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Udine – dějiny a památky města 

 

Město Udine s překrásným benátským centrem leží ve východní části pádské nížiny 

v kraji  Furlansko – Julském Benátsku (Friuli – Venezia Giulia) 71km severozápadně od 

Terstu a necelých 20km od slovinských hranic. Tento kraj založený v roce 1963 je 

geograficky různorodý, zatímco hornatý sever je svým charakterem alpský, jižní oblast je 

rovinatá a zemědělská. V minulosti býval tento kraj nejchudším ze severních regionů. Oblast 

se nachází mezi středomořskými státy a střední Evropou, na severu sousedí s Rakouskem, na 

východě se Slovinskem a Chorvatskem, na západě s italským krajem Benátsko a na jihu s 

Jadranem. Pro svou polohu bývalo území často dobýváno např. Římany, Huny, Góty, nacisty 

nebo kozáky. 

Jazyk místních lidí se nazývá furlanština. Mnoho nápisů v kraji je dvojjazyčných(v 

italštině a furlanštině) a jsou vydávána i oboujazyčná periodika. Furlanština se v omezené 

míře vyučuje i ve školách a je používána jako církevní jazyk. Symbolem furlanského hnutí 

v 19. a 20. století se stala vlajka – žlutý orel na modrém poli, která je inspirovaná korouhví 

aquilejského patriarchátu. V Udine se nachází společnost Societá Filologica Friulana, která 

vydává studie o historii furlanštiny1. Kromě Furlanů žijí v kraji také německé a slovinské 

menšiny. 

Ve Furlansko – Julském Benátsku převládá zemědělství, pěstuje se zde převážně 

kukuřice ječmen, jablka, hrušky, cukrová řepa, zelenina a vinná réva. Hlavním průmyslovým 

centrem je město Terst s důležitým přístavem. Z průmyslu je zde zastoupeno: textilnictví, 

papírenství, chemie a nábytkářství . Důležitým zdrojem obživy je rybářství. 

Díky své poloze je místní kuchyně ovlivněna rakouskou a slovinskou kuchyní. Mezi 

typická krajová jídla patří jota – polévka z kyselého zelí a ječmene, gnocchi – švestkové 

knedlíky obalené strouhankou a posypané skořicí s cukrem nebo cialzons, což jsou ravioly 

plněné špenátem a ricottou. Jedno z nejlepších italských bílých vín pochází z místních odrůd 

Tocai a Ribolla Gialla. 

                                                 
1 Také Pier Paolo Pasolini, který v tomto kraji vyrůstal, psal své rané básně ve furlanštině. Pasolini (1922 – 
1975) – italský básník, prozaik (Zběsilý život, Darmošlapové), filmový režisér a scénárista (Evangelium sv. 
Matouše). 
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Udine (lat. Utinum)2 je hlavním městem provincie stejného jména a druhé největší 

město kraje Furlansko – Julské Benátsko. Město o rozloze 56,81 km2 se nachází v nadmořské 

výšce 114 m. n. m. v úrodné úžině při průplavu Roja. Zatímco v roce 1853 mělo Udine 26 

700 obyvatel,3 roku 1901 již 37 9424 a v roce 1928 se počet občanů zvýšil na 52 691.5 

V dnešní době obývá město 95 931 obyvatel6. V městě převládá strojírenský, textilní, 

potravinářský a cementářský průmysl. 

Město bývalo jednou z vojenských římských pohraničních posádek. Legenda praví, že 

kopec v centru, na kterém stojí hrad, navršili Attilovi vojáci svými helmami, aby se mohl 

jejich vojevůdce podívat na hořící Aquileiu7. První doklady o středověkém městě Utinum 

pochází z roku 938, kdy císař Otto II. daroval udinský hrad aquilejským patriarchům. Velkého 

rozkvětu a regionálního významu město dosáhlo ve 13. století za patriarchy Bertolda di 

Andechse (1218-1251), který založil městskou radu a dvě tržiště a přenesl patriarchát z města 

Cividale do Udine. Ve 14. století získali Udine na čas rakouští vévodové, ale již roku 1420 

zabraly město Benátky, které si vládu nad městem udržely téměř 400 let. Benátský vliv je 

zřejmý dodnes ve středověkém centru. V roce 1751 se Udine stalo sídlem arcibiskupství. 

V moci Benátek zůstalo město do roku 1797, kdy se Benátská republika podrobila 

Napoleonovi. Po vládě Napoleonových důstojníků převzali město Habsburkové až do roku 

1866, kdy bylo připojeno k Itálii. V roce 1848 se sice postavilo na odpor proti rakouské vládě, 

Rakušané však město dobyli zpět. Město získalo na významu za první světové války, kdy se 

stalo sídlem vrchního velitelství italské armády. Z této doby se v oblasti zachovalo mnoho 

válečných pomníků a hrobů a také 25 000kostí v kostnici v Udine. V roce 1976 bylo město 

silně poškozeno zemětřesením.  

