
DO ITÁLIE ZA HISTORIÍ, 

FOTBALEM A RYCHLOSTÍ … 
Zájezd pro žáky SPŠ Třebíč, předpokládaný termín březen – duben 2020,  

předběžná cena 6 500 Kč, autobusová doprava 

 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1. den – Odjezd z Třebíče v odpoledních hodinách, noční přejezd přes Rakousko do Itálie 

2. den – TURÍN – město plné úchvatných památek, okázalosti barokních rezidencí savojské 

dynastie, ale také domov světoznámé automobilky Fiat, sídla výrobce pneumatik Pirelli a 

fotbalového mužstva Juventus. Z historických pokladů navštívíme náměstí Piazza Castelo 

s královským palácem a katedrálou, ve které je uloženo slavné turínské roucho. Poblíž vchodu 

do královského paláce upoutá pozornost San Lorenzo, kdysi královská kaple, představující 

vrcholnou stavbu baroka. Nemůžeme minout hlavní turínské náměstí, kde kdysi stával hrad, 

v němž byly zabudovány části původních římských městských hradeb, dnes muzeum Pallazzo 

Madama.  

 

3. den – ASTI – město ležící uprostřed nejprestižnější italské vinařské oblasti, ale zároveň 

vznešené město se středověkými věžemi a někdejšími každoročními koňskými dostihy, 

konanými přímo na největším náměstí – Piazza del Campo del Palio. Za tímto náměstím nás 

čeká troúhelníkovitá Piazza Alfieri se sochou místního básníka a dramatika Vittoria Alfieriho. 

Corso Alfieri protíná staré centrum. Na jeho východním konci navštívíme kostel San Pietro in 

Consavia z 15. století s terakotovou výzdobou, freskami ze 17. stol. a okouzlující křížovou 

chodbou. V jeho sousedství spatříme pozoruhodné románské baptisterium sv. Petra z 10. – 12. 

stol. Kdysi sloužilo jako kostel pro rytíře řádu sv. Jana z Jeruzaléma, který zde měl hlavní sídlo. 

Nezapomenutelný pohled na závěr – k nebi se tyčící středověké rodové věže, které proslavily 

Astii už ve středověku … 

PAVIA – v době největšího rozkvětu byla správním 

střediskem Lombardie, uskutečnila se zde korunovace Karla 

Velikého a Fridricha I. Barbarossy. Město s výjimečně 

zachovalým středověkým rázem, s téměř neporušeným 

městským jádrem, s množstvím románských kostelů, 

rodových věží a hradem Visconti ze 14. stol. Pavia je také 

sídlem jedné z nejstarších evropských univerzit – založena 

roku 1361 – určitě uhodnete, kdo byl jejím zakladatelem – 

dotyčný zde pobýval, ale univerzitu pražskou založil dřív … 

Historie na nás dýchne při každém kroku – radnice s fasádou 

z 16. stol., nedávno zrestaurovaný dóm, na němž pracovali 

Amadeo, Leonardo da Vinci a Bramante. Přes řeku se 

klenoucí Ponte Coperto, renesanční krytý most 

s vysvěceným kostelem uprostřed, obnovený po 2. světové 

válce.  

 

Certoza di Pavia – kartuziánský klášter, skvost renesanční architektury byl pojat jako 

mauzoleum Giana Galeazza Viscontiho, milánského panovníka, jenž tento komplex v roce 

1396 založil. Klášter se stavěl 200 let, v 15. stol. se podílel na výzdobě Amadeo, jenž zde 

uplatnil nové techniky reliéfní výzdoby a pestrobarevnou dekoraci. Dodnes zde žijí kartuziánští 

mniši, které zavazuje přísný slib mlčenlivosti. Návštěvníci si mohou zakoupit léčivý a 

uzdravující bylinný likér. 



 

 

4. den – MILÁN – navštívíme San Siro – fotbalový stadion, domov fotbalových týmů Interu a 

AC Milán. Stadion se jménem 

světce? Vysvětlení – v italštině 

san = svatý, proto San Siro = 

Svatý Siro, světec, kterému je 

zasvěcen kostel v milánské čtvrti, 

kde byl stadion roku 1926 

postaven. Zasloužil se o to 

tehdejší prezident AC Milán pan 

Piero Pirelli, s jehož jménem 

jsme se už seznámili v Turíně. 

Stadion s kapacitou 85 700 

diváků dnes patří k největším 

v Evropě a my v rámci prohlídky 

s průvodcem projdeme celý areál a navštívíme fotbalové muzeum obou klubů. 

 

MONZA – Autodromo Nazionale Monza – 

motoristický okruh situovaný do královského parku 

v délce 5793 metrů. Shodného nejvyššího počtu 

vítězství na tomto okruhu dosáhli Michael Schumacher 

a Lewis Hamilton se stájí Ferrari. 

POZOR! POZOR! My v žádném případě nebudeme 

těmto legendám konkurovat, nicméně využijeme 

možnosti adrenalinového zážitku a se zapůjčeným 

vozítkem si okruh projedeme!!! Konečně cíl a zpět do 

klidu středověku … 

 

COMO – město obehnané hradbami s románsko-gotickým dómem, městskou věží Torre 

Comunale a radnicí, jejíž počátky spadají až do roku 1396 

 

5. den – MILÁN – centrum severní Itálie – město památek, kultury, veletrhů, módy a designu. 

Základy města položili Etruskové, přestavěli ho Římané. Co nás čeká? Rádi bychom zhlédli 

vše, čas je ale neúprosný, a proto tedy – Poslední večeře od Leonarda da Vinciho v refektáři 

kostela S. Maria delle Grazie, výstup na střechu milánského dómu – nelze slovy popsat – 

blízkost fiál, věžiček a samotného nebe, nákupní Galerie Viktora Emanuella II., operní 

a divadelní dům Scala, hrad rodiny Sforzů … Večer odjezd do ČR. 

 

6. den – Noční přejezd přes Rakousko, příjezd do Třebíče v dopoledních hodinách 

 

Bližší informace poskytne 

PhDr. Vlasta Novotná 

(kabinet B218) 

Přihlásit se můžete 

do 18. října 2019 

u svých vyučujících CJL 

nebo na e-mailové adrese 

vnovotna@spst.cz  

mailto:vnovotna@spst.cz

