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MÍSTO PŘEDMLUVY
V BOŽÍ DLANI
Vždycky se říká: Když někam jedete, naučte se tamnímu jazyku, abyste líp pronikli duši lidu, a kdesi cosi.
Nuže, v takovém případě proniknete duši lidu asi tak, jako kdybyste jeli do Nového Bydžova; rozumíte všem
hloupostem, které si lidé říkají, a kladete jim zbytečné otázky, jako na příklad, jak se jmenuje tamhleta hora
nebo kolik má tenhle vlak zpoždění.
Putuji po italské zemi nezatížen takovými zájmy; mé schopnosti i můj čas stačily jen na to, abych se
italsky naučil číslovkám (dokonce jenom těm nižším), a i ta znalost mne chvílemi mrzí, neboť ruší mou
sladkou odevzdanost do vůle boží. (...)
Putuješ s prostotou svatého Františka. Protože neumíš mluvit, nemůžeš od lidí nic chtít. Ano, chtít co
nejméně, toť ta pravá pokora a odevzdanost života; nežádat víc než sousto a lože, přijmout vše, jak ti to dají,
a důvěřovat, že to s tebou všichni dobře myslí, toť skromná bezstarostnost, jež v tobě vyvolává celou řadu
ctností. Jsi skromný a vděčný, beznáročný a tichý, spokojený a důvěřivý; ta tam je všechna tvá zpupnost,
nadýmačnost, netrpělivost, složitá a sobecká vyběravost; jsi v moci jiných a následkem toho v boží dlani. (...)
Jsou někdy složité situace, na příklad když se člověk v Salernu chce dovědět, jede-li dnes parník. Sklepník
v kavárně si s mou otázkou nevěděl rady; i svolal na ulici lid, lid pak si sedl kolem mne, dal si přinést café
nero a rokoval, co asi chci. (...) Někdy se mne ujmou jako malého chlapečka, jako ta babička v Sieně, nebo
mluví se mnou dětskou řečí, v infinitivech a s horlivými posunky. Můj vztah k nim je neobyčejně dobrý; nikdy
jim neodporuji, ani oni mně.
Věřte mi tedy: s trochou prostoty a trpělivosti by mohl člověk projít celým světem. Vcelku - až na málo
výjimek - je možno lidem důvěřovat; nic neposiluje optimismus více než tato zkušenost. Kdybych uměl
italsky, byl bych přišel o rozkoš tohoto poznání; byl bych dokonce méně viděl, protože bych méně bloudil a
neocitl se chvílemi v končinách, o nichž Baedeker nemluví. (...)
I bloudit, i být němý, i být bezmocný v boží dlani je veliká rozkoš a velký prospěch.
Karel Čapek, Italské listy
Program:
1. den: odjezd ve večerních hodinách
2. – 4. den: prohlídka hlavních památek Říma: Vatikánská muzea a bazilika sv. Petra, Andělský hrad, fontána
di Trevi, Španělské schody, Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Panteon, Laterán, vykopávky v Ostia Antica
…… Ubytování v bungalovech v kempu nedaleko pláže
5. den: přejezd do Umbrie, monumentální vodopády Cascate delle Marmore, návštěva proslulého poutního
místa Assisi spojeného se sv. Františkem a sv. Klárou s bazilikou s Giottovými freskami, ubytování
v bungalovech u Trasimenského jezera
6. den: malebné město Arezzo s mnoha církevními památkami a středověkými paláci, Ferrara – katedrála sv.
Jiří, hrad rodiny d´Este, klášterní kostel San Romano, ubytování v hotelu se snídaní
7. den: celodenní lodní výlet po benátské laguně, ostrov Murano, kde budeme mít možnost pozorovat
skláře při výrobě slavného benátského skla, rybářská vesnička Burano, Benátky s dóžecím palácem,
bazilikou San Marco, Velkým kanálem a Mostem vzdechů, návrat na nocleh
8. den: Verona – románská bazilika San Zeno, římský amfiteatr, hrad rodu Scaligerů, opevněný most, Juliin
dům …, návštěva vinařství s možností ochutnávky a nákupu vín, ochutnávka italských uzenin, sýra a
olivového oleje, Sirmione – malebné městečko na břehu jezera Lago di Garda s hradem Scaligerů a římskými
vykopávkami, přejezd do ČR
9. den: návrat ráno
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PŘEHLED DĚJIN ŘÍMA A ITÁLIE
Oblast kolem Říma, Latium, byla osídlena
kmeny Latinů, Aequů, Herniků, Volsků a dalších.
Nejvýznamnějším z nich byl kmen Latinů, který
navazoval na starší osídlení kultur terramarské a
villanovské. Nejstarší osady těchto kultur vznikly
na několika pahorcích nad Tiberou - Palatinu,
Esquilinu, Quirinálu a Viminálu. Obyvatelé těchto
sídlišť se věnovali zemědělství a chovu dobytka.
Někteří badatelé se domnívají, že tyto osady se
spojily v město už v 8. stol. př. Kr., tedy před
ovládnutím Říma Etrusky, podle jiných vznikl Řím
jako město teprve v době etruské nadvlády asi v
6. stol. př. Kr. Nesporné je, že teprve Etruskové
odvodnili mohutnou stokou (cloaca maxima)
bažiny mezi jednotlivými pahorky, na Kapitolu
zahájili stavbu chrámu tzv. kapitolské trojice Jova, Junony a Minervy. Ostatně i samotná pověst
o Aeneovi se do Říma dostala pravděpodobně
prostřednictvím Etrusků.
Řím zůstal pod etruským vlivem až do přelomu
6. a 5. století př. Kr., kdy byla z města vyhnána
dynastie Tarquiniovců (poslední etruský král
Tarquinius Superbus). V čele nově zřízené římské
republiky stáli dva konzulové, postupně vznikaly i
další funkce (censor, praetor, questoři, aedilové).
Moc patricijů (rodové aristokracie) byla
realizována třísetčlenným senátem. Neurození
plebejové se prosazovali jen pomalu - od r. 494 př.
Kr. si začali volit tribuny lidu, v r. 449 si
prostřednictvím hrozeb odchodu města (secesí)
vynutili kodifikaci zvykového práva (zákony
dvanácti desek), časem i přístup k různým
úřadům. Vleklé konflikty přerostly v občanské
války, jejichž protagonisty byli v 90. letech 1. stol.
př. Kr. populár Marius a optimát Sulla, v letech
49-45 př. Kr. pak účastníci I. triumvirátu - Caesar,
Pompeius, Crassus. Caesar zvítězil nad
Pompeiem, roku 44 př. Kr. byl však republikány
zavražděn. Členové II. triumvirátu Octavianus,
Antonius a Lepidus nejprve zvítězili nad
Caesarovými vrahy u Filippoi r. 42 př. Kr., později
Octavianus porazil Antonia a Kleopatru u Aktia r.
31 př. Kr. a stal se prvním římským císařem.
Ve 4. a na poč. 3. století př. Kr. Římané
několikrát odrazili útoky Keltů a bojovali s
horskými Samnity a dalšími sousedy. Nakonec
dobyli i jihoitalskou řeckou kolonii Tarent a po
třech punských válkách (264-241, 218-201, 149146) se zmocnili západního Středomoří. Do roku
146 ovládli zároveň Makedonii a Řecko, roku 133

získali Malou Asii, roku 64 připojil Pompeius Sýrii
a Palestinu, v 50. letech Caesar Galii a v roce 30 se
Octavianus zmocnil Egypta.
Octavianus se stal principem a zahájil řadu
římských císařů iuliovsko-claudiovské dynastie.
Za jeho nástupců (Tiberius 14-37, Caligula 37-41,
Claudius 41-54, Nero 54-68) se čím dál více
prosazovala osobní vůle císařů. Z bojů o
následnictví po Neronově smrti vyšel vítězně
Vespasianus (69-79), zakladatel flaviovské
dynastie. Přechodná konsolidace za jeho syna Tita
(79-81) vyústila v krutý režim Domitianův (81-96).
Císař Nerva (96-98) zahájil řadu tzv. adoptivních
císařů. Za Traiana (98-117) dosáhla římská říše
svého největšího rozsahu, jeho nástupce a
adoptivní syn Hadrianus (117-138) proslul jako
budovatel opevněné vojenské hranice říše (limes
romanus). Na Hadriána navázali císaři
antoninovské dynastie - Antoninus Pius (138161), filozof a spisovatel Marcus Aurelius (161180), který vedl války proti Germánům v Podunají
(jeho vojska se dostala až na Slovensko a
zanechala tu známý nápis na trenčínské skále z r.
179) a Commodus (180-192). Hrozící vnitřní
úpadek se pokusil odvrátit Septimius Severus
(193-211). Po smrti Severa Alexandra r. 235
nastalo za tzv. vojenských císařů období
hlubokého politického rozvratu, který byl zastaven
až Diokletianem (284-305). Zavedením dvojice
císařů byla říše prakticky rozdělena na západní a
východní část, Tím, že vládce západní části nesídlil
v Římě, ale v Miláně, začalo město Řím ztrácet
svoji politickou váhu. Pronásledování křesťanů
končí za Konstantina Velikého r. 313 ediktem
milánským - oficiální povolení křesťanského
vyznání a později vyhlášení křesťanství za státní
náboženství posílilo postavení Říma jakožto sídla
papeže. Kolem r. 375 vpadají do Evropy Hunové a
pod jejich tlakem se na západ stěhují i Gótové a
další germánské kmeny. Řím byl roku 410
zpustošen Alarichovými Vizigóty, roku 455
Vandaly. V roce 476 sesazují germánští žoldnéři
posledního západořímského císaře Romula
Augustula a na trůn dosazují svého vůdce
Odoakera.
Do začátku 4. století byly s dějinami římské říše
spjaty dějiny města Říma, v následující době
ustupuje jeho role poněkud do pozadí. Sídlí tu
sice papež, ovšem první trvalejší germánský stát
na italské půdě (Theodorichovo království
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Ostrogótů) má své sídlo v Ravenně. Část Itálie s
Ravennou a Římem ovládl po Theodorichově
smrti byzantský císař Justinián (527-565), po roce
568 vpadli do Itálie Langobardi (jejich jméno nese
severoitalská Lombardie) a vytvořili vlastní stát se
sídlem v Pavii. V polovině 8. století se dostali do
konfliktu s papežem a pod tlakem franského krále
Pipina III. Krátkého byli nuceni uznat papežův
nárok na město Řím s okolím - zde je možno
spatřovat počátky Církevního státu. V roce 774
porazil Langobardy Karel Veliký (768-814) a
rozdělil se s papežem o jejich území. O Vánocích
roku 800 byl Karel v Římě korunován Lvem III. na
císaře - tím byly položeny základy pro budoucí
vztahy mezi církevní a světskou mocí. V roce 962
byl v Římě korunován Ota I. na prvního císaře
Svaté říše římské. Rozpory mezi císaři a papeži
(boj o investituru) vrcholí na přelomu 11. a 12.
století (kajícná pouť Jindřicha IV. do Canossy 1077, konkordát wormský - 1122). Území papeže
je v této době omezeno na Řím a okolí. Sicílii a
jižní Itálii ovládají Normani a na severu se
vytvářejí samostatné městské komuny jako
Milán, Janov, Pisa, Benátky, Florencie apod. K
dalšímu úpadku Říma dochází na počátku 14.
století v souvislosti s přesídlením Klimenta V. do
Avignonu roku 1309. Papežové se sice roku 1377
do Říma vracejí, ale po období schizmatu se jejich
moc upevňuje až v polovině 15. století.
Papežský stát s centrem v Římě se postupně
rozšiřuje směrem k severovýchodu a zahrnuje
Umbrii (s Orvietem, Spoletem a Perugií) a
Romagnu (s Bolognou a Ravennou). Počátek 16.
století přináší vzrůst papežské autority, především
za Alexandra VI. z rodu Borgiů. Jeho nelegitimní
syn Cesare Borgia se pokouší kolem roku 1500
vytvořit ve střední Itálii silný absolutistický stát s
centrem v Římě, ovšem jeho záměry naráží na
odpor Julia II., který zabezpečuje hranice
Církevního státu na severu a včleňuje do něj i
Parmu. Od 16. století se v Itálii stále více prosazují
Habsburkové, nejprve španělští, později rakouští.
V roce 1527 vyplenili Řím vojáci Karla V. (tzv.

sacco di Roma). Roku 1798 je Itálie obsazena
Napoleonem, teprve po roce 1815 se Řím vrací
do rukou papeže. Za revoluce v roce 1849 je v
Římě vyhlášena republika (Garibaldi, Mazzini), je
však vyvrácena francouzskou intervencí a papež
se ujímá znovu moci v okleštěném Církevním
státě.
Porážky Rakušanů vedly na počátku 60. let 19.
století ke vzniku jednotného Italského království
(1861) s Viktorem Emanuelem II. v čele a Turínem
jako hlavním městem. Na základě plebiscitu
(1870) se obyvatelé Říma připojili k Italskému
království a Řím se stal jeho hlavním městem.
Papež se přestěhoval do vatikánského paláce a
stal se "dobrovolným vězněm". Rozpory mezi
papežem a italským státem byly vyřešeny teprve
11.2. 1929 podepsáním tzv. lateránských dohod.
V roce 1915 se Itálie zapojila do I. světové
války na straně Dohody. Poválečná hospodářská
krize a všeobecná nespokojenost vedly k nástupu
Benita Mussoliniho, který si v říjnu 1922
"pochodem na Řím" vynutil křeslo ministerského
předsedy a po nástupu Hitlera k moci (1933) se
orientoval na spojenectví s Německem (Osa
Berlín-Řím). Do druhé světové války vstoupila
Itálie roku 1940, po četných porážkách byl
Mussolini svržen a Itálie podepsala příměří
(1943). Po válce král abdikoval (1946) a Řím se
stal hlavním městem Italské republiky.
V prvních poválečných volbách zvítězili
křesťanští demokraté. V únoru 1947 podepsala
nová vláda mírovou smlouvu se spojenci, některá
italská území připadla Jugoslávii, Itálie musela 7
let platit reparace. 1. ledna 1948 vstoupila v
platnost demokratická republikánská ústava a o
rok později se Itálie stala jedním ze zakládajících
členů NATO. V padesátých letech stál Řím u zrodu
Evropských společenství (1957 – Římská
smlouva).
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Benátky
„Mnohá města mají umělecké poklady,
Benátky jsou pokladem samy o sobě“
(Thomas Mann)
Benátky jsou rozloženy na laguně na
celkem 118 ostrůvcích spojených 400 mosty a
rozdělených 150 kanály. Nachází se na nich
15000 staveb, z nichž 900 má charakter
paláce. Hlavní tepnou města je Velký kanál
dlouhý 3800 m. Přes něj se klene slavný most
Rialto dlouhý 28 metrů. Nachází se na něm 24
krámků. Město je vzdálené 3 km od pevniny.
Ročně sem zavítá 15 milionů návštěvníků.
Patronem města je Svatý Marek, jehož
ostatky sem byly převezeny z Alexandrie v 9.
století. Jeho symbolem je okřídlený
lev,ostatky odpočívají v bazilice Svatého
Marka.
.
Benátky si lze jen stěží představit bez
gondol. Kdysi jich kanály brázdilo téměř
10000, dnes již slouží pouze turistům a zbylo
jich pouze několik set. Asociace gondoliérů
má 425 členů a každý gondoliér musí ovládat
alespoň čtyři jazyky. Gondola je dlouhá
necelých 11 metrů a kromě gondoliéra se na
ni vejde šest pasažérů. Cena za projížďku
trvající 40 minut je 80 €.
Benátky jsou rovněž proslulé výrobou
slavného benátského skla. Tajemství jeho
výroby Benátčané ukořistili po té, co křižáci
dobyli v roce 1291 Cařihrad. Po požáru, která
způsobila sklářská pec v roce 1291, byla
výroba skla přestěhována do čtvrti Murano.
Burano bylo naopak proslulé výrobou
krajek. Dnes je jednou z nejmalebnějších
čtvrtí města na laguně.
Od středověku se každý rok v únoru koná
v Benátkách slavný karneval vrcholící
v průběhu posledních 11 dnů před Popeleční
středou (viz. zvláštní text)

Od roku 1932 je v Benátkách každoročně
organizován nejstarší filmový festival na
světě. Do jeho historie se významně zapsali i
Češi. O první skandál v historii festivalu se
postaral v roce 1934 Gustav Machatý
s filmem Extáze. Pozdvižení vyvolala zejména
scéna, v níž se hlavní hvězda filmu Heda
Lamarrová ukázala na plátně zcela nahá.
Hlavní cenu Zlatý lev obdržel film Karla
Steklého „Siréna.“
Benátky byly založené v roce 811. Ve
středověku byly republikou, v jejímž čele stál
dóže, volený z členů patricijských rodin.
Benátky soupeřily s Janovem a dalšími městy
a ovládnutí obchodu ve Středomoří, ovládaly
však i značnou část severní Itálie. V 15. století
měly téměř 200 000 obyvatel (3 x více než
dnes), pod jejich vlajkou se plavilo 3000 lodí a
měly roční zisk 4 miliony zlatých dukátů.
Úpadek způsobilo dobytí Cařihradu v roce
1453 a objevení Ameriky, které vedlo
k odklonění hlavních tras evropského
obchodu. V 16. století navíc Itálii pustošily
nekonečné války. Nezávislost si však udržely
až do napoleonských válek, po jejichž
skončení připadly Rakousku.
Mezi slavné Benátčany patří hudební
skladatel Antonio Vivaldi, cestovatel Marco
Polo, autor divadelních her Carlo Goldoni a
také slavný milovník Casanova. Známá je i
benátská škola renesančního a barokního
malířství spojená se jmény Tizian, Veronese,
Giorgione, Tiepolo či Tintoreto.
Nejznámější památkou Benátek je
nepochybně pětilodní bazilika Svatého
Marka, v jejíž architektuře se mísí byzantský,
románský, gotický a renesanční sloh. Jejím
půdorysem je řecký kříž, dlouhá je 72 m a
široká 63 m, kopule jsou vysoké 45 m.
Náměstí před bazilikou bylo původně
přístavem, jenž byl však zasypán. Je dlouhé
175 metrů a nacházejí se zde slavné kavárny
Quadri a Florian, která je údajně nejstarší
v Itálii. Rád do ní chodíval Casanova, v jeho
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době byla totiž jedinou v Benátkách, kam
směly ženy.
Naproti bazilice se nachází kampanila
vysoká 99 metrů, z níž je nádherný výhled a
za hezkého počasí jsou vidět i Alpy.
Mezi bazilikou a nábřežím se nachází
dóžecí palác, jehož úchvatná fasáda vítala
návštěvníky přijíždějící po moři do Benátek.
Francouzský panovník Jindřich III., když jí
viděl, prý prohlásil: „Kdybych nebyl králem
Francie, přál bych si být občanem Benátek.“
Vnitřní prostory jsou vyzdobeny malíři
benátské školy, za zmínku stojí především
Tintoretův Ráj v sále Velké rady, jenž je
největším obrazem světa (7,45 x 24,65 m). Se
sousedním vězením spojuje palác slavný
Most vzdechů. Odsouzencům, které tudy
odváděli totiž příliš do smíchu nebylo.
Nejhezčí výhled je na něj z nábřeží z mostu
Ponte della Paglia (Slámový most). Kotvily
pod ním lodě zásobující vězení slámou, na níž
vězňové spali.

