tak konkrétně roku 1755. Následující podkapitoly se zabývají dopadem na 

společnost, zahraniční podporou a rekonstrukcí města, za kterou mohou Lisabonci 

vděčit markýzi de Pombalovi, muži, který pozvedl morálku obyvatel.  

Část druhá se týká převážně exkurze po Lisabonu. V práci jsou uvedena 

místa nejatraktivnější a též místa, která byla zasažena zemětřesením roku 1755 a 

dochovala se aspoň z části, nebo byla renovována. Ovšem, ještě před samotnou 

exkurzí si řekneme důležité informace o historickém vývoji na Pyrenejském 

poloostrově a území dnešního Portugalska a Lisabonu, jelikož je velice důležité 

vědět, jak se tato krajina formovala a co vše utvářelo její tvář skrze staletími, 

respektive tisíciletími. 

K sepsání své práce jsem využil mnoha zdrojů, které mi byly poskytnuty, jak 

jsem již řekl, panem Martimem Chichorrem z geologického institutu Universidade 

Nova de Lisboa. 

Následně jsem použil množství prací a článků o zemětřesení, geologii, či 

historii, zveřejněných na internetu. 

Ve své práci těžím z velké části ze svých fotografií, a to hlavně v kapitole 

Exkurze po Lisabonu. Nadále práce čítá geologicky zaměřené obrázky, které jsem 

využil z mnoha zdrojů. 

Cílem mé práce je představení Lisabonu jakožto portugalské metropole, 

která skýtá nespočet krásných klášterů, kostelů, zámků, hradů, památníků a též 

několik objektů, které jsou zapsány na seznamu kulturního dědictví UNESCO. 

Druhým cílem mé práce je seznámení veřejnosti s katastrofickým zemětřesením, 

které Lisabon postihlo roku 1755 a s následnou situací a obnovou města. 
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2  PŘÍRODNÍ POMĚRY 

Lisabon se nachází na západě Evropy a je tím nejzápadnějším (pevninským) 

hlavním městem Evropy. Břehy města jsou omývány řekou Tejo, která se vlévá do 

Atlantského oceánu. (Symington, M.; 2009) 

Samotná řeka Tejo pramení ve Španělsku nedaleko přírodního parku Parque 

Natural de la Serranía de Cuenca (Severovýchodně, východně a jihovýchodně od 

města Cuenca). Pramen se nachází přibližně 238 kilometrů od východního 

pobřeží Španělska. Tejo je nejdelší řekou na Iberském poloostrově s délkou 1038 

kilometrů. (Internet-5) 

Lisabon má rozlohu činící 100 km2, kterou tvoří 24 městských částí. Těmi 

nejznámějšími jsou například Alcântara, Belém, Benfica či Parque das Nações. 

Populace Lisabonu činí okolo 500 000 obyvatel. (Symington, M., 2009; Internet-4) 

V samotném Lisabonu je nejzápadnější částí města park Parque Florestal de 

Monsanto, který zaujímá deset procent plochy města (zaujímá okolo 10 km2) a je 

tak jedním z největších v Evropě. Zde, v parku, se také nachází nejvyšší bod 

města, a to ve výšce 226 metrů nad mořem. Vrchol nese název Serra de 

Monsanto. (Internet-5) 

Terén Lisabonu se dá popsat vcelku lehce. Pokud začínáme při pobřeží řeky 

Tejo, tak se budeme nacházet v rozpětí od 0 až do 20 metrů nad mořem, ale 

jelikož je většina města a jeho pamětihodností mírně do kopce, tak budeme muset 

stoupat k 80 až 100 metrům nad mořem. (Norberto, S.M.; 2008) 
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Obrázek 1: Obrázek zachycující reliéf metropolitní oblasti Lisabonu (Norberto S.M., 2008) 

 

Nejsou to nijak závratná čísla, ale pokud se budete památkám věnovat celý 

den, tak to v pozdějších odpoledních hodinách pocítíte v podobě únavy, kterou 

ještě podpoří spalující slunce. 

Naštěstí je samotný Lisabon velice bohatý na různé parky. Nacházejí se jak 

v nižších polohách, tak i v těch vyšších, tudíž záchranu v podobě stínu naleznete 

téměř všude. Navíc je Lisabon dosti zeleným městem, takže téměř na každém 

rožku naleznete stromořadí, či různé zahrádky. 

Nicméně, i když je zde mnoho lesů, tak se zde nachází také oblasti, které 

jsou ohroženy požáry, jelikož zde rostou převážně suchomilné rostliny, a tak 

obzvláště v horkých letních dnech jsou zde vysoká rizika požárů. 

Klima Lisabonu je středomořské. Zimy jsou mírné a deštivé a léta horká a 

suchá. Průměrné roční teploty jsou 21 °C přes den a 13,5 °C v noci. (Internet-4) 

Nejchladnějším měsícem v roce je leden, který ve dne dosahuje teplot od 10 

°C do 18 °C a v noci od 3 °C do 13 °C. Naopak měsícem nejteplejším je srpen 

s denními teplotami mezi 26 °C až 36 °C, nicméně teploměr se dokáže 

přehoupnout i přes 40 °C. V noci se teploty pohybují mezi 16 °C až 25 °C. 

Průměrná teplota moře je v srpnu okolo 20 °C. (Dunlop, F., 2007; Internet-4) 



Rostislav Šigut: Návrh geoturistické exkurze po Lisabonu se zaměřením na historické 

zemětřesení 

2018  5 

 

Léto zde trvá přibližně čtyři měsíce od června do září, ale i v květnu a říjnu, 

tedy v přechodném období, dosáhnou teploty 20 °C a dočasně se může teplota 

přehoupnout i přes 30 °C hranici. (Internet-4) 

Doba slunečního svitu činí přibližně okolo 4,5 hodiny v prosinci, což je 

nejméně, a naopak nejvíce denního světla si užijeme v červenci a to okolo 11,5 

hodin denně. (Internet-4) 

2.1 Geologie Lisabonu 

Město Lisabon se nachází ve střední, až jižní části Portugalska při západním 

pobřeží. Lisabon je velice bohatý na různé podpovrchové geologické útvary, které 

jsou datovány od křídy až po miocén. Tyto útvary jsou však většinou překryty 

vrstvami holocenními či pleistocenními. (Kullberg, J.C.; Dias, R.; Araújo, A.; 

Terrinha, P.; 2013) 

Velice významnými částmi jsou také skalní úlomky, které jsou vysoce 

heterogenní (tzn. různorodé) povahy a vytváří tak skvělé podmínky pro výzkum 

skal společně s horninami a minerály, které se zde nacházejí. Častá jsou zde 

aluviální ložiska, jelikož město má bohatou fluviální síť. (Kullberg, J.C.; Dias, R.; 

Araújo, A.; Terrinha, P.; 2013) 

Podzemí, nebo lépe řečeno půda Lisabonu se sestává z velké části ze 

sedimentárních útvarů, včetně křídových vápenců, mořských vápenců, eocenních 

pískovců, jílů a konglomerátních hornin. (Internet-6) 

Abychom byli přesní, tak Lisabon by se dal rozdělit do tří geologických částí. 

Tu první nalezneme na jihozápadě v oblasti Monsanto-Ajuda-Alcântara, což 

je Lisabonský vulkanický komplex, hojně zastoupen bazalty a pyroklastickým 

materiálem (Viz. červená barva v geologické mapě s částečně zasahující barvou 

modrou). Oblast pochází z období horní křídy. Částečně zde nalezneme také 

dolomitové vápence a v nich fosilie živočichů či rostlin. (Oliveira, M.D.de, 2010; 

Internet-6) 
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Druhou částí je převážně na severozápadě nacházející se kenozoický 

komplex zvaný Benfica, který se táhne i mírně na východ. Tato oblast byla 

utvářena od Eocénu až po Oligocén a skládá se převážně z jílů a vápenců (Viz. 

modrá barva v geologické mapě). (Oliveira, M.D.de, 2010; Internet-6) 

Poslední, tedy třetí částí, je východní oblast města (tentokráte bez 

konkrétního názvu), která spadá do období miocénu. Oblast je charakteristická 

jílovitými, písčitými, pevnými půdami, ale taktéž vápennými pískovci a vápenci. 

V tomto místě jsou četné nálezy vápnitých schránek mořských živočichů (Viz. 

žlutá barva v geologické mapě). (Oliveira, M.D.de, 2010; Internet-6) 

 

Obrázek 2: Geologická mapa Lisabonu. (Internet-6). 
Podrobné geologické řezy: A–B viz. Příloha 2, C–D viz. Příloha 3, E–F viz. Příloha 4, G–H viz. 

Příloha 5, I–J viz. Příloha 6. 
Legenda ke geologickým řezům: Viz. Příloha 1. 
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2.2 Katastrofické zemětřesení 

Lisabon, Portugalsko, 1755. Evropská metropole, koloniální velmoc a jedno 

z významných křesťanských center. Toto město a celá země už zažívaly i lepší 

časy. Teď je tato jihozápadní země závislá na těžbě a následné výrobě zlata a 

diamantů v Brazílii, na hospodářských vazbách s Anglií a čím dál tím více na 

diplomatických vztazích s ostatními evropskými zeměmi. (Internet-3; Internet-4) 

Ekonomika země se zdála býti dosti příznivá, ale to byla poněkud silně 

zkreslená představa. Ve skutečnosti se země nacházela na hranici chudoby. 

Šlechta a další výše postavení lidé se vydávali do Indie s vidinou bohatství, které 

zde získají skrze obchod vedený Brity a téměř neexistující průmyslové odvětví. 

(Internet-3; Internet-4) 

Tuto situaci naštěstí ještě stačily pokrýt suroviny a výrobky z Brazílie, jako 

například výše zmíněné zlato a diamanty v kombinaci se vzácným dřevem, 

tabákem a cukrem. Doba nebyla příliš dobrá a nebyl důvod jásat, ale tato situace 

naštěstí nevedla k žádným sociálně-politickým či náboženským revoltám. 

(Internet-3, Internet-4) 

Nicméně, jak se říká: „Není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.“ Bohužel, 

v tomto ohledu vystihuje přísloví zcela přesně neštěstí, které mělo nastat a zasadit 

tak pomyslný „hřebík do rakve“ této portugalské metropoli.  

Je ráno 1. listopadu roku 1755, svátek Všech svatých. Lidé se začínají 

scházet do kostelů, zapalují svíčky a vzpomínají na ty, jež ztratili. Již okolo půl 

desáté dopoledne pocítili Lisabonci první záchvěvy způsobené zemětřesením, 

které mělo epicentrum 200 kilometrů od Cabo de São Vicente (mysu svatého 

Vincenta nacházejícího se na jihu Portugalska v oblasti Algarve) v Atlantském 

oceánu, které později dosáhlo až stupně devět dle Richterovy škály. (Symington, 

M., 2009; Internet-4) 
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Obrázek 3: Hvězdička značí bod epicentra nacházející se v Atlantském oceánu (Internet-16) 

Ve výpovědích z tohoto osudného dne jsou zaznamenány i poznatky 

přeživších, kteří říkali, že se při prvním otřesu cítili, jako když plují na lodi skrze 

mořem. Zemětřesení udeřilo nejdříve od severu na jih, poté od východu na západ 

a zase znovu od severu k jihu. (Ferro, C.CH., 2009; Jaca, C.; 2004) 

Již o několik málo minut později přišel druhý, a právě ten katastrofický otřes, 

který změnil polovinu Lisabonu v ruiny. Více než dvacet kostelů se zřítilo a lidé, jež 

se v nich modlili byli uvězněni a neměli téměř žádnou šanci na přežití. (Ferro, 

C.CH., 2009; Jaca, C.; 2004) 

Samotné zemětřesení mělo trvat okolo tří a půl, až šesti minut. Během této 

krátké chvíle se v centru města objevily obrovské, až pět metrů široké trhliny, které 

taktéž pohltily některé z obyvatel. Taktéž domy praskaly a hroutily se, všude se 

vířil prach a lidé nemohli dýchat. (Ferro, C.CH., 2009; Jaca, C.; 2004) 

Na řadu poté přišel ještě třetí, slabší otřes, který dal vzniknout požárům, jež 

byly způsobeny hořícími svíčkami v kostelech. Přeživší, kteří se zrovna 

nenacházeli v kostelech se vydali směrem k dolní části města a jeho dokům, 

prchajíce před požáry. (Ferro, C.CH., 2009; Jaca, C.; 2004) 
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Z historických pramenů vyplývá, že kdyby město netrpělo požáry, tak by se 

pouze odstranily zříceniny a přešlo by se ihned k záchraně uvězněných lidí. Jenže 

oheň se šířil z jedné ulice na druhou a lidé byli ve stresu a propadali panice, takže 

bylo přirozené, že se nikdo nesnažil požár uhasit. Lidé utíkali pryč z města a 

snažili se usadit kdekoliv na polích či najít spásu v nedalekých vesnicích. (Ferro, 

C.CH., 2009; Jaca, C., 2004; Internet-4) 

Jako by nebylo již dost utrpení způsobeného zemětřesením a požáry, tak 

pouhou hodinu po posledním otřesu se přihnala vlna tsunami, která zaplavila dolní 

část Lisabonu a spolu s nimi i lidi nacházející se v oblasti doků a dokončila tak 

téměř apokalyptické dílo matky přírody. (Ferro, C.CH., 2009; Jaca, C., 2004; 

Internet-4) 

Po této největší vlně tsunami se později přihnaly ještě dvě další a na 

místech, které nebyly zasaženy vodou, se rozhořely požáry nové, které trvaly 

dalších pět dní. (Ferro, C.CH., 2009; Jaca, C., 2004; Internet-4) 

 

Obrázek 4: (Vlevo) Lisabon před zemětřesením (Internet-29) 

                   Obrázek 5: (Vpravo) Lisabon během zemětřesení (Internet-28) 

 

Bylo to jedno z nejničivějších zemětřesení v dějinách lidstva. Údaje o úmrtí 

tehdejší lisabonské populace nejsou zcela prokazatelné, protože několik zdrojů 

z té doby se dosti liší, ale odhaduje se, že z celkové tehdejší populace města 

činící okolo 180 000 obyvatel, zemřelo na následky katastrofy mezi 30 000 až 

60 000 obyvateli, nicméně, existují i odhady lidí žijících v té době, jako je například 

Marquês de Pombal, který odhadl ztráty na 6 000 až maximálně 12 000 lidí. 

(Internet-4) 
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Následky pocítili i na dalších místech Evropy a též Afriky. Celý jih 

Portugalska (oblast Algarve) byl zdecimován. Tsunami o výšce 20 metrů zabilo na 

10 000 obyvatel Maroka. Tři metry vysoké vlny zasáhly jižní pobřeží Anglie a také 

irské město Galway, které utrpělo menší ztráty. Vlny tsunami se dokonce dostaly 

skrze celým Atlantikem až k pobřeží Martiniku a Barbadosu v Karibském moři. 

