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<div><img alt="" src="http://portale.pisaonline.it/images/stories/volterra.gif" style="margin: 5px"
align="left" border="0" height="65" width="44" /> <strong>Volterra MĚSTO PISA</strong>
</div><p> MĚSTO TEL FAX 0588 86050 0588 80035 <br /> ADRESA Palazzo dei Priori Piazza dei Priori - 56048 <br /> <strong><br /></strong> </p> <p> <strong>Jak se tam
dostat:</strong> </p><div> <strong>AUTEM: Jeďte</strong> Pisa-Florencie, v�stup na
Pontedera-Ponsacco, pokračovat pod� SS439 ve směru Volterra. </div><div>
<strong>Tren��i:</strong> CPT př�ěstskou destinaci Pontedera, a dokonce i extra-CPT,
Volterra určen� </div><div> <strong>Vlakem / autobusem:</strong> ?elezničn�trať
Pisa-Grosseto, vystupte na Cecina. ?elezničn�Cecina-Saline di Volterra, a CPT trati,
c�ov�Volterra. </div><p> <strong><br /></strong> <strong>POPIS:</strong> <br /> To bylo
postaveno Etruscans na kopci, kter� odděluje velk��dol�Cecina z �y, v postaven� kter�ji?
byly vyu?��y lidmi od obdob�neolitu, jak dokl�aj�četn�archeologick�n�ezy. Volterra byl
jeden z dvan�ti lucumonies zahrnuj��Etruscan konfederaci. Ve čtvrt� stolet�před na?�
letopočtem, se d�y sv�prosperuj��ekonomikou velk�hradby byly postaveny, po obvodu v�e
ne? sedm kilometrů. Tlumen� cca Ř� 260 a. C., to se stalo magistr�em, a rozpadu
z�adn�ř�sk�Ř�e, byl biskupstv� Po obdob�invaz� od dev��o-dvan�t�stolet� měl
v�hodu karol�sk�c�ařů, Sasov�a Frankov� V prvn�polovině dvan�t�o stolet�Volterra se
stal svobodn�m městem, z�as�s biskupem o majetek města a bohatstv�na sv� �zem� Po
pokusech na povst��a kompromis, město bylo oble?en�a vyhozen Florenťan�v roce 1472
pro vyd��kamence lomů. Dnes Volterra je město, kter�si zachov��přev�ně středověkou
podobu, a to zejm�a ve veřejn�ch a soukrom�ch budov, jako jsou třin�t� stolet�Palazzo dei
Priori, Praetorian pal�, dům-vě?e a Buomparenti Buonaguidi a Toscano, v Piazzetta di San
Michele Via Guarnacci. Zn�ky d�n�civilizace lze nal�t v n�o?ensk�stavby, včetně katedr�y
dvan�t�o stolet� Baptisterium, osmibok�kupole a elegantn�mramorovou port�,
kl�tern�kostel San Francesco s přilehl�m kapli Kř�e den, fresky Cenni di Francesco v roce
1410, kostel San Michele &quot;v d��e&quot; z fas�y v Pise a historick�budově kostela
svat�o Alexandra. Volterra tak�udr?uje artefakty z Etruscan obdob� jako je Porta Arch
čtvrt�o stolet� s boky tvoř�velk�bloky n�ěst� Acropolis klav� di Castello, stěny čtvrt�o
stolet� st�e viditeln�v někter�ch oblastech města, a hroby, v�y a urny. <br />
Velk�uměleck�obdob�nastane v Etruscan obdob�mezi ?est�m a prvn� stolet�před na?�
letopočtem v hojn�produkci alabastrov�urny Volterra, kter� byl hlavn�v�robn�z�od, jeho?
zpracov��časy v ?estn�t� stolet� pohybuj��se směrem k uměleck�formy. <br /> Kromě
četn�ch pam�ek a pam�ek uměn�a historie, Volterra m�tři muzea velk� historick� a
uměleck� z�em: Muzeum Guarnacci, nepochybně jedn� z nejv�znamněj?�h italsk�ch
muze�pro bohat�dědictv�se skl��z etrusk�ch a ř�sk�ch urny v alabastr votivn�bronzy,
včetně jednoho pozn�ky slavn�o Ombra della Sera, Galerie v�tvarn�o uměn�a Museo di
Palazzo C�ico Minucci-Solaini s velkou tabulkou &quot;sr�ek z kř�e od Rosso Fiorentino a
Diec�n�muzeum důle?it�pro řadu textiln�h materi�ů , pro miniatury a čtrn�t�o stolet�socha
Sienese ?koly. </p>
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