Bazilika Sv. Marka: 1. Kopie soch koní
ukradených v Cařihradu po jeho dobytí
křižáky 2. socha Sv. Marka nad vchodem 3.
Svatodušní kopule zachycující vzestup ducha
svatého v podobě holubice byla první svého
druhu vyzdobená mozaikami 4. mramorová
dlažba z 11. století 5. oltář Nejsvětější
svátosti, před ním je pod kopulí mozaiková
podlaha zobrazující alegorické ptáky a zvířata
6. Klenotnice 7. Kopule Nanebevstoupení 8.
Baldachýn nad oltářem, jehož alabastrové
sloupy zdobí výjevy z Nového zákona. 9. Pala
d‘ Oro – zlatý oltář z 10 století je složen z 250
desek zdobených emailovými malbami a
drahokami 10. v kapli pod západní kopulí se
nachází byzantská ikona Madony vítězné z 12.
století
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Tajemný svět pod maskou – benátský karneval a jiné slavnosti města nad
lagunou
Benátky bývaly městem neskonale hrdým, přesvědčeným o svém právu ovládat Středozemní moře.
Nebylo tomu tak ale vždy. Původně totiž vznikly jako útočiště před neustávajícími útoky nájezdníků,
ostrovy uprostřed laguny přeci jen poskytovaly větší pocit bezpečí v rozbouřených dobách raného
středověku. Ohrožení však často přicházelo i moře…
Je 31. ledna léta Páně 944, katedrálu San Pietro di Castello zaplnil dav, přítomen je i samotný dóže
Pietro Candiano s chotí. Slaví se výročí. Je tomu na den právě 52 let, co do Benátek dorazily svaté
ostatky evangelisty svatého Marka, patrona města. A v tento významný den se rozhodlo vstoupit
do manželství dvanáct dívek. Všechny z významných patricijských rodin, štíhlé, jedna krásnější, než
druhá stojí před oltářem. Před nimi dvanáct zdobených truhel a v nich výbava, kterou vlastnoručně
vyšívaly. Opodál stojí jejich ženiši, netrpěliví a vzrušení, tak jak taková chvíle předpokládá.
Slavnostní náladu v chrámu však náhle rozčísne vyděšený výkřik: „Piráti, istrijští piráti!“
Davu se zmocní panika, lidé se snaží spasit útěkem, zoufale hledají úkryt. Ozývají se výkřiky:
„Chraňte dóžete!“ Několik ozbrojených stráží na nábřeží je rychle přemoženo, ostatní používají
k obraně chrámové lavice, pultíky i monstrance. Co je platné, že Benátčanů je mnohem víc než
útočníků. Nikdo si na slavnost nevzal zbraně. Podlaha katedrály je brzy zbarvena prolitou krví. Zdá
se, že uplynulo sotva několik okamžiků a námořní mordýři spěchají zpět ke svým lodím. Pobrali, co
se dalo. Zlato, šperky a mezi ostatními klenoty i dvanáct panen oblečených v bílém.
Muži se vrací ze svých domů s meči v rukou. Napínají plachty a chápou se vesel. Benátské galéry
vyrážejí na zteč, hon začíná. Piráti mezitím zakotvili u výběžku, na němž se dnes nachází letovisko
Cavallino Tre Porti. Náhle však spatří, jak se obzor plní napnutými plachtami benátského loďstva.
Role se mění, ze šelmy se stává kořist. Piráti naskáčou do svých lodí a začíná závod o život. Den a
noc se vesla neúnavně noří do vody až jsou konečně poblíž Caorle pirátské lodi obklíčeny. Zuřivost
a krvežíznivá touha po odplatě slaví vítězství. Dvanáct mladých životů bylo zachráněno, dvanáct
dívek se může vrátit do náručí svých ženichů. Zátoka, v níž k této líté bitvě došlo, se dodnes
jmenuje porto delle Donzelle – Přístav panen.
Od té doby, vždy 2. února, kdy se záchranná výprava slavně vrátila do Benátek, se konala zvláštní
slavnost. Dvanáct dívek na vdávání bylo vybráno, dvě za každou z benátských čtvrtí. A protože to
bylo právě na Hromnice, kdy Ježíšova matka přinesla svého narozeného syna do jeruzalémského
chrámu, říkalo se těmto dívkám Marie a stejné jméno nesl i svátek. Jeho centrem byl kostel Santa
Maria Formosa, farní kostel čtvrti, v níž žili bednáři, kteří se v boji proti pirátům činili zvláště
udatně. Cech bednářů byl poctěn, neboť samotný dóže se účastnil slavnostní mše v jejich kostele.
Dvanáct vybraných dívek, vystrojených do bílých rouch a pokrytých šperky, pak bylo naloženo na
gondoly a v slavnostním konvoji odvezeno do katedrály San Pietro di Castello, kde se jim dostalo
požehnání z rukou patriarchy. Konvoj pak pokračoval do baziliky svatého Marka, tam spolu s
dóžetem nasedly na velkou slavnostní galéru Bucintore a ta je provezla Velkým kanálem až k mostu
Rialto. Po celý týden byly hýčkány a stát je nádavkem zaopatřil věnem. Pokračovatelem tohoto
rituálu je i dnešní zvyk, vybrat dvanáct půvabných Benátčanek, které defilují při zahájení a ukončení
karnevalu. O roli Marie byla samozřejmě dračka. Pomlouvalo se, propukaly hádky a mravokárci
poukazovali na zbytečné plýtvání státními penězi. Počet Marií byl proto postupně redukován, až
jakousi chytrou hlavu napadlo, že ze všeho nejúspornější by bylo dívky nahradit dřevěnými
figurínami. Ty se nehádaly a bylo je možné používat opakovaně.
Figuríny byly vyrobeny v nadživotní velikosti a začalo se jim říkat Marione. Dodnes je toto oslovení
v benátském nářečí prý určeno pro dívky, které jsou chladné, případně je zdobí plochý hrudník. A
našli se i tací, kteří pochopili, že svátku lze obchodně využít. Začali vyrábět malé napodobeniny
dřevěných figurín. A jelikož byly maličké, začalo se jim říkat zdrobnělinou Marionette. A některé
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z nich byly opatřeny provázky tak, aby bylo možné hýbat jejich končetinami… Kdo by řekl, že
Hurvínek a Spejbl jsou na světě díky slavnému vítězství Benátčanů nad piráty.
Od roku 1000 se každoročně na den Nanebevstoupení Páně konala slavnost Zásnuby dóžete
s mořem. Právě v tento den vyplul totiž dóže Pietro II. Orseolo na vojenskou výpravu, během níž
vyčistil severní Jadran od pirátů a podmanil si mnoho dalmatských měst. Zahájil tak benátskou
expanzi. V této době začínala sezóna dobyvačných námořních výprav na istrijské a dalmatské
pobřeží a rituál měl zajistit úspěch benátských záměrů a ochranu jejich obchodním lodím. Zároveň
vyplouvala i loď s poutníky do Svaté země, na jejichž dopravu měly Benátky v podstatě monopol.
V Benátkách bylo možné prodat i koupit prakticky vše včetně odpuštění hříchů. Zájemci si mohli
najmout profesionálního poutníka, jenž se odjel pomodlit na Golgotu místo hříšníka, který
považoval cestu mezi nevěřící za příliš nebezpečnou nebo měl důležitější věci na práci. Jak se
k takové pragmatičnosti stavěl Stvořitel, není známo.
Podle jiné verze měl rituál o něco kratší historii. V roce 1177 vrcholil boj mezi německým císařem
Fridrichem I. Barbarossou a papežem Alexandrem III. Svatý otec tahal v tomto souboji za kratší
konec a prchl do Benátek. Nebyl si však jistý, na čí stranu se republika přikloní. Do města proto
vešel přestrojen za obyčejného poutníka. První noci si ustlal jako mnoho jiných chudých a ubohých
na holé benátské dlažbě, v portiku pod soškou madony v uličce Calle de Sant´Apollinare.
Následujícího dne se nechal zaměstnat jako umývač nádobí v klášteře Santa Maria della Carità,
v jehož prostorách se dnes nachází slavné muzeum Galeria dell´Academia. Pracoval zde nepoznán
prý po dobu celých šesti měsíců. Poznal jej až jeden francouzský poutník a jakmile se zpráva o
papežově pobytu rozšířila městem, dóže pro něj poslal a pozval do svého paláce.
Císař, jakmile se dozvěděl, že Benátky poskytly jeho nepříteli azyl, spojil se s Janovany, odvěkými
nepřáteli Benátek a vyslal proti nim mocné loďstvo. Dóže Sebastiano Ziani dal narychlo dohromady
všechny galéry, které měl k dispozici a ač slabší, nepřítele rozprášil. Dokonce mu padl do rukou
císařův syn. Fridrichovi nezbylo než vyjednávat. Nakonec se oba soupeři smířili, císař před
papežem poklekl v bazilice svatého Marka a na znamení úcty políbil jeho střevíc. Papež z vděčnosti
vydal nařízení, že kdokoliv se před Madonou, u jejíchž nohou strávil svou první noc v Benátkách,
pomodlí Pater a Ave, budou mu odpuštěny jeho hříchy. Na hlavici jednoho sloupů je dodnes
možné spatřit reliéf spícího preláta. Po vítězné bitvě navíc dóže dostal od papeže zlatý prsten jako
symbol práva na zásnuby s mořem, které měly být chápány jako výraz trvalého panování nad kraji
omývanými vodami Jadranu a východního Středomoří.
Slavnost Zásnub dóžete s mořem byla popsána mnoha návštěvníky Benátek, a proto o ní máme
poměrně detailní představu. Po ranní mši v kostele svatého Marka dóže provázen členy Velké rady
usedl na svou dvoupatrovou, bohatě zdobenou galéru přezdívanou Bucintoro poháněnou silou paží
42 veslařů a určenou pouze pro slavnostní příležitosti. Aby bylo možné těžkou galéru vůbec uvést
do pohybu, pomáhalo zmíněným veslařům několik menších lodí, které Bucintoro táhly. Za dóžecí
lodí, jejíž příď zdobila socha kentaura, vyrazil konvoj mnoha slavnostně vyzdobených plavidel. Když
tato výprava dorazila k ostrovu Lido, do míst, kde se známé vody laguny setkávali se širým,
tajemným mořem, spustil dóže do vod třikrát za sebou prsten svatého Marka, jenž byl za tímto
účelem zapůjčen z chrámové pokladnice. Následně vhodil dóže do vody jiný zlatý prsten
doprovázeje to magickou formulí: „Oddáváme se s tebou, ó naše moře, ve znamení pravé a trvalé
moci.“ Benátský patriarcha zároveň vyprázdnil do laguny velkou nádobu svěcené vody. Jakmile byl
tento rituál ukončen, naskákalo mnoho Benátčanů do laguny ve snaze najít na jejím dně obětní
prsten. Komu se to podařilo, směl si šperk ponechat, a navíc byl ještě na celý rok zbaven povinnosti
platit daně.
Místo, na němž se rituál odehrával má vztah k ještě k jiné benátské legendě. Vypráví o starém,
chudém rybáři Tomassovi. Jeho lov bylo toho dne neúspěšný. Vracel se proto z moře až za
soumraku, když jeho vetchou bárku zastihla prudká bouře. Zvedly se vlny, oblohu křižovaly blesky.
Tak tak, že se mu podařilo dorazit ke břehu. Uvazoval pevně svoji loďku k jednomu z kůlů nedaleko
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baziliky a těšil se domů ke své ženě na skrovnou večeři. Tu si všiml, že k němu přistoupil neznámý
muž. Tvář měl zakrytu kápí a kolem těla mu v poryvech větru vlál dlouhý plášť.
„Odvezeš mě k ostrovu San Giorgio Maggiore,“ pravil rezolutně hlasem, jenž nepřipouštěl námitky.
„Ale pane,…,“ pokusil se přeci jen protestovat rybář. Kdo by se jen mohl chtít vydat přes lagunu
v takovém nečase. „Neztrácejme čas, prosím Tomasso, musíme vyrazit.“ Snad naléhavost hlasu,
možná to, že neznámý znal jeho jméno, přiměly Tomassa, že jej gestem pozval do bárky a odvázal
člun od břehu.
Bárka se pomalu probíjela vzdutými vodami laguny. Když dorazili k ostrovu svatého Jiří, spatřil
Tomasso, že je na nábřeží očekává nějaký muž. Z nebe padaly provazy deště, ale díky tomu, že
temnotu co chvíli prozářil záblesk, všiml si, že i on má na hlavě kápi a tělo mu zakrývá dlouhý plášť.
Stál vzpřímeně, lhostejně čelil dešti, zdálo se, že bouři snad ani nevnímá. Nastoupil beze slova do
bárky a ukázal k Lidu. Tomasso tentokrát ani neprotestoval, hluboce si povzdechl a obrátil bárku
zpátky na moře.
Když dorazili k Lidu, nejvzdálenějšímu z ostrovů, již z dálky bylo ve světle blesků vidět, že je čeká
třetí záhadná postava v plášti. I tento muž nastoupil do loďky a mlčky ukázal k ústí laguny. Tomasso
nikdy na moři nezažil tak velké vlny, pohrávaly si z jeho bárkou jako se skořápkou ořechu, plachta
byla rozedraná na cáry a dřevo skřípělo. Když dorazili k výběžku, kde hučící moře bušilo na bránu
do laguny, spatřil Tomasso temnou loď snažící se proplout příbojem do laguny. Z lodi šlehaly blesky.
Starý rybář už měl nějakou dobu pocit, že udeřila jeho poslední hodinka, teď jej ale ochromila
hrůza. Byla to loď ďáblova, plná zatracených duší, samo peklo se rozhodlo pohltit Benátky, město
plné hříchu. Jeho tři společníci povstali a strhli z hlavy kápě. Tomassovu duši zaplavil pocit úlevy.
Svatý Marek, svatý Jiří, svatý Mikuláš. Tři světci se pokřižovali a jednohlasně vyzvaly pekelné síly,
aby ušetřily město. Černá loď se jako zázrakem rozplynula. V ten okamžik se moře uklidnilo, na
dříve olověném nebi se objevily hvězdy a měsíc. Benátky byly zachráněny.
Žádná z nádherně zdobených dóžecích galér se bohužel nedochovala až do současnosti, poslední
byla vyrobena v roce 1729. Stala se však obětí napoleonského vpádu do Benátek. Francouzští vojáci
nejprve ukradli zlaté ozdoby a to, co zbylo, zapálili. S dýmem stoupajícím z doutnajících prken
zmizely i poslední naděje na obnovení benátské námořní dominance.
Je však přeci jen jedna slavnost, která se zdá být nesmrtelnou, je stará jako město samo, patří
k Benátkám a město na laguně patří k ní. Benátský karneval. Jeho tradice sahá až do pohanských
časů a vzešla patrně z antických Saturnálií, slavnosti oslavující zimní slunovrat, plodnost a zrození
nového života. Ani křesťané se v očekávání věčné spásy nezapomínali bavit a mnohé ze zvyků
opovrhovaných pohanů si neváhali přisvojit a přizpůsobit. Karneval se stal obdobím nevázaného
veselí a rozpustilé zábavy. Bylo třeba si užít života, než nastane čtyřicetidenní předvelikonoční půst.
Zvolání carne vale – sbohem maso. také dalo této slavnosti jméno.
Karneval byl časem svůdné svobody, doba, kdy mizely stavovské rozdíly, které čím dál tím více
svazovaly život bohatnoucí metropole. Obchody, hostince i nálevny byly otevřeny až do rána, slavící
se proplétali mezi kejklíři, loutkáři, pouličními herci a polykači ohně, exotické tanečnice omamně
vířily a kapsáři měli žně. V 18. století bylo proto přijato poněkud zvláštní opatření. Lump, jenž
odevzdal strážím svůj lup, si směl část kořisti ponechat. Ve šlechtických palácích byly pořádány
opulentní bály, v pozdějších dobách se davy hrnuly do zdejších divadel na operu či premiéru nové
Goldoniho komedie. Na karneval zavítalo již v 15. století nějakých patnáct tisíc návštěvníků z ciziny
a tento počet utěšeně stoupal. Zanechali zdejším kupcům, majitelům heren i hostinským hotové
jmění a v sirotčincích kopu nemanželských dětí.
Konec konců zdejší kurtizány byly proslulé a benátští knihkupci neváhali podporovat turistický ruch
vydáváním tištěných katalogů obsahující adresy vyhlášených kněžek lásky i těch nejubožejších
veřejných domů. Historik Martin Sanudo odhaduje, že v 16. století nabízelo své služby ve městě
čítajícím 140 000 duší téměř 12 000 kurtizán a prostitutek. V polovině 18. století se je vláda
v záchvatu mravopočestnosti rozhodla z města vykázat. Záhy si ovšem uvědomila, že neposkvrněná
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počestnost není tím, co do jejich města láká tisíce návštěvníků. Musela přijít s prosíkem, a dokonce
odškodnila vyhnané milostnice za ušlý zisk.
Ke karnevalu patří samozřejmě masky. Již v 11. století přicházeli mladíci převlečení za čerty pod
okno zvolené dívky a metali na její dům vejce naplněná voňavkou. Snažili se jimi zasáhnout okno a
pokud možno i samotnou krasavici, která se za ním cudně skrývala. Tato dělostřelecká příprava
pravděpodobně byla předzvěstí útoku, jehož cílem bylo vyvrátit bránu pevnosti střežící dívčinu
počestnost. Jen tak si lze vysvětlit, že Velká rada, jakási dolní komora středověkého benátského
parlamentu, v roce 1268 tuto rozpustilou zábavu zakázala, neboť prý odporovala dobrým mravům.
Zástupci urozených patricijských rodin zasedající v Radě později dokonce ještě přitvrdili a zakázali
masky jako takové. Skýtaly totiž svým majitelům anonymitu, vítanou, pokud měl její nositel nekalé
úmysly. Masky zpívaly necudné písně, obtěžovaly počestné dívky a páchaly nemravnosti dokonce i
v kostelech. Muži se při karnevalu oblékali do ženských šatů a naopak. Zábava to bývala popravdě
někdy dost divoká, podle jedné dobové zprávy docházelo během karnevalu až k sedmnácti vraždám
za noc. Rada se nepochybně obávala i možnosti, že by masky mohly místo páchání výstředností
začít kout politické pikle. Nařízení zapovídající nošení masek byla tudíž vydávána s železnou
pravidelností. Nicméně sama četnost těchto pokusů vnést do karnevalového rozruchu řád svědčí o
tom, že zmíněné výnosy málokdo respektoval a vymáhal. V 16. století Rada uznala marnost svého
počínání a zakázala nošení masek návštěvníkům klášterů a všem mimo období karnevalu. Nezbylo
tedy než karnevalové období prodloužit, pročež v 18. století začínalo již v říjnu. V této době Rada již
obrátila docela a dámy, které vyrazily za večerní zábavou musely naopak skrývat svou tvář povinně.
Casanova ve svých pamětech vzpomíná, jak se účastnil plesu pořádaném maskovanými jeptiškami
jednoho z klášterů na ostrově Murano. Maska mu umožnila zadovádět si hned se dvěma svými
milenkami, které se plesu rovněž účastnily. Aby se milenci v maskovaném reji poznali bylo třeba si
předem dohodnout nějaké nenápadné znamení, které odliší jejich masku od všech ostatních.
Casanovovi tak stačilo vyměnit masky a ani jedna z dam neměla tušení, že její milenec před jejíma
očima poctil i sokyni.
Casanova měl karneval vůbec rád. Ve svých pamětech vzpomíná, kterak v jedné z hospod zahlédli
s přáteli prostou, ale sličnou mladou ženu, která tu slavila v doprovodu svého manžela. Předstírali,
že jsou agenti tajné policie, manžela zatkli a odvezli na ostrov San Giorgio Maggiore. Tam jej
vysadili a ujeli. Několik z nich mezitím bavilo krasavici vybranou konverzací. Casanova se k nim
vrátil a všichni vespolek si pak s mladou ženou užívali až do rozednění. Casanova vzpomíná, že
nejevila valných obav o osud manželův a když se jí po manželových stížnostech inkvizice dotazovala
na průběh noci, uvedla, že se jí nepřihodilo nic nepatřičného.
Byla to doba veselosti a ohledy nebrala ani na smrt. V roce 1750 zemřel v době karnevalu šlechtic
Tomasso Morosini. Jeho tělo bylo přeneseno do kostela Santa Maria Formosa a uloženo na
katafalk. Lékař, jenž provedl ohledání a konstatoval smrt, byl zřejmě v podroušeném stavu
v důsledku karnevalového veselí. Jen co zapadly dveře kostela, vypukla na náměstí před kostelem
jedna z bujarých pouličních veselic typických pro tuto dobu. Hudba vyhrávala a pan Morosini se
vrátil zpět mezi živé. Hořící svíce, kostelní klenba a rakev, nejsou zrovna prostředím, kde by se
kdokoliv toužil probudit. Tomasso se strašlivě vyděsil, vyskočil ze svého smutečního lože a strhl na
sebe těžkou rakev, která mu přivodila smrtelné zranění. Proč také kazit příbuzným pohřeb, že.
Poslední čtvrtek před Popeleční středou se karnevalu účastnil i volený vládce benátské republiky
dóže s manželkou. Věřilo se, že kdo je mezi tisíci masek pozná, tomu bude přát v průběhu
následujícího roku štěstí. V tento den se také konávala slavnost, nad níž by dnešní ochránci zvířat
šíleli vzteky. V roce 1164 Benátky slavně zvítězily ve válce, kterou vedli proti aquilejskému
patriarchovi. Církevní hodnostář dokonce padl spolu s dvanácti kanovníky do jejich rukou. Aby se ze
zajetí vykoupil, souhlasil patriarcha, že bude každoročně odvádět daň v podobě dvanácti prasat a
jednoho býka. Tato dobytčata ovšem neměla obohatit jídelníček triumfujících Benátčanů, ale stala
se symbolem jejich pyšné dominance. Prasata byla vynesena na vrchol kampanily na náměstí
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svatého Marka a před očima dóžete a povykujícího davu svržena z výšky na dlažbu náměstí. Býkovi
byla posléze sťata hlava. Renesance přeci jen přinesla jisté zjemnění mravů. Benátčané usoudili, že
podsvinčata rozprskávající se na dlažbě náměstí přeci jen mohou romantičtěji založeným jedincům
kazit zábavu a rozhodli se rituál odít do poetičtější podoby. Na vrcholu kampanily se místo
zmítajícího se čuníka objevil akrobat, který se po laně spustil na balkon dóžecího paláce a předal
dóžeti kytici. Obvykle byla tato čest svěřována tesařům z benátských loděnic.
Když do Benátek vstoupil Napoleon, učinil konec nejen staleté nezávislosti Serenissimy, jak se
benátské republice přezdívalo, ale i karnevalu. Jeho příznivci nebyly ani rakouští Habsburkové, kteří
Napoleona vystřídali a později pochopitelně ani Mussoliniho režim. Občasné pokusy tradici oživit
vyznívaly do ztracena. Zdálo se, že karnevalu odzvonilo. Vše se změnilo v roce 1979. Pokusu
skupiny nadšenců karneval obnovit se chytil turistický průmysl a úspěch překonal očekávání. Od té
doby rej masek opět protéká benátskými uličkami a náměstí svatého Marka zaplaví rozjařený dav.
Každý ročník má nějaké téma, tak aby se každý karneval stal neopakovatelnou událostí. Jednou je
to Marco Polo a jeho bájné cesty, jindy svět Felliniho filmů či pohádky Tisíce a jedné noci. Karneval
je dnes především svátkem turistů. Kdo má však alespoň špetku fantazie, může spatřit dóžete a
jeho choť prodírající se davem, odhalené ňadro vyhlášené milostnice, zaslechne tiché tóny
Vivaldiho hudby či smích Colombiny. A třeba spatří, jak se z noční mlhy vynoří gondola tiše plující
kanálem a s ní i záhadný maskovaný cizinec v třírohém klobouku spěchající na milostné
dostaveníčko.

Arezzo
Jedno z nejkrásnějších toskánských měst je rodištěm italského herce a režiséra Roberta Benigniho,
který tu natáčel svůj oscarový film život je krásný. Kromě něj se v Arezzu narodil i básník Petrarca,
renesanční malíř Pietro delle Francesca považovaný z jednoho z objevitelů perspektivy a
renesanční malíř, sochař, architekt a spisovatel Giorgio Vassari. Město bylo zaleženo Etrusky
(Aretium), z období antiky se dochovaly zbytky římského amfiteátru. Ve středověku, kdy bylo
dlouho rivalem nedaleké Florencie. Ta nakonec zvítězila a v roce 1384 Arezzo ovládla.
Mezi nejvýznamnější památky patří bazilika San Francesco postavená ve 14. století pro františkány.
Uvnitř se nachází cyklus fresek zobrazující historii Svatého kříže. V basilice San Domenico ze 13.
století s asymetrickou fasádou můžeme obdivovat fresky od Duccia, Aretina a autorem krucifixu na
hlavním oltáři je Cimabue. Stavba dómu probíhala v letech 1278 – 1511. Uvnitř lze obdivovat
fresku zobrazující ASv. Máří Magdalenu (levá loď u sakristie), mramorovou kazatelnu ze 16. století.
Za hlavním oltářem se nachází hrobka Svatého Donáta ze 13. století. Naproti dómu vidíme Palazzo
del Commune ze 14. století.
Opravdovým srdcem města je krásné náměstí Piazza Grande. Je obklopeno středověkými domy a
paláci, s několika věžemi. Na jedné z nich se nacházejí hodiny z roku 1552. Nachází se zde také
románský kostel Santa Maria della Piave. Fasáda je inspirována pisánským uměním, nad portálem
můžeme vidět symboly 12 měsíců. Hlavice sloupů nad chórem zobrazují lidské hlavy a na hlavním
oltáři se nachází polyptych ze 14. století od Pietra Lorenzettiho.
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VATIKÁN
"A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou."

Vatikánský městský stát leží na pravém břehu Tibery. Představuje papežovo suverénní státní
území uvnitř Říma. Vzniklo jako náhrada za Církevní stát, zrušený roku 1870. Mussoliniho Itálie
uzavřela 11.2. 1929 se Svatým stolcem Lateránské smlouvy, podle nichž italský stát uznává
papežovu suverenitu v mezinárodních vztazích a vatikánské město pokládá za výlučné výsostné
území Svatého stolce.
K vatikánskému městskému státu patří náměstí sv. Petra, chrám sv. Petra, vatikánské paláce a
zahrady. Zaujímá plochu 0,44 km2 a má asi 400 stálých obyvatel. Papež, hlava katolické církve, má
zákonodárnou, výkonnou i soudní moc, v zahraničních záležitostech ho zastupuje kardinál - státní
tajemník. Papežovu tělesnou stráž tvoří Švýcarská garda, která vykonává strážní službu. Její
uniformy navrhl Michelangelo. Vlajka Vatikánu je žluto-bílá, sestává ze dvou podélných pruhů, na
bílém poli má znak dvou zkřížených klíčů pod papežskou korunou.
Majetek Svatého stolce mimo Vatikán tvoří tři baziliky (exteritoria) - San Giovanni in Laterano,
San Paolo fuori le Mura a Santa Maria Maggiore, papežské administrativní budovy a letní sídlo v
Castel Gandolfo.
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Piazza di San Pietro
Přístup k Vatikánu po Via delle Conciliazione
(Třída usmíření - otevřena v r. 1950) ústí na
náměstí sv. Petra, které geniálně navrhl a postavil
G. L. Bernini v l. 1656-1667. Náměstí je 340 m
dlouhé a 240 m široké a skládá se ze dvou
prostranství - většího elipsovitého a menšího
lichoběžníkového. Na užších stranách elipsy jsou
17 m široké kolonády se 4 řadami dórských sloupů
(celkem 284 sloupů 15 m vysokých). Na horní
římse kolonády jsou sochy světců, po každé straně
je jich 70. Vévodí jim socha Ježíše Krista

nad středem barokní fasády baziliky sv. Petra.
Před vnějším schodištěm do baziliky jsou
umístěny dvě velké sochy sv. Petra (vlevo) a sv.
Pavla (vpravo). Uprostřed náměstí se nachází 41
metrů vysoký egyptský obelisk, který byl původně
osazen
uprostřed
nedalekého
antického
Neronova cirku. Na přání papeže Sixta V. (15851590) přenesl architekt Fontana r. 1586 obelisk do
středu náměstí sv. Petra. Na vrcholu je relikvie sv.
Kříže. Kašny po obou stranách pocházejí ze 17.
století.

Basilica di San Pietro
Základní údaje:
Délka
Šířka
Délka příčné lodi
Vnější průměr kupole
Celková výška kupole
Výška střední lodi
Vnitřní plocha

211,5 m
114,7 m
137,5 m
58,9 m
136,6 m
46,2 m
15160 m2
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Dějiny baziliky
Pravý břeh Tibery pod pahorkem Janikulem byl
nazýván Vaticanus. Procházely jím tři cesty: via
Aurelia, via Trionfale a via Cornelia, lemované
řadou náhrobků – podle starých obyčejů byli nrtví
pohřbíváni podél cest vně městských hradeb.
V letech 37 - 41 po Kr. postavil císař Caligula
ohromný cirk, který se stal svědkem smrti mnoha
prvních římských křesťanů. Byl mezi nimi také
apoštol Petr, umučený spolu s dalšími členy
římské komunity kolem roku 64. Podle tradice byl
sv. Petr ukřižován hlavou dolů, po smrti sňat z
kříže a pohřben nedaleko cirku. Během
průzkumu, zahájeného ve 40. letech 20. století,
došlo k významnému objevu: byl nalezen
náhrobek ze 2. století, tzv. Gaiovo trofeum. Císař
Konstantin nechal přenést apoštolovy ostatky do
výklenku ve zdi v těsné blízkosti trofea zavinuté
do purpurové látky se zlatými nitkami. Zde zůstaly
až do roku 1941, kdy je objevili archeologové.
Ostatky apoštola Petra byly nalezeny pod samým
středem kupole.
Výzkumy kladou počátky stavby první
Konstantinovy baziliky mezi léta 319 a 322.
Hlavní loď chrámu byla přes 32 m vysoká a zhruba
23 m široká. Od bočních lodí ji oddělovalo 22
sloupů, osvětlená byla po každé straně 11 okny.
Příčnou loď odděloval od zbytku chrámu vysoký
triumfální oblouk. Před schodištěm stály
mramorové sochy sv. Petra a Pavla. Portikem se
vcházelo do atria, lemovaného arkádovými
chodbami a nazývaného Paradiso – Ráj. Na
vnitřní straně portiku obrácené k bazilice byla
Giottova mozaika, tzv. Navicella – zobrazující
církev jako loď, pro kterou Kristus utišil bouři na
moři a zachránil tonoucího Petra. Uprostřed atria
stála ohromná piniová šiška, která se dnes
nachází na jednom z dvorů vatikánských muzeí.
Významnou událostí dějin raného středověku
byla korunovace Karla Velikého. Na vánoční vigilii
roku 800 položil papež Lev III. Karlovi na hlavu
císařskou korunu. Nedaleko hlavního vchodu je v
dlažbě umístěn disk z červeného porfyru. Právě
na něm pokleklo počínaje Karlem Velikým 23
králů a císařů, kteří byli papežovou rukou
pomazáni na panovníky „z Boží milosti“, a to
včetně českého krále Karla IV.
Mezi nejvýznamnější díla středověkého umění
v bazilice patří náhrobek papeže Bonifáce VIII.,

který si kolem roku 1296 objednal u sochaře
Arnolfa di Cambio. Ve 14. století papežové sídlící v
Avignonu baziliku zanedbávali, obrat nastal až
volbou Martina V. na koncilu v Kostnici roku 1417.
K nejvzácnějším relikviím uloženým v bazilice
patřila od VIII. století Veroničina rouška – zvaná
Volto Santo, Svatá Tvář, kterou zanechal Kristus na
plátně při své cestě na Golgotu. V 15. století
získala bazilika další dvě vzácné relikvie - Svaté
kopí, zvané též Longinovo, podle jména vojáka,
který podle apokryfních evangelií probodl Kristův
bok, a hlavu sv. Ondřeje, Petrova bratra, kterou
papež Pavel VI. roku 1966 věnoval městu Patras,
kde sv. Ondřej zemřel.
Julius II. (1503-13) se rozhodl modernizovat
baziliku sv. Petra. Otcem nového návrhu se stal
nejslavnější italský architekt vrcholné renesance,
Donato Bramante. Podle něj měla být bazilika
centrální stavbou, složenou z geometricky čistých
prostorových těles. Základní kámen prvního z
pilířů položil papež Julius II. 18. dubna 1506. Po
Bramantovi se ve funkci hlavního arcitekta
vystřídali Raffael, který prodloužil hlavní loď do
půdorysu latinského kříže, Antonio da Sangallo
ml., roku 1546 nastupuje do čela svatopetrské
huti
jednasedmdesátiletý
Michelangelo.
Bramante a jeho následovníci postavili pilíře
kupole a jimi bylo určeno i gigantické měřítko
stavby. Michelangelem navržená kupole se tyčí do
výšky více než 120 m a její vnější průměr se blíží
60 metrům. Sixtus V. dal v roce 1587 pokyn k
završení Svatopetrského chrámu kupolí. Tímto
úkolem pověřil Giacoma della Portu a Domenica
Fontanu.
Architekti
zachovali
návrhy
Michelangela až na jednu změnu: zatímco plášť
Michelangelovy
kupole
sledoval
ideální
půlkruhovou křivku, jeho nástupci zvolili
převýšení o jednu šestinu.
Když v květnu roku 1605 nastoupil na papežský
stolec Pavel V., stává se dokončení baziliky jeho
prestižním zájmem. Roku 1607 byl vypsán
konkurz na nového architekta, který vyhrál Carlo
Maderno. Do roku 1611 vzniklo architektonické
dílo vzbuzující neustálou polemiku především
proto, že jeho monumentální průčelí zakrývá při
pohledu z prostranství před chrámem tolik
obdivovanou kupoli.
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Stavební vývoj svatopetrské baziliky

Půdorys řeckého kříže

Půdorys latinského kříže
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Prohlídka baziliky

Po stopách apoštola Petra

Vejdeme-li do vstupní haly, máme před sebou
pět portálů - uprostřed hlavní portál, úplně
napravo Svatou bránu (Porta Santa), která je
zazděna a otevírá se jen u příležitosti Svatého
roku, úplně nalevo Bránu smrti (Porta della
Morte), kterou jsou do baziliky přinášena těla
zesnulých papežů. Ještě ve vstupní hale uvidíme
sochu Karla Velikého (Cornacchini) vlevo a sochu
Konstantina Velikého (Bernini) vpravo.
Ústředním bodem baziliky je papežský oltář,
který se nachází nad hrobem sv. Petra. Nad ním se
tyčí 29 metrů vysoký bronzový Berniniho
baldachýn z r. 1633. (Obrovské množství bronzu
získal papež Urban VIII., který pocházel z rodu
Barberini, z bronzové výzdoby antického
Pantheonu. Quod non fecerunt barbari, fecerunt
Barberini - říkalo se tehdy v Římě.) Před oltářem
je Kaple vyznání (Confessio) s 95 věčnými světly,
která je vchodem ke hrobu sv. Petra. Ve
výklencích čtyř sloupů, které podpírají kupoli, jsou
umístěny sochy sv. Longina, sv. Heleny, sv.
Veroniky a sv. Ondřeje.
V apsidě za hlavním oltářem se nachází
katedra (trůn) sv. Petra od Berniniho. Jsou zde
uchovávány zbytky židle, na které podle tradice
sedával sv. Petr v době svého pobytu u římského
senátora Pudentia. Ve skutečnosti se jedná o
reliéfy zdobený trůn meroveovských králů, který
pochází z doby karolinské. Jeho dřevěný originál
nechal v 17. století papež Alexandr VII. vložit do
monumentálního bronzového trůnu, který zdobí
sochy sv. Ambrože a sv. Augustina (západních
církevních otců) a sv. Athanasia a sv. Jana
Zlatoústého (východních církevních otců).
V 18. století byly všechny oltářní obrazy
baziliky nahrazeny mozaikami a originály byly
přeneseny
do
Vatikánské
obrazárny. Z
nepřeberného množství oltářů, soch, obrazů a
náhrobků vybíráme slavnou Michelangelovu
Pietu z r. 1500, kterou najdeme hned v první kapli
pravé lodi. Pro nás bude zajímavý oltář sv.
Václava, který se nachází v pravé příčné lodi, a
hrob kardinála Berana v kryptě. V hlavní lodi jsou
na podlaze vyznačeny délky slavných katedrál
světa, mezi nimi i pražské svatovítské katedrály.