(Ferro, C.CH., 2009; Jaca, C., 2004; Internet-4) 

 

Obrázek 6: Zlom Tagus-Gargalo táhnoucí se od města Atalaia až k Lisabonu (BESANA-
OSTMAN, G.M.; VILANOVA, S.P.; FALCAO-FLOR, A.; HELENO, S.; FERREIRA, H.; NEMSER, 

E.; NARCISO, J.; DOMINGUES, A.; PINHEIRO, P.; FONSECA, J., 2012) 

 

V samotném Lisabonu bylo zničeno okolo osmdesáti pěti procent veškerých 

budov, včetně paláců a knihoven, které byly postaveny v Manuelinském slohu ze 

16. století. Budovy, které přečkaly zemětřesení byly zničeny požáry. Typickým 

příkladem je budova nově postavené královské opery Convento do Carmo, která 

byla vystavena na jaře téhož roku, kdy město zasáhlo zemětřesení v kombinaci 

s dalšími živly. V dnešní době slouží zříceniny jakožto turistické místo, které má 

připomínat hrůzy, jež se zde odehrály listopadového dne roku 1755. (Ferro, C.CH., 

2009; Jaca, C., 2004; Internet-4) 



Rostislav Šigut: Návrh geoturistické exkurze po Lisabonu se zaměřením na historické 

zemětřesení 

2018  11 

 

Královský palác Paço da Ribeira nacházející se na náměstí Terreiro do Paço 

(dnešní Praça do Comércio), sídlo portugalských monarchů, bylo rovněž zničeno 

zemětřesením a tsunami. Královská knihovna, jež se nacházela uvnitř sídla byla 

ztracena a spolu s ní na 70 000 děl velké hodnoty, zahrnující obrazy Tiziana či 

Rubense, nebo například dokumentaci o zámořských plavbách, která obsahovala i 

zápisky a poznámky samotného Vasco da Gamy. (Ferro, C.CH., 2009; Jaca, C., 

2004; Internet-4) 

Poškozeny byly též kostely. Jako příklad uvedeme lisabonskou katedrálu Sé, 

která stojí do dnešních dnů, ale z velké části byla vystavěna znovu. Dalšími 

objekty, které se zachovaly do dnešní doby jsou São Vicente de Fora a Igreja da 

Conceição Velha, nicméně, i tyto stavby byly opraveny. Velice smutný osud potkal 

nemocnici Hospital Real de Todos os Santos, kterou zasáhl požár a stovky 

pacientů nacházejících se uvnitř budovy uhořely. (Ferro, C.CH., 2009; Jaca, C., 

2004; Internet-4) 

Z 65 klášterů, které se zde nacházely před zemětřesením bylo pouhých 11 

obyvatelných, i když byly taktéž poničeny a neštěstí se nevyhnulo ani vysoce 

postaveným osobnostem, jelikož bylo zničeno na 33 paláců nejvýznamnějších 

portugalských rodin, ať už zemětřesením, či následnými požáry. (Ferro, C.CH., 

2009; Jaca, C., 2004; Internet-4) 

Je to bez debat ta nejhorší katastrofa, která kdy Lisabon postihla. 

2.2.1 Dopady na společnost 

Zemětřesení roku 1755 mělo velký dopad na společnost, zejména na kulturní 

a filozofickou scénu, ve které se pohybovali například Immanuel Kant či Voltaire, 

kteří také na hrozné zemětřesení reagovali. (Araújo, A.C., 2006; Internet-3; 

Internet-4) 

Lisabon byl v té době domovem mnohých cizinců, intelektuálů, obchodníků a 

dalších osobností, které měly důležité role v oblastech průmyslu nebo zemědělství 

a tvořili vazby mezi svými zeměmi a Portugalskem. V této době se zde mluvilo 

hojně anglicky, španělsky, francouzsky, německy a též holandsky. (Araújo, A.C., 

2006; Internet-3; Internet-4) 
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Jelikož zde bylo mnoho občanů cizích zemí, tak se zpráva o zemětřesení a 

utrpení lisabonského lidu rozšířila do všech koutů Evropy poměrně rychle. Jako 

příklad rychlého šíření informací může posloužit báseň ze dne 24. listopadu 1755, 

skrze kterou Voltaire obeznámil francouzský lid s katastrofou, která postihla 

Lisabon. (Araújo, A.C., 2006; Internet-3; Internet-4) 

Tato událost změnila v Portugalsku snad veškeré dění. Dotkla se 

ekonomické, společenské, ale taktéž politické sféry.  

V této době se vyvinuly dvě teorie, které definovaly příčinu katastrofy každá 

jiným způsobem. Na jedné straně stálo „boží“ vysvětlení a na straně druhé 

„příroda“. První možnost si získala velkou pozornost a mnoho lidí ji považovalo za 

trest boží, jako trest za všechny hříchy, které se již dlouhou dobu hromadily. Též 

tomu přispíval fakt, že neštěstí se stalo přímo na den Všech svatých, což dál 

posilovalo tuto hypotézu. (Araújo, A.C., 2006; Jaca, C., 2004) 

Druhá teorie tedy pojednávala o čistě přírodní záležitosti. Bohu nepřikládali 

žádné zásluhy a jev považovali za výsledek seismické činnosti a součást 

přirozených procesů dějících se na planetě zemi. (Araújo, A.C., 2006; Jaca, C., 

2004) 

Nicméně, po zemětřesení samotném nastal ve městě chaos. Bylo zde 

neskutečné množství mrtvých, spousty zraněných. Docházelo k rabování a 

z poničených věznic prchali vězni, což způsobovalo ještě větší zmatek. Spousty 

lisabonských občanů utíkali z města pryč a uchylovali se do nedalekých vesnic. 

(Araújo, A.C., 2006; Internet-3; Internet-4) 

Nejvýraznější postavou byl Sebastião José de Carvalho e Mělo, pozdější 

Marquês de Pombal, který řešil hlavní otázky, kterými byly: Vyřešit základní 

problémy a potřeby občanů a vyhodnocení katastrofy, jež mělo vést k poznatkům 

důležitým pro obnovu města. (Araújo, A.C., 2006; Internet-3; Internet-4) 
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Obrázek 7: Sebastião José de Carvalho e Mělo, pozdější Marquês de Pombal (Internet-19) 

 

Tak se tedy věci daly do pohybu a lidem bylo poskytnuto ubytování a strava. 

Kvůli obrovskému počtu mrtvých se mrtvoly házely do řeky. Lodě kotvící 

v přístavech byly kontrolovány a byl zakázán odjezd z města. Aby se zajistil 

pořádek ve městě, tak byly povolány pohraniční pluky, na rozkaz soudců byli 

pochytáni uprchlí trestanci a následně byli pověšeni. Je velice zajímavé 

národnostní složení prvních popravených zločinců, kteří tvořili průřez velkou částí 

Evropy. Popraveni byli Portugalci, Kastilci, Irové, Savojci, Francouzi, Poláci a 

Vlámové. (Araújo, A.C., 2006; Jaca, C., 2004; Internet-3; Internet-4) 

Možná až překvapivě rychle došlo k pracím, jež měly zrekonstruovat, obnovit 

Lisabon. Samotní lisabonští občané se podíleli na revitalizaci svého města. 

(Araújo, A.C., 2006; Jaca, C., 2004; Internet-3; Internet-4) 

 

 

 



Rostislav Šigut: Návrh geoturistické exkurze po Lisabonu se zaměřením na historické 

zemětřesení 

2018  14 

 

2.2.2 Zahraniční podpora 

Situace po zemětřesení byla v Lisabonu více než kritická. Lidé neměli 

střechou nad hlavou a chyběly jim základní potraviny. Král tak v tichosti doufal, že 

mu evropské země v této nelehké situaci nabídnou pomoc, a tak se i stalo. (Ferro, 

C.CH., 2009; Internet-3) 

Nejrychleji zareagovalo Španělsko, které ihned v listopadu do města zaslalo 

důvěryhodnou osobu s finanční podporou za doprovodu vojenské pomoci. Dále 

španělský král poslal dopis portugalskému monarchovi, ve kterém mu sděloval, že 

rád pomůže po jakékoliv stránce. (Ferro, C.CH., 2009; Internet-3) 

Ihned poté se začala hrnout pomoc také z Anglie, Německa či Holandska. 

Portugalci očekávali největší pomoc ze strany Anglie a také se jí dočkali. 5. 

prosince dorazila loď nesoucí název Hampton Court za doprovodu šesti dalších 

lodí. (Ferro, C.CH., 2009; Internet-3) 

Lodě přivezly 30 000 liber v portugalském zlatě, stříbro v hodnotě 20 000 

liber, 6 000 barelů soleného masa, 1 000 barelů másla, stejný počet barelů mouky, 

1 200 barelů rýže, 1 000 pytlů sušenek a 10 000 pytlů pšenice. Dále pak 

z vybavení lopaty, motyky a spousty dalších nástrojů k usnadnění úklidu města. 

Angličané taktéž zaslali velké množství bot a ponožek. (Ferro, C.CH., 2009; 

Internet-3) 

Ale toto nebyla zdaleka veškerá podpora ze strany Angličanů. Na dalších 

lodích byli dovezeni dělníci a potřebný materiál. (Ferro, C.CH., 2009; Internet-3) 

I z dalších koutů Evropy se dostávala pomoc, srdečná a povzbuzující slova. 

Například samotný francouzský král zaslal dopis, ve kterém zmiňoval pomoc 

v podobě 20 000 mužů, které měl zrovna v Madridu. (Ferro, C.CH., 2009; Internet-

3) 

Ihned poté, co se Německo dozvědělo o katastrofě, která postihla Lisabon, 

začalo jednat a poslalo jako pomoc 200 tun stavebního dřeva, tkaniny, střešní 

materiály pro domy, olovo, nářadí a nechybělo ani jídlo a víno společně s cukrem 

pro samotného panovníka. (Ferro, C.CH., 2009; Internet-3) 
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Ačkoliv byla Evropa plná sporů a neshod, tak je zde krásně vidět, jak snad 

všichni uměli, jak se říká „táhnout za jeden provaz“, když někoho poskytla ničivá 

katastrofa a když se některý stát nacházel v nesnázích. Byl to úžasný projev 

solidarity a humánnosti. (Ferro, C.CH., 2009; Internet-3) 

2.2.3 Rekonstrukce města 

V období před zemětřesením roku 1755 byly v Portugalsku zahájeny práce 

na dvou objektech, a to akvaduktu Águas das Livres a paláci Mafra. Tato díla 

sloužila jako skvělá inženýrská praxe pro architekty a konstruktéry. Získané 

poznatky tak umožnily vymezit a připravit základy pro práci na obnovu města 

Lisabonu. (Internet-3; Internet-4) 

Před rekonstrukcí města bylo sestaveno pět bodů, na které bylo třeba 

přihlížet. Prvním bodem byla obnova města dle podoby před katastrofou. Druhým 

udržení výšek budov, ale rozšíření ulic. Třetí se zabýval omezením budov 

maximálně na dvě podlaží a rozšíření úzkých ulic. Bod čtvrtý se soustředil na 

postiženou část a odklizení sutí a bod pátý, „nejčernější“ bod, zvažoval myšlenku 

město opustit a postavit město zcela nové na území dnešní městské části zvané 

Belém. (Araújo, A.C., 2006; Ferro, C.CH., 2009; Jaca, C., 2004; Mullin, J.R., 1992) 

Již 16. února 1756 byl předložen plán rekonstrukce města založený zejména 

na rozšíření úzkých uliček a omezené výšce budov. Na konci března bylo 

poskytnuto několik nákresů vyhotovených inženýry a architekty. 12. května 1758 

bylo vydáno povolení k zahájení rekonstrukčních prací a o měsíc později byly 

představeny i dodatečné plány. (Araújo, A.C., 2006; Ferro, C.CH., 2009; Jaca, C., 

2004; Mullin, J.R., 1992) 

Rekonstrukce města byla naplánována a provedena relativně rychle. Při 

obnově se velký důraz kladl na protipožární a ohnivzdorná opatření. Stavělo se 

zdivo ve výšce jednoho až dvou metrů, které mělo zabránit šíření ohně z jednoho 

domu na druhý. Též byla vylepšena, popřípadě nově vystavěna kanalizace, výška 

budov byla omezena, ulice se rozšířily, komíny byly umístěny na stranách 

vedoucích do ulice a z fasád byly odstraněny ozdobné prvky. (Araújo, A.C., 2006; 

Ferro, C.CH., 2009; Jaca, C., 2004; Mullin, J.R., 1992) 
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Pro stavbu nových objektů byly vydány přesné pokyny, které se musely 

dodržet. Například maximální počet podlaží (i s podkrovím) byl tři, všechny domy 

musely disponovat okapy, trámy budov musely být kuželovité. Střešní nosníky 

musely být hnědé a musely být natřeny ochrannou protipožární směsí. (Araújo, 

A.C., 2006; Ferro, C.CH., 2009; Jaca, C., 2004; Mullin, J.R., 1992) 

 

Obrázek 8: V popředí náměstí Praça do Comércio a v pozadí síť pravoúhlých ulic (Internet-18) 

 

Pombalinský Lisabon (název pro obnovené město lisabonské, dle muže, 

který opravu řídil) byl sestavován za spolupráce tří hlavních mužů: Manuel da 

Maia, Carlos Mardel a Eugénio dos Santos. Veškerou tuto práci musel vždy 

schválit a potvrdit Marquês de Pombal, který tak tímto způsobem vytvořil nový 

městský design, týkající se jak prvků fasád, tak úpravy ulic a prostor s tím 

spojených. Samotný M. de Pombal pouze neschvaloval, ale též přišel s mnohými 

myšlenkami, které byly dle něj vystavěny. (Araújo, A.C., 2006; Ferro, C.CH., 2009; 

Jaca, C., 2004; Mullin, J.R., 1992) 
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Jako příklad Pombalinské architektury uvádím následující poznatek. 

Konstrukční řešení, jež bylo typické pro první patra budov, je charakterizováno 

existencí klenby podepřené oblouky a sloupy, avšak existovaly i četné budovy, ve 

kterých je první patro složeno z dřevěných trámů, tak jak tomu bylo hlavně před 

zemětřesením roku 1755. (Araújo, A.C., 2006; Ferro, C.CH., 2009; Jaca, C., 2004; 

Mullin, J.R., 1992) 

Dalším charakteristickým prvkem je používání „elastičtějšího“ dřeva, které se 

tak lépe přizpůsobuje pohybům země, zemětřesením a zmenšuje tak riziko pádu 

části budovy či budovy samotné. (Araújo, A.C., 2006; Ferro, C.CH., 2009; Jaca, 

C., 2004; Mullin, J.R., 1992) 

Pokud bychom se pokusili definovat typickou Pombalinskou budovu, tak by 

charakteristika zněla nějak takto: Budovy se nacházely vždy v bloku (okolo 60 

budov), s výjimkou objektů, kterými byly kostely, které spadaly pod ostatní 

případy. Každý blok byl opatřen velkými kamennými stěnami (0,9 až 1,1 metru), 

které měly bránit šíření požáru, pokud by tato situace nastala. Objekt byl sestaven 

za pomoci zdiva a pilířů, oblouků a kleneb. Mnoho částí bylo sestaveno z cihel. 