V centru starého města se na náměstí Svobody - Piazza della Libertà8 nachází většina 

historických památek. Mezi ně patří Palazzo del Comune (1448 – 1456) - radnice z 15. století, 

která byla postavena z růžového kamene podle vzoru Dóžecího paláce v Benátkách. Podle 

stavitele se budově říká i Loggia del Lionello. Mezi krásné ukázky benátského vlivu patří také 

renesanční sloupořadí  Porticato di San Giovanni na protější straně. Na náměstí spatříte Torre 

dell´Orologio (Hodinová věž) z roku 1527 se dvěma bronzovými Maury na vrcholku, kteří 

odbíjejí každou hodinu. Mezi další zajímavosti náměstí patří: kašna z roku 1542, sloup se 
                                                 
2 V Allgemeines geographisch – statistisches Lexikon aller Österreichischen Staaten z roku 1853 též uváděno 
jako Utinium. 
3 Allgemeines geographisch – statisches Lexikon aller Österreichischen Staaten, Wien 1853 
4 Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, J. Otto Praha, 1888 
5 Bertarelli, L. V.: Italián in einem Bande, Grieben – Verlag, Berlin 1928 
6 http://www.comune.udine.it 
7 Vzdálenou 36km od Udine. 
8 Dříve nám. Vitt. Emanuela II. 
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lvem sv. Marka na znamení benátské svrchovanosti, socha alegorie Míru, která připomíná 

jednání mezi Rakouskem  a Francií v nedalekém Campo Formio v roce 1797, a kavárna 

Contarena (1915) ve stylu art deco. 

Skrze bránu Arco Bollani navrženou Palladiem9 v roce 1556 vede cesta nahoru ke 

Castellu -  zámku benátského místodržícího, který byl přestavěn z pevnosti v 16. století10. 

V zámku dnes sídlí Museo Civico a Galleria d´Arte Antica e Moderna, které obsahují díla od 

Carpaccia11, Bronzina12, Ghirlandaia13, Chirica14, Tiepola15 a Caravaggia16 a také významnou 

numismatickou sbírku nebo římskou mozaiku z Aquileie. Součástí komplexu je Museo 

Archeologico, galerie Loggia del Lippomano ve stylu benátské gotiky a kostelík Santa Maria 

del Castello, původem z 8. století. Z kopce, na kterém zámek stojí, je nádherný výhled na celé 

město. 

Severním směrem od náměstí Piazza della Libertà leží ulice Via Mercatovecchio – bývalé 

obchodní centrum a dnes nejrušnější nákupní třída. 

Západním směrem se nachází náměstí Piazza Matteoti s třemi galeriemi a barokním 

kostelem San Giacomo. Kromě hlavního trhu se na tomto náměstí konaly turnaje, hry a 

karnevaly. Fontána uprostřed náměstí pochází od rodáka Giovanna da Udine17, který se 

rovněž podílel na návrhu zámku. 

Kousek od náměstí Piazza Libertà se na Piazza del Duomo nachází románský dóm 

přestavěný v barokním stylu v 18. století. V záznamech katedrály se objevuje, že v roce 1726 

získalo bratrstvo Nejsvětější svátosti souhlas k výzdobě své kaple. Práce byla zadána 

Giambattistovy Tiepolovi, který kapli vyzdobil freskami – v klenbě Letící andělé a po 

stranách oltáře Obětování Izáka a Abrahámův sen. Oltářní obraz Sv. Hermagoras a 

Fortunatus18 objednal na zakázku aquilejský patriarcha kardinál Daniele Dolfino rovněž u 

Tiepola v roce 1737. Mezi další Tiepolovy obrazy umístěné v katedrále patří: Sv. Karel, 

Ukřižování nebo Nejsvětější Trojice. Další jeho díla lze spatřit v Oratoriu della Puritá naproti 