Petr, jeden z Ježíšových učedníků, se vlastně
jmenoval Šimon. Jméno Petr bylo původně
přezdívkou (kámen, skála), kterou mu dal Ježíš.
Pocházel z Betsaidy u Genezaretského jezera a byl
rybářem. Poté co ho Ježíš povolal, stal se mluvčím
učedníků. Jako první spatřil zmrtvýchvstalého
Krista, zaujal vůdčí postavení v prvotní
jeruzalémské obci, poté se věnoval misii.
Nemáme ověřené zprávy o tom, kterého roku
přišel sv. Petr do Říma, ani o okolnostech jeho
pobytu, nejistý je i rok jeho smrti. Názory
badatelů se pohybují mezi lety 64 a 67 po Kr.
Působivá je legenda, která hovoří o zjevení
Krista na Via Appia, který se zde setkal se sv.
Petrem prchajícím z Říma před neronským
pronásledováním. Na otázku "DOMINE QUO
VADIS?" (Pane, kam kráčíš?) dostal apoštol
překvapivou
odpověď
"VENIO
ITERUM
CRUCIFIGI." (Přicházím dát se podruhé
ukřižovat.). Po tomto setkání se Petr odhodlal
vrátit se do Říma vstříc mučednické smrti. Na
místě, kde podle tradice k tomuto setkání došlo,
na křižovatce Via Appia a Via Ardeatina, stojí
kostelík DOMINE QUO VADIS z 9. stol. Další
legenda se váže k věznění Petra v Mamertinském
vězení, kde je dnes zřízena kaple S. Pietro in
Carcere.
Tertullianus (nar. 155 po Kr.) píše poprvé o
tom, že sv. Petr byl ukřižován. Origenes (nar. 185
po Kr.) popisuje jeho smrt ještě přesněji jako
ukřižování hlavou dolů. Jako místo mučednictví
uvádějí prameny úpatí vatikánského pahorku
nedaleko Caligulova cirku a zmiňují se o místě
vedle obelisku. Po cirku nezůstaly stopy, obelisk
se však zachoval. Původně jej nechal Caligula
převézt z Egypta do Říma, na svém původním
místě stál do roku 1586, kdy byl postaven do
středu svatopetrského náměstí. Liber pontificalis
praví, že hrob ležel nedaleko místa umučení.
Někdy mezi lety 146-161 bylo třeba hrob označit.
Petrovy pozůstatky byly vyzdviženy z původního
hrobu a uloženy do hrobky podobné těm, které
známe z katakomb; ta byla pojata na poč. 4.
století do Konstantinem zřízené baziliky. V roce
1962 byl proveden antropologický průzkum
kosterních pozůstatků uložených v hrobce.
Potvrdil, že patří asi 65-70 let starému muži, jehož
tělo bylo nejprve uloženo v zemi a později
přeneseno do kamenné hrobky.
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Současný plán svatopetrské baziliky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Giottova mozaika Loďka apoštolů
Jezdecká socha Karla Velikého
Brána smrti
Brána dobra a zla
Filaretova brána
Brána svátostí
Svatá brána
Jezdecká socha Konstantina Velikého
Michelangelova Pieta
Náhrobek Lva XII.
Náhrobek Kristiny Švédské
Náhrobek Pia XII.
Kaple sv. Šebestiána (Hrobka Innocence XI.)
Náhrobek Pia XI.
Náhrobek Innocence XII.
Náhrobek Matyldy z Canossy
Kaple Nejsvětější svátosti
Náhrobek Řehoře XIII.
Náhrobek Řehoře XIV.
Oltář sv. Jeronýma (Hrobka Jana XXIII.)
Kaple sv. Řehoře
Náhrobek Řehoře XVI.
Oltář Panny Marie ustavičné pomoci
Oltář sv. Basila
Náhrobek Benedikta XIV.
Sochy sv. Jeronýma Emilianiho a sv Jany Antidy Thouret
Oltář sv. Václava
Oltář sv. Processa a sv. Martiniána
Oltář sv. Erasma
Sochy sv. Josefa Calansazia a sv. Bonfiglia Monaldiho
Oltář
Náhrobek Klementa XIII.
Oltář sv. Michaela Archanděla
Oltář sv. Petronilly
Náhrobek Klementa X.
Vzkříšení Tabity sv. Petrem
Sochy sv. Dominika a sv. Františka Caracciola
Náhrobek Urbana VIII.
Stolec (katedra) sv. Petra
Náhrobek Pavla III.
Sochy sv. Františka z Assisi a sv. Alfonse de´Liguori
Náhrobek Alexandra VIII.
Zázrak sv. Petra
Oltář sv. Lva Velikého
Kaple Colonna
Náhrobek Lva II., Lva III. a Lva. IV.
Náhrobek Alexandra VII.
Oltář Srdce Ježíšova
Sochy sv. Norberta a sv. Guglielma
Oltář sv. Tomáše
Oltář sv. Josefa
Oltář Ukřižování sv. Petra
Sochy sv. Pera Nolasca a sv. Luisy de Marillac
Sochy sv. Jana z Boha a sv. Marie Eufrasie Pelletier
Socha sv. Ondřeje
Socha sv. Longina
Sochy sv. Kajetána a sv. Františky Cabrini
Sochy sv. Bruna a sv. Pavla od Kříže
Socha sv. Heleny
Sochy proroka Eliáše a sv. Františka Saleského
Sochy sv. Benedikta a sv. Františka Římského
Socha sv. Veroniky
Sochy sv. Juliány Falconieri a sv. Angely Merici

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Baldachýn sv. Petra a papežský oltář
Confessio
Kupole
Náhrobek Pia VIII. (vstup do sakristie)
Potrestání Ananiáše a Safiry
Oltář Proměnění
Sochy sv. Františka z Pauly a sv. Petra Fourniera
Bronzová socha sv. Petra od Arnolfa di Cambio
Socha sv. Jana Boska
Oltář sv. Řehoře
Náhrobek Pia VII.
Kaple Clementina
Náhrobek Innocence XI.
Náhrobek Lva XI.
Sochy sv. Ignáce z Loyoly a sv. Antonína Marii Zaccarii
Sochy sv. Filipa Neriho a sv. Jana Křtitele de la Salle
Oltář Neposkvrněného početí
Chórová kaple
Náhrobek Inocence VIII.
Náhrobek Pia X.
Sochy sv. Kamila de Lellis a sv. Ludvíka Marii Grignona
Sochy sv. Vincence z Pauly a sv. Jana Eudes
Náhrobek Jana XXIII.
Kaple Uvedení do chrámu
Náhrobek Benedikta XV.
Náhrobek posledních Stuartovců
Náhrobek Marie Klementiny Sobieské
Sochy sv. Petra z Alcantary a sv. Lucie Filippini
Sochy sv. Terezie Ježíšovy a sv. Magdaleny Sofie Barat
Křestní kaple
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ŘÍM

Řím (Roma), hlavní město Italské
republiky (Repubblica Italiana), je sídlem
vlády, parlamentu, mnoha kulturních,
politických i hospodářských institucí. Zároveň
je i střediskem oblasti Lazio (lat. Latium).
Uvnitř jeho teritoria se nachází suverénní
Vatikánský stát (Stato della Citta del
Vaticano), sídlo papeže, hlavy římskokatolické
církve.

Řím má kolem tří miliónů obyvatel a
rozkládá se na ploše asi 1500 km2 po obou
březích řeky Tiberu (Tevere), asi 25 km od
moře. Město vzniklo na sedmi pahorcích
dosahujících maximální výšky asi 80 m n. m.
Leží ve zvlněné rovině Campagna di Roma,
ohraničené na jihovýchodě vulkanickými Colli
Albani (949 m) a na severozápadě Monti
Sabatini (612 m).
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Vznik Říma
Pověst ... a skutečnost
K nejstatečnějším obráncům Tróje patřil
Aeneas, syn dardanského krále Anchise a bohyně
lásky Venuše. Z hořícího města unikl spolu se
svým otcem Anchisem a synem Askaniem. Podle
Jovova příkazu si měl nový domov hledat v Itálii.
Po sedmileté dobrodružné plavbě vplul do ústí
Tibery a založil tam město Lavinium, které nazval
podle své manželky Lavinie, dcery místního krále
Latina.
Aeneův syn Askanius, zvaný též Iulus (od něj
odvozoval svůj původ rod Iuliů, z nějž pocházel
Caesar), založil pak město nové, Alba Longu,
přímého
předchůdce
Říma.
Dvanáctým
nástupcem Askania byl král Prokas, který měl dva
syny, staršího Numitora a mladšího Amulia.
Amulius po smrti svého otce sesadil s trůnu svého
staršího bratra Numitora, dal popravit jeho syny a
dceru Rheu Silvii přinutil stát se kněžkou bohyně
Vesty. Rhea Silvia sice jako kněžka slíbila věčné
panenství, podlehla však bohu války Martovi a
porodila mu dvojčata Romula a Rema.
Jakmile se Amulius dozvěděl o narození
případných uchazečů o trůn, dal je v koši vhodit
do Tibery. Koš se ale zachytil u břehu a plačící
chlapce odnesla a odkojila vlčice žijící na
Palatinském pahorku. Našel je však Amuliův
pastýř Faustulus a vychoval je spolu se svými
dvanácti syny. Při potyčce s Numitorovými pastýři
na Aventinu byli oba bratři zajati a předvedeni
před svého děda. Numitor v nich poznal své
vnuky, poslal je do Alba Longy, kde Romulus a
Remus spolu se svou družinou Amulia zabili a

předali vládu právoplatnému králi Numitorovi.
Bratrům se nechtělo čekat, až jim jejich děd
uvolní trůn, a rozhodli se založit na Palatinu
město nové.
Vzali pluh a vyorali kolem příštího města
brázdu. Uprostřed města vykopali čtvercovou
jámu a vložili do ní obětiny a pluh. Každý z bratrů
toužil, aby nové město neslo právě jeho jméno.
Rozhodli se tedy vyčkat znamení z letu ptáků.
Remus spatřil jako první šest supů a dožadoval se
vítězství. Ještě dříve než mohli věštci výrok
vynést, uviděl Romulus supů dvanáct. Mezi bratry
vznikla hádka, v níž byl Remus zabit. Podle jiného
podání zahynul Remus až později, když přeskočil
Romulovy hradby, aby ho urazil. Ať už tomu bylo
jakkoli, nové město dostalo jméno Romulovo ROMA.
Takto zachycuje pověst o založení Říma
Aeneis, římský epos Publia Vergilia Marona (7019 př.Kr.) a úvodní kniha římských dějin Od
založení města (Ab urbe condita) Tita Livia (59
př.Kr.-17 po Kr.).
V každém mýtu se skrývají zrnka historické
pravdy. Na Palatinu existují hradby, které zřejmě
pocházejí z pol. 8.stol. př. Kr., z 5.stol. př. Kr.
pochází terakotová soška z jihoetruských Vejí,
která zobrazuje Aeneův útěk z Tróje, a v podzemí
římského Fóra byl roku 1900 na místě legendární
Romulovy hrobky (lapis niger) nalezen nápis, z
nějž se podařilo rozluštit slovo "král". Etruská
bronzová socha kapitolské vlčice je všeobecně
známa.

Řím a výtvarné umění
Ve svých počátcích bylo římské umění pod
silným etruským vlivem a později, když Řím ovládl
i řecké oblasti, pronikaly do římského umění i
vlivy řecké a helénistické. Hlavním bodem
římských sídlišť bylo fórum (původně tržiště,
později i správní a kulturní centrum). Chrámy se
stavěly na vysoké obdélníkové podestě, se
schodištěm na průčelní straně, známe ovšem i
kruhový půdorys (Vestin chrám v Římě). V
architektuře se uplatňovaly jednak řecké slohové
prvky (dórský, iónský, korintský), jednak elementy
etruské (toskánský sloup - podobný dórskému,
ale bez žlábkování). Většina zachovaných chrámů
pochází až z doby císařské. Originální je Pantheon
(27 př. Kr., obnoven 125 po Kr.) - stavba s největší
starověkou kupolí. V době císařské pronikly do

Říma orientální kulty se specifickými stavebními
prvky (podzemní svatyně boha Mithry v S.
Clemente). Ústřední místností římského domu je
pravoúhlé atrium s krbem, se světlíkem ve stropě
a s nádrží na dešťovou vodu (impluvium); do atria
ústily další obytné místnosti. Často se pod řeckým
vlivem připojuje zahrada obklopená sloupovou
síní (peristyl). V době císařské se množí stavby
venkovských sídel boháčů a zejména císařských vil
a paláců (Flaviovský palác na Palatinu, Neronův
Zlatý palác na Esquilinu). Vedle republikánských
fór vznikají později fóra různých císařů (Augustus,
Traianus, Nerva, Vespasianus). Mnozí na památku
svých vítězství staví triumfální oblouky (Titus,
Septimius Severus, Konstantin Veliký) a vítězné
sloupy (Traianus, Marcus Aurelius) s bohatou
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reliéfní výzdobou. Zemřelí jsou pochováváni do
rodinných hrobek (některé jsou při Via Appia),
stejného typu (tj. válcovitého tvaru) je i
mauzoleum Augustovo a Hadriánovo (dnešní
Andělský hrad).
Mezi veřejnými budovami vynikají tržnice baziliky (např. Basilica Aemilia na římském fóru
nebo pozdější a rozlehlejší Maxentiova tamtéž),
lázně neboli thermy (Caracallovy, Diokletianovy),
amfiteátry (Colosseum), divadla řeckého typu
(Marcellovo), závodiště (Circus Maximus),
vodovody a kanalizace (Cloaca Maxima - ještě
etruského původu), mosty a silnice (Via Appia). Z
proslulých sochařských děl se zmiňme o
Augustovi z Primaporty (Vatikánská muzea),
jezdecké soše Marca Aurelia (Piazza del
Campidoglio) a dalších vynikajících kopiích
řeckých originálů (Vatikánská muzea). Po
požárech Říma ve 2. polovině 1. století (64 a 84
po Kr.) bylo město přestavěno, ve 2. století mělo
asi milión obyvatel. Ve 3. století nechal císař
Aurelianus vybudovat kolem Říma mohutné
hradby (tzv. aureliánské) - částečně se zachovaly.
Byly původně 8 m, později až 17 m vysoké, 4 m
silné a 19 km dlouhé, měly 15 bran a řadu věží.
Ráz města ovlivňuje stále více křesťanství.
Nejstarší projevy křesťanského umění nalezneme
v katakombách z 2.-5. století po Kr. (např.
katakomby sv. Kalixta). Ve 4. a 5. století vznikají
první křesťanské baziliky o pravoúhlém půdorysu
s půlkruhovou apsidou, žádná z nich se však
nedochovala v původní podobě (S. Giovanni in
Laterano, S. Pietro, S. Paolo fuori le Mura, S.
Maria Maggiore). Vpády Gótů a Langobardů
přinesly v raném středověku opakovaný úpadek
města, další kulturní rozkvět přichází až na

přelomu 1. a 2. tisíciletí. Od konce 10. století se ze
severu šíří raná románská architektura (S.
Clemente, S. Maria in Trastevere), z jihu naopak
proniká normansko-sicilská varianta románského
slohu (sochařská výzdoba S. Giovanni in
Laterano). Za pobytu papežů v Avignonu (130977) umělecká tvorba upadá (gotika není v Římě
příliš zastoupena), k novému rozmachu dochází
koncem 15. století. Raná renesance je sice hlavně
záležitostí Florencie, vrcholná renesance se však
již v Římě projevuje celou řadou umělců, jako byl
Raffaelo Santi (1481-1520; po několik řídil
výstavbu svatopetrské baziliky, vytvořil slavné
fresky ve Vatikánských muzeích), architekt, malíř,
sochař a básník Michelangelo Buonarotti (14751564; podílel se na stavbě kupole chrámu sv.
Petra, vytvořil slavnou Pietu a Mojžíše, freskovou
výzdobu v Sixtinské kapli), architekt D. Bramante
(1444-1514; autor základní koncepce chrámu sv.
Petra) a další. Stejně vysokou úroveň si udržuje
římské výtvarné umění i v období baroka, kdy
dostává centrum města svoji současnou podobu.
Hlavními představiteli barokní architektury a
skulptury byli G.L. Bernini (1598-1680; autor
monumentální kolonády na náměstí sv. Petra,
řady fontán a soch) a jeho konkurent F. Borromini
(1589-1667, S. Agnese in Agone). Vrchol
barokního malířství představují díla Caravaggia
(1573-1610, vatikánská Pinakotéka), mistra
šerosvitu, a G. Reniho (1572-1642; fresky v S.
Maria Maggiore). V období rokoka v Římě tvořili
E. de Sanctis (1693-1740, Španělské schody) a N.
Salvi (1687-1751; Fontana di Trevi). V 19. století
postupně Itálie ztrácí v sochařství a malířství své
dosavadní vedoucí postavení.
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Andělský hrad
Hadriánovo mauzoleum
Mohutná kruhová stavba o průměru 89 metrů
leží při Tibeře východně od náměstí sv. Petra. Byla
původně postavena jako mauzoleum pro
římského císaře Hadriána (117-138); římští
císařové tu byli pohřbíváni až po Septimia Severa
(211). Císař Aurelián (270-275) přestavěl
mauzoleum na městskou pevnost, papež Lev IV. z
ní v 9. stol. učinil hlavní baštu hradební zdi (Mura
Leoniane).
Stavba má své dnešní jméno podle toho, že za
morové epidemie r. 590 spatřil na jejím vrcholu
papež Řehoř Veliký anděla s mečem, který věstil
konec morové rány. Ve středověku byla pevností
(s Vatikánem ji spojuje zeď s krytou chodbou
zvanou Passetto), od začátku 16. století sloužila
jako rezidence papežů, později jako kasárna a
vězení. Dnes je zde umístěno muzeum, na vrcholu

Berniniho bronzová socha anděla s mečem z r.
1753.
Ústřední prostor ve 2. patře sloužil původně
jako Hadriánova hrobka, po přestavbě se změnil v
Justiční sál – Salla della Giustizia. Dále si lze
prohlédnout Apollónův sál, kapli Lva X., lázeň
Klementa VII., řadu papežských komnat z 16.
století a vystoupit na terasu, z níž je krásný výhled
na celé město.
S druhým břehem Tibery je Andělský hrad
spojen Andělským mostem, jehož tři střední
oblouky pocházejí z doby Hadriánovy (Pons
Aelius). Roku 1668 byl rozšířen o další dva
oblouky, o rok později jej Berniniho žáci opatřili
10 sochami andělů, kteří nesou nástroje Kristova
umučení (např. kopí, trnovou korunu, kříž atd.)
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Piazza Navona
Jedno z nejkrásnějších římských náměstí se
nalézá na místě původního Domiciánova cirku z r.
85 (Circo Agonale) a zachovává jeho půdorys o
rozměrech 240 x 65 m. V cirku se pořádaly
gladiátorské hry a námořní bitvy. Podle pověsti
zde byla umučena sv. Anežka Římská. Najdeme
zde tři fontány - nejstarší jižní Mouřenínova
(Fontana del Moro) a severní Neptunova (Fontana
del Nettuno) mají kašny z r. 1575 od Giacoma
della Porta, sochy pocházejí z doby pozdější.
Střední Fontána čtyř řek (Fontana dei Quattro
Fiumi) je dílem Gian Lorenza Berniniho (15981680) z let 1647-51. Znázorňuje čtyři tehdy známé
kontinenty, zastoupené postavami čtyř říčních
božstev. Evropu představuje Dunaj, Afriku Nil (má
zakrytou tvář, neboť jeho prameny nebyly tehdy
ještě známy), Asii Ganga a Ameriku Rio de la
Plata. Naproti fontáně je kostel sv. Anežky
Římské (Sant' Agnese in Agone). Vrcholně barokní
stavba pochází ze 17. století a je dílem Francesca
Borrominiho (1599-1667).
K osobnosti sv. Anežky Římské se váže
následující legenda: O Anežku, krásnou dívku
z římské křesťanské rodiny se ucházel syn
prefekta. Anežka jej však odmítla, protože se již ve
třinácti letech rozhodla zasvětit pouze Kristu.
Prefekt, jemuž si syn stěžoval, ji postavil před
soud. kde byla nucena zříci se křesťanství. Anežka
byla odvlečena do nevěstince, kde byla svlečena
do naha a ponechána napospas mladíkům včetně
prefektova syna. Zázrakem jí však rychle narostly
vlasy a zakryly její nahotu. Pověst o zvláštní dívce
se roznesla po celém tehdejším Římě. Anežka byla
postavena před nejvyššího soudce, ten ji odsoudil
pro pobuřování a rozhněvání římských bohů k
trestu smrti. Roku 304 byla sťata mečem právě v
Domitianově cirku.

Sanzio († 1520) si přál, aby zde byl pohřben.
Rozkvět přišel s barokem. Papež Urban VIII. zahájil
rozsáhlou restauraci, při níž byla románská
kampanila nahrazena dvojicí symetrických zvonic
nad portikem, odstraněných roku 1882 v rámci
puristické obnovy. Na počátku 18. století byly
vyčištěny sloupy a mramorové obklady. Klenba
chórové exedry dostala mozaikovou výzdobu a
nad hlavní oltář byla umístěna deska zobrazující
Madonu s dítětem, považovaná za dílo sv. Lukáše
(cca ze VII. století).
Po roce 1870 se chrám Panny Marie
mučedníků stal kaplí panovnické savojské
dynastie, vládnoucí sjednocené Itálii – jak to
potvrzují hroby Viktoria Emanuela II. Savojského
(† 1878) a Umberta I. († 1900).
Atrium Pantheonu je 33,4 m široké, 13 m
hluboké a 12,5 m vysoké. Interiér má kruhový
půdorys o průměru 43,4 m a stejnou výšku,
přičemž polovina výšky připadá na kupoli, v jejímž
středu je otvor o průměru 9 metrů. Kopule je
zdobena kazetami, v nichž byly původně zasazeny
bronzové pozlacené ornamenty, které byly strženy
r. 1632 a použity na odlití bronzového baldachýnu
v bazilice sv. Petra. Vnitřní prostor má 7 velkých a
7 malých výklenků, kde byly původně umístěny
sochy pohanských bohů.

Pantheon
Pantheon nechal postavit r. 27 př. Kr. Marcus
Vipsanius Agrippa, vojevůdce a přítel Augustův,
jako chrám zasvěcený římským bohům. Svědčí o
tom nápis na průčelí M. AGRIPPA. L. F. COS.
TERTIVM. FECIT. Současnou podobu má z r. 123,
kdy byl po požáru obnoven Hadriánem. Chrám se
zachoval v téměř původní antické podobě díky
tomu, že jej r. 609 papež Bonifác IV. přeměnil na
křesťanskou baziliku S. Maria ad Martyres a
zasvětil ji křesťanským mučedníkům, jejichž těla
jsou pohřbena pod podlahou.
Ve středověku neměl Pantheon významné
místo, na výsluní ho vynesla až renesance. Raffael
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Piazza Colonna
Jméno dostalo po sloupu Marca Aurelia
(Colonna di Marco Aurelio, výška 29,5 m), který se
tyčí v jeho středu a je podle vzoru Trajánova
sloupu vyzdoben reliéfními scénami z bojů Marca
Aurelia proti Markomanům a jiným germánským
kmenům (176 po Kr.). Sloup korunuje bronzová
socha sv. Pavla ze 16. století. Na východní straně
náměstí se nalézá Galleria Colonna, na západní
straně stojí Palazzo Wedekind s předsíní s 16
antickými iónskými sloupy z etruského města Vejí,
na severní straně Palazzo Chigi z 16. století dnešní sídlo italského ministerského předsedy.