(Araújo, A.C., 2006; Ferro, C.CH., 2009; Jaca, C., 2004; Mullin, J.R., 1992) 

Pombalinská architektura se tedy vyznačovala výstavbou třípatrových domů 

postavených v pravoúhlé síti. Zdejší domy byly jako první na světě opatřeny 

speciálními výztuhami a dalšími prvky, aby byly odolné vůči zemětřesení a požáru. 

(Araújo, A.C., 2006; Ferro, C.CH., 2009; Jaca, C., 2004; Mullin, J.R., 1992) 
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3 NÁVRH GEOTURISTICKÉ EXKURZE 

3.1 Historický vývoj 

Lisabon je jedním z nejstarších měst světa a také jedním z nejstarších na 

západě Evropy. Jeho moc a sláva kdysi převyšovala i taková města, jako Londýn, 

Řím či Paříž.  

Abychom si vytvořili přibližný obraz o vývoji na území dnešního Portugalska, 

respektive oblasti Lisabonu, tak se budeme muset podívat o několik tisíc let zpět. 

Pokud bychom chtěli hovořit o původních obyvatelích pyrenejského 

poloostrova, tak se budeme bavit o takzvaných Iberech, jejichž název je zřejmě 

odvozen od zdejší řeky Ibery (dnešní Ebro). Původní obyvatelstvo je označováno 

jako neindoevropské obyvatelstvo, což značí, že tato kultura neměla základ 

společný pro indoevropskou skupinu (nemá původ ve společné mluvě, ani 

podobné etnické rysy). (Internet-3; Internet-4) 

O Iberech nám toho není moc známo. Nabízejí se dvě teorie pojednávající o 

jejich původu. První tvrdí, že přišli na poloostrov v době neolitu (8 000 př.n.l. až 

5 000 př.n.l.) a druhá, že jsou původními obyvateli západní Evropy a jedná se o 

takzvaný lid megalitické kultury. (Internet-3; Internet-4)  

Kultura Iberů je datována díky hmotným důkazům, jakými jsou mince a 

keramika importované z jiných středomořských oblastí. (Internet-3; Internet-4) 

Iberové měli obchodní styky nejen s Mykénci, ale též s Féničany. Okolo let 

800 př.n.l. až 600 př.n.l. docházelo k budování řeckých a fénických obchodních 

míst na území dnešního Portugalska. V průběhu staletí byla tato místa 

obsazována a dobývána Kartáginci, Římany, Svéby, Vizigóty či Maury. (Internet-3; 

Internet-4) 

Na téma, kdo založil město Lisabon se dodnes vedou spory. Vznik města je 

zahalen tajemstvím a zřejmě nikdy s jistotou nebudeme vědět kdy a kdo město 

založil. Existuje zde řada dohadů. Dle první možnosti mohli město založit 

Féničané v období mezi lety 700 př.n.l. až 600 př.n.l. Město se mělo jmenovat Alis-

Ubo, což znamená „bezpečný přístav“. (Internet-3; Internet-4) 
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Další možností je založení města Kelty okolo roku 500 př.n.l., jež měli svou 

osadu nazvat Olisippo, či též Lissoppo. (Internet-3; Internet-4) 

No a pokud přejdeme k mýtům a legendám, tak Římané se například 

odkazovali na lidové legendy a předpokládali, že město založil mýtický hrdina 

Odysseus, jenž byl na cestě domů z Tróje. (Internet-3; Internet-4) 

Pokud vynecháme legendy, tak Římané město nazývali Olissipo (latinsky 

Ulyssippo). Tento název byl v latině sepsán hispánským geografem Pomponiem 

Melou. (Dunlop, F., 2007; Symington, M., 2009; St. Louis, R. [ET AL.], 2014, 

Internet-3; Internet-4) 

Jisté archeologické vykopávky se přiklánějí k variantě fénické. Vykopávky 

dokazují, že Féničané se v této oblasti mohli pohybovat již v době okolo 1 200 

př.n.l., jenže i tyto výzkumy nejsou příliš přesné, a tudíž postrádají historickou 

důvěryhodnost. (Dunlop, F., 2007; Symington, M., 2009; St. Louis, R. [ET AL.], 

2014, Internet-3; Internet-4) 

Na tuto hypotézu navazuje výzkum lisabonského kopce Castelo (dnes se na 

kopci tyčí Castelo de São Jorge, česky hrad svatého Jiří). Do 2. století př.n.l. zde 

nestála žádná pevnost, ale i přesto bylo toto místo osídleno. První lidé se zde 

usadili mezi 8. až 6. stoletím př.n.l. (Dunlop, F., 2007; Symington, M., 2009; St. 

Louis, R. [ET AL.], 2014, Internet-3; Internet-4) 
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Obrázek 9: Mapka zachycující etnické složení v oblasti Iberského (Pyrenejského) poloostrova 
(Internet-30) 

 

Jak již bylo zmíněno, zdejší kultura obchodovala i s Féničany, čemuž 

napovídají nálezy fénické keramiky a dalších předmětů. Fénická přítomnost je tedy 

odhadována od roku 1 200 př.n.l. a lze téměř s jistotou říci, že v oblasti kopce 

sídlili féničtí obchodníci. (Symington, M., 2009; Internet-3; Internet-4) 

Féničané byli známí obchodováním s obyvatelstvem žijícím na Pyrenejském 

poloostrově, respektive v dnešním Portugalsku. Přístav Mar da Palha (česky by se 

dalo přeložit jako „Slámové moře“) byl strategickým bodem v ústí řeky Tejo. Měl 

výhodu dlouhého pobřeží v délce 23 kilometrů a stal se tak nejvýznamnějším 

přístav v Atlantiku. Přístav tak vytvořil skvělou základnu Féničanům, jež mohli 

z tohoto místa pokračovat dále za svým obchodem. (Symington, M., 2009; 

Internet-3; Internet-4) 
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Jak legendy vypráví, Féničané se vypravovali i do Anglie, konkrétně do 

oblasti Cornwallu a také na ostrovy Tin neboli Cassiterides, kvůli nákupu cínu. 

Ohledně těchto ostrovů se vedou spory, jelikož s jistotou nevíme, o které ostrovy 

se přesně jednalo. Hovoří se o Britských ostrovech nebo souostroví Scilly 

nacházející se jihozápadně od Anglie. Ovšem, toto jsou pouze legendy a tato 

tvrzení nejsou nijak potvrzena. (Internet-3; Internet-4) 

Nicméně, přejděme k dalšímu vývoji obyvatelstva na tomto území, který je již 

zřejmější. Na počátku 9. století, konkrétně mezi lety 900 př.n.l. až 700 př.n.l. došlo 

k expanzi indoevropských Keltů na Pyrenejský poloostrov, kteří se na zdejším 

území usadili a smísili se s původními Ibery a vznikla takzvaná keltiberská kultura. 

(Internet-3; Internet-4) 

Smíšením tak vznikl zřejmě nejznámější keltiberský kmen Ophis, v překladu 

„Lidé hadů“ či „Hadí lidé“. Obdělávali úrodné země oblasti takzvané Oestrimnis 

(dnešní Portugalsko), Řekům známé jako Ophiussa neboli „Země hadů“, táhnoucí 

se od řeky Tejo až po řeku Douro. (Internet-3; Internet-4) 

Římané tento lid nazývali Oestrimni neboli „Lidé vzdáleného západu“. 

Zabývali se vnitrozemským a námořním obchodem, stavěli opevněné osady, jež 

měly bránit obchodní trasy a centra na větších řekách a taktéž při ústí řek. 

(Dunlop, F., 2007; Symington, M., 2009; St. Louis, R. [ET AL.], 2014, Internet-3; 

Internet-4) 

Dalším významným datem ve vývoji oblasti je rok 219 př.n.l. Tohoto roku do 

Lusitánie (římská provincie v dnešním Portugalsku a také středozápadním 

Španělsku, nacházející se mezi ústím řeky Guadiany na jihu a dolním Dourem na 

severu, jejíž název je odvozen od keltiberského kmene Lusitanů.) poprvé vkročila 

vojska Římanů a roku 205 př.n.l. si podmanili zdejší město Olissipo (dnešní 

Lisabon), jelikož celá Hispánie a Pyrenejský poloostrov byl průběžně zbaven 

nadvlády Kartaginců. (Dunlop, F., 2007; Symington, M., 2009; St. Louis, R. [ET 

AL.], 2014, Internet-3; Internet-4) 
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Město bylo Římany opevněno a místní městští obyvatelé se připojovali 

k římským legiím a bok po boku bojovali proti Lusitanům, a hlavně severním 

keltským kmenům. Na oplátku obdrželo město titul Municipium Cives Romanorum 

(přibližný překlad zní Občané obce římské) a bylo přejmenováno na Olisipo 

Felicitas Julia z příkazu buďto Julia Caesara nebo Gaia Octavia (česky 

Oktaviána). (Dunlop, F., 2007; Symington, M., 2009; Internet-3; Internet-4) 

Místní úřady získaly samosprávu nad městem, rozšířily hranice města o 50 

kilometrů a bylo začleněno do římské provincie Lusitania, jejímž hlavním městem 

byla Emerita Augusta (dnešní španělská Mérida). (Internet-3; Internet-4) 

Místní občané tak získávali výsady občanů římských a byli částečně 

osvobozováni od placení daní. Městská populace v té době čítala okolo 30 000 

lidí. V této době žili ve městě kromě původních obyvatel a Římanů též hojně 

zastoupeni řečtí obchodníci a otroci. (Internet-3; Internet-4) 

Olisipo (Lisabon) byl v římských časech důležitým křesťanským a obchodním 

centrem, které zajišťovalo spojení mezi severně položenými zeměmi a 

Středozemním mořem. Hlavními produkty té doby byla garum (rybí polévka, 

považována za luxusní pokrm), sůl a též lusitánští koně, dobře známí ve 

starověku. (Internet-3; Internet-4) 

S postupným úpadkem Římské říše se Pyrenejského poloostrova včetně 

Hispánie zmocnily germánské kmeny. Mezi lety 409 až 429 bylo město obsazeno 

Alany a Vandaly. V té době založili Svébové v dnešní Galícii a severním 

Portugalsku království, jež mělo za své hlavní centrum město Braca Augusta 

(dnešní Braga). Mimo jiné kontrolovali také oblast Lisabonu až do roku 585, kdy 

bylo toto Svébské království začleněno do Vizigótského království toledského, 

které zahrnovalo celý Iberský (Pyrenejský) poloostrov. Následně bylo pozměněno 

také jméno Lisabonu, a to na Ulishbona. (Internet-3; Internet-4) 

V 8. století, konkrétně roku 711, došlo ke vpádu Maurů, jež byli tvořeni 

převážně Berbery a Araby z Maghrebu (oblast na západ od Egypta zahrnující 

dnešní státy Libye, Alžírsko, Tunisko, Maroko, Západní Sahara a Mauritánie). 

(Internet-3; Internet-4) 
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Křesťanský iberský poloostrov padl a s ním roku 714 i samotný Lisabon. 

Oblast Portugalska tedy od této chvíle spadala pod emirát Córdoba a následně 

pod jeho nástupnický stát nesoucí název chalífát Córdoba, i když samotný Lisabon 

se na malý okamžik stal samostatným muslimským královstvím, zvaným 

Lisabonské království, a to do roku 1022 do roku 1034. (Internet-3; Internet-4) 

O dobytí Lisabonu se snažili jak Normané (Vikingové) roku 844, tak například 

také Alfonso VI. roku 1093, ale město zůstalo i po těchto pokusech nadále 

v držení muslimů. (Internet-3; Internet-4) 

Nicméně, roku 1108 se města nakonec zmocnil norský král Sigurd I. 

Jorsalfar, též zvaný Magnusson, při své křížové výpravě do Jeruzaléma. Po celé 

tři roky okupoval Lisabon, až se města nakonec zmocnili arabští Almarovité 

(arabsky al-murábit neboli hraničář). Sigurd I. Jorsalfar tak pokračoval ve své 

cestě do svaté země. (Internet-3; Internet-4) 

Až roku 1147, po dlouhém čtyřměsíčním obléhání, křesťanské vojsko pod 

vedením Afonse Henriquese (Alfons I. Portugalský zvaný Alfons I. Dobyvatel) 

dobylo Lisabon a došlo tak k návratu území do rukou křesťanských. Veškeré 

mešity byly buď zcela zničeny, nebo přeměněny na kostely, arabská mluva se 

vytratila z každodenního života a část muslimů konvertovala ke křesťanství, 

zatímco zbylá část uprchla do jiných částí muslimského světa. (Dunlop, F., 2007; 

Symington, M., 2009; St. Louis, R. [ET AL.], 2014, Internet-3; Internet-4) 
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Obrázek 10: Afonso Henriques, dobyvatel Lisabonu (Internet-20) 

 

Roku 1255 se stal Lisabon hlavním městem a následujícího roku přemístil 

Afonso III. (Alfons III. Portugalský) veškerý svůj kapitál z Coimbry do Lisabonu a 

začal tak naplno využívat potenciál Lisabonu, a to především výborného přístavu a 

strategické centrální pozice. (Dunlop, F., 2007; Symington, M., 2009; Internet-3; 

Internet-4) 

1290 je důležitý rok, jelikož tehdy byla založena první univerzita v Lisabonu a 

přerušovaně byla přenášena do Coimbry, kde byla trvale přesídlena v 16. století. 

(Dunlop, F., 2007; Symington, M., 2009; Internet-3; Internet-4) 

V roce 1384 bylo město napadeno sousedním králem Juanem I. de Castilla 

(česky Juanem I. Kastilským), jelikož v letech 1383-1385 nebyl korunován 

portugalský král. Juan I. Kastilský neuspěl a byl poražen. (Dunlop, F., 2007; 

Symington, M., 2009; Internet-3; Internet-4) 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Afonso_I_Henriques_de_Portugal.jpg
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Důležitým obdobím, jež nesmíme opomenout, je období nesoucí označení 

Věk zámořských objevů od začátku 15. století do poloviny 16. století., kdy 

docházelo k velkému rozkvětu nejen samotného Lisabonu díky zámořským 

objevům, ale také celého Portugalska. (Symington, M., 2009; Internet-3; Internet-

4) 

Toto období dalo také vzniknout architektonickém slohu zvanému Manuelino 

(česky Manuelský sloh), v jehož duchu se nesou stavby Mosteiro dos Jerónimos či 

Torre de Belém. 

