
 
Exkurze do Itálie 1.- 6. října 2013 

Co jsme všechno viděli? 
 

Ráno jsme navštívili barokní kostel Panny Marie v centru současných Pompejí. 
Právě probíhala mše, a tak jsme se mohli přesvědčit, že na jihu Itálie není 
zbožnost jen prázdným slovem. Poté jsme si prohlédli archeologický areál . Při 
erupci Vesuvu v roce 79 n.l. byly římské Pompeje zakonzervovány 
několikametrovou vrstvou sopečného spadu (pyroklastik). Zhruba dvě třetiny 
města byly v moderní době odkryty. Návštěvníci mají jedinečnou možnost 
nahlédnout do života starověkých Římanů. K vidění jsou tu gladiátorská aréna, 
lázně, forum, zbytky chrámů, lupanar, ale i domy chudých i bohatých 
Pompejanů včetně zbytků výzdoby (mozaiky, nástěnné malby, nápisy). Areál 
jsme prošli nejprve s italským průvodcem, poté sami. Odpoledne jsme vyjeli a 
poté pěšky vystoupali ke kráteru Vesuvu, jediné činné sopky na evropské 
pevnině. Úchvatný byl nejen pohled do kráteru, ale i výhled na Neapol a 
Neapolský záliv s ostrovy Capri a Ischia. Noc jsme strávili pod Vesuvem v hotelu 
v Torre del Greco na pobřeží Neapolského zálivu. Hřiště za hotelem zažilo ještě 
navečer mezinárodní žákovské fotbalové utkání T.Sviny – Torre del Greco (naši 
reprezentanti tvrdili, že vyhráli). 

2. října – Pompeje a Vesuv 

 

Dopoledne jsme se přesunuli do Říma. Prohlídku italské metropole jsme začali 
v papežské bazilice San Giovanni v Lateránu, kde jsou uloženy lebky sv. Petra a 
sv. Pavla. V sousedním Lateránském paláci byly na konci 20. let minulého století 
podepsány tzv. „Lateránské dohody“  mezi Mussolinim a katolickou církví, které 
vedly ke vzniku papežského státu Vatikán. V Lateránu jsme navštívili i nejstarší 
baptisterium (křtitelnici) křesťanského světa. Následovala prohlídka římského 
Kolosea – největší arény starověku. Poté jsme na Esquilinu navštívili baziliku 
San Pietro in Vincoli (sv. Petra v řetězech). Jako relikvii tu vystavují řetězy, jimiž 
byl podle legendy spoután sv. Petr v jeruzalémském vězení. Velkou atrakcí 
tohoto kostela je Michelangelova socha Mojžíše. Nakonec jsme po Via Sacra 
(Svaté cestě) prošli Forum Romanum se všemi jeho antickými památkami a 
vítěznými oblouky (Titovým a Septimia Severa), vystoupali na Kapitol a kolem 
památníku krále Viktora Emanuela II. (sjednotitele Itálie) a Trajánova sloupu 
směřovali na metro a příměstský vlak, který nás dovezl do hotelu. 

3. října – Řím 

 

Dopoledne jsme se vypravili k Via Appia – první římské dlážděné silnici, která ve 
starověku spojovala Řím s jihem Itálie. Podél Via Appia Antica se nachází 

4. října - Řím 



mnoho zajímavých památek.  My jsme na vybraném úseku navštívili Kallixtovy 
katakomby – podzemní prostory, kam první křesťané pohřbívali své mrtvé (jsou 
to jedny z několika katakomb, které lze v Římě projít), a jedno z důležitých 
římských poutních míst – kostel sv. Šebestiána, kde jako relikvii vystavují údajné 
Kristovy stopy (jedna z blízkých zastávek městské dopravy se příznačně jmenuje 
Domine Quo Vadis). Viděli jsme tu i vůbec poslední dílo geniálního sochaře a 
architekta Gian Lorenza Berniniho – bustu Spasitele. Podél Via Appia jsme ještě 
viděli jediný dochovaný římský cirk (Circus Maxentius – závodní dráhu pro koně 
a koňská spřežení) a mauzoleum Cecilie Metelly. Poté jsme se městskou 
dopravou (busem a metrem) přesunuli zpět do centra. Prohlédli jsme si 
Španělské náměstí a Španělské schody a kolem Fontány di Trevi jsme došli 
k Pantheonu – římskému chrámu všech bohů. Pantheon zastřešili Římané jako 
vůbec první v dějinách obrovskou kupolí. U Panteonu jsme navštívili jeden 
z mála římských gotických kostelů (Řím je v podstatě barokní) – baziliku Santa 
Maria sopra Minerva. Den jsme zakončili na jednom z hlavních turistických 
center Říma – náměstí Navona. Nachází se tu barokní skvost – kostel Santa 
Agnese a také známá Berniniho Fontána čtyř řek s egyptským obeliskem. 
Náměstí přesně kopíruje tvar římského stadionu (císaře Domitiana), který tu 
kdysi stával. Náměstí Navona je něco jako „Staromák“ a Karlův most 
dohromady – turisté se sem chodí především bavit. Hvězdami okamžiku se 
stalo taneční duo P+G z kvinty, když pomohlo jednomu místnímu baviči výrazně 
zatraktivnit jeho produkci. Kolem Augustova Oltáře míru (Ara Pacis), trosek 
Augustova mauzolea a přes Piazza del Popolo jsme došli na nádraží a 
příměstským vlakem dojeli do hotelu. 
 

Tento den jsme věnovali Vatikánu. Po dlouhém čekání ve frontě do 
Vatikánských muzeí jsme mohli procítit genius loci Sixtinské kaple a obdivovat 
působivé Michelangelovy nástropní malby. Byl to zvláštní pocit pobývat 
v místech, kde probíhá volba papeže. Na Svatopetrském náměstí jsme mohli 
obdivovat Berniniho kruhovou kolonádu. Zájemci navštívili chrám sv. Petra, kde 
mohli obdivovat např. další z Michelangelových skvostných děl – slavnou Pietu. 
Ostatní si samostatně prohlédli Svatopetrské náměstí a jeho okolí, nakoupili 
suvenýry a naposledy si vychutnali italskou pizzu. 

5. října – Řím 
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Exkurzi pro nás k naší spokojenosti připravila CK Cicala z Prahy a průvodkyně 
PhDr. Jana Zemanová. 