Piazza di Trevi
Náměstí je z poloviny zaplněno fontánou di
Trevi, která je největší fontánou v Římě - na výšku
měří 25,9 m a na šířku 19,8 m. Voda proudila do
fontány původně ze starověkého vodovodu
postaveného roku 19 př. Kr. Marcem Vipsaniem
Agrippou, přítelem císaře Augusta (viz Pantheon),
a přivádějícího na toto místo vodu z pramene
vzdáleného 20 km od Říma. Vodovod se nazýval
Aqua Vergine (Panenská voda) podle panny Trivie
(Trevi), která pramen ukázala římským vojákům.
Leone Battista Alberti zde roku 1453 postavil
kašnu. V roce 1762 byl sochař Nicola Salvi
pověřen papežem Klementem XII., aby vytvořil
působivou barokní sochu, která by zdobila konec
akvaduktu. Salvi zvolil formu triumfálního
oblouku, který tvoří zároveň zadní fasádu paláce
Poli. Ve výklenku uprostřed se vypíná socha
Oceánu (Neptuna) jedoucího v kočáře z lastury
taženém mořskými koni a dvěma tritony. Po
stranách jsou sochy Zdraví a Hojnosti.
Chcete-li se do Říma vrátit, nezapomeňte do
fontány hodit minci - pravou rukou přes pravé
rameno ... Částka, kterou takto turisté do fontány
nahází, je opravdu veliká, odhaduje se na
přibližně 3000 Euro denně. Zloděje tu od lovení
mincí odrazuje zákon o památkách a policie,
přesto se občas najdou. Nejslavnějším byl
bezdomovec Roberto Cercelletta. Když ho policie

dopadla, měl u sebe 22 kilogramů mincí
ukořistěných za jeden jediný den! Problémy byly i
s firmou, která kašnu uklízí. Ta měla dávat
domluvený podíl charitativní organizaci Caritas,
ale jelikož peněz postupně ubývalo, začaly se
případem zabývat příslušné orgány. Vyšetřování
ukázalo, že si čtyřčlenná skupina čističů během
několika týdnů vydělala přes 100 tisíc euro.
Fontánu proslavil známý Felliniho film Dolce
vita (Sladký život, 1972) s legendární Anitou
Ekberg a s neméně populárním Marcellem
Mastroiannim, nicméně koupel ve fontáně po
vzoru Anity Ekberg nelze doporučit, pokud
nehodláte riskovat zatčení a pokutu.

Piazza di Spagna
Leží na jižním úpatí pahorku Pincio. Své jméno
dostalo podle Palazzo di Spagna, v němž od 17.
století sídlil španělský vyslanec při Svatém stolci.
Před ním stojí sloup Immaculaty, který dal
postavit r. 1856 Pius IX. na památku vyhlášení
dogmatu o neposkvrněném početí Panny Marie.
Na jižní straně náměstí je Palazzo di
Propaganda Fide, kde sídlí Kongregace pro
evangelizaci národů, uprostřed náměstí je
hluboko položená Fontana della Barcaccia, kterou
vytvořil Pietro Bernini (otec slavného G. L.
Berniniho) roku 1629 ve formě potápějící se
bárky. Odtud stoupá 136 stupňů barokních tzv.
španělských schodů (Scalinata della Trinita dei
Monti), které v letech 1723-26 postavili architekti
Francesco de Sanctis a Alessandro Specchi na
žádost francouzského diplomata Stephana
Gouffiera, aby byl usnadněn přístup k
dvouvěžovému
francouzskému
kostelu
Nejsvětější Trojice (S. Trinita dei Monti),
postavenému za podpory francouzských králů v
letech 1495-1585. Před ním se tyčí od r. 1788
nejmenší z římských obelisků, antická kopie
egyptského originálu, která původně stávala v
zahradách Sallustiových. V domě vpravo od
schodů zemřel anglický básník John Keats.
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VATIKÁNSKÁ MUZEA
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Nejstarším jádrem dnešních Vatikánských
muzeí byla sbírka soch papeže Julia II., původně
vystavená na tzv. Osmibokém nádvoří (Cortile
Ottagono). Podobu veřejně přístupných sbírek,
vystavených v budově k tomu účelu určené, mají
muzea od doby Klementa XIV. a Pia VI. (Museo
Pio-Clementino). Tuto část rozšířil Pius VII., který
připojil Museo Chiaramonti a Nové křídlo
(Braccio Nuovo). Řehoř XVI. založil r. 1837 Etruské
muzeum s nálezy z jižní Etrurie, r. 1839 Egyptské
muzeum a r. 1844 Světské muzeum (Museo
Profano), v němž shromáždil římské památky. Pius
IX. rozšířil sbírky o Křesťanské muzeum (Museo
Cristiano) s křesťanskými sarkofágy a nápisy. Za
pontifikátu sv. Pia X. (1903-1914) v roce 1910 bylo
připojeno Lapidario Ebraico s 137 nápisy ze
starých židovských hřbitovů v Římě. K
Vatikánským muzeím patří dále Galérie tapisérií,
Galérie map, zřízená Řehořem XIII. a
restaurovaná Urbanem VIII., sál Sobieského, sál
Neposkvrněného početí, Raffaelovy síně a lodžie
(vyzdobené na pokyn Julia II. a Lva X.), kaple
Mikuláše V. s malbami Fra Angelica, Sixtinská
kaple (nazvaná podle svého zakladatele Sixta IV.),
pokoje Borgiů (obydlí Alexandra VI. restaurované
Lvem XIII. v r. 1897) - zde se původně nacházela
Vatikánská pinakotéka. Misionářské etnografické
muzeum bylo založeno Piem XI. r. 1926 a bylo
původně umístěno v Lateránském paláci, odkud
se na poč. 70 let přestěhovalo do Vatikánu. R.
1973 připojil Pavel VI. Muzeum moderního
náboženského umění. V roce 2000 byla
přistavěna nová prostorná vstupní hala.
Egyptské muzeum
V deseti sálech jsou vystaveny egyptské sochy,
mumie a papyry.
Muzeum Chiaramonti
Dlouhá chodba s římskými kopiemi řeckých
soch.
Nové křídlo
Asi 70 metrů dlouhý sál s díly antického
sochařství, mj. socha Augusta, kopie Polykleitova
Doryfora (atleta nesoucího kopí), sousoší Nilu s
šestnácti dětmi, Silénos s malým Dionýsem, socha
řečníka Démosthena.
Muzeum Pia IV. a Klementa XIV.
Antické umění, nejvýznamnější exponáty:
sarkofágy sv. Heleny a Konstancie (matky a dcery

císaře Konstantina Velikého), busta Dia z Otricoli,
Belvedérský Apollo, kopie Lýsippova Apoxyomena
(atlet stírající si pot), kopie Praxitelovy Venuše
Knidské, sousoší Laokoonta a jeho synů, Raněná
Amazonka, Apollón zabíjející ještěrku.
Etruské muzeum
Sarkofágy, urny, reliéfy, kamenné nápisy a
sochy z Chiusi, Vulci, Cerveteri, Orte, Palestriny a
dalších nalezišť, mezi nimi dvojjazyčná náhrobní
deska z Todi, bronzová socha Marta z Todi. Dále
originály řeckých děl (hlava bohyně Athény,
fragmenty výzdoby athénského Parthenónu),
sbírka asyrských reliéfů a etruské a řecké vázové
keramiky. V dalším sále antický triumfální vůz
(biga) - kdysi sloužil jako papežský trůn v kostele
sv. Marka.
Galérie svícnů
Antické sochařství - mj. Ganymédes a orel,
Artemis (římské kopie řeckých originálů).
Galérie tapisérií
Tapisérie tzv. "nové školy" utkané v bruselské
dílně Pietera van Aelsta podle návrhů
Raffaelových žáků, dále tapisérie lombardské a
římské.
Galérie map
Čtyřicet fresek ze 16.století podle kosmografa
Ignazia Danta.
Galérie a kaple sv. Pia V.
Z původní výzdoby kaple od Vasariho a
Zuccariho se zachovala jen klenbová freska s
pádem Lucifera a vzpourou andělů, ostatní fresky
z 19. století.
Sál Sobieského
Pojmenován podle obrazu Vítězství polského
krále Jana III. Sobieského roku 1683 před Vídní
nad Turky od Jana Matejka. Po levé straně obraz
umučení sv. Jana Sarkandra.
Sál Neposkvrněného početí
Fresky znázorňují přípravu a vyhlášení
dogmatu o Neposkvrněném početí Piem IX. r.
1854.
Raffaelovy stance (síně)
V roce 1508 se papež Julius II. rozhodl
přemalovat fresky ve čtyřech svých komnatách.
Tímto úkolem pověřil nejprve Bramantina,
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Bazziho, Perugina a další významné umělce své
doby. Když byly práce již v pokročilém stadiu,
povolal na svůj dvůr mladého, zcela neznámého
Raffaela Santiho z Urbina, který fresky zcela nebo
částečně odstranil a nahradil je svými malbami,
které po jeho smrti r. 1520 dokončili jeho žáci.
Síň požáru byla vymalována Pennim a
Romanim podle Raffaelových kartónů. Scény ze
života Lva III. (Korunovace Karla Velikého Lvem III.,
Přísaha Lva III. proti falešným nařčením) a Lva IV.
(Požár, který Lev IV. uhasil znamením kříže, a Bitva
u Ostie, v níž Lev IV. porazil Saracény) oslavují
současného papeže Lva X. (oba jeho předchůdci
mají jeho podobu). Fresky na klenbě jsou dílem
Peruginovým.
V Síni segnatury (dřívější knihovně a studovně
Julia II.) najdeme Raffaelova originální díla Hlavní a teologické ctnosti (Statečnost,
Obezřetnost, Mírnost, Víru, Naději a Lásku),
Athénskou školu (Platón, Aristoteles, Sokrates,
Xenofón, Alkibiadés, Alexandr Veliký, Averroes,
Pythagorás, Empedokles, Diogenes, Hérakleitos,
Eukleidés, Ptolemaios atd.), Parnas (Apollón,
Kalliopé, Homér, Dante, Vergilius, Petrarca,
Anakreón, Sapfó, Ariosto, Ovidius, Catullus,
Propertius, Bocaccio atd.), Disputaci o eucharistii
(Nejsvětější Trojice s Pannou Marií a sv. Janem, sv.
Petr s Adamem, sv. Jan Evangelista s Davidem, sv.
Štěpán s Jeremiášem, sv. Juda Makabejský se sv.
Vavřincem, sv. Jakub Menší s Mojžíšem, sv. Pavel s
Abrahámem, sv. Ambrož a sv. Augustin, Inocenc
III. a sv. Bonaventura atd.).
Heliodorova síň je pojmenována podle fresky
Vyhnání Heliodora z chrámu, která ilustruje
starozákonní příběh. Bolsenský zázrak se vztahuje
k události, k níž údajně došlo r. 1263 při mši sv. v
Bolseně, kdy jeden český kněz zapochyboval o
přítomnosti Krista na oltáři, když však rozlomil
hostii, několik kapek krve potřísnilo korporál. Na
památku této události zavedl Urban IV. 11.8. 1264
svátek Božího Těla. Korporál je uchováván v
orvietské katedrále. Setkání sv. Lva Velikého s
Attilou líčí událost, k níž došlo r. 452 u Mantovy,
kdy papež přesvědčil obávaného vojevůdce, aby
upustil od tažení na Řím. Osvobození sv. Petra z
jeruzalémského vězení patří k nejslavnějším
Raffaelovým dílům.
Konstantinova síň je dílem Raffaelových žáků.
Křest Konstantinův je umístěn do lateránského
baptisteria S. Giovanni in Fonte. Bitva na
Milvijském mostě využívá několika detailů z
Trajánova sloupu, stejně jako Zjevení kříže.
Donace Říma Konstantinem papeži Silvestrovi

zobrazuje nehistorickou událost, z níž však
středověcí papežové odvozovali právo světského
panování nad Římem.
Kaple Urbana VIII.
Barokní fresky od Pietra z Cortony.
Raffaelovy lodžie
Vyzdobili je v l. 1517-1519 převážně Raffaelovi
žáci, kromě jiných Giovanni da Udine, štukaturou
a malbou s biblickými výjevy.
Sál šerosvitů
Pojmenován podle šerosvitných postav
apoštolů a světců od malířů Raffaelovy školy.
Kaple Mikuláše V.
V letech 1447-1451 ji vyzdobil Guido di Pietro,
známý jako Fra Angelico, freskami ze života sv.
Vavřince a sv. Štěpána.
Pokoje Borgiů
Šest sálů, které obýval papež Alexandr VI.
Borgia, bylo v letech 1492-1495 vyzdobeno pod
vedením Pinturicchia nástěnnými malbami.
Muzeum moderního náboženského umění
Obsahuje
díla
moderního
umění
s
náboženskou tématikou (mj. Goya, Rodin,
Matisse, Gauguin, Chagall, Zadkine, Kokoschka,
Picasso, Siqueiros).
Sixtinská kaple
Byla postavena na příkaz papeže Sixta IV. v
letech 1475-1480 (půdorys 40,5 x 13,2, výška
18m). V letech 1481-3 vyzdobili stěny kaple
scénami ze života Mojžíše a Krista Perugino,
Botticelli, Ghirlandaio, Roselli, Pinturicchio a další
umělci. Strop byl původně pokryt prostou
malbou, představující hvězdnou oblohu. Roku
1506 Julius II. pověřil Michelangela vytvořením
nové nástropní fresky. Malba vznikala v letech
1508-1512.
V roce 1533 pověřil Klement VII. Michelangela
provedením fresky Posledního soudu za oltářem.
Freska Posledního soudu vznikla v letech 153641. Ve dvou lunetách nesou andělé symboly
umučení. Níže uprostřed je Kristus-Soudce. Gesto
jeho rukou míří k věčné spáse nebo k věčnému
zatracení. Nalevo Panna Maria, u jejích nohou dva
patroni Říma (sv. Vavřinec s rožněm a sv.
Bartoloměj se staženou lidskou kůží, jejíž hlava je
považována za Michelangelův autoportrét).
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Napravo sv. Petr s klíči, Adam a Eva, Ezau a Jákob,
Šimon Cyrénský s křížem na rameni, sv. Šebestián
s šípem, sv. Kateřina Alexandrijská s kolem, sv.
Blažej, Dismas s křížem, Šimon Zélóta s pilou.
Nalevo sv. Ondřej s křížem, Jan Křtitel se zvířecí
kůží, skupina s ženou personifikující Evu. Níže
uprostřed skupina andělů troubí na pozouny a
jeden z nich předčítá rozsudek. Vpravo démoni
vrhají zatracené do pekel. Vlevo vyvolení stoupají
k nebi, dva z nich táhne anděl na růženci. Vlevo
dole zmrtvýchvstání. Vpravo dole peklo s
převozníkem Chárónem a se soudcem Mínóem.
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Vatikánská knihovna
Obsahuje půl miliónu tištěných děl, 7.000
prvotisků a 60.000 rukopisů. V jižní části knihovny
se nachází Museo Sacro, kde jsou vystaveny
nálezy z vykopávek v katakombách, relikviáře,
řezbářské práce, sklo, emaily a staré tkaniny. V
Sala delle Nozze Aldobrandine jsou antické malby,
scény z Odyssey a Aldobrandinská svatba (patrně
kopie z doby Augustovy podle řeckého originálu
ze 4.stol. př. Kr.).
Pinakotéka (obrazárna)
1. sál
byzantské a románské italské umění
2. sál
Giotto a jeho žáci
3. sál
Fra Filippo Lippi, Fra Angelico,
Benozzo Gozzoli
4. sál
fragmenty fresek Melozza da Forli
5. a 6. sál L. Cranach starší, Crivelli, Giotto
7. sál
Perugino a malíři umbrijské školy
8. sál
Raffael: Madona z Foligna,
Proměnění, goblény se scénami ze
života apoštolů
9. sál
Leonardo da Vinci (sv. Jeroným) a
další umělci 16.století
10. sál
Tizián, Veronese a benátská škola
11. sál
renesanční a barokní mistři

12. sál
13. sál
14. sál
15. sál

Caravaggio, Reni, Poussin
Anton van Dyck a další mistři 17. a
18. století
holandští mistři (zátiší)
portréty papežů

Světské muzeum Řehoře XVI.
Řecké a římské sochařství: mj. Athéna a
Marsyás (kopie Myrónova originálu), sochařské
portréty, rekonstrukce mozaiky z Aventinu,
Odpočívající satyr (kopie Praxitelova originálu),
rekonstrukce kruhové hrobky z Vicovaro, sedící
Claudius, kolosální hlava císaře Augusta,
sarkofágy, mithraistické sousoší aj.
Křesťanské muzeum Pia IX.
Křesťanské sarkofágy, sochy (Dobrý pastýř) a
nápisy.
Misionářské etnologické muzeum
Exponáty ilustrující misijní činnost katolické
církve v Číně, Japonsku, Koreji, Tibetu,
Mongolsku, Indočíně, Indii, Tichomoří, Austrálii,
Africe, Americe a na Blízkém Východě.
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San Paolo fuori le Mura
Pětilodní bazilika, která patří k exteritoriím
Vatikánu, je 120 metrů dlouhá, 60 metrů široká a
23 metrů vysoká. Byla postavena roku 324 po Kr.
Konstantinem Velikým nad hrobem sv. Pavla,
který se podle tradice stal stejně jako sv. Petr
obětí
neronského
pronásledování.
Před
vybudováním současné baziliky sv. Petra byla
největší sakrální stavbou křesťanského světa.
Bazilika roku 1823 vyhořela a z původní stavby se
zachovalo jen málo. Roku 1854 byla stavba
obnovena podle původních plánů.
Do chrámu vstoupíme přes nádvoří s 150
sloupy, v jehož středu se nachází socha sv. Pavla.
Hlavní bronzový portál je dílem A. Marainiho
(1930-31). Jednotlivé lodě odděluje 80 žulových
sloupů. Kostel má kazetový zlacený štukový strop
a nádhernou mozaikovou výzdobu. Nad sloupy je
možno spatřit medailóny s portréty všech
papežů. Krásné mozaiky jsou na vítězném
oblouku (440-61, později restaurované), stejně
jako v apsidě (zničenou mozaiku ze 13. století,
která zobrazuje trůnícího Krista, nahradili v 19.
století kopií). Nad hlavním oltářem se nachází
gotický svatostánek z roku 1285, pod nímž jsou v
mramorové rakvi ostatky sv. Pavla, vpravo svícen
(okolo 1180). V pravé boční lodi jsou umístěny
někdejší vstupní dveře z roku 1070, které byly při
požáru poškozeny a později zrestaurovány. Na
jižní straně sousedí s bazilikou křížová chodba
benediktinského kláštera. Vytvořili ji v letech
1204-1241 umělci z rodiny Vassalletti.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Hlavní brána
Svatá brána
Kvadriportikus
Gregoriánský portikus
Ciborium
Apsida
Kaple Nejsvětější svátosti
Kaple sv. Štěpána
Oltář Obrácení sv. Pavla
Oltář Panny Marie
Křestní kaple
Oratoř
Křížová chodba
Pinakotéka
Sakristie
Kaple sv. Řehoře
Kaple sv. Benedikta
Kaple sv. Vavřince
Zvonice

Po stopách apoštola Pavla
Narodil se v Tarsu a původně se jmenoval Saul.
Po otci byl římským občanem. Získal rabínské
vzdělání u farizea Gamaliela a stal se
pronásledovatelem křesťanů. Někdy v letech 3435 dochází na cestě do Damašku pod vlivem
zjevení Krista k jeho zázračnému obrácení. Proslul
velmi dobrodružnými misijními cestami, které
jsou vylíčeny ve Skutcích apoštolských. Po
dvouletém věznění v Jeruzalémě se odvolal až k
císaři do Říma, kde byl po dva roky držen v tzv.
čestném vězení (na svobodě pod dohledem).
Klement Římský se v roce 95 zmiňuje o tom, že
Pavel byl r. 67 (?) umučen. Jako římský občan byl
sťat mečem nedaleko baziliky S. Paolo fuori le
Mura na místě, kde se dnes nachází trapistické
opatství Tre Fontane.
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OSTIA ANTICA

OSTIA ANTICA
Ostia, kdysi Portus Romae, domovský přístav
pro římské válečné a obchodní lodě, nikdy neměla
nic z krásy a velikosti Říma. Ostijské veřejné a
soukromé budovy nedosahovaly nádhery
římských staveb. Od svého vzniku, k němuž
údajně došlo v 6. stol. př. Kr. za Anca Marcia, se
Ostia rychle rozvíjela až do 4.-5. stol. po Kr. Město
se příliš nerozrůstalo, nové budovy a ulice byly
stavěny na místě starých v prostoru ohraničeném
Sullou zřízenými hradbami, jinými slovy, císařské
město z 2. stol. po Kr. stálo vlastně na základech
republikánského města, později - v době pozdního
císařství - následovaly ještě další přestavby.
Se zánikem římské říše ustal i stavební rozvoj
Ostie. Ještě na počátku 6. stol. popisuje
Cassiodorus Ostii a Porto jako "dvě kvetoucí
města", zatímco v roce 537 Prokopios hovoří o
Ostii jako o "kdysi významném městě, které však
už dnes nemá hradby". Jisté je, že město se stalo
obětí řady útoků a plenění. V 7. stol. po Kr. byla

zničena i bazilika sv. Aurea. Aby pomohl přeživším
a zbídačelým zbytkům obyvatel, kteří ještě obývali
ruiny města nebo hledali útočiště na pobřeží,
nechal papež Řehoř IV. postavit pevnost
(Gregoriopoli), která měla chránit obyvatelstvo
před nájezdy pirátů a dobyvatelů.
Od této chvíle se město stalo levným
kamenolomem cenného stavebního materiálu. Po
staletí takto sloužila Ostia všem, kteří něco
potřebovali - sloupy, sochy, cihly, mramor. Tak
využili zřícenin Ostie obyvatelé Pisy, Orvieta i
Janova pro stavbu svých katedrál a dalších budov.
V ruinách byly zřízeny pece na pálení vápna,
jejichž zbytky lze ještě dnes vidět v Neptunových
lázních a v lázních Sedmi mudrců.
Pro stavbu vatikánské baziliky bylo odvezeno
neuvěřitelné množství materiálu. Ostijská
pevnost, jejíž stavba započala v roce 1483 na
příkaz kardinála Giuliana della Rovere a později
pokračovala za papeže Julia II., je postavena celá z
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cihel antické Ostie. Vápno, používané při stavbě,
bylo získáváno z vzácného ostijského mramoru.
Když v 18. stol. stoupal zájem o antické
památky, byla Ostia vyhledávána amatérskými
archeology, kteří zásobovali umělecké sbírky
poloviny Evropy. Teprve zákaz papeže Pia VII. z
roku 1801 omezil tyto divoké vykopávky. Byl
zahájen oficiální archeologický průzkum, jehož
cílem ovšem nebylo nic jiného, než vyhledávání
uměleckých děl pro papežské sbírky. Teprve v roce
1855 byl na příkaz papeže Pia IX. a pod vedením
Ercola Viscontiho zahájen výzkum některých
malých částí města. V roce 1909 Dante Vaglieri
začal s vědeckými vykopávkami, jejichž cílem bylo
obnovit to, co se ještě zachovalo.
Vykopávky pokračovaly do roku 1938, kdy byl
zahájen velký projekt, v jehož průběhu měly být
odkryty všechny dosud neodhalené části města.
Při práci na tomto projektu muselo být
odstraněno asi 600 000 m3 sutiny. Tak bylo možné
dostat se na úroveň terénu z 2. stol. po Kr.
Odkrytá plocha zahrnuje asi dvě třetiny antického
města, což odpovídá 340 000 m2. Ve městě lze
ještě dnes nalézt 19 lázní, 22 vil, 66
víceposchoďových domů, 162 domovních bloků,
18 mithraeí, 2 mlýny, 3 prádelny, divadlo, chrámy,
fóra, veřejné a soukromé budovy. Více než sto
obchodů svědčí o vitalitě drobného obchodu,

jemuž vděčilo město po staletí za svůj rozkvět.

Ostijské muzeum
Ostijské muzeum bylo zřízeno za papeže Pia IX.
v roce 1865 v budově, která pochází z 15. století a
sloužila původně jako skladiště soli. Obsahuje
pozoruhodnou sbírku archeologických nálezů,
které pocházejí z posledních velkých vykopávek.
Působivé jsou především skulptury, mezi nimiž
najdeme sochy nejvyšší kvality jako sochu císaře
Trajána, sochu Faustiny Maggiore, sousoší Mithry
zabíjejícího býka, sochu Persea s hlavou Medúzy
atd. Sbírka portrétů zobrazuje ostijské osobnosti,
členy císařské rodiny a antické filosofy.
Pozornost si zaslouží také menší mramorová
sousoší jako Amor a Psýché nebo Chlapec
vytahující si trn. Dále se zde nalézá sbírka
sarkofágů a vynikajících reliéfů, nástěnných maleb
a
mozaik
(např.
Žehnající
Kristus).
Nepřehlédnutelná je i malá sbírka bronzových
předmětů, příkladů antického užitého umění,
olejových lamp a sklenic. Kuriozitou je
mramorová deska, do níž jsou vyryty dva páry
chodidel. Jedná se o nález z chrámu Bellony,
bohyně války. Pravděpodobně jde o votivní dar
vojáka, který se vrátil bez zranění z válečného
tažení.

Kronika města Ostie
6. stol. př. Kr.
4. stol. př. Kr.
3. stol. př. Kr.
2.-1. stol. př. Kr.

87 př. Kr.
12 př. Kr.
42 po Kr. (cca)
60 po Kr.
98-117 po Kr.
120 po Kr. (cca)

312-337 po Kr.
4. stol. po Kr.
5. stol. po Kr.

podle pověsti bylo město založeno 4. římským králem Ancem Marciem
výstavba castra, pravoúhlé opevněné citadely z tufových kvádrů
výstavba první obytné čtvrti kolem citadely; v roce 267 dosazeni první kvestoři; zřízení
prvního chrámu
čilá stavební činnost (především skladiště potravin, obydlí pro obchodníky, řemeslníky a
přístavní dělníky); vznik přístavu; vznik výstavných vil s atriem a peristylem pro bohaté
obchodníky a rejdaře
za Sully postaveny městské hradby
postaveno divadlo
císař Claudius dává vystavět nový ostijský přístav, který je dokončen za Nerona v roce 54
v době Neronově zřízena sýpka Grandi Horrea; po požáru Říma dává Nero odvážet
vzniklou suť po Tibeře do Ostie a použít ji k vysušení bažin v okolí města
císař Traján rozšiřuje Claudiův přístav, staví ohromná skladiště a nechává vyhloubit
průplav spojující Tiber s Claudiovým přístavem
císař Hadrián začíná s přestavbou města podle velkolepého plánu, celé čtvrti jsou
strženy, aby uvolnily místo pro nové budovy (Capitolium, budovy sousedící s fórem,
thermy atd.); přestavba pokračuje po celé 2. století
císař Konstantin odnímá Ostii veškerá privilegia a propůjčuje je městu Porto
ve městě vznikají nádherné vily (Vila Amora a Psýché, Vila ryb, Sloupová vila atd.)
začíná úpadek Ostie
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Prohlídka areálu
1. Vstup
2. Nekropole Ostijské silnice (Via Ostiense)
Hned za vstupem k vykopávkám antické Ostie
(1) procházíme po starobylých dlažebních
kamenech Ostijské silnice (Via Ostiense), podél
níž se rozprostírá část pohřebiště (2). Zbytky
hrobů, které byly kdysi bohatě zdobeny, jsou
připomínkou rabování, které je postihlo v
minulých
stoletích
díky
neodborným
archeologům a hledačům pokladů. Přesto lze
ještě
dnes
rozpoznat
na
půdorysech
charakteristické rysy rodinných hrobek majetných
obyvatel Ostie. Odbočíme-li z Via Ostiense doleva,
kde probíhá souběžně další dlážděná cesta,
najdeme hroby ve formě kaple z pozdní doby
císařské a starší kolumbária s četnými výklenky
pro uložení uren s popelem zemřelých. Zbytky
mramorových a keramických sarkofágů dávají
spolu se zbytky náhrobních nápisů představu o
výbavě hrobů. Náhrobky sahají až k hradební zdi z
doby Sullovy (3), která jasně oddělovala
pohřebiště od vlastního města.
3. Římská brána (Porta Romana) a Sullovy
hradby
Na konci nekropole stojíme před zbytky
Římské brány (Porta Romana). Zde končí Via
Ostiense, která se za městskou branou mění v
ulici Decumanus Maximus. Podstavec po pravé
straně patřil soše některého z římských císařů.
Brána byla snad korunována dvěma sochami
okřídlené Minervy, z nichž jedna se nachází na tzv.
náměstí Vítězství (4). Po straně brány lze spatřit
zbytky Sullových hradeb z let 82-79 př. Kr. Za
branou se rozprostírá velké náměstí, na jehož levé
straně jsou ještě patrné pozůstatky vodní nádrže.
Náměstí sloužilo jako stanoviště povozníků, kteří
zprostředkovávali spojení mezi Římem a Ostií.
Svědčí o tom i krásná budova lázní - Terme dei
Cisiarii (6), před níž se nachází velké skladiště z
doby republikánské s pozoruhodným sloupovým
portálem.
6. Lázně povozníků (Terme dei Cisiarii)
Budova lázní pochází z doby přelomu 1. a 2.
stol. a byla postavena na základech bývalého
skladiště potravin. Patřila pravděpodobně cechu
povozníků, jak o tom svědčí nádherná mozaika
frigidaria, která zobrazuje typické činnosti cechu.
Předpokládá se, že povozníci zajišťovali nejen
veřejnou dopravu ve městě, ale i rychlé spojení s
Římem po Via Ostiense, přičemž používali jak
dvoukolé drožky (cisium), tak i čtyřkolé vozy
(carruca) pro přepravu zboží a nákladu.