Lisabon se stal opět centrem obchodu mezi Afrikou, Indií, Dálným východem 

a také Brazílií. Obchodovalo se s otroky, kořením, cukrem, textilem a dalším 

zbožím. 

Afrika, Jižní Amerika, Asie i Atlantik. Na všech těchto místech portugalští 

mořeplavci zakotvili a zakládali kolonie. Bohatství, truhly plné pokladů, jež 

přetékaly, daly vzniknout významným stavbám, které jsou v dnešní době 

turistickými lákadly a my si tak můžeme aspoň představit, jakým bohatstvím 

tehdejší Portugalsko oplývalo. Představit si to můžeme na stavbách Mosteiro dos 

Jerónimos (Jeronýmský klášter) a nedaleké navigační věže Torre de Belém 

(Belémská věž), jež se dokonce v roce 1983 zařadila na seznam UNESCO. 

 

Obrázek 11: (Vlevo) Klášter Mosteiro dos Jerónimos (fotka autor, 2017) 

Obrázek 12: (Vpravo) Pevnostní věž Torre de Belém (fotka autor, 2017) 

 

Jé též třeba něco říci o významných mořeplavcích, objevitelích a 

dobyvatelech, kteří utvářeli novodobou tvář Portugalska a výrazně rozšiřovali 

hranice svého království. 
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Prvním mužem je Vasco da Gama (1469-1524), který se proslavil svými 

cestami do Indie (1497-1499, 1502-1503, 1524 – vyplul již jako jmenovaný 

místokrál Indie) a položil tak základy pro Portugalskou koloniální říši na území této 

jihoasijské země. (Symington, M., 2009; Internet-7) 

Dalším významným mužem je Bartolomeu Dias (1450-1500). Jako první 

obeplul nejjižnější pevninský bod Afriky, který při zpáteční cestě nazval Cabo 

Tormentoso, též Bouřlivý mys nebo taktéž mys Bouří. Nicméně, název se neujal, 

jelikož se nelíbil králi, který byl toho názoru, že by pojmenování mohlo odradit 

další mořeplavce, a tak bylo místo přejmenováno na Cabo de Boa Esperance 

neboli mys Dobré naděje. (Symington, M., 2009; Internet-8) 

Pokud se budeme bavit o portugalských mořeplavcích ve službách 

španělské koruny, tak rozhodně nesmíme opomenout Fernãa de Magalhãese 

(1480-1521). Ten se proslavil natolik, že je po něm pojmenován průliv 

(Magalhãesův průliv) nacházející se v Jižní Americe, konkrétně mezi Ohňovou 

zemí a Chile, částečně i Argentinou a také galaxie s názvem Velký a Malý 

Magellanův oblak. (Symington, M., 2009; Internet-9) 

Byl prvním člověkem, který přinesl důkaz o kulatosti země, jelikož jeho 

výprava byla první, která obeplula zeměkouli. Z 5 lodí, které vypluly ze Španělska, 

se po 3 letech vrátila pouze 1 (Victoria). Sám Magalhães zahynul, a to zřejmě 

rukami domorodců na Filipínách. (Symington, M., 2009; Internet-9) 

Plavba této výpravy započala „opačným“ směrem, než většina tehdejších 

mořeplavců plula. Vyplouvalo se ze Španělska, následně se pokračovalo 

k břehům Jižní Ameriky skrze dnešní Magalhãesův průliv až do Tichého oceánu, 

kde se samotnému Magalhãesovi staly osudné Filipíny (27.4. 1521). Po vyplutí 

z Filipín se pokračovalo k Východnímu Timoru skrze Indický oceán přes mys 

Dobré naděje až do Španělska podél západoafrického pobřeží. (Symington, M., 

2009; Internet-9) 
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Fernão de Magalhães tak jednoznačně patří mezi nejvýznamnější a 

nejdůležitější portugalské mořeplavce zámořských objevů. (Symington, M., 2009; 

Internet-9) 

 

Obrázek 13: 

                                     (Vlevo nahoře) Vasco da Gama (Internet-7) 

                                     (Vpravo nahoře) Bartolomeu Dias (Internet-8) 

(Vlevo dole) Fernão de Magalhães (Internet-9) 

       (Vpravo dole) Afonso de Albuquerque (Internet-10) 

 

Afonso de Albuquerque (1453-1515) byl nejen mořeplavcem, ale též 

významným politikem, a hlavně velkým conquistadorem, který pro portugalskou 

korunu dobyl ostrov Hormuz (1507 a znovu 1515) v Perském zálivu, dále pak 

město Goa v Indii (1510) a také Malakku (1511), což je dnešní jihoasijské město 

ve stejnojmenném státě severně od Singapuru. (Symington, M., 2009; Internet-10) 
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Při dobýváních tak upevnil pozici portugalské koruny v Indickém oceánu a 

navíc, jako první Evropan proplul úžinou Bab-al-Mandab mezi Jemenem a 

Džibuty. (Symington, M., 2009; Internet-10) 

Když se řekne objevitel Brazílie, tak nemluvíme o nikom jiném, než Pedru 

Álvaresi Cabralovi (1468-1520). (Symington, M., 2009; Internet-11) 

P.Á.Cabral a jeho muži se zpočátku domnívali, že přistáli na ostrově (roku 

1500 dopluli přibližně do dnešní oblasti zvané Bahía), a tak jej pojmenovali Ilha da 

Vera Cruz což znamená Ostrov pravého kříže. Až později došli ke zjištění, že se 

nejedná o ostrov, nýbrž o pevninu, a tak došlo opětovně ke změně názvu na Terra 

da Santa Cruz – Země svatého kříže. (Symington, M., 2009; Internet-11) 

Ovšem, vyskytuje se zde řada spekulací a teorií o tom, že P.Á.Cabral 

nemusel být právě tím mužem, který Brazílii objevil jako první. Jedna z verzí mluví 

o tom, že samotný portugalský král o území věděl a za tímto účelem zde Cabrala 

vyslal. Jiná zase hovoří o portugalském kartografovi Duartem Pachecovi Pereirovi, 

který stanul na březích Brazílie již roku 1498. Poslední a neméně zajímavé tvrzení 

pojednává o smlouvě mezi portugalskou a španělskou monarchií, při které došlo 

k rozdělení světa mezi těmito velmocemi, která byla uzavřena roku 1494 a nazývá 

se smlouva z Tordesillas. Již v té době měla mít portugalská koruna povědomí o 

existenci nové země v podobě Brazílie, a proto navrhovala hranice zahrnující 

brazilské území ve prospěch Portugalska. (Symington, M., 2009; Internet-11) 

Rád bych zde zmínil ještě tři muže. Prvním z nich je Juan Rodríguez Cabrillo 

(1499-1543), který se účastnil dobývání Aztécké říše po boku Hernána Cortése. 

(Internet-12) 

Druhým mořeplavcem je Gaspar Corte-Real (1450-1501?), jež zkoumal 

oblasti podél Grónska, Labradoru a New Foundlandu, které se mu nakonec staly 

osudným, jelikož roku 1501 zmizel a od té doby byl pohřešován. Následujícího 

roku se jej vydal hledat jeho bratr, ale ještě téhož roku zmizel také. (Internet-13) 

Posledním objevitelem je Tristão da Cunha (?1460-1540), jenž objevil ostrov 

nesoucí jeho jméno – Tristan da Cunha (ostrov uprostřed Atlantského oceánu 

v půli cesty mezi Afrikou a Jižní Amerikou, 2173 kilometrů jihozápadně od ostrova 

svatá Helena). (Internet-36) 
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Portugalských mořeplavců bylo daleko více, ale hlavně tito stáli za zmínku, 

jelikož se postarali o budoucí bohatství, moc a slávu své monarchie. Objevili nové 

světy a začali se spojovat s neznámými civilizacemi. 

Historie Lisabonu není jen plná velkých válečníků, králů, ohromujících staveb 

a bohatství. Velkou ránu pro toto město představoval rok 1755 a to konkrétně 1. 

listopad, kdy městem otřáslo zemětřesení, které poničilo budovy a dalo vzniknout 

požárům a veškeré toto dílo bylo dokončeno ničivou vlnou tsunami. (Internet-3; 

Internet-4) 

Po tomto dni se tvář Lisabonu navždy změnila, jelikož tomuto města byla 

zasazena smrtící rána. Obrovské ztráty na životech (uvádí se, že zahynulo okolo 

30 000 až 60 000 lidí), polorozpadlé a zbořené stavby, takový byl Lisabon po této 

přírodní katastrofě. (Internet-3; Internet-4) 

Zatímco král zcela propadl panice, objevil se naštěstí muž, který se pohotově 

ujal situace v Lisabonu, začal se starat o přeživší a pomalu, ale jistě, započal 

přestavbu města. Z velké části může Lisabon za svou dnešní tvář vděčit muži se 

jménem Marquês de Pombal (Markýz de Pombal). (Internet-3; Internet-4) 

Tento výjimečný muž, jehož původní jméno znělo Sebastião José de 

Carvalho e Melo, conde (hrabě) de Oeiras, proslul též výrokem: „Pohřběte mrtvé a 

nakrmte živé.“ (Internet-3; Internet-4) 

Právě on byl strůjcem, jenž nastolil pořádek ve městě a zbudoval moderní 

čtvrti, které se dochovaly až do dnešních dní. (Internet-3; Internet-4) 

Díky tomuto muži se můžeme kochat dnešním Lisabonem, jež je v mnoha 

ohledech zcela unikátním místem. (Internet-3; Internet-4) 

Další ránu Lisabonu a celému Portugalsku zasadila takzvaná Poloostrovní 

válka (1807-1814), jež byla součástí válek napoleonských. V prosinci 1807 

zahájila Napoleonova vojska okupaci Lisabonu. V tomto období se celé 

Portugalsko ponořilo do temnoty a zemi ovládala anarchie. (Symington, M., 2009; 

Internet-3; Internet-4) 

Okupaci Lisabonu velel generál Jean Andoche Junot, který byl vyslán 

samotným Napoleonem Bonapartem. Neměl ovšem za úkol dobýt pouze Lisabon, 
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ale též si podrobit zbytek Portugalska a začlenit jej pod francouzskou říši. Abych 

byl přesný, tak větší část Portugalska měla patřit pod nově se formující Francii a 

zbytek území mezi řekami Douro a Minho mělo vytvořit království nesoucí název 

“Království Severní Lusitánie“. (Internet-3; Internet-4) 

Nicméně již roku 1808 se do Portugalska vydal Arthur Wellesley, později 

známý jako 1. vévoda z Wellingtonu. Samotný Wellesley společně s Williamem 

Beresfordem veleli britským jednotkám v boji proti francouzským okupantům, 

jelikož Portugalsko a britské impérium měli v té době uzavřenou alianci. 

(Symington, M., 2009; Internet-3; Internet-4) 

 

Obrázek 14: Arthur Wellesley, 1. vévoda z Wellingtonu (Internet-26) 

 

Při okupaci Lisabonu roku 1807 byla nucena královská portugalská rodina 

uprchnout a dočasně se usadit v Brazílii, konkrétně ve městě Rio de Janeiro. 

Takže by se dalo říci, že za nepřítomnosti portugalské královské rodiny v té době 

Portugalsku “vládli“ Britové. (Internet-3; Internet-4) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Sir_Arthur_Wellesley,_1st_Duke_of_Wellington.png
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Teď bylo na čase postarat se o Lisabon, respektive Portugalsko a jednou pro 

vždy vytlačit a porazit Francouze. Arthur Wellesley tedy přišel se skvělým 

nápadem vystavět opevnění, které by Francouzům znemožnilo znovu napadnout 

Lisabon. Ve výsledku vzniklo skvělé opevnění nazvané Torres Vedras 

(pojmenované po nedalekém městě, kudy opevnění taktéž vedlo). Skládalo se ze 

dvou linií pro případ, že by se první linii podařilo nepřátelům prolomit. Později bylo 

právě toto opevnění jedním z důvodů úspěchu britských jednotek, jelikož 

Francouzům se jej nepodařilo dobýt. (Internet-3; Internet-4) 

Zlom nastal v březnu 1811, kdy francouzské jednotky vedené Andrém 

Massénou utrpěly porážku při pokusu prolomit linii Torres Vedras a daly tak Britům 

možnost opustit Lisabon a vydat se na území Španělska, kde britské jednotky 

vedly další ofenzivu proti Francouzům. (Internet-3; Internet-4) 

Psal se rok 1813, byl to další z červnových dní a schylovalo se k bitvě u 

Vitórie (nacházející se v Baskicku). Tato bitva byla nakonec rozhodující, jelikož 

francouzská vojska zde prohrála a nadobro ztratila vládu nad Španělskem. 

(Internet-3; Internet-4) 

Pokud se jedná o samotného Napoleona, tak jak jistě všichni víme, jeho 

konec přišel 18. června 1815 v bitvě u Waterloo, když byl poražen koalicí Británie, 

Pruska, Rakouska a Ruska. (Internet-3; Internet-4) 

Po ukončení války roku 1814 nastaly další otřesy. Téhož roku byla vyhlášena 

nová ústava a Brazílii byla udělena nezávislost a roku 1815 byla vyhlášena 

královstvím. (Internet-3; Internet-4) 

Samotnému Portugalsku po skončení napoleonských válek vládla britská 

šlechta, respektive britští guvernéři. Jenže roku 1820 se nejdříve vzbouřil lid 

v Portu a následně v Lisabonu a britští guvernéři byli vyhnáni. Následně byla 

sepsána charta o lidských právech, která upravovala výsady duchovenstva a 

šlechty. (Internet-3; Internet-4) 

Ani po těchto událostech nenastal v Portugalsku klid a mír. Mezi lety 1828-

1834 se vedla portugalská občanská válka, též nazývaná Válka dvou bratrů, nebo 

Miguelitská válka. (Internet-3; Internet-4) 
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Jak již z názvu vyplývá, spor se vedl mezi dvěma bratry. Na jedné straně stál 

starší Pedro I. & IV. (Petr. I. & IV.), brazilský vládce a nejstarší syn předchozího 

krále Joãa VI. de Portugal (Jan VI. Portugalský) a na straně druhé Miguel I. de 

Portugal (Michal I. Portugalský). (Internet-3; Internet-4) 

Jako vítěz z tohoto konfliktu vzešel Pedro I. & IV. Rozhodující bitva proběhla 

u Asseiceiry dne 16. května roku 1834. Následně byla sepsána mírová dohoda, ve 

které se Miguel I. de Portugal zřekl nároků na portugalský trůn. (Internet-3; 

Internet-4) 

20. století přineslo Lisabonu (a tím pádem i celému Portugalsku) další otřesy. 