                                                 
9 Italský renesanční architekt a teoretik Andrea Palladio (1508 – 1580) 
10 V roce 1511 byla pevnost poničena silným zemětřesením. 
11 Italský renesanční malíř (1457 – 1526) působící v Benátkách, vlastním jménem Vittore Scarpazza 
12 Italský malíř florentského manýrismu (1503 – 1572), vlastním jménem Agnolo Torri 
13 Italský malíř (1449 – 1494), představitel florentského monumentálního malířství, vlastním jménem Domenico 
di Tommaso Bigordi 
14 Italský malíř Giorgio de Chirico (1888 – 1978), přiřazován k surrealismu 
15 Italský malíř Giovanni Battista Tiepolo (1696 – 1770), představitel italského rokoka, zvaný též Tiepoletto 
16 Italský barokní malíř (1573 – 1610), vlastním jménem Michelangelo Merisi nebo Amerighi da Caravaggio, 
vrcholná díla: Kladení do hrobu, Smrt Panny Marie, Madona di Loreto 
17 Italský malíř a stavitel, žák Raffaela (1487 Udine – 1564 Řím), v Udine po něm pojmenováno divadlo – 
Teatro Nuovo di Giovanni da Udine. 
18 Patroni města Aquileia 
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katedrále, kde Tiepolo vymaloval nástropní fresku,19 jejímž ústředním tématem je 

Nanebevzetí. Motiv Panny Marie nesené anděly doplňují dvě fresky s anděly a amórky. 

Oltářní obraz Neposkvrněné početí v kostele della Puritá je dalším dílem Tiepola20.21 

Nejlepší umělecká díla v Udine od Tiepola se nachází v Gallerii del Tiepolo, která sídlí 

v Arcibiskupském paláci (Palazzo Arcivescovile), dřívějším sídle aquilejského patriarchy 

Dionisia Dolfina. Výzdobu slavnostního schodiště tvoří nástropní freska Pád pyšných andělů, 

která je obklopena osmi freskami Příběhů z Geneze od Stvoření Adama až po Vyhnání z Ráje. 

V druhém podlaží se nachází galerie, která je rovněž vyzdobena rokokovými ztvárněními 

starozákonních příběhů,22 mezi nimiž vyniká rozsáhlá nástropní freska v Červeném sále 

Šalamounův soud. Překrásný freskový cyklus zhotovený mezi lety 1726 – 1728 však nenašel 

ve své době uznání, neboť umělecký zájem již tíhl ke klasicismu.23 Další fresky pocházejí ze 

16. století od Giovanniho da Udine. V témže paláci se nachází i Museo Diocesano se směsicí 

soch a náhrobků, spolu s výstavou naivního umění. 

Na okraji starého města se na náměstí Piazza Diacono se nachází Galleria d´Arte Moderna 

s přehledem italského umění 20. století i díly friulských umělců. 

V Udine je pochován Oldřich Čech z Furlánska (1265 – 1331, lat. Odoricus Boemus de 

Foro Julii nebo Odoricus de Pordenone). Podle jména to byl patrně potomek českého vojáka 

krále Přemysla Otakara II., který jel po boku svého krále do Furlánska bránit jeho dědická 

práva. Jeho matka pak údajně pocházela z kraje okolo Udine.V 15 letech se Oldřich Čech stal 

členem františkánského řádu a v letech 1316 - 1330 vykonal cestu jako vyslanec papeže Jana 

XXII. na mongolský dvůr Velkého chána do Pekingu. V těchto letech procestoval mnoho 

zemí (Indii, Sumatru, Borneo, Čínu) a byl prvním Evropanem, který navštívil Tibet a Vietnam 

a napsal o tom zprávu. Jeho latinský cestopis Iter in Indiam přiblížil neznámou Asii evropské 

společnosti. Protože byl jedním ze seriózně sepsaných rukopisů, rozšířil se po Evropě, a proto 

se jeho dílo dochovalo v téměř v 70 rukopisech a mnoho tištěných exemplářů. V českém 

překladu však cestopis vyšel až roku 1962 pod názvem Popis východních krajů světa. 

S životem Odorica jsou spojeny také některé náboženské zázraky, a proto byl církví 

blahoslaven.24 

 
                                                 
19 Celkový rozměr nástropní malby 1900 x 1000 cm  
20 Honorář za práci v kostele della Puritá mu byl vyplacen 16. září roku 1759 kardinálem Dolfinem. Na výzdobě 
se podílel i jeho syn Domenico.  
21 Piovene, G.; Pallucchiniová, A.: Giambattista Tiepolo, Odeon, Praha 1987, 139 s. 
22 Stěny zdobí malby: Anděl se zjevuje Sáře, Ráchel ukrývá modly, Jákob bojuje s andělem a mnoho dalších. V 
jednom vyobrazení Jákoba prý malíř vymaloval sám sebe. 
23 Piovene, G.; Pallucchiniová, A.: Giambattista Tiepolo, Odeon, Praha 1987, 139 s. 
24 http://www.klubhanoi.cz/view.php?cisloclanku=2003081205; http://www.libri.cz/databaze/orient/orient.php 
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