Po pravé straně ulice Decumanus Maximus se
nachází obrovské skladiště potravin - horrea (7),
které pochází z doby císaře Antonina Pia. V
kamenné podlaze lze mřížemi spatřit olověné
trubky ostijského akvaduktu.
9. Neptunovy lázně (Terme di Nettuno)
Lázně se rozkládají na základech ještě starších
therm. Stavba započala za císaře Hadriána, poté
byla pro nedostatek finančních prostředků
pozastavena a byla dokončena až za Antonina Pia,
který poskytl obyvatelům Ostie potřebné finance.
Stavba skrývá nejkrásnější ostijskou mozaiku,
která zobrazuje Neptunův triumf. Obklopen
mořskými nestvůrami, Nereidami a Tritóny řídí
Neptun čtyřspřeží mořských koní. V sousedním
sále se nachází mozaika královny moře
Amphytrite. V témže sále (dnes zakryta) se
nacházela jedna z mnoha středověkých pecí, v
nichž se z mramoru získávalo vápno.
10. Požární zbrojnice (Caserma dei Vigili)
Dříve než dojdeme k požární zbrojnici, mineme
na stejnojmenné ulici cisternu. Poté uvidíme pod
úrovní ulice krásnou černobílou mozaikovou
podlahu budovy z doby Claudiovy, která musela
ustoupit stavbě Neptunových lázní.
Požární zbrojnice pochází z roku 132 po Kr.
Přímo před hlavním vchodem jsou patrné zbytky
mozaikové podlahy dvou malých vinných výčepů.
Interiér se skládal z nádvoří obklopeného
dvouposchoďovými arkádami, z nichž se vcházelo
do jednotlivých vnitřních prostor. Po levé straně
se nachází latrína, na jejíž stěně je výklenek
zasvěcený bohyni Fortuně. V roce 207 po Kr.
vzniklo na nádvoří augusteum, které sloužilo
císařskému kultu. V přízemí jsou ještě dnes patrné
podstavce, na nichž stály sochy císařů, např.
Septimia Severa, Caracally. Vestibul augustea byl
ozdoben černobílou mozaikou, zobrazující obětní
scénu.
11. Domovní blok (Insula dell’Ercole Bambino)
12. Domovní blok (Insula del soffitto dipinto)
13. Fortunatův hostinec (Caupona di Fortunato)
Podél Via della Cisterna se rozkládá velká
obytná budova, která pochází z doby Hadriánovy
a skládá se ze dvou bytových jednotek (insulae).
Lze předpokládat, že budova byla dvoupatrová.
Obě insulae dávají tušit blahobyt jejich obyvatel,
kteří patřili ke střední vrstvě obchodníků. V Insula
dell’Ercole Bambino (11) se zachovaly zbytky
střízlivých nástěnných maleb s geometrickými
vzory, jen zřídka s figurální výzdobou.
U východu z Via della Cisterna na Decumanus
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Maximus nalezneme hostinec - Caupona di
Fortunato (13).
14. Památník křesťanských mučedníků
Nedaleko divadla se nalézá památník
ostijských křesťanských mučedníků. Mezi
nejvýznamnější patřili Aurea, Ciriacus, Hippolytus,
Asterius a Prepedigna. Sarkofág s vyobrazením
Orfea prý obsahuje ostatky biskupa Ciriaka.
Jakkoli existuje jen málo dokumentů z 3. století,
lze z nich dovozovat, že ostijská křesťanská obec
byla početná a živá. Sv. Augustin poznamenává, že
"ostijský biskup má od nepaměti právo pomazat
vyvoleného na stolci Petrově".
15. Hortensiova sýpka (Horrea di Hortensius)
16. Artemidina sýpka (Horrea dell’Artemide)
17. Skladiště džbánů (Magazino del Dolii)
Jedná se o řadu skladišť potravin, z nichž
nejstarší je Horrea di Hortensius, které pochází z
1. stol. př. Kr. Horrea dell’Artemide se vyznačuje
řadou džbánů (dolii) zapuštěných do země, které
sloužily k uchovávání vína a oleje. Podle Liber
pontificalis se na Decumanus Maximus nedaleko
divadla nalézal jeden nebo více vítězných
oblouků, pod nimiž byli umučeni sv. Aurea a sv.
Ciriacus. Po těchto obloucích se však nezachovaly
žádné stopy.
18. Divadlo
Bylo postaveno v roce 12 př. Kr. za císaře
Augusta a v roce 196 po Kr. rozšířeno a obnoveno,
čímž byl počet míst zvětšen na 3500. V pozdní
době císařské došlo k další obnově, při níž byla
orchestra upravena i pro vodní představení.
Potřebná voda byla shromažďována ve velkých

cisternách.
19. Cechovní fórum (Foro delle Corporazioni)
Velký čtverhranný portikus se dvěma řadami
dórských sloupů byl postaven v době Claudiově.
Fórum s původně 50 (po přestavbě z r. 196 po Kr.
dokonce 64) obchody (stationes) představovalo
obchodní centrum Ostie. Dodnes zachované
mozaiky pocházejí ze druhé stavební fáze.
Mozaiky znázorňovaly obchodní aktivity té které
statio a byly tak vlastně reklamní tabulí. Ve středu
fóra stojí na vysokém pódiu chrám, zasvěcený
pravděpodobně bohyni Ceres.
20. Schola dell’Ara della Lupa
21. Apuleiuův dům (Domus di Apuleius)
Dům, který je pojmenován podle nápisu na
olověné tabulce Apuleius Marcellus byl postaven
pravděpodobně v 1. stol. po Kr. Skládá se ze
sloupového atria, které je obklopeno malými
místnůstkami s černobílou mozaikovou podlahou.
22. Čtyři republikánské chrámky (Quattro

Tempietti Repubblicani)
Skromné
pozůstatky
čtyř
malých
republikánských chrámků stojí na vysokém
společném pódiu.
23. Mithraeum sedmi sfér (Mitreo delle Sette
Sfere)
Jedno z nejzachovalejších ze 7 ostijských
mithraeí pochází z 3. stol. po Kr. Dvě pódia byla
vyhrazena vyznavačům kultu, chodba vedla k
oltáři s vyobrazením boha Mithry. Podlahy pódií a
chodby jsou vyzdobeny černobílou mozaikou. Na
mozaice nalezneme sedm k oltáři směřujících
půlkruhů, které symbolizují sedm nebeských sfér
a sedm stupňů k dosažení poznání. Číslo sedm se
v té či oné podobě objevuje ve všech ostijských
mithraeích. Na mozaikách pódií najdeme znamení
zvěrokruhu a další postavy. V ostijském muzeu je
vystavena velmi hodnotná skulptura Mithry.
24. Velká sýpka (Grandi Horrea)
Mohutná sýpka byla postavena v 1. stol. po Kr.
mezi chrámem Claudiovým a Neronovým.
25. Kolegiální chrám (Tempio Collegiale)
Jeden z mnoha chrámů zřízených obchodními
sdruženími byl přístupný pouze jeho členům
(sodales).
26. Sídlo augustálů (Sede degli Augustali)
Budova byla v 2. stol. po Kr. přestavěna ze
starší stavby z doby republikánské. Sloužila jako
sídlo augustálů, kněžského kolegia, které
pečovalo o kult Larů nebo genia Augustova.
Vchod z Decumanus Maximus ústí do arkádami
obklopeného nádvoří se studnou. Ve velkém sále
s apsidou byly v průběhu archeologických
vykopávek objeveny sochy císařů, mezi nimi i
socha, která zobrazuje císaře Maxentia jako
pontifika maxima.
27. Prádelna (Fullonica)
Antická prádelna a barvírna.
28. Chrám Dobré bohyně (Tempio della Bona
Dea)
Na konci Via degli Augustali lze nalézt objekt
ležící pod úrovní ulice. Pochází z 1. stol. př. Kr. a
skrývá Chrám dobré bohyně (Vesty). Byla uctívána
ženami jako ochránkyně plodnosti a dobré úrody.
29. Mithraeum nejšťastnějšího (Mitreo di
Felicissimo)
Malé mithraeum leží vpravo od Chrámu dobré
bohyně a zachoval se z něj zlomek mozaiky na
podlaze chodby.
30. Mithraeum hadů (Mitreo dei Serpenti)
31. Dům Slunce (Caseggiato del Sole)
32. Lázně (Terme)
33. Domovní blok (Insula dell’invidioso)
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Jdeme-li po Via della Fortuna Annonaria,
narazíme po pravé straně na uličku Via del
Caseggiato del Sole. Zde nalezneme mj. dva
obytné bloky z doby Antonina Pia a Mithraeum
hadů.
34. Dům Fortuny (Domus della Fortuna
Annonaria)
35. Domus del Protiro
36. Mlýny (Molini)
37. Dům Medúzy (Domus della Medusa)
Pokračujeme-li dále po Via della Fortuna
Annonaria a pak po Semita dei Cippi, můžeme si
prohlédnout několik pěkných domů. Domus della
Fortuna Annonaria má sloupový peristyl a hezký
pokoj s černobílou mozaikou na podlaze, na níž
najdeme kapitolskou vlčici. Vydáme-li se směrem
k Porta Laurentina, narazíme vlevo na Domus del
Protiro s barevnou mozaikou. Pozoruhodné je i
malé nymphaeum, k němuž sejdeme po několika
schodech z pravé strany portiku. Vyjdeme-li z
Domus del Protiro, najdeme po pravé straně ulice
antický mlýn. O něco dále se nachází Domus della
Medusa.
38. Laurentinská brána (Porta Laurentiana)
39. Chrám Bellony (Tempio della Bellona)
40. Schola degli Hastiferi
41. Chrám Velké matky (Tempio della Magna
Mater)
42. Mithraeum zvířat (Mitreo degli Animali)
Brána Porta Laurentina ústila na cestu vedoucí
do města Laurentum. Zachovaly se zbytky obou
věží z tufových kvádrů a část opevnění z doby
Sullovy. Asi sto metrů za branou se nachází
rozsáhlé pohřebiště (necropoli dei Claudi). Vnitřní
stranu opevnění tvoří Termy majáku (Terme del
Faro) a trojúhelníkové prostranství (Campo della
Magna Mater), kde se nalézá Chrám Velké matky.
Chrám bohyně války Bellony leží bezprostředně za
starou branou. Před ním se nachází Schola degli
Hastiferi, náboženské společenství, jehož členové
pečovali o kult bohyně. Nedaleko je další z
ostijských mithraeí - Mithraeum zvířat.
43. Lázně majáku (Terme del Faro)
Termy majáku pocházejí z doby Trajánovy.
Hned u vchodu narazíme na tabernu (obchod) s
krásnou barevnou mozaikou. O několik metrů
dále po levé straně je frigidarium s mozaikou,
která představuje ostijský maják. Místnost, která
byla zakryta při restaurátorských pracích
střechou, skrývá mramorem obložený bazén a
freskovou výzdobu.
44. Caseggiato dell’Ercole Bambino
45. Prádelna (Fullonica)

46. Hostinec U páva (Caupona del Pavone)
V přízemí je hned u vchodu malá latrína, za ní
vpravo se nalézá místnost s výčepem vyzdobená
freskami. Malé dveře vedou do další místnosti
vymalované postavami Múz. V patře se nacházely
hostinské pokoje.
47. Dům ryb (Domus dei Pesci)
48. Dům sloupů (Domus delle Colonne)
49. Nymphaeum Erótů (Ninfeo degli Eroti)
V ulici Via della Caupona del Pavone najdeme
dva domy z 3. stol. po Kr.: Dům ryb (Domus dei
Pesci) a Dům sloupů (Domus delle Colonne). V
Domě ryb je pozoruhodné triclinium (jídelna) s
mozaikovou podlahou. Z peristylu se dostaneme
do místnosti s mramorovou podlahou zdobenou
intarziemi (opus sectile). Vchod do domu je
vyzdoben mozaikou, v jejímž středu je vyobrazen
kalich a ryba, z čehož lze usuzovat, že dům patřil
bohaté křesťanské rodině. Dům sloupů (Domus
delle Colonne) je vybaven pestrou mozaikovou
podlahou, charakteristickou pro období pozdního
císařství. O něco dále na Cardo Maximus se
nachází nymphaeum (Ninfeo degli Eroti).
50. Lázně fóra (Terme del Foro)
Největší termy ve městě leží ve východní části
fóra. Pocházejí z 2. stol. po Kr. a v pozdní době
císařské byly několikrát restaurovány. Celý areál
byl obklopen palaestrou se sloupovými halami a
mozaikovou podlahou. Nacházelo se zde
laconicum (parní lázeň) a calidarium (horká lázeň)
s ohromnými okny. Podzemní chodba umožňovala
zaměstnancům lázní regulovat topení. V
severovýchodní části budovy lze ještě dnes spatřit
základy čtyř velkých kotlů, které sloužily k ohřevu
vody a výrobě páry. Frigidarium (studená lázeň)
leželo v prostorném, bohatě zdobeném sále, z
nějž zbyly jen velmi skromné pozůstatky.
51. Veřejné záchodky (Forica)
52. Caseggiato dei Triclini
Ačkoli se forica nacházejí uprostřed obytného
bloku, jedná se přesto o veřejně přístupné
toalety.
53. Kapitol (Capitolinum)
54. Chrám Romy a Augusta (Tempio di Roma e
Augusto)
Aby bylo možno zřídit fórum, bylo třeba
strhnout větší část starého hradu (castrum).
Fórum bylo zřízeno v letech 20 - 25 po Kr., v téže
době byla postavena bazilika a kurie, sídlo
ostijského senátu. Teprve okolo roku 125 po Kr.
nechal Hadrián zbourat malý chrámek a na jeho
místě postavit mohutný Kapitol, chrám zasvěcený
kapitolské trojici, Jovovi, Junoně a Minervě,
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obklopený po obou stranách velkými sloupovými
halami. Ze staršího chrámu Romy a Augusta se
zachovaly jen základy pódia.
55. Hostinec (Thermopolium)
Krásný domovní blok se táhne po levé straně
Via della Casa di Diana.
O něco dále vidíme balkón nad vchodem do
thermopolia, antického hostince z roku 125 po
Kr., který byl později několikrát přestavován. V
baru byla podávána teplá i studená jídla, čerstvé
víno ze sklepa, horké víno s medem. Místnost
vpravo obsahuje pec a do země zapuštěný džbán,
který sloužil k uchovávání oleje.
56. Pevnost (Castrum)
Pevnost, která vznikla v 4. stol. př. Kr., má
pravoúhlý půdorys o rozměrech 194 x 126 metrů.
Čtyři brány se otevírají přesně ve středu čtyř
stran. Dvě hlavní ulice (Decumanus Maximus a
Cardo Maximus) se křižovaly ve středu a dělily tak
vnitřní prostor na čtyři stejné části.
57. Caseggiato del Molino
58. Silvánova svatyně (Sacello del Silvano)
59. Dianin dům (Casa di Diana)
60. Mithraeum Lucretia Menandra (Mitreo di
Lucrezio Menandro)
Pozouhodný je dům zvaný Casa di Diana
(Dianin dům). Původně tří- nebo čtyřpatrová
budova z let 130-140 po Kr. dosahovala výšky 18
metrů, což odpovídalo maximální výšce povolené
Trajánem pro soukromé obytné budovy. Je to
typická insula, která se skládala z více bytů
(cenacula). V přízemí se nacházely krámky a
obydlí nejnižších sociálních vrstev, patro patřilo
pohodlným bytům střední třídy. V zadní části
domu se nalézá malé mithraeum, z něhož se
zachovala dvě pódia a oltář. Vpravo od Casa di
Diana leží nájemní dům "Mlýn", kde se dosud
zachovaly mlýnské kameny a mlýny na olej. Mezi
oběma domovními bloky se nachází malá svatyně
(del Silvano) se zbytky nástěnných maleb. Na
severozápadní straně obou budov je dům, jehož
interiér skrývá mithraeum (Mitreo di Lucrezio
Menandro).
61. Domovní blok (Insula di Giove e Ganimede)
62. Domovní blok (Insula di Bacco Fanciullo)
63. Domovní blok (Insula dei dipinti)
64. Dům džbánů (Casa dei Dolii)
Skupina
velmi
rozmanitých
tříaž
čtyřpatrových nájemních domů pochází z let 128138 po Kr.
65. Cardo Massimo
66. Caseggiato dei Misuratori del Grano
67. Via Tecta

68. Malá tržnice (Piccolo Mercato)
Budovy na Cardo Massimo byly v době
Hadriánově r. 120 po Kr. přestavěny a rozšířeny.
Po obou stranách široké ulice se táhly dlouhé
arkády s obchody, zatímco v patře se nacházely
obytné prostory. Vlevo probíhá paralelně malá
ulička Via Tecta, kde byly nalezeny pamětní a
votivní desky, které nás informují o životě
starověkých obyvatel Ostie. Na konci Via tecta se
nachází sloupový dvůr, který patřil k velkému,
dobře zachovanému skladišti Piccolo Mercato.
69. Kurie (Curia)
70. Caseggiato del Larario
Kurie, sídlo ostijského senátu, tvořila spolu s
bazilikou veřejnou budovu, centrum politického a
soudního života. Bohužel se z něj skoro nic
nezachovalo. Domovní blok Caseggiato del
Larario pochází z roku 125 po Kr.
71. Dům kruhového chrámu (Domus del Tempio
Rotondo)
72. Basilica
73. Kruhový chrám (Tempio Rotondo)
74. Kolegiální chrám (Tempio Collegiale)
Elegantní dům (71) zahrnuje několik místností
se zbytky mozaikových podlah. Sloupový peristyl
je ozdoben kašnou. Z baziliky (72) se zachovaly
skromné pozůstatky. Budova byla obložena
mramorem, který byl ve středověku stržen a
použit k výrobě vápna. Vedle baziliky se nalézá
kruhový chrám (tempio rotondo) s kupolí z 3. stol.
po Kr.
75. Jupiterův dům (Domus di Giove Fulminatore)
Vila z let 65-78 po Kr. se vyznačuje jistou
kuriozitou. Značka, která je vyražena na jejich
cihlách, patřila L. Iuliovi Lesbiovi, který dodával
cihly i do Pompejí a ke stavbě římského Kolosea.
76. Lázně (Terme)
77. Domovní blok (Insula)
78. Masný trh (Macellum)
79. Krámky prodavačů ryb (Tabernae dei
Pescivendoli)
Masný trh (macellum) byl vydlážděný
mramorem, s odtokovým kanálkem a s krásnou
kašnou uprostřed. Tržiště je spojeno s dvěma
krámky
prodavačů
ryb
(Tabernae
dei
Pescivendoli).
80. Domovní blok (Insula del Dionisio)
81. Domovní blok (Insula dell’Aquila)
82. Mithraeum sedmi bran (Mitreo delle Sette
Porte)
83. Lázně šesti sloupů (Terme delle Sei Colonne)
Na Decumanus Maximus procházíme kolem
dvou nájemních domů (insulae), Dionýsiova a
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Orlího domu (Insula dell’Aquila), které pocházejí z
doby Hadriánovy a byly restaurovány v polovině
3. stol. po Kr. Zachovalo se zde i Mithraeum sedmi
bran (Mitreo delle Sette Porte), vyzdobené
freskou, které zobrazuje krásnou zahradu. Oba
domy sousedí s Termami šesti sloupů (Terme delle
Sei Colonne), z nichž se zachovalo frigidarium a
bazény calidaria.
84. Trajánova škola (Schola del Traiano)
Krásná půlkruhová exedra s mramorovou
podlahou, původně vyzdobená sloupy a sochami,
tvořila vstup k sídlu jedné z obchodních
společností. Byla zřízena na místě staršího domu s
atriem a peristylem. Budova má sloupový dvůr, v
zadní části se nachází světlé triclinium (jídelna) s
černobílou mozaikou. Byla zde nalezena socha
císaře Trajána (dnes v muzeu).
85. Angiportico delle Tabernae
86. Portico della Fontata a Lucerna
Dlouhá budova, která se táhne na Decumanus
Maximus až skoro k Porta Marina, je nazvána
podle zdobné mramorové studny.
87. Hostinec Alexandra Helixe (Caupona di
Alexander Helix)
88. Mořská brána (Porta Marina)
Porta Marina (Mořská brána) se nacházela asi
100 metrů od tehdejšího pobřeží. Z jedné z obou
věží, které stály po stranách brány, byl ve 2. pol. 2.
stol. po Kr. přestavěn hostinec, který je nazván
jménem Alexandra Helixe podle nápisu na
mozaikové podlaze. Mozaika zobrazuje i Venuši s
Amorem, dva bojovníky a dva tanečníky.
89. Náhrobek (Monumento Sepolcrale)
90. Svatyně Dobré bohyně (Santuario della Bona
Dea)
91. Domus Fulminata
92. Náhrobek Cartilia Poplicola (Tomba di
Cartilio Poplicola)
Za
přímořskou
branou
leží
soubor
nejrůznějších staveb. Tento prostor vně hradeb
sloužil jako pohřebiště, jak o tom svědčí
zachované náhrobky (89, 92). Kromě hrobek zde
najdeme i dva krásné domy (91, 95) a chrám
zasvěcený Dobré bohyni (90).
93. Lázně (Terme della Marciana)
Termy se rozkládaly podél Via Severiana asi 10
metrů od pobřeží. Pocházejí z konce 2. stol. po Kr.
Velký sál frigidaria dosahoval délky 14 metrů.
Sousední menší místnost, která sloužila zřejmě
jako apodyterium (šatna), skrývá černobílou
mozaiku představující atlety.
94. Synagoga
Synagoga stála mezi Via Severiana a tehdejším

pobřežím. Vznikla v 1. stol po Kr. a do 4. stol. byla
neustále přestavována. Ještě dnes zde nalezneme
zbytky mozaikové podlahy. Ve velkém sále je
apsida, v níž byla uchovávána tóra. Sousední
místnost se stolem a pecí zřejmě sloužila k
přípravě nekvašeného chleba.
95. Domus
96. Dům nymphaea (Domus del Ninfeo)
97. Dům Dioskurů (Domus dei Dioscuri)
Vedle Domu Dioskurů se vypíná krásné
trojdílné okno Domu nymfea ze 4. stol. po Kr.
Nachází se zde nymfeum, v jehož nikách stály ve
starověku sochy, které se bohužel nezachovaly.
98. Domovní blok (Insula del Graffito)
99. Domovní blok (Insula delle pareti gialle)
100. Domovní blok (Insula delle Muse)
101. Domovní blok (Insula delle Volte Dipinte)
102. Domy se zahradami (Case giardino)
Obytný komplex pochází z doby Hadriánovy
(125 po Kr.) a dokládá změnu požadavků na
kvalitu bydlení majetných obyvatel Ostie. Stalo se
příliš nákladným vlastnit domus s atriem a
peristylem, obehnaný zdí, která jej oddělovala od
okolního světa. V Ostii vznikly tyto luxusní
nájemní domy (insulae) s velkými okny, která
vedla do společné zahrady. V Domě malovaných
stropů (Insula delle Volte Dipinte) můžeme
vystoupit po schodišti do patra, kde se dochovala
místnost se stolem a pecí, která sloužila jako
kuchyně.
103. Lázně (Terme Marittime)
Termy
z doby
Hadriánovy
obsahují
pozoruhodné černobílé mozaiky, které představují
mořská božstva.
104. Dům Martův (Domus di Marte)
105. Chrám lodních kovářů (Tempio dei Fabbri
Navali)
Chrám z 3. stol. po Kr. patřil cechu lodních
kovářů.
106. Křesťanská bazilika (Basilica christiana)
Budova vznikla zřejmě přestavbou sousedních
lázní
z
pozdní
doby
císařské,
méně
pravděpodobná je domněnka některých badatelů,
že se jedná o konstantinovskou baziliku
zasvěcenou sv. Petru, sv. Pavlu a sv. Janu Křtiteli.
107. Dům mozaiek (Casa del Mosaico del Porto)
108. Dům Searpidův (Casa del Serapide)
Z domu Serapidova z r. 120 po Kr. se zachovaly
arkády vnitřního dvora. Schodiště na levé straně
portiku vede do patra, odkud se z dnešní terasy
otevírá nádherný pohled na celé město a
nedalekou Tiberu.
109. Lázně sedmi mudrců (Terme dei Sette

