
SICILIE 



Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená  trojúhelníkový.  

Nicméně  nynější jméno  pochází z řečtiny.  

Řekové ho nazývali Sikelia, neboť původní obyvatelé se jmenovali Sikelové.  
 



 

Sicílie je čtvrtým největším ostrovem v Evropě.   

Je to hlavní  italský ostrov a je i největším ve Středozemním moři.  

Sicilská kultura je kulturou životního prostředí, krajiny, historie, malířství a dalších. 



Foto je z hlavního města Sicílie -  PALERMA.  

Během jeho dlouhé historie se zde zapsalo mnoho stylů a 

zachovalo se zde velké umělecké dědictví  - hlavně v architektuře. 

 Od punského stylu až po art nouveau. 



Palermo si uchovalo svědectví o 

kultuře všech svých dobyvatelů. 

 

Turistickými atrakcemi jsou katakomby 

kapucínů s mumiemi,  katedrála 

arabsko - normanského stylu či kostely 

Martorana s nádhernou mozaikou 

uvnitř a krásnou Palatinskou kaplí. 



Corleone v srdci Sicílie chce očistit své jméno, které  bývá vždy spojováno s mafií. 

Toto spojení trápí obyvatele města, snažící se přilákat turisty na krásné 

architektonické stavby v místě, známém též jako město sta kostelů. 



.  

CATANIA je druhým největším městem po Palermu. Město bylo řecké, římské, 

byzantské, arabské, normanské, bourbondské, suévské a dokonce jeden čas náleželo 

království z Anjou.  Ale také náleželo Aragonii, Španělsku a samozřejmě Italii. Proto 

jeho historie je amalgámem ze všech civilizací,  

které na ostrově  zanechaly hlubokou stopu . 
 



Pod přísným dohledem Etny se musela Catanie během celé své  historie 

přizpůsobit přírodním katastrofám, které formovaly architekturu města.  

Sedmkrát zničena sopečnou erupcí a ničivým zemětřesením,  

byla Catanie nucena začínat znovu téměř od nuly.  



Původ Catanie  se datuje od roku 730 před Kristem, kdy se zde objevili Řekové 

a byli  to oni, kteří začali dlouhé invaze a dobývání . 

 

 Na obrázku je  katedrála 



TAORMINA je bezpochyby jedním z klenotů Sicílie.  

Je pravdou, že turistický zájem vyústil v houfy zvědavých cizinců  

a zamával pořádně životem jeho 10.000 obyvatelů.  



Taormina je pro mnohé jedním z nejkrásnějších měst na pobřeží  Itálie. Na svazích východního  

pobřeží  Sicílie  je hlavní turistickou destinací a kombinuje historii a krásu svých ulic s krajinou  

a klidnou pláží Středozemního moře – včetně  dobrého  počasí  téměř po celý rok. 



Místo  odpočinku Trumana Capote a jiných  významných spisovatelů  

dvacátého století  dnes již není  jen  místem pietním ,   

ale je jedním  z hlavních bodů turistické slávy Sicílie. 



 

Příklad normanské architektury :  

Palác dei Duchi di Santo Stefano 

na náměstí svatého Antonína.  



 

SYRACUSY - město s bohatou historií, 

které si dokázalo udržet svůj charakter  i přes velký turistický ruch. 



 

Syracusy mají množství nejbohatších archeologických památek na Sicílii.  



 

SIRACUSAY (Συρακοῦσαι) 

nejvýznamnější  řecké město na Sicílii 

bylo druhou řeckou kolonií  

se sídlem na ostrově. 



Oltář plačící Panny Marie v Syracusách je důležitým znakem víry sicilské 

komunity, která je  zároveň  komunitou  s největší  negramotností v Itálii .  



 

Město AGRIGENTO  má nejvíce zachovalých řeckých chrámů na světě.  

 Údolí chrámů v Agrigentu,  považované za světové dědictví lidstva,  

básník Pindaros označil  jako „nejkrásnější ze smrtelných míst na světě“ .  



Údolí chrámů je termínem  trochu zavádějícím, protože více než  

 v údolí jsou budovy na hřebenech hor v okolí města na jihu.  



Cefalu - navzdory své velikosti (tedy spíš maličkosti)  je jedním z nejvíce 

navštěvovaných  míst  turisty  i cestovateli, kteří jedou na dovolenou na Sicílii.  

Krajina  okolo  malého rybářského přístavu na pobřeží Tyrhénského moře je známá  

svými  trasami  kolem ostrova a dlouhou pláží se zlatým pískem.  



Na náměstí del Duomo  ve starobylém klášteře Svaté Kateřiny 

sídlí současná městská rada. 

Také tam uvidíte fasádu biskupského  paláce a Pirainský palác. 



Cefalu  každým rokem přitahuje miliony turistů 

 jak ze Sicílie, tak z kontinentální Italie. 

 



Chicha 
República Argentina 

http://www.33ff.com/flags/banderasmundo/bandera_Italia.html

