
METROPOLY
S

im
o

n
e

tt
a

 Z
a

lo
vá

Z
 m

e
tr

o
p

o
ly

 A
n

d
a

lú
zi

e

Sevilla

METROPOLY

leto

S E v i l l a

Užite si tohtoročnú letnú dovolenku 
na Costa de la Luz alebo sa vydajte 
poznávať najväčšie perly Andalúzie. 
Stačí si vybrať z ponuky CK Satur na 
www.satur.sk alebo na 0850 333 333. 

Pobrežie svetla 
Costa de la Luz, teda Pobrežie svetla, ťahá sa až 

k portugalským hraniciam a uchvacuje dlhými a širokými 
piesočnými plážami i prírodnými krásami: rozprestiera sa 
tu národný park Doñana, ktorý vyhľadávajú ornitológovia 

z celého sveta. Park pokrývajú najmä mokrade a sídli 
tu vyše 365 druhov vtákov či iných vzácnych zvierat, 

napríklad rys španielsky, ktorý sa vyskytuje len na 
tomto mieste. Minulý rok tím amerických archeológov 

prišiel so šokujúcou hypotézou, podľa ktorej sa bájna 
Atlantída nachádzala práve na území parku, teda asi 

sto kilometrov vo vnútrozemí. Archeológovia pomocou 
digitálneho mapovania a radarov odhalili pod povrchom 
mokradí pravidelné štruktúry vytvorené ľudskou rukou 

a viac ako stovku pamätníkov, ktoré vraj postavili 
obyvatelia Atlantídy na pamiatku zničeného mesta. 

Zánik Atlantídy mala na svedomí obrovská vlna 
tsunami, ktorá mesto zmietla do mora ako smietku. 

Záhadný hrob Krištofa Kolumba
V sevillskej katedrále je uložený monumentálny sarkofág, nesený sochami štyroch 
kráľov v životnej veľkosti, ktorý vraj skrýva pozostatky Krištofa Kolumba. Avšak okolo 
pravosti miesta posledného odpočinku veľkého moreplavca sa dodnes vedú spory. 
Kolumbus zomrel v Španielsku, on sám si však za miesto posledného odpočinku 
vybral Nový svet. Najskôr ho pochovali v meste Valladolid v centrálnom Španielsku, 
kde 20. mája 1506 ako 54-ročný zomrel. Potom jeho pozostatky putovali do kláštora 
v Seville, odkiaľ boli po tridsiatich rokoch prevezené do katedrály v Santo Domingo 
(dnešná Dominikánska republika). Neskôr ho previezli do Havany 
na Kubu. Pri príležitosti 400. výročia objavenia Ameriky ho vrátili 
naspäť do Sevilly, avšak podľa jednej historky vraj kvôli zámene 
tie pravé pozostatky putovali do Santo Dominga. Hoci moderné 
testy DNA, ktoré vedci robili na úlomkoch Kolumbových kostí, 
dali za pravdu Seville, Dominikánci ich nechcú akceptovať. 
Pravdu však môžu mať aj  jedni aj druhí, a to v prípade, že by 

časť pozostatkov zostala v Santo 
Domingo a časť previezli do Sevilly. 

Vášnivé flamenco
Pôvod flamenca, tohto rýdzo španielskeho 
fenoménu, zahaľuje rúško tajomstva. Vraj vzniklo 
z byzantských spevov, ktoré zaznievali vo 
vizigótskych chrámoch, ale hovorí sa, že o jeho 
zrod sa v stredovekom Španielsku zaslúžili aj 

kočujúci Cigáni, neskôr aj Indovia a Arabi. Avšak o tom, že flamenco pochádza 
z trojuholníka miest Sevilla - Cádis - a Cerez de la Frontiera, niet pochýb. 
Najslávnejší flamencový gitarista Paco de Lucia často spolupracoval so spevákom 
El Camarónom a spolu vytvorili niekoľko neprekonateľných piesní, pri ktorých 
si ľudia vraj od vzrušenia a dojatia zo seba strhávajú šaty. Tomuto okamihu 
sa vo flamencu hovorí duende, keď sa publikum doslova stotožní s hudbou 
a celkovou atmosférou piesne. V Seville pôsobí viacero flamenco súborov, ktoré 
prezentujú svoje umenie na rôznych 
scénach. Jeden z najlepších vystupuje 
v El Palacio Andaluz v centre mesta 
a má vo svojom repertoári širokú 
škálu rôznych štýlov, pri ktorých až 
zimomriavky behajú po chrbte. 

Tretia najväčšia na svete
Sevilla so svojimi 700.000 obyvateľmi je po Madride, 
Barcelone a Valencii štvrtým najväčším mestom Španielska. 
Hovorí sa tiež perla Andalúzie, mesto Carmen, flamenca 
a tiež najväčšej a najkrajšej katedrály v Španielsku. 
Katedrála Panny Márie sa považuje za najväčšiu gotickú 
katedrálu na svete a tiež tretí najväčší cirkevný chrám 
vôbec. Hovorí sa, že je to príbytok boha vybudovaný 
rukami šialencov: katedrála má úctyhodné rozmery: dlhá 
135 a vysoká 42 metrov. Vznikla na mieste, kde pôvodne 
stála mešita, o čom svedčí do dnešných dní zachovaný 
minaret, ktorý neskôr prerobili na zvonicu. Veža Giralda sa 
vďaka výške nad sto metrov stala symbolom mesta. Dejiny 
Sevilly vo veľkej miere ovplyvnili Arabi, pod ich nadvládou 
sa zo Sevilly stalo kultúrne centrom, prekvitalo tu lekárstvo, hudba a písomníctvo. Skutočný zlatý 
vek však mesto zažilo po objavení Ameriky v roku 1492, kedy sa Sevilla stala jediným prístavom, 
odkiaľ mohli lode vyplávať do Nového sveta a tiež kam sa dovážali všetky poklady z Ameriky. 