V roce 1908 došlo k vraždě krále Carlose I. (Karel I. Portugalský) a jeho syna 

Luíse Filipeho. (Internet-3; Internet-4) 

Roku 1910 (5. října) došlo ke státnímu převratu, kdy byl svržen poslední 

portugalský král, bratr Luíse Filipeho Manuel II. (Manuel II. Portugalský). Byla tak 

založena Portugalská republika a během let 1910 až 1926 bylo vykonáno celkem 

45 změn, co se vlády týče. (Internet-3; Internet-4) 

Od roku 1926 do roku 1974 ovládal zemi pravicový režim „Estado Novo“ 

(Nový stát, nebo též Druhá republika). Byl to nejdéle působící diktátorský režim 

v západní Evropě, který potlačil lidské svobody a též svobodu politickou. (Internet-

3; Internet-4) 

Toto černé období ukončila dne 25. dubna 1974 revoluce nesoucí název 

Revolução dos Cravos (Karafiátová revoluce). Byla tak obnovena demokracie a 

Portugalské úřady i vojska byly staženy z afrických kolonií a též z Východního 

Timoru. (Internet-3; Internet-4) 

Po této revoluci došlo k obrovskému přílivu afrických uprchlíků z bývalých 

portugalských kolonií a skladba lisabonského/portugalského obyvatelstva se 

začala měnit. (Internet-3; Internet-4) 

Roku 1986 se Portugalsko stalo jedním z členů Evropského společenství a 

obdrželo velké finanční prostředky na obnovu mnoha záležitostí ve své zemi. 

Lisabonský přístav se stal největším kontejnerovým přístavem v západní Evropě. 

(Internet-3; Internet-4) 
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V následujících letech obdržel Lisabon titul Evropské město kultury (1994), 

taktéž hostil světovou výstavu Expo (1998) a Mistrovství Evropy ve fotbale (2004). 

V dnešní době je Portugalsko vyspělou zemí, nehledě na dobré i zlé časy, 

jež jej v průběhu utváření tohoto státu postihly. Lisabon je pestrým velkoměstem 

na pobřeží východní části Atlantiku a rozhodně stojí za návštěvu, jelikož skýtá 

nespočet krás ukrytých skrze časem a historií. 

3.2 Jihozápadní krása Evropy – Lisabon 

Lisabon, jež se nachází v centrální, až téměř jižní části Portugalska při ústí 

řeky Tejo, která se vlévá do Atlantského oceánu, se vám po návštěvě navždy 

zaryje do paměti. 

Město plné památek, krásné architektury, pouličních umělců a spousty 

obchůdků se suvenýry. Nejen takové je hlavní město Portugalska. Klidná 

atmosféra tohoto jihozápadního evropského města na vás dýchne hned od první 

chvíle. 

Budete obklopeni místními dobrosrdečnými a usmívajícími se lidmi, ale také 

hordami turistů z celého světa. Lidé moc dobře vědí, proč Lisabon navštívit. 

V jedné chvíli se budete prodírat starobylou lisabonskou částí zvanou 

Alfama. Nad hlavami vám bude vyset právě se sušící prádlo a zároveň se budete 

prodírat úzkými uličkami spolu s dalšími turisty, kteří budou zřejmě směřovat 

k restaurovanému hradu Castelo de São Jorge. 

O pár chvil později sejdete jižněji na krásné náměstí Praça do Comércio 

nacházející se na břehu řeky Tejo, kde se téměř vždy nacházejí pouliční umělci, 

kteří se snaží získat si vaši pozornost. Pokud se jim nepodaří vás zaujmout, tak 

věřte, že se to podaří někomu jinému. Desítky mužů potulujících se po náměstí 

vám nejdříve nabídnou brýle, nebo selfie tyče a pokud neuspějí, tak přijde řada na 

něco mále v ruce, čímž bude pytlík marihuany. Okamžitě je zdvořile odmítněte a 

garantuji vám, že už vás nebudou obtěžovat. 
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Každopádně, o zábavu budete mít postaráno, jelikož z náměstí se poklidnou 

procházkou dostanete až ke známému výtahu Elevador de Santa Justa. Skrze 

třídu Baixa a také Chiado se začnete dostávat výše a za pár chvil se již budete 

moci z některé z vyhlídek kochat pohledem na jižnější části Lisabonu. 

Následuje poklidná čtvrť Estrela se stejnojmennou bazilikou a také parkem, 

který je jako stvořený pro odpočinek po náročném pracovním, či turistickém dni. 

Pokud zamíříte ještě severněji, tak si budete moci prohlédnout obsáhlou 

sbírku v Museu Calouste Gulbenkian, nebo si prohlédnete zrestaurovaný akvadukt 

Aqueduto das Águas Livres a skrze Parque Florestal de Monsanto se budete moci 

dostat až do turisticky zřejmě nejzajímavější části zvané Belém, kde se nacházejí i 

památky chráněné UNESCO, a to konkrétně klášter Mosteiro dos Jerónimos a 

pevnostní věž Torre de Belém. (Symington, M., 2009) 

Z věže Torre de Belém budete mít pěkný výhled na protější břeh, na kterém 

se bude v dáli tyčit socha Krista Cristo Rei schovaná za mostem Ponte 25 do 

Abril. 

Daleko, na druhé straně města se ještě nachází takzvaný Parque das 

Nações, který byl postaven při příležitosti výstavy Expo v roce 1998. Nachází se 

zde moderní čtvrti, technické muzeum, nebo též jeden z největších podmořských 

světu na planetě. 

Po celém dni, který strávíte návštěvou úžasných míst, se v podvečer můžete 

zastavit v restauracích při břehu řeky Tejo, dát si portugalské víno a nějakou tu 

místní delikatesu, jakou je například treska Bacalhau. Nu, a v pozdějších hodinách 

na vás čekají různé restaurace či podniky přímo v centru města, kde si můžete 

vychutnat v podání místních muzikantů toužebně-smutné fado, jež vyjadřuje touhu 

po něčem, co vám kdysi uniklo, či něco, o čem jste snili, ale nikdy toho nedosáhli. 

Nicméně nesmutněme a vrhněme se už na samotnou exkurzi po této krásné 

metropoli! 
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3.3 Exkurze po Lisabonu 

 

Obrázek 15: Mapa Lisabonu s konkrétním dělením exkurze na oblasti. (Internet-31).  
Mapa A – viz. obrázek 18. Mapa B – viz. obrázek 22. Mapa C – viz. obrázek 25.  
Mapa D – viz. obrázek 29. Mapa E – viz. obrázek 33. Mapa F – viz. obrázek 38.  

Mapa G – viz. obrázek 44. Mapa H – viz. obrázek 47. 
Podrobné geologické řezy: A–B viz. Příloha 2, C–D viz. Příloha 3, E–F viz. Příloha 4, G–H viz. 

Příloha 5, I–J viz. Příloha 6. 
Legenda ke geologickým řezům: Viz. Příloha 1. 

3.3.1 Alfama 

Tato starobylá čtvrť, nacházející se ve středu Lisabonu, byla kdysi jednou 

z nejvěhlasnějších částí města. Husté uličky vinoucí se okolo hradu Castelo de 

São Jorge znamenaly pro Maury celé město. Podle Maurů je také odvozen název 

Al-hamma, neboli Alfama. (Symington, M., 2009; Internet-4) 

Úpadek nastal ve středověku, kdy se bohatí měšťané začali stěhovat pryč 

z Alfamy více na západ, a to z důvodů obav ze zemětřesení. Čtvrť tak byla 

osídlena rybáři a chudinou. (Symington, M., 2009) 

Dominantou, jak jsem již zmínil, byl hrad Castelo de São Jorge, tyčící se na 

východním návrší Alfamy. Bylo to přirozené a strategické místo, které sloužilo jako 

obranná pevnost. (Symington, M., 2009) 
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Pokud bychom se rozhlédli okolo sebe, tak na severovýchodě zahlédneme 

kupoli kostela Santa Engrácia a také část São Vicente de Fora. Na západě poté 

uvidíme jednu z dominant celého Lisabonu, a to sice katedrálu Sé. 

 

Obrázek 16: Podrobná mapa městské části Alfama. Číslo 1 - Sé, číslo 2 – Castelo de São Jorge, 
číslo 3 – Miradouro das Portas do Sol. (Internet-31) 

3.3.1.1 Sé 

Tato krásná katedrála pochází z poloviny 12. století. Tři roky poté, co Afonso 

Henriques (též Afonso I.) dobyl Lisabon zpět z držení Maurů, nechal na místě, kde 

dříve stávala mešita postavit katedrálu, která později posloužila jako sídlo prvnímu 

lisabonskému biskupovi, Gilbertovi z Hastingsu, bývalému anglickému křižáckému 

rytíři. Zkratka Sé znamená Sedes Episcopalis neboli sídlo, či stolec biskupův. 

(Symington, M., 2009; Internet-3; Internet-4) 

Katedrála byla v průběhu staletí několikrát poničena zemětřeseními. Stalo se 

tak třikrát ve 14. století a též roku 1755. Byla tedy několikrát opravována, a to 

s odstupem staletí, tudíž to znamená, že se zde mísí několik architektonických 

prvků, slohů. Dvě zvonice s cimbuřím a rozetovým oknem plus průčelí jsou 

vystavěny v románském slohu. (Symington, M., 2009; Internet-3; Internet-4) 
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Uvnitř nalezneme i devět gotických kaplí, sarkofágy ze 14. století, či 

klenotnici, která má ve své sbírce sošky, církevní roucha a několik relikvií 

spojených se svatým Vincencem. Tím nejcennějším z majetků katedrály je 

rozhodně skříňka s ostatky světce svatého Vincence z druhé poloviny 12. století. 

(Symington, M., 2009; Internet-3; Internet-4) 

 

Obrázek 17: Katedrála Sé (foto autor, 2017) 

3.3.1.2 Castelo de São Jorge 

I hrad Castelo de São Jorge vznikl po dobytí města v polovině 12. století, 

respektive citadela, která zde dříve stávala, byla přestavěna. Vzniklo tak zde sídlo 

portugalských králů. Nicméně, roku 1511 byl na dnešním náměstí Praça do 

Comércio postaven krásnější palác a z hradu se tak stalo divadlo, vězení, či 

zbrojnice. (Symington, M., 2009; Internet-3; Internet-4) 

Hrad byl pojmenován po patronovi rytířů a křižáků, jímž je São Jorge (česky 

svatý Jiří). Oblast, ve které se hrad nachází, obývali skrze staletími Féničané, 

Řekové, Kartáginci, Hispánci, Římané a též Svébové, Vizigóti či muslimové.  

(Symington, M., 2009; Internet-3; Internet-4) 



Rostislav Šigut: Návrh geoturistické exkurze po Lisabonu se zaměřením na historické 

zemětřesení 

2018  38 

 

Po ničivém zemětřesení roku 1755 zůstaly hradby zbořené a své obnovy se 

dočkaly až roku 1938, kdy započaly práce na celkové rekonstrukci hradu včetně 

hradeb a zahrad. Hrad sice nemá zcela historickou podobu, ale i přesto se řadí 

mezi nejnavštěvovanější a nejpěknější místa Lisabonu. A tak součástí dnešního 

objektu je stará muslimská citadela Alcazar, dvanáct bran, osmnáct věží a vysoké 

kamenné zdi. (Symington, M., 2009; Internet-3; Internet-4) 

 

Obrázek 18: Hradby a jedna ze vstupních bran hradu Castelo de São Jorge (foto autor, 
2017) 

3.3.1.3 Miradouro das Portas do Sol  

Je krásná vyhlídka nacházející se ve východnější části Alfamy. Mnoho 

fotografů tuto vyhlídku využívá k zachycení nádherných východů slunce nad 

Alfamou. 

Otevře se vám krásný výhled na klášter São Vicente de Fora a hned vpravo 

od něj spatříte kostel Panteão Nacional. Všude pod vámi se budou rozprostírat 

domky s červenými střechami a úzké uličky tak typické pro Alfamu. 
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Také se můžete kochat výhledem na řeku Tejo, na jejíž březích často kotví 

obrovské zaoceánské lodě. Nicméně, spatříte zde i mnoho trajektů, výletních 

jachet, a hlavně lodě přepravující Lisabonce či turisty z Almady do Lisabonu a 

zpět. 

Ihned za vámi se nachází malebné náměstíčko a téměř všude jsou 

restaurace či kavárny, kde si můžete dopřát zasloužený odpočinek a třeba také 

vyzkoušet Lisabonskou sladkou specialitu zvanou Pastéis – koláčky z listového 

těsta plněné žloutkovým krémem. Za mě tyto koláčky obdrží deset bodů z deseti. 

Je to skvělá pochoutka a rozhodně byste ji měli ochutnat! 

 

Obrázek 19: Východ slunce nad Lisabonem z vyhlídky Miradouro das Portas do Sol (foto autor, 
2017) 

3.3.2 Baixa a Avenida – Jižní část 

Tato městská část je jedním z odkazů markýze de Pombala, který zde vytyčil 

nové jádro Lisabonu. Čtvrť byla propojena s náměstím Praça do Comércio na 

jednom konci a na konci druhém s náměstím Rossio. Celá čtvrť byla postavena ve 

stylu pravoúhlých ulic, které jsou typické pro Pombalinskou architekturu. 

(Symington, M., 2009; St. LOUIS, R. [ET AL.], 2014) 

Ulice nesou názvy obchodníků a řemeslníků, jež zde kdysi žili v místních 

neoklasicistních budovách. (Symington, M., 2009; St. Louis, R. [ET AL.], 2014) 
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Baixa neboli Dolní město, je i dnes obchodním centrem Lisabonu. Sídla zde 

našly banky, různé obchody a firmy si zde zřídily kanceláře. Na náměstí Rossio se 

zase nachází restaurace, kavárny a divadla. (Symington, M., 2009; St. Louis, R. 

[ET AL.], 2014) 

Je to turisticky rušná oblast, a tak se zde po většinu dne musíte prodírat 

z půlky davem turistů, kteří obdivují místní památky a z druhé půlky místními 

Lisabonci, kteří buďto spěchají do práce anebo z ní naopak prchají. (Symington, 

M., 2009; St. Louis, R. [ET AL.], 2014) 

 

Obrázek 20: Podrobná mapa městské části Baixa a Avenida – Jižní část. Číslo 4 – Elevador de 
Santa Justa, číslo 5 – Praça do Comércio. (Internet-31) 

3.3.2.1 Elevador de Santa Justa 

Výtah Elevador de Santa Justa, či též Elevador do Carmo, se nachází blíže 

k části Avenida (v překladu třída, ulice). Nicméně, výtah spojuje část čtvrti Baixa 

až k náměstí Largo do Carmo. Je to jediný výtah v Lisabonu, který vás vyveze 

nahoru vertikálně. Pokud se budeme bavit o výtazích Elevador da Glória či 

Elevador da Bica, tak to jsou spíše lanové dráhy, které vás vyvezou do kopce. 