Stránka | 39

Sapienti)
Termy sedmi mudrců se rozkládají hned za
Serapidovým domem. Na levé straně se nachází
velký kruhový sál, který byl kdysi zakryt kupolí.
Velká černobílá mozaika na podlaze zobrazuje
lovecké scény. Ve vestibulu lze rozpoznat fresky
znázorňující sedm mudrců a jejich velmi upřímné
rady ohledně dobrého trávení.
110. Dům vozatajů (Casa degli Aurighi)
Domovní blok je nazván podle fresky v
přízemí, která zobrazuje dva vozataje. Jde o
nejzachovalejší část městské zástavby.
111. Svatyně tří lodí (Sacello delle Tre Navate)
Svatyně
byla
pravděpodobně
malým
mithraeem.
112. Anniův dům (Casa di Annio)
V budově z r. 128 se zachovalo několik fresek.
113. Lázně (Terme della Trinacria)
114. Dům Serapidův (Caseggiato del Serapide),
Dům Baccha a Ariadny (Caseggiato di Bacco e
Arianna)
Úzká ulička ústí k pozoruhodnému komplexu,
který sestává z lázní a domovního bloku z doby
Hadriánovy. V Domě Baccha a Ariadny se
zachovaly jedny z nejvýznamnějších ostijských
mozaiek. Černobílá mozaika v tricliniu zobrazuje
boj Eróta s Panem.
115. Mithraeum císařského paláce (Mitreo del
Palazzo Imperiale)
116. Lázně císařského paláce (Terme del Palazzo
Imperiale)
Nedaleko dosud neodkrytého císařského
paláce se nachází architektonický soubor, který se
skládá z budovy lázní a mithraea.
117. Trajánova tržnice (Mercati Traianesi)
118. Sýpka (Horrea dei Mensores)
119. Aula dei Mensores
Velké obilní skladiště, z nichž jedno (Horrea dei
Mensores) bylo sídlem společnosti (Corpus
Mensorum Frumentariorum Ostiensum), jejímž
úkolem bylo kontrolovat váhu a kvalitu obilí, jak o

tom svědčí i zachovaná mozaika.
120. Mithrovy lázně (Terme del Mitra)
Mithrovy termy vznikly r. 125 po Kr. a kolem r.
200 byly přestavěny. Pozoruhodné je zvláště
podzemí se spletí chodeb.
121. Posvátný okrsek republikánských chrámů
(Area Sacra dei Tempi Repubblicani)
Zahrnuje velký chrám Herkula Invicta
(neporaženého) a dva menší chrámy zasvěcené
neznámým božstvům.
122. Dům Amora a Psýché (Domus di Amore e
Psiche)
Jeden z mnoha domů, které zde vznikly na
konci 4. stol. po Kr. a vyznačují se především
bohatstvím svého vybavení. Pozorohodné je
sloupové nymfeum. Některé z menších místností
jsou obloženy barevným mramorem, v jedné z
nich je kopie sousoší Amora a Psýché. Velká
jídelna je vybavena podlahou bohatě vykládanou
mramorem (opus sectile).
123. Buticosovy lázně (Terme di Buticosus)
Lázně, které vznikly r. 112 po Kr., nesou stopy
bohaté freskové výzdoby. Jejich název je odvozen
od jména lázeňského (Buticosus), které najdeme
na mozaikové podlaze. Poměrně dobře je
zachovaná místnost calidaria.
124. Epagathiova a Epafroditiova sýpka (Horrea
Epagathiana ed Epafroditiana)
Tato mohutná budova z 2. stol. po Kr. se
sloupovým nádvořím byla svými vlastníky,
Epagathiem a Epafroditiem, používána jako
skladiště. Pravoúhlý dvůr se vyznačuje mozaikou s
vyobrazením svastiky, která v době antiky platila
jako magické znamení k odvrácení neštěstí. Dobře
zachované vnitřní prostory s originální křížovou
klenbou se dnes využívají k uskladnění
archeologických nálezů.
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Římské lázně - schéma

apodyterium
šatna
calidarium
teplá lázeň
frigidarium
studená lázeň
tepidarium
mírně vytopená síň s
vlažnou lázní
laconicum
parní potní lázeň
hypocaustum
podlahové vytápění lázní
spalinami z odděleného
topeniště
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Domus - schéma

Insula (činžovní dům)
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Santa Maria Maggiore
Nedaleko od hlavního
římského nádraží - Stazione
Termini,
na
historickém
římském pahorku Eskvilinu
stojí patriarchální bazilika P.
Marie Větší (Sněžné) - Santa
Maria Maggiore. Je to největší
mariánský chrám v Římě. Pro
nás je bazilika památná tím, že
v ní papež Hadrián II. roku 868
schválil slovanskou liturgii
položením
slovanských
bohoslužebných knih na hlavní
oltář za přítomnosti sv. Cyrila a
Metoděje.
Podle pověsti byl chrám
založen papežem Liberiem
roku 352. Pověst vypráví, že v
noci ze dne 4. na 5. srpna 352
měl římský patricij Jan i papež
Liberius sen, ve kterém jim P.
Maria
uložila,
aby
se
následujícího dne vypravili na
Eskvilin. Tam, kde najdou
čerstvě napadaný sníh, mají
postavit kostel. Když patricij
Jan a papež Liberius skutečně
našli na pahorku čerstvě
napadaný sníh, nechali tam
vybudovat chrám. Ten byl za
papeže Sixta III. (432-440)
zbořen a na jeho místě vystaven nový. Za pontifikátu
papeže Mikuláše IV. (12881292) byla postavena nová
apsida. Roku 1377 vztyčena
zvonice (kampanila) vysoká 75
m, roku 1586 zřízena kaple
Sixtina a roku 1611 kaple Paolina. V 16. stol. bylo
vystavěno volné schodiště k náměstí Piazza
dell'Esquilino, včetně průčelí a v letech 1743 až
1750 hlavní průčelí. Sloup na náměstí S. Maria
Maggiore pochází z Konstantinovy (Maxentiovy)
baziliky na římském fóru. Na vrcholku se nachází
socha Panny Marie.
Hlavní vstup do baziliky je z náměstí S. Maria
Maggiore. V přízemí je 5 hlavních vchodů do atria.
Z něj se vchází čtyřmi portály do kostela, páté
dveře vlevo jsou zevnitř zazděné. Je to Svatá brána
otevřená pouze v Milostivém létě. V pravé části
atria je socha krále Filipa IV. Španělského.
Chrám je třílodní bazilika dlouhá 86,54 m, 40

jónských sloupů odděluje jednotlivé lodi interiéru
a nese rovný architráv. Kazetový strop od Giuliana
da Sangallo (1473-1516) je pozlacen prvním
zlatem dovezeným z Ameriky Kolumbem, které
věnoval na výzdobu borgiovský papež Alexander
VI. Podlaha je vynikající práce rodiny Kosmatů z
přelomu 12. a 13. stol.
Nad papežským oltářem je sloupový
baldachýn. Mozaikovou výzdobu apsidy provedl v
letech 1292 až 1295 Jacopo Torriti. Hlavním
námětem díla je korunovace Panny Marie
Kristem.
V kryptě pod papežským oltářem jsou
uchovávány relikvie jesliček z Betléma. Před
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tímto spodním oltářem se nalézá klečící mramorová socha papeže Pia IX. z roku 1880.
Hned za vstupem do střední lodi jsou náhrobky dvou papežů; vlevo Mikuláše IV. (12881292), vpravo Klementa IX. (1667-1669). Vpravo
je baptisterium a sakristie od z počátku 17. stol.
Vpravo naproti hlavnímu oltáři se nachází kaple
Sixtina vystavěná na popud papeže Sixta V. v
letech 1585 až 1590 architektem Domenicem
Fontanou. Má půdorys rovnoramenného řeckého
kříže. V kapli jsou náhrobky papežů Sixta V. a Pia
V. (1566-1572). Naproti Sixtinské kapli je kaple
Paolina. Byla postavena na popud papeže Pavla V.
(1605-1621) v roce l611. Nad oltářem je uložen
zázračný obraz Matky Boží zvaný Salus Populi
Romani, Spása římského lidu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. Apsida Mikoláše IV. (1288-1294)

Sakristie
Baptisterium
Kaple sv. Michala a sv. Petra v řetězech
Kaple ostatků
Sakristie
Capella Sistina (Kaple Nejsvětější svátosti)
Capella Cesi
Capella Sforza
Capella Borghese (Paolina)

Bazilika sv. Praxedy
Legenda praví, že sv. Praxeda u sebe v době
pronásledování ukryla mnoho křesťanů, úkryt
však byl prozrazen a všichni byli popraveni.
Praxeda v noci těla třiadvaceti mučedníků
pohřbila v Priscilliných katakombách. Sama
zahynula mučednickou smrtí o několik dní
později.
Bazilika sv. Praxedy byla jedním z prvních
kostelů postavených v Římě po ediktu milánském.
Papež Paschal I. (817-824) sem dal přenést 2 300
křesťanských mučedníků ze hřbitovů za hradbami,
hroby bylo třeba ochránit před drancováním
Langobardů.
Hlavní loď je dvakrát širší než vedlejší lodi,
oddělené původně řadami dvanácti korintských
sloupů. Za vítězným obloukem navazuje příčná
loď, ke které přiléhá půlkruhová apsida. Zhruba v
polovině pravé boční lodi byla postavena kaple
zasvěcená sv. Zenonovi.
Vnitřní prostor baziliky prošel během staletí
řadou přestaveb a úprav. Presbytáři vévodí
baldachýn a za ním barokní obraz sv. Praxedy
sbírající ostatky mučedníků od Domenica Maria
Muratoriho. Pozornost návštěvníků přitahuje
mozaiková výzdoba z počátku 9. století. Kristus se
objevuje v oblacích v doprovodu sv. Petra a Pavla,

kteří mu představují mučednice Praxedu a
Pudentianu. Po stranách scénu doprovází papež
Paschal I. s modelem kostela v ruce a s
čtvercovým nimbem, který patří osobám žijícím v
době realizace. Nad Vítězným obloukem je
znázorněn Nebeský Jeruzalém. V jeho hradbách
našli útočiště apoštolové, vedeni na jedné straně
Marií a sv. Janem Křtitelem a na druhé straně
Matkou Církví. Shromažďují se před Kristem,
stojícím o něco výš nad nimi v doprovodu andělů.
Průvod uzavírají Mojžíš a Eliáš.
Vedle mozaik je nejvýraznější součástí výzdoby
malířský cyklus z konce 16. století (1594-1596).
Výběr scén odkazuje k relikvii uchovávané v
bazilice. Sloup z Jeruzaléma, u kterého měl být
bičován Kristus, přivezl v roce 1223 kardinál
Giovanni Colonna, který byl legátem v Sýrii v době
V. křížové výpravy. Dodnes je k vidění v bočním
prostoru kaple sv. Zenona. Tu postavil papež
Paschal I. jako pohřební kapli pro svou matku
Teodoru.
Přilehlý klášter řeckých mnichů hostil na konci
9. stol. sv. Cyrila a Metoděje. Přišli tehdy do Říma
žádat o schválení slovanské liturgie, a tak se také
stalo v roce 868. Papež Hadrián II. položil
bohoslužebné texty na hlavní oltář nedaleké
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baziliky Santa Maria Maggiore. Při stěně levé

boční lodi najdeme kopii náhrobku pražského
arcibiskupa Jana z Jenštejna, který zemřel roku
1400 právě v klášteře u sv. Praxedy.

1. Průčelí
2. Disk označující místo, kam sv. Praxeda
ukryla ostatky mučedníků
3. Krypta
4. Mozaiky z 9. století v apsidě a na
triumfálním oblouku
5. Mramorové lože sv. Praxedy
6. Kaple Sv. Zenona s mozaikovou výzdobou z
9. století a sloupem, u něhož byl bičován
Kristus
A. Kampanila
B. Hlavní vchod
C. Hrob kardinála Coetivyho (14041474)
D. Hrob G. B. Santoniho, rané dílo
Berniniho
E. Mramorová deska označující místo,
kam Paschal I. umístil ostatky
křesťanských mučedníků
F. Kaple sv. Karla Boromejského
G. Východní vchod

S. Pietro in Vincoli
Kostel byl postaven na přání císařovny
Eudoxiány, manželky císaře Valentiniána III: (425455). Císařovna uložila do chrámu řetězy, kterými
byl podle pověsti spoután sv. Petr v
jeruzalémském žaláři.
Třílodní bazilika je členěna 20 antickými sloupy
s dorskými hlavicemi, které jsou v Římě unikátní.
Vlevo od vchodu je v mohutném pilíři náhrobek
bratrů Pollaiuolových, slavných mědirytců a
sochařů z Florencie. V levém rohu baziliky je hrob
význačného německého humanisty kardinála
Mikuláše Krebse, zvaného Cusanus. Účastnil se
koncilu v Basileji a vyjednával s husity. Na oltáři je
byzantský mozaikový obraz sv. Šebestiána. Pod
hlavním oltářem s antickým baldachýnem jsou ve

výklenku ve skleněné urně řetězy sv. Petra.
Nejobdivovanější v kostele je socha Mojžíše
od Michelangela. Papež Julius II. della Rovere si
roku 1505 vyžádal od Michelangela zhotovení
náhrobku, který měl být umístěn ve svatopetrské
bazilice. Náhrobek ve tvaru pyramidy měl být
podle Michelangelova projektu vyzdoben 40
sochami patriarchů, proroků a apoštolů. Na
vrcholu měli andělé držet rakev s papežovým
tělem. Takový návrh si vyžadoval celkovou
přestavbu baziliky sv. Petra. Přestavbou byl ale
místo něho pověřen Bramante a Michelangelo
opustil Řím. Z projektu náhrobku uskutečnil pouze
zlomek, sochu Mojžíše.
Mojžíš sestupuje z hory Sinaj s deskami
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Desatera pod paží a vidí, že jeho lid tanči kolem
sochy zlatého telete. Jeho nadšená tvář se mění,
výraz nabývá bolestných rysů. Vědomí, že lid se
opět oddal modloslužbě, naplňuje Mojžíše
zlobou. Na hrdé vztyčené hlavě á Mojžíš dva rohy.
Ty mu Michelangelo vytesal zřejmě na podkladě
špatného latinského překladu hebrejského Písma,
který pořídil sv. Jeroným na přelomu 4. a 5. stol.
Překlad uvádí, že po rozhovoru s Bohem byla
Mojžíšova tvář rohatá, místo správného zářící.
(Bxodus 34, 29.) Jiný výklad vychází z domněnky,
že rohy značí na hlavách pohanských božstev sílu,
moc a dokonalost.
Po stranách Mojžíše je socha Ráchel,
symbolizující rozjímavý život, a Lea, symbol života
činného. Ležící socha papeže není dílem
Michelangela. Dvě Michelangelovy sochy otroků z
náhrobku jsou nyní v pařížském Louvru. Sochu
Mojžíše vytesal Michelangelo v letech 1514 až
1516, Ráchel a Leu v letech 1542 až 1545, těsně
před převzetím stavebního vedení nové baziliky
sv. Petra (v srpnu 1546).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Památník P.M. Vecchiarelliho
Mozaika sv. Šebestiána
Památník C. Aldobrandiniho
Snímání s kříže od Pomarancia
Náhrobek Mikuláše Kusánského
Náhrobek Antonia a Piera Pollaiulových
Vchod do sakristie (suvenýry)
Sakristie s Domenichinovou freskou
Křížová chodba

Renesanční průčelí
Portikus
Vchod k vykopávkám
Mramorový portál
Hlavní loď
Boční lodi
Příčná loď
Apsida
Boční apsidy
Pozůstatky starého vchodu
Freska Zázrak s řetězy
Sv. Augustin od Guercina
Náhrobek kardinála Margottiho od Domenichina
Kopie Osvobození sv. Petra
Náhrobek kardinála Agucchia od Domenichina
Náhrobek papeže Julia II. od Michelangela
Sv. Markéta od Guercina
Confessio
Oltář
Hrobka Dona Giulia Goria

Piazza S. Giovanni in Laterano
Uprostřed náměstí se tyčí do výše 31 m
největší a nejstarší římský obelisk, dovezený z
Egypta. Pochází z doby vlády faraóna Thutmese
III. (1457-1428 př. Kr.). Roku 357 př. Kr. byl
převezen do Říma a vztyčen v Cirku Maximu. V
jeho
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Piazza S. Giovanni in Laterano
Uprostřed náměstí se tyčí do výše 31 m
největší a nejstarší římský obelisk, dovezený z
Egypta. Pochází z doby vlády faraóna Thutmose
III. (1457-1428 př. Kr.). Roku 357 př. Kr. byl
převezen do Říma a vztyčen v Cirku Maximu. V
jeho ruinách byl roku 1587 opět nalezen. Papež
Sixtus V. jej nechal roku 1588 vztyčit na
Lateránském náměstí. Na náměstí stojí Palazzo
del Laterano, nyní generální vikariát Říma; bazilika
S. Giovanni in Laterano a baptistérium, nazývané
S. Giovanni in Fonte. Tyto stavby jsou na bývalých
pozemcích římské patricijské rodiny Lateranů,
která zde měla v 1. stol. svůj palác. Císař Nero
obvinil patricije z účasti na přípravě spiknutí a tak
získal veškerý jejich majetek. Větší část Lateránu
věnoval císař Konstantin papeži Miltiadovi (311314) s požadavkem, aby tam vystavěl velký kostel.
Palác sloužil až do avignonského údobí papežství
(1305-1377), v roce 1308 byl zničen požárem.
Lateránský palác - Palazzo del Laterano nechal
znovu postavit papež Sixtus V. (1585-1590). Od
roku 1929 patří palác na základě Lateránských
dohod k Vatikánskému městu.

San Giovanni in Laterano
Bazilika sv. Jana v Lateránu je biskupský kostel
papeže. Mohutná bazilika vznikla za Konstantina
Velikého, byla zasvěcena Janu Křtiteli a Janovi
Evangelistovi, přečkala mnohé nájezdy barbarů a
byla vždy znovu obnovena. Poprvé byla vypleněna
hordami Vandalů v roce 455. Po poškození
způsobeném silným zemětřesením byla opravena
roku 905. Ve 13. stol. byla vyzdobena krásnými
mozaikami, ty však byly velmi poškozeny ohněm v
roce 1308 a celá bazilika utrpěla požárem v roce
1360. Papežové sídlili v Avignonu a římské baziliky
byly zanedbávány a pustly. Po návratu papežů z
Avignonu do Říma byla bazilika znovu obnovena.
V roce 1650 ji dal papež Inocenc X. upravit podle
návrhů architekta Borrominiho v barokním slohu.
Lev XIII. dal v roce 1885 prodloužit apsidu a
obnovit v ní mozaiky z 13. století.
Hlavní průčelí je perlou pozdního baroka. Na
horní římse průčelí stojí 15 soch 7 m vysokých.
Kristus uprostřed, po stranách Jan Křtitel a Jan
Evangelista. Po obou stranách hlavního vstupu do
atria je nápis, že posvátná lateránská bazilika je
matka a hlava - Mater et caput - všech chrámů
města a světa. V atriu upoutá naši pozornost
střední bronzový portál, nádherná antická vrata,
pocházející z Kurie na Foru Romanu. Nalevo je
antická socha císaře Konstantina Velikého (4.

stol.), napravo je Svatá brána - Porta Santa.
Půdorys baziliky má tvar kříže, je 130 m dlouhý
a rozdělený mohutnými pilíři na 5 lodí. V pilířích
jsou zazděny původní mramorové sloupy
Konstantinovy baziliky. Podlaha je dílem římské
rodiny Kosmatů. Ve výklencích pilířů jsou sochy
apoštolů navržené Berninim a provedené jeho
žáky.
V kryptě pod konfesí je bronzový náhrobek
papeže Martina V. z rodu Colonna, pocházející z
15. stol.. Papež Martin V. byl prvním řádně
zvoleným papežem po velkém schizmatu a již jako
kardinál se účastnil na sněmu v Kostnici, kde byl i
při procesu s Mistrem Janem Husem. Nad
papežským oltářem, ve kterém je uzavřena
relikvie stolu (část stolní desky), na kterém sv.
Petr podle tradice sloužil v Římě v domě senátora
Pudense mši svatou, se zvedá gotický baldachýn z
roku 1367. V horní části baldachýnu jsou uloženy
dva stříbrné, silně pozlacené relikviáře, ve kterých
jsou uchovávány lebky sv. Petra a sv. Pavla.
Fresky zdobící příčnou loď znázorňují tzv.
ZIatou legendu Konstantina a sv. Silvestra. Nalevo
v příčné lodi je oltář se svatostánkem, nad kterým
je reliéf Večeře Páně. Za tímto reliéfem je
uchovávaná další relikvie, část stolu z večeřadla v
Jeruzalémě. Tympanon nesený 4 antickými sloupy
z Fora Romana je zdoben freskou Boha Otce.
Napravo jsou cenné varhany ze 16. stol. V pravé
části příčné lodi je náhrobek papeže Inocence III,
jehož tělo sem bylo přeneseno z Perugie. Za jeho
pontifikátu se v Lateránu konal IV. lateránský
koncil. V levé části se tyčí náhrobek papeže Lva
XIII.
V apsidě jsou mozaiky ze 13. stol., obnovené
po požáru v roce 1308. Střední část zobrazuje
Krista, jak se zjevil při svěcení baziliky císaři
Konstantinovi, papeži Silvestrovi I. a velkému
množství věřících. Pod postavou Krista vidíme na
nebeském pahorku kříž, z něhož stékají 4 rajské
řeky Mezi nimi je město Jeruzalém.
Pozornosti zasluhují také boční kaple. V kapli
rodiny Corsini je pohřben papež Klement XII.
Porfyrové sloupy a jeho rakev pocházejí z
Pantheonu. V pilířích levé chrámové lodi jsou
náhrobky papežů a kardinálů: kardinála Ranuccia
Farnese, papeže Silvestra II., přítele sv. Vojtěcha,
papeže Alexandra III.
Nalevo od oltáře konfese v boční lodi je vchod
do křížové chodby, postavené v letech 1222 až
1230. Ve spojovací chodbě je mramorová deska
připomínající, že v bazilice byl svatořečen
papežem Benediktem XIII. dne 19. března 1729
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Jan Nepomucký.
Za bazilikou je Konstantinovo baptisterium San Giovanni in Fonte. Je to nejstarší křesťanská
křestní kaple, která byla postavena nad troskami
nymfea domu rodiny Lateránů.
V severní části Lateránského náměstí se
nachází budova Svatých schodů (Scala Santa). V
prvním patře je soukromá kaple papežů (Sancta
Sanctorum) ze 13.století. K ní vede mramorové

schodiště
obložené
dřevěnými
stupni,
přivezenými sv. Helenou z Pilátova paláce v
Jeruzalémě. Otvory orámované bronzem označují
stopy Kristovy krve, které zanechaly jeho nohy,
když byl odváděn po bičování. Z vnější strany
budovy je výklenek zdobený mozaikami - jídelna
papeže Lva III. (Triclinium Leonianum). Zde
uspořádal papež hostinu pro Karla Velikého po
jeho korunovaci r. 800.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Antické bronzové dveře
Svatá brána
Socha Konstantina Velikého
Giottova freska (Bonifác VIII.)
Kaple Orsini
Kaple Torlonia
Kaple Massimo
Kaple sv. Jana
Papežský oltář
Hrob Martina V. (krypta)
Barokní varhany

Boční portál
Pomník Lva VIII., vchod k Leoniánskému portiku
Chórová kaple
Sakristie
Kapitulní síň
Kaple sv. Hilaria, vstup do křížové chodby
Kaple sv. Františka z Assisi
Kaple Santorio
Kaple Smrti Panny Marie
Kaple Corsini
Baptisterium
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Antika
„Jsou lidé, kteří mají k antice poměr (někteří dokonce mají poměr s antikou), a jiní, kteří poměr k antice
teprve získávají. V tomto druhém případě je poměr asi takový: když po prvé přijdou do velkého skladiště
antik, takhle do vatikánského nebo thermského nebo neapolského musea, zprvu prodlévají zbožně před
každou sochou a šeptají si uchváceni nějaký klasický citát, na př. „Caesar pontem fieri iussit“. Po první
půlhodině nenápadně zrychlují krok. Po hodině putují dalšími sály řízným pochodem. A za dalších patnáct
minut by už chtěli mít velocipéd.“
Karel Čapek, Italské listy

Colosseo
(Amphiteatrum Flavium)
V úžlabině mezi pahorky Esquilinem
a Celiem nechal císař Nero (54-68 po
Kr.) zřídit umělé jezero. V letech 72-80
tu dali císaři Vespasianus a Titus z rodu
Flaviovců vystavět amfiteátr, který měl
sloužit pro gladiátorské hry. Při
slavnostním zahájení jeho provozu v r.
80 bylo při sto dní trvajících hrách
zabito 5000 šelem a 1000 gladiátorů.
Stavba má půdorys elipsy. Je 188
metrů dlouhá, 156 metrů široká a 48,5
metrů vysoká, obvod měří 527 metrů.
Název - Koloseum - není odvozen od
kolosálních rozměrů stavby (vešlo se
sem 40 až 50 tisíc diváků), ale od Kolosu
- obrovské Neronovy sochy, která
stávala poblíž a zobrazovala císaře jako
boha Hélia. Cirk byl původně obložen
mramorem a výklenky (80 ve třech ze
čtyř poschodí) zdobily sochy císařů,
bohů a hrdinů. Nad cirkem bylo za
slunečného
počasí
rozprostřeno
velaríum, plachta, která chránila
návštěvníky cirku před úžehem. Původní
mramorový obklad stavby byl v průběhu
staletí rozebrán a připomínají ho pouze
otvory ve zdivu, do kterých byly
mramorové desky zakotveny.
Pod vlastní arénou (85 x 55 m) se
nacházely podzemní chodby, šatny
gladiátorů, klece pro zvířata a vodovod.
Vedly odtud dvě brány – brána života,
kterou vycházeli vítězní gladiátoři k vodní nádrži
nedaleko Konstantinova oblouku (Meta sudans „cíl potících se“), druhá brána sloužila jak pro
příchod gladiátorů a šelem, tak k vynášení mrtvol
do hromadných hrobů. V okolí Kolosea bylo pět
gladiátorských škol. V roce 1960 byly odhaleny
zbytky největší z nich – Ludus Magnus. V Koloseu
přišlo o život asi 400 000 lidí.

Poslední obětí byl údajně poustevník
Telemachos, který se vrhl do arény mezi
gladiátory a obrátil se na císaře Honoria (395-423)
slovy: „Ustaň v tom vraždění!“ Telemachos byl
rozlíceným davem ubit, císař však r. 404 další hry
zakázal.
Ve středověku sloužilo Koloseum jako zdroj
levného stavebního kamene a hrozilo jeho
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zničení. Teprve v 18.století papež Benedikt XIV.
zasvětil Koloseum křesťanským mučedníkům a

zakázal jeho další demolici.