(Symington, M., 2009; Internet-4) 
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Tento výtah je vysoký 45 metrů a je postaven v Neo-gotickém stylu. 

Architektem byl Portugalec jménem Raoul Mesnier du Ponsard, který vystavěl 

mnoho dalších výtahů napříč Portugalskem. Jakožto materiál bylo použito železo, 

dřevo, beton a sklo. Stavba výtahu trvala od roku 1900 do roku 1902. (Symington, 

M., 2009; Internet-4) 

Vybavení výtahu je následující. Dvě dřevěně kabiny, jež pojmou až 24 osob, 

spirálovité schodiště, na jehož vrcholku se nachází terasa, ze které je krásný 

výhled na hrad Castelo de São Jorge a na čtvrť Baixa plus náměstí Rossio. 

(Symington, M., 2009; Internet-4) 

 

Obrázek 21: Výtah Elevador de Santa Justa (foto autor, 2017) 

3.3.2.2 Praça do Comércio 

Náměstí Praça do Comércio, také známé jako Terreiro do Paço, je dalším 

skvostem nacházejícím se v části Baixa. Je to zřejmě to nejkrásnější náměstí 

v celém Lisabonu. Doslova pár metrů dělí náměstí od břehů řeky Tejo, která 

poklidně omývá břehy města s promenádou. (Symington, M., 2009; Internet-37) 
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Náměstí kdysi hrálo (ale i v dnešní době hraje) důležitou roli, jelikož bylo 

místem portugalských králů, a to po celá dvě staletí. Dnes zde taktéž sídlí některé 

státní orgány. (Symington, M., 2009; Internet-37) 

Nicméně, roku 1755, bylo toto náměstí zasaženo ničivým zemětřesením, a to 

mělo za důsledek zničení například královského paláce a též knihovny, která čítala 

více než 70 000 svazků. (Symington, M., 2009; Internet-37) 

Náměstí se tak stalo základním místem pro plány obnovy města v čele 

s markýzem de Pombalem. Jak již bylo zmíněno, v budovách lemujících náměstí 

sídlí již po desítky let ministerstva, společnosti řídící kulturní a propagační činnosti, 

nebo též restaurace, kavárny i hotely. (Symington, M., 2009; Internet-37) 

Ve středu náměstí se nachází socha Doma Josého sedícího na koni, 

postavená roku 1775. Na severní straně náměstí se nachází monumentální oblouk 

Arco Triunfal da Rua Augusta, jenž otevírá cestu dále do čtvrti Baixa. (Symington, 

M., 2009; Internet-37) 

Na náměstí se dnes konají různé kulturní akce či přehlídky. Je to jedno 

z hlavních center města. (Symington, M., 2009; Internet-37) 

 

Obrázek 22: Náměstí Praça do Comércio (foto autor, 2017) 
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3.3.3 Baixa a Avenida – Severní část 

 

Obrázek 23: Podrobná mapa městské části Baixa a Avenida – Severní část. Číslo 6A – Rossio, 
číslo 6B – Praça dos Restauradores, číslo 7 – Igreja do Carmo. (Internet-31) 

3.3.3.1 Rossio 

Rossio je neoficiální název tohoto náměstí. Oficiálně se jmenuje Praça de 

Dom Pedro IV a je tak pojmenováno po bývalém prvním císaři nezávislé Brazílie. 

(Symington, M., 2009) 

Náměstí se nachází v takzvané „Pombalinské“ části města, to znamená 

v části města, které bylo zrekonstruováno na základě myšlenek markýze de 

Pombala. (Symington, M., 2009) 

Toto náměstí patří již od středověku k nejdůležitějším náměstím v Lisabonu. 

Toto náměstí proslavily mnohá povstání, popravy, ale též například býčí zápasy či 

oslavy. V dnešní době je náměstí obsazeno jak místními, kteří se zde scházejí 

v restauracích a kavárnách, tak i spoustou turistů z celého světa. (Symington, M., 

2009) 

Dominantou náměstí je vysoký monument věnovaný právě Domu Pedrovi 

IV., který oplýval mnohými vlastnostmi, avšak zejména čtyři byly převažující. Jsou 

jimi spravedlnost, moudrost, síla a zdrženlivost. Tyto čtyři vlastnosti bývalého 

brazilského monarchy mají alegoricky zobrazovat čtyři ženské postavy umístěné 

dole pod sochou monumentu. (Symington, M., 2009) 
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Neměli bychom opomenout ani divadlo Teatro Nacional Dona Maria II, které 

je taktéž aspoň částečně spojeno s D. Pedrem IV, jelikož nese název po Pedrově 

dceři. (Symington, M., 2009) 

 

Obrázek 24: Náměstí Rossio s památníkem Dom Pedro IV. (foto autor, 2017) 

3.3.3.2 Praça dos Restauradores 

Je veřejným náměstím, nacházejícím se jen o pár set metrů dále nad 

náměstím Rossio. Náměstí se nese v duchu obnovení nezávislosti Portugalska, a 

to v roce 1640, kdy byla po 60 letech ukončena španělská nadvláda. (Symington, 

M.,2009) 

 

Obelisk z roku 1886, který se tyčí uprostřed náměstí, připomíná právě ono 

osvobození se od Španělů. Na obelisku jsou zaznamenány bitvy, jejich data a 

názvy, ve kterých si Portugalci vydobyli zpět svou nezávislost. (Symington, M., 

2009) 
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Toto rušné náměstí lemují domy z 19. a počátku 20. století. Mezi mnohými z nich 

můžeme obdivovat například Palácio Foz z 18. století, ve kterém sídlí kanceláře 

firem a turistických agentur, nebo například luxusní hotel Avenida Palace. 

(Symington, M., 2009) 

 

Obrázek 25: Náměstí Praça dos Restauradores s obeliskem připomínajícím znovudobytí 
nezávislosti (foto autor, 2017) 

3.3.3.3 Igreja co Carmo 

Klášter Igreja do Carmo, nebo také Convento do Carmo, je živoucí jizvou, 

kterou po sobě zanechalo katastrofické zemětřesení z roku 1755. Kdysi největší 

lisabonský kostel se během jednoho dne téměř celý zřítil k zemi a v troskách 

kostela našla smrt spousta věřících. (Symington, M., 2009; Internet-38) 

V dnešní době je toto místo cílem turistů, kteří se mohou podívat na zbytky 

kláštera, které tvoří chrámová loď a kněžiště. Ruiny jsou též archeologickým 

muzeem s menší sbírkou soch, keramiky, či sarkofágů, nicméně, nalezeny zde 

byly i vizigótské pilíře či římské náhrobky. (Symington, M., 2009; Internet-38) 
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Kostel byl založen ve 14. století, a to vojevůdcem karmelitánského řádu 

jmenujícím se Nuno Álvares Pereira. Architektonický sloh byl původně gotický, ale 

některé části byly opraveny již v neogotickém slohu. (Symington, M., 2009; 

Internet-38) 

 

Obrázek 26: Trosky kláštera Igreja do Carmo po zemětřesení z roku 1755 (Internet-17) 

3.3.4 Bairro Alto a Estrela 

Čtvrť Bairro Alto nacházející se na kopci, jež byla vystavena koncem 16. 

století, je jednou z nejpoklidnějších částí Lisabonu. (Symington, M., 2009) 

Dříve byla tato městská část obydlena bohatší vrstvou Lisabonců, jelikož se 

zde stěhovali ze zpustlé Alfamy, nicméně, v 19. století začal úpadek této části a 

městskou část začala obývat sorta zcela odlišná, kterou tvořily například 

prostitutky. (Symington, M., 2009) 

Pokud bychom chtěli jakousi charakteristiku této části, tak charakteristické 

jsou levné rodinné restaurace zvané Tascas, rušný noční život, ale také malé 

dílny. (Symington, M., 2009) 

Druhou částí je Estrela, jež se rozprostírá okolo krásné baziliky a přilehlého 

parku. Nedaleko baziliky sídlí ambasády a také vládní orgány. (Symington, M., 

2009) 
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Opomenout bychom neměli ani část zvanou Chiado, kam chodí nakupovat 

bohatí Lisabonci. (Symington, M., 2009) 

 

Obrázek 27: Podrobná mapa městské části Bairro Alto a Estrela. Číslo 8 – Basílica da Estrela, 
číslo 9 – Jardim da Estrela, číslo 10 – Palácio de São Bento. (Internet-31) 

3.3.4.1 Basílica da Estrela 

Také známá jako Real Basílica e Convento do Santíssimo Coração de Jesus 

je bazilikou a starověkým karmelitánským klášterem. (Symington, M., 2009) 

S bazilikou se pojí slib, který složila Marie I., když slíbila postavit kostel, 

pokud se jí narodí syn. Syn se Marii I. narodil a výstavby započala roku 1779. 

Bohužel, roku 1788, tedy dva roky před dostavbou kostela umírá syn Marie I. José 

na černé neštovice. Samotná stavba tedy trvala 11 let. (Symington, M., 2009) 

V dnešní době je tato velká bazilika jednou z dominant města, a to zejména 

díky své velké kupoli. (Symington, M., 2009) 

Kostel byl navržen architekty takzvané maferské školy, jakožto kopie jiné 

baziliky, která se nachází v Mafře. Průčelí tak zdobí alegorické postavy a také 

několik soch světců. Přední strana se dále skládá i ze dvou dvojitých zvonic. 

Interiér je obložen mramorem a v pravé příčné lodi se nachází náhrobek královny 

Marie I., která zemřela v Brazílii. (Symington, M., 2009) 
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Obrázek 28: Kopule a dvě zvonice baziliky či kláštera Basílica da Estrela (foto autor, 2017) 

3.3.4.2 Jardim da Estrela  

Tento krásný park se nachází přímo naproti Basílica da Estrela. Pouze 

přejde cestu a už kráčíte jedním z nejkrásnějších parků celého Lisabonu.  

Všude okolo vás obklopuje bujná vegetace zahrnující pestrobarevné květiny, 

polokeře, keře a také velké stromy, v jejichž stínu, a to zejména v létě, naleznete 

odpočinek před spalujícím sluncem. 

Park má také mnoho rozlehlých luk, které přímo vybízejí k piknikům a jiným 

sešlostem, které Portugalci mají tak rádi. Taktéž skvělé místo pro opalování, 

pokud se vám zrovna nechce trávit čas u vody. 

V parku se mimo jiné nachází i malý kachní rybník, nebo také menší pódium 

sloužící zejména kapelám, které zde od jara až do podzimu vystupují v rámci 

kulturních akcí. 

Na severu parku se nachází jedno méně očekávané místo, a to sice britský 

hřbitov, kde leží ostatky anglického dramatika a spisovatele Henryho Fieldinga. 
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Obrázek 29: Park Jardim da Estrela nacházející se naproti památce Basílica da Estrela (foto autor, 
2017) 

3.3.4.3 Palácio de São Bento 

Tento neoklasicistní palác je již od roku 1834 sídlem portugalského 

parlamentu. Můžeme ho znát také pod názvem Assembleia da República. 

(Symington, M., 2009; Internet-39) 

Postaven byl na konci 16. století jakožto Benediktínský klášter. Roku 1834 

došlo k rozpuštění církevních řádů a objekt tak přešel do rukou státu a díky tomu 

mohl tento bývalý klášter později posloužit jakožto sídlo vlády, respektive 

parlamentu. (Symington, M., 2009; Internet-39) 

Během 19. a 20. století prošla budova úpravami, a to jak ve vnějších 

částech, tak i vnitřních. Úpravy z něj učinily objekt dosti odlišný od původního 

kláštera, a tak aspoň na památku tohoto kláštera byl pojmenován São Bento, 

jelikož původní klášter se jmenoval São Bento de Saúde. (Symington, M., 2009; 

Internet-39) 

Interiér je pořád stejně velkolepý a obsahuje díla z různých historických 

období Portugalska. Interiér též tvoří morové pilíře a neoklasicistní sochy. 

(Symington, M., 2009; Internet-39)  
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V roce 2002 byl palác zařazen na seznam národních památek. (Symington, 

M., 2009; Internet-39) 

 

Obrázek 30: Sídlo portugalského parlamentu Palácio de São Bento. (foto autor, 2017) 

3.3.5 Belém 

Belém je nejzápadnější městskou částí Lisabonu, a to rovněž znamená, že 

se nachází v místě, kde se řeka Tejo vlévá do Atlantského oceánu. (Symington, 

M., 2009; St. Louis, R. [ET AL.], 2014) 

Právě z tohoto místa se kdysi vydávali mořeplavci na své cesty. Velké 

karavely se vyplouvaly do končin mnohdy neprobádaných, a právě tyto cesty a 

objevy přivedly Portugalsko do období takzvaného zlatého věku. (Symington, M., 

2009; St. Louis, R. [ET AL.], 2014) 

Právě zámořské objevy, které Portugalsku zajistily bohatství, daly vzniknout 

stavbám jako Torre de Belém, či Mosteiro dos Jerónimos, které spadají do 

architektonického stylu, jež nazýváme Manuelský. Tento památník a chrám jsou 

skvělým pozůstatkem doby velkých zámořských objevů a bohatství portugalského 

národa. (Symington, M., 2009; St. Louis, R. [ET AL.], 2014) 
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V dnešní době je Belém středem pozornosti turistů, jelikož se zde kromě 

dvou skvostů, které jsem vyjmenoval v předchozím odstavci, nachází i památník 

věnovaný objevitelům nesoucí název Padrão dos Descombrimentos. Taktéž zde 

můžeme navštívit archeologické museum, museum věnované námořnictví, 

planetárium, či kulturní centrum Centro Cultural de Belém. (Symington, M., 2009; 

St. Louis, R. [ET AL.], 2014) 

Téměř na každém kroku se nachází menší či větší park, takže najít nějaký 

úkryt před sluncem není nemožné. Kdo se chce ovšem opalovat, tak pouze přejde 

cestu a usadí se v některé z restaurací podél pobřežní promenády, či na nábřežím 

samotném. (Symington, M., 2009; St. Louis, R. [ET AL.], 2014) 

V poklidu si tak odpočinete a můžete se kochat výhledem na most Ponte 25 

do Abril a za ním se rozprostírající sochu Krista Cristo Rei na levé straně, a na 

straně pravé můžete pozorovat ústí řeky Tejo a lodě, které přijíždějí, či odjíždějí 

z Lisabonu. Díky čistějšímu stavu vody se do ústí řeky vrátili nedávno i delfíni, 

takže pokud budete mít štěstí, můžete zde tyto úžasné tvory zahlédnout. 

(Symington, M., 2009; St. Louis, R. [ET AL.], 2014) 

 

Obrázek 31: Podrobná mapa městské části Belém. Číslo 11 – Mosteiro dos Jerónimos, číslo 12 – 
Torre de Belém, číslo 13 – Palácio de Belém, číslo 14 – Padrão dos Descombrimentos. (Internet-

31). 
Podrobný geologický řez: C–D viz. Příloha 3. 