Konstantinův oblouk
Byl postaven senátem pro císaře Konstantina na
památku jeho vítězství nad Maxentiem na
Milvijském mostě r. 312 po Kr. Jedná se o největší
oblouk postavený v Římě. Je 21 m vysoký a 26 m
široký.
K dekoraci bylo použito reliéfů a soch z jiných
monumentů. Na průčelí i na zadní straně se
nacházejí čtyři mramorové sloupy se sochami
Dáků z doby Trajánovy. Osm kruhových reliéfů z

doby Hadriánovy, umístěných v párech nad
postranními oblouky, znázorňuje scény z lovu a
scény obětí. Ve všech můžeme nalézt Hadriána,
jehož
hlavy
jsou
nahrazeny
hlavami
Konstantinovými. Na atice se nachází osm reliéfů z
doby Marca Aurelia, pocházejících z jiného
pamětního oblouku, obsahujících cyklus scén
návratu císaře po válkách s Markomany a Kvády v
roce 173.

Palatin (Mons Palatinus)
Jeden ze sedmi legendárních římských
pahorků (51 m.n.m.). Patřil k zárodkům města.
Zde vyoral Romulus podle pověsti brázdu - první
hranice města. Původní město mělo čtvercový
půdorys - Roma quadrata. V pozdějším starověku
zde ještě ukazovali Romulovu chatrč a brloh
vlčice, která odkojila Romula a Rema. Augustus
postavil na Palatinu velký císařský palác,
Palatium, podle něhož dostaly název všechny
pozdější paláce. Jeho nástupci tyto budovy
rozšiřovali, celou oblast ovšem od 4. stol. po Kr.
postihl všeobecný úpadek. Teprve od roku 1871
začaly plánovité vykopávky.
Pod Farneskými zahradami, které zabírají
nejvyšší severozápadní část Palatinu, se skrývají
trosky Tiberiova paláce. Z teras na této straně je
krásný výhled na Forum Romanum, Koloseum,
Kapitol a Lateránské město až k Janiculu. Na

druhé straně zahrad vedou schody dolů k
cihlovým základům chrámu bohyně Kybelé (191
př. Kr.) a k domu Livie, který obývala Tiberiova
matka a pozdější manželka císaře Augusta
(nástěnné malby). Jižně od Farneských zahrad stál
palác Flaviů z doby Domitiana, za něhož dosáhla
výstavba Palatinu největšího rozvoje (okolo r. 92
po Kr.). V trůnním sále uděloval císař audience, v
bazilice vynášel rozsudky, na druhé straně
čtvercové zahrady byla velká jídelna. Na jižní
straně jsou základy Augustova paláce a tzv.
Stadium - zahrada ve tvaru závodní dráhy. Ze
severovýchodního rohu Stadia vedou schody ke
zřícenině paláce Septimia Severa a k Belvederu,
plošině s výhledem na celý Circus Maximus,
největší římské závodiště, které pojalo 185 tisíc
diváků.

Flaviovský palác na Palatinu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vstupní sloupořadí
Trůnní sál
Basilika
Lararium
Peristyly
Velké triclinium
Pavilony
Sloupořadí s vyhlídkou k Cirku Maximu
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Forum Romanum
Bažinatá oblast mezi Kapitolem, Palatinem,
Eskvilinem a Kvirinálem byla v 6. stol. př. Kr.
odvodněna antickou stokou Cloaca Maxima.
Forum Romanum se v době republiky stalo
centrem náboženského, politického a obchodního
života. Od 2. stol. př. Kr. zde vznikaly nejrůznější
sakrální i profánní stavby. V době Caesarově a v
rané době císařské vzrůstal počet chrámů a
pomníků a obchodní život byl z této oblasti
vytlačen. Při velkém požáru roku 283 po Kr. Forum
Romanum vyhořelo, císař Dioklecián (284-305 po
Kr.) však nechal většinu staveb obnovit. Po zániku
Západořímské říše ztratilo Forum Romanum svůj
význam, některé budovy zpustly, jiné byly
přeměněny v křesťanské kostely. V 19. a 20.
století zde byly prováděny systematické
vykopávky, takže dnes můžeme vidět alespoň část
Romulův chrám pochází patrně ze 4. stol. po
Kr. Předpokládá se, že jde o stavbu, kterou založil
Maxentius (306-312) na památku svého
zemřelého syna Romula. Pozoruhodná je
bronzová antická brána s dosud funkčním
zámkem.
Chrám Antonina Pia a Faustiny nechal postavit
Antoninus Pius (138-161) na památku své zemřelé
ženy Faustiny r. 141 př. Kr. Na architrávu 6 sloupů
se zachoval nápis DIVAE FAUSTINAE EX S(ENATUS)
C(ONSULTO). Po smrti císaře byl nápis rozšířen o
slova DIVO ANTONINO. Chrám byl v 11. stol
přeměněn na křesťanský kostel sv. Vavřince v
Mirandě (S. Lorenzo in Miranda).
Chrám Božského Augusta vznikl asi v 1. stol.př.
Kr. jako přijímací budova císařské rezidence (?) na
Palatinu. V jižní části chrámu byl v 5.-6. stol. po Kr.
postaven první křesťanský kostel na fóru - S.
Maria Antiqua. Naproti kostelu se zachovaly
základy atria chrámu bohyně Vesty a na ně
navazující chrám. Vznikl patrně za vlády druhého
římského krále Numy Pompilia (6.stol.př.Kr.). K
poslední z řady přestaveb došlo kolem roku 191
př.Kr. za císaře Septimia Severa. V roce 1931 byl
chrám rekonstruován do původní podoby. Uvnitř
chrámu hořel posvátný oheň, o nějž pečovaly
kněžky - Vestálky (virgines Vestales). Vestálky byly
vybírány losem z dívek patricijského původu.
Musely se zavázat k třicetileté chrámové službě a
k věčnému panenství. Přinášely vodu z
posvátného pramene a připravovaly pokrmy pro
rituální obřady. Pokud věčný oheň hořel, byl Řím
pod ochranou bohyně. Vyhasnutí ohně bylo
považováno za předzvěst národního neštěstí.
Vestálka, která zavinila uhasnutí ohně, byla

z původní krásy Fora Romana.
Posvátnou cestu otevírá Titův oblouk. Byl
postaven patrně r. 81 po Kr. na památku Titova
vítězství nad Židy v Jeruzalémě r. 70 po Kr. Na
reliéfech vidíme nejcennější trofeje z židovské
války - sedmiramenný svícen, hodovní stoly a
posvátné pozouny. Na válečném voze jede císař
Titus a bohyně vítězství Victoria nad ním drží
vavřínový věnec.
Podél kostela sv. Františky Římské, který stojí
na místě původního atria chrámu Venuše a Romy
(tento dvojchrám byl největší sakrální stavbou
antického Říma o rozměrech 110 x 53 m)
přejdeme k Maxentiově bazilice (je nazývána též
Konstantinovou, neboť ji Konstantin po porážce
svého soka Maxentia na Milvijském mostě r. 312
nechal přestavět).
zbičována, ta, která porušila slib cudnosti, byla
zaživa pohřbena. Vestálky bydlely v přilehlém
domě, v jehož atriu najdeme tři vodní nádrže pro
rituální omývání. Vedle se nachází základové zdi
královského hradu - Regia. Byl postaven Numou
Pompiliem v 6.stol. př. Kr. a v době republiky byl
sídlem nejvyššího kněze (Pontifex Maximus).
Caesarův chrám byl postaven roku 29 př. Kr. na
místě, kde bylo spáleno r. 44 př. Kr. Caesarovo
tělo.
Basilica Aemilia byla založena r. 179 př. Kr.
cenzory M.Aemiliem Lepidem a M. Fulviem
Nobiliorem a obnovena r. 14 př. Kr. císařem
Augustem. Šlo o dvoupatrovou stavbu o délce 100
metrů, z níž se do dnešní doby zachovaly pouze
základy, části zdí a sloupy.
Basilica Iulia o rozměrech 101x49 metrů byla
postavena v letech 54-44 př. Kr. na příkaz G. Iulia
Caesara. Sloužila k soudním účelům. Z její střechy
rozhazoval císař Caligula peníze mezi lid. Podél
baziliky probíhá posvátná cesta - Via Sacra, která
protíná celé fórum až k Titovu oblouku.
Procházela jí posvátná procesí.
Mezi oběma bazilikami je vlastní Forum,
prostranství o rozměrech 50x120 metrů. V jeho
severní části se nachází 14 metrů vysoký sloup
císaře Foky z r. 608 - byl postaven jako výraz
vděčnosti za to, že císař dovolil papeži Bonifáci IV.
přeměnit Pantheon v křesťanský chrám. Na
vrcholu sloupu stála pozlacená socha císaře.
Nedaleko do sloupu bývalo Curtiovo jezírko
(Lacus Curtius). Podle pověsti se r. 362 př. Kr. v
těchto místech otevřela propast, v níž sídlil drak.
Věštba říkala, že propast se zacelí jen tehdy, když
Řím obětuje drakovi to nejcennější, co má. Mladý
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patricij Marcus Curtius si věštbu vyložil tak, že
Římané musí obětovat životy nejurozenějších
mladíků. Vrhl se na koni v plné zbroji do propasti
a ta se nad ním zavřela.
Naproti Juliově bazilice se zachovaly tři sloupy
a část architrávu jednoho z nejstarších římských
chrámů, chrámu Dioskurů (synů Diových - Kastora
a Polluxe), kteří podle pověsti pomáhali Římanům
r. 496 př. Kr. v bitvě u jezera Regillus proti
Etruskům. Chrám pochází z 5. století př. Kr. (484?),
později byl opravován. Západně od chrámu se
nalézá 6 metrů hluboká vodní nádrž (Lacus
Iuturnae), v níž prý nymfa Juturna napojila po
bitvě koně Dioskurů.
Vedle Baziliky Iulie se nalézá budova Kurie,
která pochází z doby třetího římského krále Tulla
Hostilia (zbytky zdiva ze 6. stol. př. Kr.). Zasedal
zde římský senát. Najdeme tu „Anaglypha Traiani“
- dvě mramorové desky, které tvořily boční
Většina reliéfů zobrazuje scény z císařova
tažení proti Parthům, Arabům a Asyřanům. Vedle
oblouku stával na malé plošině Umbilicus Urbis
(„pupek města“), který symbolizoval Řím jako
střed světa. Od něj a od nedalekého Zlatého
milníku (Miliarium Aureum) byly měřeny
vzdálenosti hlavních měst provincií. Protínaly se
zde všechny konzulární silnice (Via Appia, Via
Aurelia).
Na malé vyvýšenině stávala řečnická tribuna
(rostra). Na sloupech, které před ní postavili
Římané v r. 260 př. Kr., byly připevněny bronzové
zobce ukořistěných kartaginských lodí („rostry“).
Tribuna byla zdobena sochami Sully, Maria,
Pompeia, Augusta a dalších významných politiků.
Západním směrem od rostry je Saturnův
chrám. Byl postaven r. 498 př. Kr., současné zbytky
pocházejí podle dochovaných nápisů ze 4. stol. př.
Kr. V chrámu byla uložena státní pokladna aerarium. Vítězní vojevůdci zde odevzdávali
Saturnovým kněžím válečnou kořist.

přepážky řečnické tribuny (rostry). Jsou zdobeny
reliéfy zvířat obětovaných bohu války Martovi a
reliéfy zobrazujícími dobročinné skutky císaře
Trajána. Kurie byla r. 638 přestavěna papežem
Honoriem na kostel sv. Hadriána, v letech 1931-37
byla stavbě vrácena její antická podoba. Bronzové
dveře Kurie tvoří dnes střední portál baziliky sv.
Jana v Lateránu. Mezi Kurií a rostrou je malé
prostranství (Comitium), kde se shromažďoval
římský lid a naslouchal projevům politiků.
Před Kurií označuje černý mramorový kvádr
(Lapis Niger) údajný hrob Romula (nebo Tulla
Hostilia?). Je na něm jeden z nejstarších
dochovaných latinských nápisů (6.stol.př.Kr.), z
nějž lze rozluštit jediné slovo „rex“.
Směrem ke Kapitolu se nachází triumfální
oblouk Septimia Severa, který byl postaven jeho
syny Caracallou a Getou v r. 203 po Kr.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.

Chrám Concordie
Vespasiánův chrám
Sloupořadí příznivých bohů
Saturnův chrám
Oblouk Septimia Severa
Rostra
Kurie
Basilica Iulia
Basilica Aemilia
Chrám Dioskurů
Chrám Božského Caesara
Vestin chrám
Chrám Antonina a Faustiny
Regia
Dům vestálek
Chrám Božského Romula
Portikus Margaritaria
Maxentiova bazilika
Titův oblouk
Jupiterův chrám
Crám Venuše a Romy

Kapitol
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Kapitol, jeden ze sedmi římských pahorků, byl
kdysi náboženským centrem antického Říma. Stály
zde na dvou vyvýšeninách dvě svatyně: chrám
bohyně Junony a chrám Jupiterův. Tarpejské
skály (naproti dnešnímu náměstí Piazza della
Consolatione) sloužily jako popraviště vrahů a
vlastizrádců, kteří byli shazováni ze skály dolů. Po
zániku římské říše význam Kapitolu upadl. Na
místě chrámu bohyně Junony byl v 6. stol.
postaven kostel S. Maria d’Aracoeli. Až roku 1538
pověřil papež Pavel III. Michelangela úpravou
Kapitolského náměstí. Michelangelo navrhl
monumentální schodiště, na jehož vrcholu stojí
po obou stranách sochy Dioskurů (smrtelného
Kastora a nesmrtelného Polluxe). Uprostřed
Kapitolského náměstí (Piazza del Campidoglio)
stojí kopie antické jezdecké sochy Marca Aurelia,
která byla původně umístěna před Lateránským
palácem a na toto místo byla přenesena
Michelangelem, který pro ni navrhl podstavec.
Socha se do dnešní doby narozdíl od řady jiných

antických soch římských císařů zachovala díky
tomu, že byla ve středověku mylně považována za
sochu křesťanského císaře Konstantina. Naproti
schodišti se nachází Senátorský palác (Palazzo
Senatorio), sídlo primátora města Říma, kde byla
roku 1955 podepsána smlouva o vzniku EHS.
Pravou stranu náměstí zdobí Palazzo dei
Conservatori, který byl roku 1563 postaven podle
Michelangelových plánů. Nachází se v něm část
sbírek Kapitolských muzeí (díla Rubense, Tiziana,
Tintoretta aj.). Převážně antické exponáty (např.
tzv. Kapitolská vlčice, jejíž kopie je na sloupu vlevo
od Senátorského paláce) jsou umístěny v Palazzo
Nuovo z pol. 17. století, který stojí na druhé
straně náměstí.
Pod Kapitolem, na náměstí Piazza Venezia, se
nalézá Památník Viktora Emanuela II., prvního
krále sjednocené Itálie. Stavba vznikla v letech
1885-1911. Uprostřed komplexu, v němž se
nachází Muzeum sjednocení Itálie, stojí 12 m
vysoká jezdecká socha Viktora Emanuela II.

Via dei Fori Imperiali
Z Piazza Venezia vede středem bývalých
císařských fór směrem ke Koloseu Via dei Fori
Imperiali.
Mohutný
rozmach
pozdně
republikánského a císařského města si vyžádal
vznik nových obchodních a soudních budov.
Za památníkem Viktora Emanuela II. se nalézá
Caesarovo fórum se sloupovou síní a vysokými
základy chrámu Venuše Genetrix, mytické matky
rodu Iuliů, který byl dokončen až v r. 113 a
zachovaly se z něho tři sloupy.
Na protější straně směrem severním se
rozkládalo Trajánovo fórum, vybudované v l. 107118 po Kr., největší a nejhonosnější z císařských
fór (118 x 89 m). Největší budovou fóra byla dnes
částečně odkrytá Basilica Ulpia. Uprostřed
náměstí stojí 42 m vysoký Trajánův sloup, v jehož
podstavci byla uložena zlatá urna s císařovým
popelem. Sloup se skládá z 18 mramorových
bloků, uvnitř sloupu vede točité schodiště na

vrchol, kde stávala Trajánova pozlacená socha, v
roce 1587 nahrazená sochou sv. Petra. Sloup je
zdoben spirálovým reliéfem s více než 2000
postav, který zobrazuje císařovo vítězné tažení
proti Dákům (101-103, 107-108). Na severní
straně Trajánova fóra je Trajánova tržnice, 60 m
dlouhý dvoupatrový cihlový půlkruh.
Jihovýchodně od Trajánova fóra najdeme
Augustovo fórum s chrámem Marta Mstitele
(Mars Ultor), který Augustus zasvětil Martovi po
bitvě u Filipp (42 př.Kr.), v níž porazil Caesarovy
vrahy Bruta a Cassia.
Dále na jihovýchod leží Nervovo fórum, z
něhož se zachovaly dva korintské sloupy pozůstatky Minervina chrámu. S ním sousedilo
(neodkryté) Vespasiánovo fórum, k němuž patřil
chrám Míru, postavený po zničení Jeruzaléma r.
70 po Kr.
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1 Titův oblouk
2 Maxentiova bazilika
3 S. Francesca Romana
4 Lázně
5 Romulův chrám
6 Chrám Antonina a Faustiny
7 Vestin chrám
8 Caesarův chrám
9 Dům vestálek
10 Chrám Kastora a Polluka
11 Basilica Iulia
12 S. Maria Antiqua
13 Farneské zahrady

14 Basilica Aemilia
15 Curia
16 Oblouk Septimia Severa
17 Jupiterův chrám
18 Rostra
19 Saturnův chrám
20 Vespasiánův chrám
21 Sloup císaře Foky
22 Via Sacra
23 Domus Flavia
24 Domus Augustana
25 Caesarovo fórum
26 Muzeum sjednocení Itálie

27 Vittoriano
28 Mamertinské vězení
29 Augustovo fórum
30 Nervovo fórum
31 Torre del Grillo
32 Dům rhodských rytířů
33 Trajánův sloup
34 Basilica Ulpia
35 Piazza Venezia
36 S. Maria di Loreto e Sacro
nome di Maria
37 Trajánovo fórum
38 Trajánova tržnice
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LAGO TRASIMENO, ASSISI
Trasimenské jezero
Čtvrté největší jezero v Itálii má
plochu 128 km2 a obvod asi 45 km,
jeho největší hloubka je 6,4 m. Je
napájeno řadou přirozených přítoků i
umělých kanálů, má jen jediný odtok,
který byl vybudován na konci
minulého století, aby se zamezilo
opakujícím se záplavám. Uprostřed
jezera se nalézají tři ostrovy - Isola
Maggiore, Isola Minore a Isola
Polvese.
Isola Minore
Je v soukromém vlastnictví, není
obydlen.
Isola Maggiore
Je jako jediný obydlen asi čtyřiceti
rodinami, které žijí v malebné
vesničce bez automobilového provozu
a živí se převážně rybolovem a
výrobou krajek. K těmto tradičním
zdrojům obživy přibyl dnes i turistický
ruch.
Isola Polvese
Největší ze tří ostrovů má plochu
69,6 ha. Od konce 50. let není obydlen
a je prohlášen veřejným vědeckodidaktickým
přírodním
parkem.
Najdeme zde některé historické
památky - klášter S. Secondo, kostel
S.Giulio a zámek ze 17. století.
Zajímavé jsou i nádrže osazené
vodními rostlinami.

Oblečení
do všech bazilik platí
zahalená ramena a kolena
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Tuoro sul Trasimeno
Obec vznikla ve středověku na místě jedné z
největších a nejslavnějších bitev starověku. Od
roku 1996 slouží návštěvníkům muzeum, které
poskytuje možnost seznámit se s různými
teoriemi o průběhu bitvy. Městečko bylo založeno
v 15. století a je rodištěm básníka Mattea
dell'Isola. Nedaleko se nachází zřícenina hradu na
Monte Gualandro (442 m n.m.)
Isola Maggiore, druhý největší ze tří ostrovů v
Trasimenském jezeře, je dosažitelný z Tuora. Je
spojen se jménem sv. Františka z Assisi, který zde
podle legendy přistál za bouřlivé noci roku 1211.
Ostrov byl obydlen již v době etruské a římské,
v době stěhování národů byl útočištěm před
barbarskými vojsky. Ve středověku vzniká stálé
osídlení od 12. století. Tehdy je vybudován kostel
sv. Salvátora a patrně i kostel sv. Michaela
Archanděla. Ve 14. století vzniká Casa del
Capitano del Popolo a konvent sv. Františka
(1328), později přestavěný na zámek (Villa
Guglielmi) a dnes znovu rekonstruovaný.

Bitva u Trasimenského jezera
Bitva mezi kartaginskou armádou, které velel
Hannibal Barkas, a římským vojskem pod velením
konsula Gaia Flaminia se odehrála na březích
Trasimenského jezera 23. července 217 př. Kr.
Hannibal se narodil v roce 246 př.Kr. v rodině
Hamilkara Barky. Hamilkar byl za první punské
války velitelem posádky na Sicílii. Po porážce
Kartága u Aegatských ostrovů bylo Kartágo
nuceno Sicílii vyklidit a začalo expanzi na Iberský
poloostrov.
Na jaře 237 př.Kr. bylo Hannibalovi devět let a
spolu s otcem a bratry Hasdrubalem a Magem
vyplul za Melkartovy sloupy (Gibraltar). Jejich
cílem byla osada Gades (Cádiz), odkud Hamilkar
hodlal vést válku proti iberským kmenům. Po
několika letech se mu podařilo ovládnout jih
dnešního Španělska, ovšem v zimě 229 padl.
Hamilkarovým nástupcem se stal Hannibalův
švagr Hasdrubal, který v roce 227 př.Kr. založil na
jihovýchodním pobřeží Španělska město Carthago
Nova, Nové Kartágo (Cartagena). V okolí se
nacházely obrovské stříbrné doly.
Úspěšných kartaginských výbojů si všimli
Římané, kteří s nimi v roce 226 př.Kr. uzavřeli
dohodu o rozdělení sfér vlivu na Iberském
poloostrově. Nedořešeno zůstalo postavení města
Sagunta (Murviedro), které leželo jižně od Iberu,
ale mělo status přítele Říma. V zimě roku 221
př.Kr. byl Hasdrubal zavražděn a pětadvacetiletý

Hannibal se stal vrchním velitelem vojsk v
Hispánii.
Hannibal velel armádě o síle 120 000 pěšáků a
16 000 jezdců. Na počátku roku 219 př.Kr. oblehl
Saguntum a po osmi měsících ho dobyl. Delegace
římského senátu, která žádala v Kartágu
potrestání Hannibala, odjela s nepořízenou.
Hannibal naopak na jaře roku 218 př.Kr. vytáhl
na Řím. Své tažení pečlivě naplánoval. Počítal s
pomocí Galů, kteří byli teprve nedávno
kolonizováni. Ani Římané nezaháleli. Publius
Cornelius Scipio starší přistál v Massilii (Marseille)
a zjistil, že Hannibal už překročil Pyreneje. Scipio
starší (otec budoucího vítěze nad Hannibalem
Scipiona Africana) odplul do Říma a varoval senát
před invazí přes Alpy. Ze Sicílie byl povolán zpět i
druhý konzul Tiberius Sempronius, který chystal
invazi do Afriky.
Hannibalův přechod Alp trval 29 dní a stál
Hannibala životy desítek tisíc vojáků, bez úhony
přešlo všech 37 slonů. Přesná trasa pochodu je
dodnes nejasná.
K prvnímu střetu s římskou armádou došlo na
řece Ticinu na podzim 218 př.Kr., kdy Hannibalova
porazil vojáky P. Cornelia Scipiona staršího. V další
bitvě u Trebbia, kde se Hannibalovi postavili
Římané pod velením Tiberia Sempronia Longa,
padlo 8000 Římanů.
Po přezimování u Piacenzy vyrazil Hannibal v
březnu 217 př.Kr. do Etrurie.
Konzul
Gaius
Flaminius
Hannibala
pronásledoval až k Trasimenskému jezeru (asi
150 km od Říma). Bitva se odehrála na území
obklopeném horami. Hannibal táhl podél jezera a
utábořil se na pahorku Monte Geti. Hannibal měl
asi 6000 jezdců a 20000 pěšáků, o počtu
Flaminiových mužů nemáme zpráv.
Během noci rozmístil Hannibal své vojáky na
vyvýšeninách severně od dnešního Tuora. Jeho
plán byl jednoduchý – chtěl nechat římské vojsko
vstoupit do úzkého pobřežního pásu, odříznout
mu cestu k ústupu a zaútočit na ně.
Ráno 23. června bylo velmi mlhavé. Za této
situace působily na Římany náhle se objevivší
punské jednotky jako zjevení. Bitva trvala jen
necelé tři hodiny, v okolí jezera zůstalo ležet
15000 Římanů, včetně jejich velitele a konsula
Flaminia. Hannibal ztratil asi 3000 mužů. Byla to
nejhorší porážka, jakou zatím Římané utrpěli.
Antickou bitvu dodnes připomínají některá
místní jména, např. název říčky Sanguineto
(Krvavá říčka) údajně pochází od toho, že ještě tři
dny po bitvě měla od krve padlých rudou barvu.
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V okolí Trasimenského jezera najdeme i další
podobné názvy jako Ossaia (Kostnice),
Sepoltaglia (Pohřebiště), Caporosso (Rudý mys),

Pugnano (Bojiště) nebo Pian di Marte (Martovo
pole).
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ASSISI
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Historie
Assisi leží asi 14 km jihovýchodně od Perugie,
na umělých terasách na úpatí Monte Subasio.
Narodil se zde římský básník Propertius. Díky sv.
Františkovi (1182-1226) a sv. Kláře je jedním z
nejvýznamnějších poutních míst v Itálii, dosud si
zachovalo středověký ráz a řadu významných
uměleckých památek. Působili zde slavní malíři
jako Cimabue (1240-1302), Giotto (1266-1337), S.
Martini (1280-1344), P. Lorenzetti (†1348).
Původně sídlo Umbrů, stalo se římským
municipiem s názvem Asisium. Biskup Rufinus
christianizoval podle tradice město r. 238 po Kr.
Assisi bylo vypleněno Totilou r. 545, poté se
dostalo pod nadvládu langobardského a
franckého Vévodství spoletského. V 11.století se
konstituuje svobodná městská komuna. Na rozdíl
od guelfské Perugie je Assisi vždy ovládáno
ghibelliny. R. 1197 byl ve městě pokřtěn budoucí
císař Fridrich II. V r. 1198 obyvatelé Assisi využili
nepřítomnosti císařského místodržícího Conrada
von Lutzen a napadli jeho pevnost. Když se
Perugia pokusila zasáhnout proti Assisi, jeho
obyvatelé vytáhli s vojskem proti Perugii a byli
poraženi v bitvě u Ponte San Giovanni.
Mezi zajatci byl i Giovanni di Bernardone,
zvaný Francesco. Narodil se v zimě mezi lety 1181
a 1182 jako syn zámožného obchodníka se
suknem Pietra di Bernardone, jehož rod pocházel
z Luccy, a jeho manželky, Francouzky z Provence.
Po propuštění ze zajetí se František chtěl zúčastnit
křížové výpravy vedené Walterem de Brienne, ale
nemoc mu v tom zabránila. František se rozhodl
změnit svůj život a rezignovat na bohatství své

rodiny. Roku 1205 měl vidění při modlitbě v
ruinách San Damiano a rozhodl se zchátralý
kostel obnovit. Roku 1208 založil František, který
mezitím dostal darem od benediktinů kapli S.
Maria degli Angeli, nazývanou také Porziuncula,
svůj řád menších bratří. Roku 1212 po svém
setkání s Klárou (Chiarou) di Favarone di
Offreduccio, dívkou ze vznešené rodiny z Assisi,
zakládá ženskou větev svého řádu - klarisky. Roku
1224 byl stigmatizován na hoře La Verna a roku
1226 umírá v Porziuncule. O dva roky později byl
kanonizován a následujícího dne položil papež
Řehoř IX. základní kámen baziliky a konventu. Sv.
Klára byla svatořečena dva roky po své smrti r.
1253. O rok později započala výstavba kostela k
její poctě.
Roku 1316 Assisi rozšířilo své městské hradby,
do nichž zahrnulo i konvent a baziliku sv.
Františka, benediktinský konvent sv. Petra a
městskou čtvrť Borgo Aretino. Úpadek Assisi začal
po morové ráně r. 1348. Ve snaze vojensky
zabezpečit panství Církevního státu nad Assisi
nechal kardinál Aegidius Albornoz postavit r. 1367
pevnost Rocca Maggiore na troskách bývalého
císařského hradu. Období od 14. do 16. století
probíhalo ve znamení bojů mezi rody Nepiů (z
horní části města - Parte de Sopra) a Fiumiů (z
dolní městské části - Parte de Sotto), často se zde
střídali různí despotové (Biordo Michelotti,
Broglio di Trinci, Galeazzo Visconti, Braccio
Fortebraccio, Francesco Sforza, Jacopo Piccinino).
Za pontifikátu Pia II Piccolominiho (1458-64) se
město stává definitivně součástí Církevního státu.