Legenda ke geologickému řezu: Viz. Příloha 1. 
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3.3.5.1 Mosteiro dos Jerónimos 

Práce na výstavbě kláštera Mosteiro dos Jerónimos byly započaty roku 1501 

na popud panovníka Manuela I. a financovány byly z takzvaných „daní z pepře“, 

neboli daní za obchod s kořením. (Symington, M., 2009; St. Louis, R. [ET AL.], 

2014) 

Klášter spadal pod řád svatého Jeronýma, a to až do samotného konce, který 

nastal roku 1834, kdy byly zrušeny všechny církevní řády. (Symington, M., 2009; 

St. Louis, R. [ET AL.], 2014) 

Tento lisabonský skvost byl stavěn v Manuelském slohu a představuje jeho 

vrchol. Není se tedy čemu divit, že roku 1983 byl zařazen na seznam kulturního 

dědictví UNESCO. (Symington, M., 2009; St. Louis, R. [ET AL.], 2014) 

Co se architektury týče, začal bych s popisem chrámové lodi. V kostele 

podpírají nádhernou klenbu štíhlé osmiboké sloupy, jež se rozevírají u stropu jako 

palmy, a díky tomu vytvářejí pocit harmonie. Ve východní části se nachází 

kněžiště, které bylo zhotoveno roku 1572 na přání manželky krále Joãa III. dony 

Kateřiny. Právě v tomto místě se také nacházejí náhrobky panovníků, kterými jsou 

již zmínění João III. a dona Kateřina a též Manuel I. a jeho manželka dona Maria. 

Náhrobky podepírají sochy slonů, díky kterým se stávají neobyčejnými. 

(Symington, M., 2009; St. Louis, R. [ET AL.], 2014) 

Dále v klášteře nalezneme náhrobky krále doma Sebastiãa I. a hlavně 

náhrobek Vasco da Gamy, jednoho z nejznámějších objevitelů portugalské 

historie, jehož náhrobek zdobí plavecké symboly. (Symington, M., 2009; St. Louis, 

R. [ET AL.], 2014) 

Za zmínku rozhodně stojí také křížová chodba, jež je skvělým příkladem 

manuelského slohu, dokončená roku 1544. Klenuté oblouky a balustrády jsou 

zdobeny bohatě tesanými symboly, jež vytvářejí nádhernou podívanou. Rozhodně 

nesmíme opomenout kašnu, která má tvar lva, což je heraldické zvíře svatého 

Jeronýma a tímto způsobem je mu tak vzdáván hold. (Symington, M., 2009; St. 

Louis, R. [ET AL.], 2014) 
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Klášter je bezesporu jednou z nejkrásnějších staveb celé Evropy. (Symington, M., 

2009; St. Louis, R. [ET AL.], 2014) 

 

Obrázek 32: Klášter Mosteiro dos Jerónimos (foto autor, 2017) 

3.3.5.2 Torre de Belém 

Taktéž i věž Torre de Belém je od roku 1983 zařazena na seznam kulturního 

dědictví UNESCO. (Symington, M., 2009) 

Torre de Belém původně sloužila jako pevnostní věž a byla postavena 

uprostřed řeky Tejo, takže vás lehce může zmást její dnešní poloha, jelikož se 

nachází na břehu řeky. Dnes se tak do věže dostanete po lávce. (Symington, M., 

2009) 

Věž byla zhotovena mezi lety 1515 až 1521. Iniciátorem byl opět král Manuel 

I. a architektonický styl je Manuelský, v době svého největšího rozkvětu. Torre de 

Belém je vybavena klenutou kobkou, která kdysi sloužila jako věznice, a to až do 

19. století. (Symington, M., 2009) 

Dále je zde několik strážnic, odkud strážní dávali pozor a hlásili případná 

rizika. Taktéž zde nalezneme symbol ochrany námořníků plujících na svých 

objevitelských cestách v podobě sochy Panny Marie Bezpečného návratu, která 

pozoruje moře.  



Rostislav Šigut: Návrh geoturistické exkurze po Lisabonu se zaměřením na historické 

zemětřesení 

2018  54 

 

Přímo na věži můžeme spatřit Královský znak Manuela I. nacházející se 

uprostřed věže a taktéž námořní lana tesané do kamene, jež jsou portugalskými 

symboly pro mořeplaveckou zdatnost. Ve věži samotné se nachází kaple, cimbuří, 

jež zdobí kříž Kristova řádu a také místnost pro guvernéra. (Symington, M., 2009) 

Pokud vystoupáte až na samotný vrcholek věže, tak se před vámi rozprostře 

nádherný výhled na část Lisabonu a ústí řeky Tejo. (Symington, M., 2009) 

 

Obrázek 33: Pevnostní věž Torre de Belém (foto autor, 2017) 

3.3.5.3 Palácio de Belém 

Budova velice významná, jelikož je v současnosti sídlem portugalského 

prezidenta, byla postavena roku 1550 hrabětem de Aveirasem. Typickou barvou 

pro palác je růžová, jelikož právě touto barvou je pokryta fasáda. (Symington, M., 

2009; St. Louis, R. [ET AL.], 2014) 

V 18. století byl palác značně přebudován. Interiér byl zkrášlen a byla 

přistavěna jízdárna. Toto vše se uskutečnilo již za vlastnictví Joãa V., 

portugalského krále, který jej zakoupil. (Symington, M., 2009; St. Louis, R. [ET 

AL.], 2014) 
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Velké zemětřesení roku 1755 budova přežila bez úhony. Nicméně, během 

zemětřesení zde pobývala královská rodina v čele s králem Josém I. a právě 

pobyto v této části města jim zachránil život. (Symington, M., 2009; St. Louis, R. 

[ET AL.], 2014) 

Jelikož se královská rodina obávala dalších otřesů, rozbila dočasně tábor na 

pozemcích rozkládajících se u paláce a z palác samotný našel využití jakožto 

nemocnice. (Symington, M., 2009; St. Louis, R. [ET AL.], 2014) 

V dnešní době si palác získává zaslouženou pozornost turistů. (Symington, 

M., 2009; St. Louis, R. [ET AL.], 2014) 

 

Obrázek 34: Sídlo portugalského prezidenta Palácio de Belém (Internet-32) 

3.3.5.4 Padrão dos Descombrimentos  

Památník postavený roku 1940 byl vystavěn na památku zámořských 

objevitelů, kteří proslavili Portugalsko po celém světě a své říši přinesli bohatství 

například skrze zlato, koření a půdu. (Symington, M., 2009) 

Na výšku měří 52 metrů a z jeho vrcholku můžete spatřit davy turistů, jak se 

procházejí po mapě zasazené do kachlí na zemi. Je to úžasná mapa 

portugalských plaveb s popisky dat a vyobrazenými cestami. (Symington, M., 

2009) 
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Samotný památník je postaven ve tvaru lodi, konkrétně karavely, jež nese 

portugalský výsostný znak po obou stranách. Nad vchodem se nachází meč 

aviské dynastie. (Symington, M., 2009) 

Po obou stranách památníku se nacházejí sochy postav králů, kartografů a 

mořeplavců, kteří se zasloužili o objevy a slávu svého národa. Na přídi spatříme 

sochu Jindřicha Mořeplavce, jenž v rukou třímá zmenšeninu karavely. Dále zde 

uvidíme sochy Afonse V., Vasco da Gamy, Pedra Álvarese Cabrala, Fernãa de 

Magalhãese, Bartolomea Díase či Afonsa de Albuquerqueho. (Symington, M., 

2009) 

Památník, ještě lépe než věž Torre de Belém, nabízí úžasný pohled na část 

Lisabonu zahrnující Belém, nicméně, dohlédnete i na protější břeh a sochu Krista 

Cristo Rei. (Symington, M., 2009) 

 

Obrázek 35: Památník objevitelů Padrão dos Descombrimentos (foto autor, 2017) 
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3.3.6 Sever Lisabonu 

Tak jako předchozí městské části, i sever Lisabonu má své kouzlo. Avšak na 

rozdíl od předchozích částí zde budeme trochu improvizovat, jelikož Sever 

Lisabonu není žádným z oficiálních názvů Lisabonu. Takto jsem označil část 

s památkami, které nespadají do předešlých městských čtvrtí a zároveň jsou 

roztroušeny v různých částech severního Lisabonu. Tudíž jsem je seřadil pod 

jednu hlavičku, jeden název.  

Postupně se zaměříme na Museu Calouste Gulbenkian nacházející se 

nejseverněji ze všech míst. Dále nás bude čekat prohlídka starého akvaduktu 

Aqueduto das Águas Livres, který se nachází severně od městské části Estrela. 

Předposlední zastávkou bude na západě města se rozprostírající park Parque 

Florestal de Monsanto, který se táhne severně nad Belémem. Posledním místem 

bude Praça Marquês de Pombal a na něj navazující park Parque Eduardo VII. 

ležící jen kousek severně od čtvrti Bairro Alto. 

 

Obrázek 36: Podrobná mapa městské části Sever Lisabonu. Číslo 15 – Museu Calouste 
Gulbenkian, číslo 16 – Aqueduto das Águas Livres, číslo 17 – Parque Florestal de Monsanto, číslo 

18A – Praça Marquês de Pombal, číslo 18B – Parque Eduardo VII. (Internet-31). 
Podrobné geologické řezy: A–B viz. Příloha 2, C–D viz. Příloha 3, E–F viz. Příloha 4, I–J viz. 

příloha 6. 
Legenda ke geologickým řezům: Viz. Příloha 1. 
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3.3.6.1 Museu Calouste Gulbenkian 

Je to nejúchvatnější muzeum, jaké jsem v životě viděl. Je pojmenováno po 

arménském naftovém magnátovi Calouste Gulbenkianovi, který měl cit a vášeň 

pro umění a různá mistrovská díla.  

Muzeum bylo otevřeno roku 1969, jakožto jedna ze součástí charitativní 

instituce, kterou arménský magnát odkázal Portugalsku. (Symington, M., 2009) 

Sbírka muzea je opravdu fascinující. Nalezneme zde egyptské či 

mezopotámské umění, nebo též antické. Hliněné destičky s hieroglyfy a postavami 

lidí, zvířat, či napůl lidí a napůl zvířat, což v egyptské mytologii bývaly podoby 

bohů. Sarkofágy, nádoby a sošky egyptské či mezopotámské kultury. To vše zde 

nalezneme. (Symington, M., 2009) 

Mne osobně nejvíce zaujaly mince, které měly údajně zobrazovat samotného 

Alexandra Velikého. Pro mne největšího z vojevůdců v dějinách lidstva. Dále se 

zde nacházely mince z oblasti Delf, Thrákie, Makedonie, Rhodosu, Iónie a též 

Egypta či daleké Baktrie.  

Velice bohatá je též sbírka orientálního a islámského umění. Perské koberce, 

části komínů, keramika a kachličky ozdobené různými obrazci či nápisy, to je jen 

pouhá část této sbírky.  

Jako další zde nalezneme umění dálného východu. Nespočet předmětů 

pocházejících z Číny, Japonska, či Koreje vám mnohdy vyrazí dech. Čajové 

soupravy, obaly na dýmky, sošky lidí a zvířat.  

Také evropské umění je velice bohaté. Konkrétně zde nalezneme nespočet 

obrazů, mezi nimiž se najdou i díla Rembrandtova, dále pak sochy, historické 

oděvy a také vzácné a staré kousky nábytků.  

Jednoduše řečeno, toto museum byste neměli vynechat, jinak se připravíte o 

nevšední zážitek. 
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Obrázek 37: Ukázka mincí s podobiznou Alexandra Velikého ze sbírky Museu Calouste 
Gulbenkian (foto autor, 2017) 

3.3.6.2 Aqueduto das Águas Livres 

Tento unikátní akvadukt byl postaven roku 1748 a již od tohoto roku přiváděl 

do města čerstvou pitnou vodu. S myšlenkou přišel panovník João V., jenž si 

liboval v monumentálních stavbách. (Symington, M., 2009; Internet-40) 

Ovšem, ani tento architektonický skvost se nevyhnul zemětřesení a byl 

v dosti značné míře poškozen. Akvadukt byl tedy i s opravami zcela dokončen až 

v průběhu 19. století. (Symington, M., 2009; Internet-40) 

Nejkrásnější část akvaduktu si můžeme vychutnat v oblasti údolí Alcântara, 

skrze které se táhne 14 oblouků a nejvyšší z oblouků měří fascinujících 65 metrů. 

(Symington, M., 2009; Internet-40) 

Hlavní potrubí měří 19 kilometrů, avšak celková délka měří 58 kilometrů, a to 

i se všemi vedlejšími přívody. (Symington, M., 2009; Internet-40) 

Dříve, tedy až do roku 1853 bylo možno se po akvaduktu i projít, ale díky 

jednomu nechvalně proslulému lisabonskému lupiči jménem Diogo Alves musel 

být akvadukt uzavřen, jelikož tento lupič velice rád shazoval své oběti z akvaduktu 

dolů. (Symington, M., 2009; Internet-40) 
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V dnešní době se na akvadukt dostanete pouze za doprovodu průvodce, 

který vám navíc poskytne zajímavý výklad. (Symington, M., 2009; Internet-40) 

 

Obrázek 38: Akvadukt Aqueduto das Águas Livres (Internet-33) 

3.3.6.3 Parque Florestal de Monsanto 

Je největším a nejzápadněji položeným parkem Lisabonu, i když přímo jako 

park bychom jej nazývat neměli, protože se jedná o městský les nebývale velkých 

rozměrů. Rozloha činí 10 km2, což znamená, že tvoří jednu desetinu rozlohy 

celého Lisabonu. (Symington, M., 2009; Internet-41) 

Největší reforestace neboli znovuzalesnění, byla provedena v oblasti 

nejvyššího bodu zvaného Serra de Monsanto. Vysoké stromy se tyčí všude okolo 

vás a vy si připadáte jako úplní trpaslíci, oproti těmto velikánům. (Symington, M., 

2009; Internet-41) 

Park je vhodný nejen k procházkám, ale také ke sportovním aktivitám, jakými 

může být běh, či různé míčové sporty. Park poskytuje taktéž skvělou příležitost pro 

relax. Veřejné grily či menší ohniště jsou skvělými příležitostmi pro poklidné 

odpoledne strávené se svými přáteli, dobře upraveným masem a lahví kvalitního 

vína.  

Za každým rožkem navíc narazíte na menší fontánky s pitnou vodou, takže 

v létě se zde nejen ukryjete před sluncem, když na vás padne únava, ale také se 

vám dostane skvělého osvěžení.  
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Parque Florestal de Monsanto rozhodně stojí za návštěvu. Pokud budete 

chtít změnu a již budete unaveni putováním po hradech, zámcích, klášterech a 

jiných pamětihodnostech, tak neváhejte a odpočiňte si v tomto chrámu plném 

zeleně. 

 

Obrázek 39: Výhled na most Ponte 25 do Abril a sochu Krista Cristo Rei z parku Parque Florestal 
de Monsanto (foto autor, 2017) 

3.3.6.4 Praça Marquês de Pombal 

Je náměstí nacházející se v severní části Avenida da Liberdade. Uprostřed, 

na kruhovém objezdu, se tyčí obrovský, mohutný pomník, markýze de Pombala, 

jež byl veřejnosti představen roku 1934. (Symington, M., 2009) 

Sám markýz de Pombal stojí na samotném vrcholku a rukou se opírá o 

symbol moci, lva. Svůj pohled pyšně upírá na městskou část Baixa, jejíž výstavbu 

sám řídil po katastrofickém zemětřesení roku 1755. (Symington, M., 2009) 

Základ pomníku tvoří alegorické sochy, jež mají vyobrazovat Pombalovy 

vzdělávací, politické a zemědělské reformy. Pombal kromě reforem založil také 

například přírodovědeckou fakultu na univerzitě v Coimbře. (Symington, M., 2009) 

Politikem byl markýz de Pombal velice významným, jelikož dovedl celé 

Portugalsko k éře osvícenství a dodal svému národu energii. (Symington, M., 

2009) 
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Obrázek 40: Náměstí Praça Marquês de Pombal (Internet-34) 

3.3.6.5 Parque Eduardo VII. 

Největší park nacházející se v severní části Lisabonu nenese ku podivu 

jméno žádného portugalského vládce či jiného státníka, ale jméno anglického 

krále Eduarda VII., na jehož počest byl tento park pojmenován, jelikož roku 1902 

zavítal do Lisabonu, aby upevnil anglicko-portugalské spojenectví. (Symington, M., 

2009) 

Tento park zaujímá 25 hektarů a byl založen na konci 19. století, původně 

jako Parque da Liberdade. Park je velice pohledný, díky své pravidelné údržbě a 

prostříhávání, které dává keřům a travám konkrétní tvary. (Symington, M., 2009) 

Parque Eduardo VII. začíná severně u letohrádku a končí těsně před 

náměstím Praça Marquês de Pombal. (Symington, M., 2009) 

Je to jedno z nejfotogeničtějších míst celého Lisabonu. 
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Obrázek 41: Park Parque Eduardo VII. (foto autor, 2017) 

3.3.7 Almada 

Almada je město rozprostírající se naproti Lisabonu. Mnozí by mohli namítat, 

že tato oblast již nepatří do Lisabonu a námitky by byly na místě, jenže já se i 

přesto rozhodl zařadit Almadu na seznam exkurze, jelikož je to jedno 

z nejnavštěvovanějších míst v blízkém okolí Lisabonu, a to díky soše Krista Cristo 

Rei, která shlíží ze zdejšího kopce právě na město Lisabon na druhém břehu řeky.  

Do Almady se dostanete buďto hromadnou dopravou přes most Ponte 25 do 

Abril, nebo lodí na pravidelné lince z lisabonského přístavu Cais do Sodre do 

almadského přístavu Cacilhas.  

Jakmile se dostanete k soše Cristo Rei, tak se bezpochyby, aspoň ve vašich 

myšlenkách, ocitnete na třech kontinentech najednou. Kromě toho, že právě 

stojíte v Evropě na území Portugalska, tak díky pohledu na most Ponte 25 do Abril 

se ocitnete i ve Spojených státech amerických, jelikož tento most vám bude 

připomínat slavný Golden Gate Bridge nacházející se v San Franciscu a jakmile 

se podíváte za sebe na sochu Krista, tak si budete připadat jako v brazilském Rio 

de Janeiru, kde se tyčí zřejmě ta nejznámější socha Krista na světě.  
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Populace Almady čítá okolo 170 000 obyvatel a v jejím distriktu se nachází 

také známá pláž Costa de Caparica, kde míří kromě místních rovněž i turisté, kteří 

si chtějí odpočinout na písčité pláži s koktejlem v ruce a popřípadě využijí vod 

atlantského oceánu k plavání. (Symington, M., 2009) 

 

Obrázek 42: Podrobná mapa města Almada. Číslo 19A – Cristo Rei, číslo 19B – Ponte 25 do Abril. 
(Internet-31). 

Podrobný geologický řez: G – H viz. Příloha 5. 
Legenda ke geologickému řezu: Viz. Příloha 1. 

3.3.7.1 Cristo Rei 

Cristo Rei neboli socha Krista Krále (Cristo znamená Kristus a Rei král), se 

tyčí na almadském kopci a jakoby střeží Lisabon na protějším břehu řeky.  

Shlíží na most Ponte 25 do Abril, který mnohým almadským slouží jako spoj 

s Lisabonem, a tudíž i jejich prací. Pod mostem zase dohlíží na bezpečnou plavbu 

trajektů, zaoceánských lodí a místních přepravních lodních linek. 

Pod jeho nohami se hemží davy turistů, kteří udiveně obdivují velikost, krásu 

a propracovanost této sochy, jež byla postavena v letech 1949 až 1959 a to na 

popud Salazara, portugalského předsedy vlády a později diktátora. (Symington, 

M., 2009) 

Socha měří na výšku 28 metrů, ale celková výška i s podstavcem nám dá 

úctyhodných 82 metrů. Socha je tedy vidět téměř z jakýchkoliv městských částí 

protějšího Lisabonu, díky své skvělé poloze a mohutnosti. (Symington, M., 2009) 
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Obrázek 43: Socha Ježíše Krista Cristo Rei (foto autor, 2017) 

3.3.7.2 Ponte 25 do Abril 

Je jedním z nejznámějších mostů Lisabonu. Spojuje právě zmíněný Lisabon 

s Almadou rozprostírající se na druhém břehu řeky. 

Původně se most jmenoval Ponte Salazar po bývalém diktátorovi a 

předsedovi vlády, který jej nechal zhotovit roku 1966. Nicméně, o osm let později 

se uskutečnila revoluce, konkrétně 25. dubna 1974 a později, na počest této 

revoluce, která opět nastolila demokracii, byl most přejmenován. (Symington, M., 

2009) 

Tento visutý most měří dva kilometry a je inspirován mostem ze San 

Francisca. Na mostě proběhly také potřebné úpravy, a to v roce 1999, kdy byl 

most upraven pro tak potřebnou železniční dopravu. (Symington, M., 2009) 
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V dnešní době tak vede ve spodní části mostu železniční síť a pokud právě 

jede vlakem, tak se nad vaší hlavou po vozovce prohánějí motocykly, osobní 

automobily, taxíky, autobusy městské hromadné dopravy a také autobusy plné 

turistů. 

Právě díky frekventovanosti tento most trpí velice často dopravními zácpami, 

tudíž je někdy lepší využít železničního spoje, a to zejména o víkendech či ve 

svátky. 

 

Obrázek 44: Most Ponte 25 do Abril spojující Almadu a Lisabon (foto autor, 2017) 

3.3.8 Parque das Nações  

Neboli Park Národů, se nachází na severovýchodě Lisabonu, částečně 

v městské části Sacavém. (Symington, M., 2009) 

Nachází se nedaleko lisabonského letiště Aeroporto Humberto Delgado a 

skrze Park Národů vede též most Ponte Vasco da Gama. Mimo jiné se v Parku 

Národů nachází také Science centrum, které stojí za návštěvu. Je to obdoba 

ostravského Malého a Velkého světa techniky v Dolních Vítkovicích, co se 

exponátů týče. (Symington, M., 2009) 

Neměli bychom také opomenout podmořský svět, druhý největší na světě, 

s názvem Oceanário, který vznikl taktéž při oslavách výstavy Expo. (Symington, 

M., 2009) 
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Tento areál byl původně vystavěn kvůli výstavě Expo ‘98‚a stal se tak novou 

tepnou Lisabonu. (Symington, M., 2009) 

 

Obrázek 45: Podrobná mapa městské části Parque das Nações. Číslo 20A – Parque das Nações, 
číslo 20B – Oceanário, číslo 20C – Ponte Vasco da Gama. (Internet-31) 

3.3.8.1 Oceanário 

Jak již bylo zmíněno, je to jeden ze dvou největších podmořských světu na 

celé naší planetě. Naleznete zde mořské živočichy od rejnoků, žraloků, barakud či 

pražem až po tučňáky. (Symington, M., 2009) 

Oceanárium je též bohaté na exotické rostlinstvo, kterého je zde velké 

množství. (Symington, M., 2009) 

Jak již bylo zmíněno, objekt vznikl jakožto část výstavy Expo v roce 1998. Již 

tehdy byl hlavním bodem celé výstavy a v dnešní době tomu není jinak, jelikož toto 

jedinečné místo s mořskými živočichy chce navštívit snad každý turista. 

(Symington, M., 2009) 

Budova částečně připomíná letadlovou loď, což i bylo myšlenkou amerického 

architekta Petera Chermayeffa, který se o tuto stavbu zasloužil. Vchod vede přes 

schodiště a most až do hlavní haly, kde začíná úchvatná přehlídka nejen 

mořského života. (Symington, M., 2009) 

Setkáme se zde s organismy z atlantského oceánu, Tichého a Indického, ale 

také například s živočichy z Antarktidy. (Symington, M., 2009) 
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Avšak největší zájem budí nádrž nacházející se ve středu budovy, která 

skýtá nejrozmanitější pohled z celého Oceanária. Žije zde nespočet druhů ryb i 

paryb, které jsem zmínil již v na začátku textu o Oceanáriu. (Symington, M., 2009) 

 

Obrázek 46: Oceanário – jeden z největších podmořských světu na celé planetě (foto autor, 2017) 

3.3.8.2 Ponte Vasco da Gama 

Je se svými 12,3 kilometry nejdelším mostem v Evropě a spojuje lisabonskou 

část Sacavém zahrnující i Parque das Nações se městy Alcochete a Montijo na 

protějším břehu řeky Tejo. (Symington, M., 2009) 

Most byl postaven proto, aby ulevil dopravě na tak vytíženém mostě Ponte 

25 do Abril spojujícího Lisabon a Almadu. Stavba započala roku 1995 a 

dokončena byla v březnu 1998, tedy přesně na výstavu Expo. Tento rok byl 

zároveň rokem, kdy uběhlo 500 let od objevitelské plavby Vasco da Gamy při 

cestě z Evropy do Indie. (Symington, M., 2009) 

Samotné náklady na výstavbu mostu čítaly okolo 1,1 miliardy amerických 

dolarů. Výstavba byla rozdělena do čtyř částí a každou část stavěla jiná 

společnost. Během stavby zde pracovalo okolo 3 300 pracovníků. Most by měl mít 

životnost 120 let a měl by přečkat i zemětřesení 4,5krát silnější, než bylo 

zemětřesení v roce 1755. (Symington, M., 2009) 

Ponte Vasco da Gama je jednoduše řečeno unikát.  
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Obrázek 47: Nejdelší most Evropy Ponte Vasco da Gama (Internet-35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rostislav Šigut: Návrh geoturistické exkurze po Lisabonu se zaměřením na historické 

zemětřesení 

2018  70 

 

4 ZÁVĚR 

Mým záměrem bylo představení Lisabonu jakožto historického skvostu 

jihozápadní, potažmo jižní Evropy. Chtěl jsem vnést do povědomí čtenářů 

důležitost tohoto města, které hrálo skrze staletími důležitou roli, co se týče 

církevních záležitostí, vývoje obyvatelstva a kultury, či různých vojenských výbojů 

a objevitelských cest.  

Velice důležitou částí mé práce je také zemětřesení. Cílem bylo informovat 

čtenáře o tom, jaké dopady mělo ničivé zemětřesení z roku 1755 na společnost a 

jak se postupovalo při obnově, rekonstrukci města. Díky markýzi de Pombalovi, 

muži, jenž se postaral o obnovu města, tak dnes můžeme obdivovat krásy 

Lisabonu. 

Motivací pro sepsání této práce bylo uvědomění si, že o Lisabonu se 

v cestovatelské společnosti téměř vůbec nemluví tak jako o Paříži, Londýně, 

Římě, Vídni, či Amsterdamu. V Londýně, Vídni a Amsterdamu jsem byl a s klidnou 

hlavou mohu říci, že Lisabon se těmto metropolím minimálně vyrovná. V Lisabonu 

nalezneme mnoho skvostů a určitě by se tato metropole měla řadit mezi 

nejvýznamnější evropské turistické destinace. 

Také mne motivoval fakt, že společnost nemá vůbec ponětí o ničivém 

zemětřesení z roku 1755 a o tom, kolik lidí zahynulo, jak bylo město přestavěno a 

hlavně, jak najednou evropské „státy“ spojila solidarita, a to i přes značné rozepře. 

Ve své práci se tedy zabývám přírodními poměry samotného Lisabonu, které 

tvoří část první kapitoly, v níž se zabývám geologií a následně zemětřesením, 

dopadem na společnost, zahraniční podporou a rekonstrukcí města. 

Další důležitou částí je historický vývoj na Pyrenejském poloostrově a území 

Portugalska, tudíž i Lisabonu. Zde rozebírám vývoj obyvatelstva od iberských 

kmenů až po Araby a následně k Portugalcům, zámořské plavby a objevy, 

napoleonské války a také moderní historii od 20. století. 

Tuto část považuji za velice důležitou, jelikož každý člověk by měl mít aspoň 

minimální znalosti o krajině do které cestuje, aby měl představu o tom, co zemi 

utvářelo a co má tedy očekávat od svých cest, svého pobytu. 
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Následně se kapitola zabývá exkurzí po Lisabonu, která zahrnuje dvaadvacet 

zastávek. Trasa zahrnuje hrady, zámky, kláštery, kostely, chrámy, sochy, 

památníky, opevnění, mosty, náměstí, parky, muzeum a spoustu dalších míst. Dvě 

lokality jsou natolik unikátní, že jsou zapsány na seznamu kulturního dědictví 

UNESCO. 

Pamětihodnosti jsou rozděleny do jednotlivých oblastí, které jsou blíže 

charakterizovány a následuje tak popis pamětihodností samotných, které obsahují 

velice zajímavé informace, údaje, či příběhy. 

Abych nějak shrnul celou svoji práci, tak bych rád řekl, že Lisabon je 

opomíjenou destinací, která má rozhodně co ukázat a nabízí nespočet možností 

pro turisty. I když bylo město zasaženo zemětřesením, tak jeho okamžitá 

rekonstrukce mu dala naději na lepší zítřky, a tak se i stalo. Pro turisty a 

cestovatelské nadšence to znamená, že by si neměli nechat ujít šanci navštívit 

Lisabon, který mnohé z nich očaruje. 
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Příloha 5: Podrobný geologický řez G – H (Almeida, F.M.;1986) 
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Příloha 6: Podrobný geologický řez I – J (Almeida, F.M.;1986) 
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