Prohlídka
Společná část
Po Via Borgo Aretino dojdeme kolem Piazza S.
Chiara na náměstí Piazza del Comune. Zde na
místě antického fóra najdeme pozoruhodný kostel
Santa Maria sopra Minerva, upravený v 16.
století z antického chrámu bohyně Minervy
(Tempio di Minerva). V sousedství se nachází
Palazzo del Capitano del Popolo (13.stol.) s věží
Torre del Popolo (45 m, 1275-1305) a na protější
straně náměstí Palazzo dei Priori (radnice ze 14.
století) s městskou obrazárnou. Po Via S.
Francesco se dostaneme k basilice a přilehlému
konventu sv. Františka.

Klášter a bazilika San Francesco
Na severozápadním konci města, na místě,
které do 13. století sloužilo jako popraviště, se
nachází již zdaleka viditelný komplex kláštera
(Sacro Convento), jehož součástí je Basilica di San
Francesco, postavená v letech 1228 - 1253.
Bazilika je dvoupatrová, skládá se z horního
kostela (Chiesa Superiore) a dolního kostela
(Chiesa Inferiore). Zachovala se v téměř původní
podobě a patří k nejstarším gotickým stavbám na
území Itálie.
Do dolního kostela vstupujeme renesanční
vstupní halou a dvojitým gotickým portálem.
Interiér přechodného románsko-gotického slohu
má řadu postranních kaplí a je bohatě vyzdoben
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malbami. Nad hlavním oltářem jsou alegorické
scény z Giottovy školy, symbolizující úspěšné
působení sv. Františka, v příčné lodi vpravo se v
kapli sv. Mikuláše nachází slavná Madona s anděly
a sv. Františkem od Cimabua (vedle dalších fresek
Giotta, Martiniho a Lorenzettiho), nalevo jsou
fresky z Lorenzettiho školy (odtud lze přejít do
prostor renesančního kláštera, kde v refektáři
najdeme obraz Poslední večeře Páně od
Solimeny). Na zdi podélné chrámové lodi vynikají
fresky ze života sv. Františka (vlevo) a Krista
(vpravo) od neznámého mistra, od Giotta
pocházejí fresky v kapli sv. Maří Magdaleny, od
Martiniho fresky v kapli sv. Martina. V kryptě pod

chrámem se nachází hrobka sv. Františka, jejíž
dnešní podoba pochází z let 1926-32.
Narozdíl od dolního kostela je horní chrám
vzdušný a světlý díky skleněným oknům
francouzského původu a má výraznější gotický
ráz. Jsou tu opět fresky Cimabuovy (v příčné lodi a
v apsidě), na spodní části zdí hlavní (podélné) lodi
vyniká Giottův cyklus fresek ze života sv.
Františka, které jsou ilustrací k legendě sv.
Bonaventury. Scény ze Starého zákona (horní část
pravé zdi podélné lodě) a z Nového zákona (horní
část levé zdi) jsou zčásti od Giotta, zčásti od
neznámých mistrů římské a toskánské školy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Stařec prokazuje úctu sv. Františkovi
Světec daruje chudému svůj plášť
Sen o paláci plném zbraní pro duchovní boj
František se modlí před křížem u sv. Damiána
František odmítá otcův majetek
Sen papeže Innocence III. o bořící se
lateránské bazilice
Potvrzení františkánského řádu
Sen bratří v Rivotortu – sv. František na
ohnivém voze
Nebeský trůn pro sv. Františka
Vyhnání démónů z Arezza
Sv. František na dvoře egyptského sultána
Sv. František v extázi stoupá na nebesa
Jesličky v Grecciu
Zázračné objevení pramene
Sv. František káže ptákům
Smrt rytíře v Celanu
Sv. František před Honoriem III.
Zjevení sv. Františka v Arles
Stigmatizace sv. Františka
Smrt sv. Františka
Vidění bratra Augustina
Hieronymus se přesvědčuje o pravosti stigmat
Smutek klarisek v San Damiano
Františkovo svatořečení
Sen Řehoře IX.
Uzdravení smrtelně zraněného
Vzkříšení mrtvé ženy
Osvobození nevinně odsouzeného ze žaláře
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Tipy pro individuální prohlídku

Okolí města

Po návratu od baziliky sv. Františka můžeme
z náměstí Piazza del Comune vystoupat po Via S.
Rufino k románskému dómu sv. Rufina z 12.-13.
století s kampanilou a třemi ozdobnými portály.
Zvenčí je přístup do krypty s římským sarkofágem
z 3. století, který obsahuje ostatky sv. Rufina, a
freskami z 11. století. Od dómu lze vystoupit po
Via S. Maria delle Rose k pevnosti Rocca
Maggiore, jejíž počátky lze údajně vysledovat až k
langobardskému období. Svou dnešní podobu
však získala až ve 14. - 16. století. Na konci 12.
století zde jako malý chlapec několik let prožil
Fridrich II., známý jako pozdější římský král a
vydavatel Zlaté buly sicilské. Byl údajně pokřtěn
ve stejné křtitelnici jako sv. František a sv. Klára,
která se dodnes nachází v dómu sv. Rufina.
Při sestupu z pevnosti mineme dóm a
sejdeme úzkými uličkami až ke gotickému chrámu
Santa Chiara (1257-65). Uvnitř se nacházejí fresky
Cimabuovy a Giottovy a krucifix, s nímž
rozmlouval sv. František v kostele sv. Damiána. V
kryptě se nalézá hrob sv. Kláry.
Budeme-li mít dostatek času, můžeme sejít po
Via S. Agnese k někdejší katedrále S. Maria
Maggiore z 12. století. Ta byla podle názoru
některých historiků vybudována na základech
někdejšího antického chrámu boha Iana. Jiní
předpokládají, že římský dům, jehož základy byly
nalezeny pod úrovní chrámu, mohl patřit básníku
Propertiovi. Po Via S. Apollinare se dostaneme k
zajímavému románsko-gotickému chrámu S.
Pietro s přilehlým benediktinským opatstvím.

Jihozápadně od města (5 km) se nachází
chrám S. Maria degli Angeli z r. 1569, do jehož
stavby je včleněna stará kaple ze 4. století
(Porciuncula), místo úmrtí sv. Františka. Původně
byla Porciuncula jen malou kaplí s kouskem lesa,
kterou František dostal do nájmu od benediktinů
z kláštera San Benedetto. Po světcově smrti zde
vznikl malý klášter a teprve v 16. století byla
Porciuncula zahrnuta do stavby jedné z největších
bazilik na světě. Poslední úpravy exteriéru i
interiéru pocházejí z 19. a 20. století.
Směrem jižním (2,5 km) je San Damiano,
klášter klarisek ze 13. století, kde strávila sv. Klára
většinu svého řeholního života až do své smrti
roku 1253. Sem směřovala i korespondence sv.
Anežky České se sv. Klárou. Zde ležel původně
polozbořený kostelík ze 7.- 8. století, v němž sv.
František rozmlouval s krucifixem. Později se sem
několikrát vrátil a roku 1225 tu poloslepý a
poznamenaný stigmaty složil známý Chvalozpěv
stvoření.
Asi 4 km směrem východním se v hustém
dubovém lese na hoře Subasio nachází poustevna
Eremo delle Carceri, kolem níž byl postaven malý
klášter. Část kláštera (jeskyně sv. Františka) je
vyhloubena do skály.
První stavbou, kterou František se svými druhy
po návratu z Říma v roce 1209 vybudoval, byla
malá chatrč Tugurio, jež je dnes zahrnuta do
stavby chrámu Rivotorto z 16. století, jehož
dnešní novogotická podoba pochází z poloviny 19.
století. Odtud odešel František s většinou svých
druhů do Porciunculy.

CHVALOZPĚV STVOŘENÍ
Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,
tobě buď chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.
Patří tobě jedinému, Nejvyšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.
Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,
zvláště pak bratr slunce,
neboť on je den a dává nám světlo,
je krásný a září velkým leskem,
vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.
Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy,
stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné.
Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr
a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí,
kterým živíš své tvory.
Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda,
která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.
Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň,

kterým osvětluješ noc
a on je pěkný, příjemný, mocný a silný.
Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země,
která nás živí a slouží nám
a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.
Ať tě chválí, můj Pane, ti,
kdo odpouštějí pro tvou lásku a snášejí nemoci a
soužení. Blaženi ti, kdo je snesou v pokoji,
neboť ty, Nejvyšší, dáš jim korunu.
Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla,
žádný živý člověk jí nemůže uniknout.
Běda těm, kdo zemrou v smrtelných hříších.
Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětější
vůlí, neboť druhá smrt jim neublíží.
Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu,
a služte mu s velikou pokorou.
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Cascata delle
Marmore
Umělé vodopády vytvořili již Římané v roce
271 př.n.l. nedaleko města Terni. Aby odvedli
vodu z odvodňovaných bažin, svedli ji do řeky
a zvětšili již existující vodopád. Přestavovány
do dnešní podoby byly v 15. - 17. století,
problém byl, že díky množství vody docházelo
k častým záplavám ne řece Nera, do níž se
voda z vodopádů vlévá. Vodopád má tři
úrovně, ve skutečnosti ne mramor, ale
vápenec. Celková výška 165 metrů, jedná se
tak o nejvyšší vodopád Itálie a nejvyšší umělý

vodopád na světě. Nejvyšší ze zmíněných
třech částí je vysoká 83 metrů. Voda pochází
z řeky Velino, na ní se zároveň nachází i
hydroelektrárna, proto se pouští jen
v určitých časech.
Podle legendy byla na počátku vodní nymfa
Nera, která se zamilovala do mladého pastýře
Velina. Nymfy však měly zakázáno navazovat
styky s lidmi, a proto byla potrestána bohyní
Junonou, která ji proměnila v řeku. Zoufalý
pastýř se rozhodl skočit ze skály, bohyně se
slitovala a proměnila jej ve vodopád, jehož
vody se vlévají do řeky, do níž byla zakleta
nymfa.
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Ferrara
Město má 140000 obyvatel, protéká jím řeka Pád. Na konci 13. století se vlády nad městem zmocnil
Nicolo II. z rodu d´Este, jehož rod město ovládal až do roku 1598. Nicolo III. z této rodiny nechal
zavraždit svoji manželku i s milencem, jímž byl jeho nevlastní syn Ugo. Ercole I. se pokusil otrávit
svého synovce, jenž se chystal zmocnit vlády. Pokus se nezdařil, čehož synovec využil a nechal
strýce popravit. Prostě prima rodina. Alfonso I. si vzal za manželku slavnou Lucrezii Borgia (viz.
zvláštní text). Rodina vždy podporovala umělce, na jejich dvoře pobývali Petrarca, Ariosto,
Mantegna nebo Tizian.
Nejvýznačnější památkou je hrad Castello Estense ze 14. století, sídlo vládnoucí rodiny. Sloužil
zároveň i jako vězení. Vedle se nachází Palazzo del Municipio ze 13. století, původní sídlo rodiny
d´Este, přeměněné později v sídlo městské správy. V románsko-gotickém slohu byl vystavěn zdejší
dóm, jehož stavba byla zahájena v 11. století. Ve starém městě se nachází několik středověkých
paláců (Casa Romei, Palazzo Schifanoia, Palazzo dei Diamanti), opevnění dlouhé 9 km a židovské
ghetto, se třemi synagogami.

Lucrézia Borgia a její rodina
Za období nejhoršího morálního úpadku církve je považována vláda papeže Alexandra VI., Rodriga
Borgii, jenž usedl na papežský stolec v roce 1492 díky úplatkům rozdávaným plnými hrstmi. Dosáhl
právě šedesáti let. Byl synovcem Kalixta III. Strýci vděčil za kardinálský klobouk, který získal
navzdory tomu, že postrádal vyšší kněžské svěcení. Ostatně, nebyla to jediná překážka, která by
byla bránila jeho případnému svatořečení. Bylo o něm známo, že má vcelku přívětivou povahu a
také zálibu v krásných ženách. Jeho dlouhodobou přítelkyní byla krásná Vanozza Catanei. Jeden
kronikář o ní napsal, že byla svůdnou sirénou a nezkrotnou harpyjí v jedné osobě. Ze vztahu s ní
měl hned několik dětí. Byl statné postavy, za krásného jej však mohli označit pouze největší
pochlebovači. Byl ale temperamentní a vyzařovala z něj síla osobnosti. Miloval umění a zajímal se o
vědy. Za jeho pontifikátu vznikla Michelangelova Pieta, na římské univerzitě La Sapienza přednášel
své teorie Koperník, pracovali pro něj malíři Perugino či Pinturicchio, který vymaloval freskami jeho
komnaty.
Více než pro své skutky přežívá však Alexandr VI. v historickém povědomí kvůli dvěma ze svých
potomků. Syn Césare představuje prototyp krutého a bezohledného renesančního politika,
jdoucího za svými cíli doslova přes mrtvoly. Dcera Lucrécie je daleko nepostižitelnější. Někdy bývá
zobrazována jako hříšná prostopášnice, jindy jako kultivovaná renesanční žena, oběť politických her
svého otce a bratra. Všichni se však shodují na její kráse. Současníci obdivovali zejména její světlé
vlnité vlasy zděděné po matce, štíhlou bělostnou šíji i krásný úsměv. Působila křehce. Pinturicchio ji
zvěčnil jako titulní postavu své fresky Disputace svaté Kateřiny před císařem Maxentiem. Bratr
Césare se nachází hned vedle ní, navlečen do tureckého šatu, s rukama výhružně opřenýma v bok.
Nemesis dohlížející na svou příští oběť. Jaký vlastně byl? Vrah, zhýralec a násilník jdoucí přes
mrtvoly za svými cíli? Muž, v němž Machiaveli viděl příštího sjednotitele Itálie? Odvážný a schopný
dobrodruh zcela jistě. Schopný všeho… A s křesťanskými ctnostmi si hlavu příliš nelámal. Když jeho
vojsko v roce 1501 dobylo Capuu, rozdivočení vojáci zabíjeli bez milosti kněze i jeptišky, znásilňovali
a vraždili. Šest tisíc mrtvých a Cesare nehnul ani prstem, aby běsnění svých mužů zarazil.
Lucrezia se narodila v roce 1480. Vychovávala ji Adriana da Mila, Rodrigova blízká důvěrnice a
vzdálená příbuzná. Její syn Orso, slepý na jedno oko, se oženil se čtrnáctiletou Giulií Farnese. Byla
mladá, a přece už z ní vyzařovala velká smyslnost. Není divu, že si jí všiml i kardinál Borgia a učinil
z ní svoji milenku. Giulia byla podle soudobých svědectví černovlasá dívka s ohnivýma tmavýma
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očima. Říkalo se, že vyžadovala mít na svém loži černá prostěradla, na nichž by vynikla její
sněhobílá pleť a ona tak snáze roznítila vášeň stárnoucího kardinála. Římané jí přezdívali Giulia
krásná, později také Nevěstka Kristova. Není to jisté, ale možná i ji zachytil Pinturicchio, tentokrát
jako Madonu na obraze Zvěstování. Rodrigo měl tak pěkně pohromadě pod jednou střechou
všechny své důležité ženy – dceru, důvěrnici i milenku. Co na tom, že Adriana byla zároveň
Giuliinou tchyní. Rodrigo Giuliu obdivoval a zároveň na ni žárlil. Představa, že by se mohla scházet
se svým manželem, jenž se ohleduplně vzdálil, ba že by s ním mohla dokonce otěhotnět, jej
uváděla do stavu nepříčetnosti. Dokonce jí vyhrožoval vyobcováním z církve, pokud by se s
manželem pokusila setkat. Je pěkné vědět, že měl budoucí papež jasno v otázkách svátosti
manželské.
Svoji dceru papež miloval. To však neznamená, že by si neuvědomoval, jakou cenu dívka má ve
složitých politických hrách Apeninského poloostrova. Bylo jí třináct let, když se poprvé vydala
k oltáři. Jejím nastávajícím byl Giovanni Sforza, příslušník dynastie vládnoucí v Miláně, čerstvý
vdovec, jehož manželka zemřela při porodu. Svatební veselice byla velkolepá. Papežova milenka
Giulia Farnese bezostyšně kráčela v čele průvodu sto padesáti římských dam, do jejichž dekoltů
pršely konfety, které následně přítomní pánové s nadšením galantně odstraňovali. Nevěsta byla
oblečená do fialových zlatem zdobených šatů a byla obdařená více než důstojným věnem.
Kardinálové i velmoži se předháněli, kdo poskytne velkolepější svatební dar. Do svatební komnaty
se odebrala Lucrezia až před svítáním. Průběh svatebního rána zůstává zastřen oparem tajemna.
Podle některých svědectví setrvali papež a ženichův příbuzný kardinál Ascanio Sforza v komnatě a
přihlíželi naplnění sňatku. Zavdalo to později důvod k pomluvám o incestním vztahu papeže ke své
dceři. Kronikář Stefano Infessura o závěru svatební veselice doslova napsal: „Říká se ještě mnoho
dalších věcí, já o nich však pomlčím, neboť nejsou pravdivé. A pokud ano, byly by neuvěřitelné.“
Nutno v této souvislosti poznamenat, že soukromí bylo tehdy vnímáno poněkud jinak než dnes a
svatební lože významných osob bývalo mnohdy obklopeno početnou suitou, která čekala, zda
urozený novomanželský pár nebude něco potřebovat, sloužící pomáhali se svlékáním a obvykle se
alespoň úvodu svatební noci účastnili i přátelé, které si z dvojice tropili šprýmy. Těžko říci, čím to
bylo, ale v tomto případě je velmi pravděpodobné, že svatební noc zůstala nenaplněna. O něco
později, v době, kdy dlel novomanžel mimo Řím, jej totiž papež v jednom dopise dokonce vyzývá,
aby se ráčil vrátit do města a naplnil svůj sňatek.
Lucreziino první manželství trvalo čtyři roky. Alexandr VI. pak usoudil, že by bylo vhodné navázat
spojenectví se Španělskem a Neapolským královstvím a vzpomněl si, že má dceru. Giovanni mohl
mluvit o štěstí, že vyvázl pouze s ostudou, papežův syn Césare totiž zcela vážně navrhoval
nepohodlného chotě zavraždit a jeho mrtvolu pohodit do Tiberu. Podle verze kronikáře Pietra
Marzettiho, Césare nepředloženě o svých záměrech Lucrezii spravil, ta však Giovanniho varovala.
Zavržený manžel neprodleně vsedl na koně a pelášil k Milánu. Jméno koně neznáme, ale dopadl
podobně jako náš Šemík. Když dorazil do Pesara, pod svým jezdcem padl. Giovanni byl ale
zachráněn.
Otěží událostí se následně chopil sám papež, jenž zvolil přeci jen vytříbenější způsob řešení.
Manželství anuloval, pod záminkou nenaplněnosti a svoji dceru prohlásil z moci církevní pannou.
Jak vidno, zázraky neopustily Řím spolu s časy prvních křesťanů. Lucrezia sama stvrdila písemně, že
nedošlo k žádnému tělesnému spojení. Giovannimu otrnulo, jakmile se dostal z Cesarova dosahu a
dával hlasitě najevo, že se mu role impotenta certifikovaného papežskou stolicí nezamlouvá.
Veřejně rozhlašoval, že se svojí ženou mnohokrát spal a papež trvá na rozvodu jen proto, aby sám
mohl svoji dceru navštěvovat na jejím loži. Zatímco se papežská kurie zabývala rozvodem, byla
Lucrezia umístěna do kláštera. Ty bývaly v tehdejším Římě vcelku veselými místy. Již jednou
zmiňovaný kronikář Infessura neváhal dokonce prohlásit, že není valného rozdílu mezi římským
klášterem a veřejným domem.
Život papežovy rodiny mezitím rozbouřila jiná událost. Cesare Borgia a jeho bratr Juan, vévoda
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z Gandie se účastnili večeře, kterou pořádala jejich matka na své vinici nedaleko kostela Svatého
Petra v okovech. Spolu se vraceli do papežského paláce. Když tam však dorazili, Juan se s bratrem
rozloučil s tím, že se ještě pobaví ve městě. Vzdálil se v doprovodu jednoho služebníka a
neznámého maskovaného muže. Když se ráno nevrátil, propadli v paláci vcelku pochopitelným
obavám. Papež se však utěšoval, že se jeho syn zdržel u nějaké dámy, kterou nechtěl
kompromitovat tím, že by opouštěl její dům za světla. Až se setmí určitě se vrátí. Padla noc, ale
Juan nepřicházel. Papežovi lidé začali prohledávat Řím.
Narazili na jistého obchodníka se dřevem, který přespával na své bárce na řece, aby ohlídal svůj
náklad. Vypověděl, že minulé noci přijel k Tiberu jezdec na bílém koni doprovázený čtyřmi
společníky. Přes hřbet koně viselo mrtvé tělo. Na břehu řeky ho sňali, rozhoupali a hodili do vody.
Házely pak kameny, aby potopili i plášť, který vyplaval na hladinu. Biřici se jej tázali, proč zločin
neohlásil. Pokrčil jen rameny a vysvětlil, že podobnou scénu viděl už mnohokrát a jeho pozorování
stejně nikdy nikoho nezajímala.
Rybáři a lodníci začali prohledávat řeku a skutečně, černé tušení se potvrdilo. Bylo nalezeno mrtvé
tělo papežova syna. Před smrtí mu někdo zasadil devět ran, na hrdle, hlavě i jiných částech těla. U
pasu mu stále visel váček s třiceti zlatými dukáty. Loupežná vražda to tedy nebyla. Sprovodil jej
tedy ze světa žárlivý manžel? Měli ho na svědomí Sforzové ponížení skandálním rozvodem? Kdo byl
neznámý muž pod maskou? Vedly snad ruku vrahovu ambice staršího bratra Cesara, jemuž Juan
mohl překážet v politických plánech? Klepy navíc říkaly, že Cesare našel zalíbení v manželce svého
nejmladšího bratra Jofreho, Sancii Aragonské. Ta jeho zájem nejprve opětovala, později však
přenesla své city právě na Juana de Gandie? Sancia ostatně neměla o nápadníky nouzi, mezi
vyslyšené ctitele patřil i kardinál Ippolito d´Este. I jemu prý šlo o život, ale spasil se útěkem do
rodné Ferrary.
Papežský dvůr zakrátko vyděsila i jiná vražda, ale v tomto případě nebylo o viníkovi pochyb. Lucrezii
zavřenou v klášteře navštěvoval jistý Pietro Caldes, řečený Perotto, zastávající úřad papežova
komořího. Jeho úkolem bylo zprostředkovávat vzkazy mezi dcerou a otcem. Lucrezia však nalezla
v mladíkovi zalíbení. Perotto hezké tváři papežovy dcery rovněž neodolal a vzájemná náklonost
obou mladých lidí překročila hranice platonického obdivu, což, bohužel pro Perotta, nezůstalo bez
následků. Lucreziino těhotenství komplikovalo její chystané vdavky a více než zpochybňovalo
papežský výnos o její neposkvrněnosti.
Cesare měl pro romantická vzplanutí své sestry pramalé pochopení. Jednoho dne potkal Perotta na
chodbě vatikánského paláce. Perotto jej zahlédl rovněž a z výrazu Cesarovy tváře pochopil, že nemá
svůj šťastný den. Cesare tasil dýku a Perotto vzal nohy na ramena. Upaloval, seč mu síly stačily a
zastavil se až v audienční síni, kde padl papežovi k nohám. Ani to jej však nezachránilo. Papežův syn
se na něj vrhl a před zkoprnělým otcem zasadil jeho oblíbenci několik ran dýkou tak prudkých, že
krev vytryskla papežovi do tváře a potřísnila jeho roucho. Perotto kupodivu nebyl mrtvý. Odnesli jej
pryč a hodili do jedné z kobek v Andělském hradu, kde po několika dnech skonal.
Narozené dítě bylo matce odebráno, milenec byl mrtvý, nové svatbě tak nestálo nic v cestě.
Vyvoleným byl Alfonso Aragonský, syn krále Federica. Spojení s dynastií vládnoucí v Neapoli mělo
být důkladné, Cesare si měl zároveň vzít jeho sestru Carlottu, a protože kardinálská hodnost tomu
přeci jen překážela, byl z rozhodnutí papeže vrácen do světského stavu. Princeznu ovšem poněkud
děsila povaha i minulost nápadníka, postavila si hlavu a z Cesarovy ženitby sešlo. Cesare pak našel
nevěstu na francouzském dvoře. Francouzský král si nemohl dovolit podobný luxus jako neapolský
monarcha a brát ohledy na názor potenciální nevěsty. Potřeboval papeže, aby jej vyvázal
z předchozího sňatku a on se tak mohl znovu oženit. Cesarovi udělil nádavkem ještě titul vévody
z Valentinois.
Zdá se, že Lucrezia našla ve svém novém manželovi zalíbení a i on byl pravděpodobně svojí
manželkou okouzlen. Narodil se syn Rodrigo, což jistě dědečkovi na papežském stolci udělalo
radost. Cesare však nezapomněl ponížení, jehož se mu dostalo odmítnutím ze strany neapolské
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nevěsty. Ve Francii navázal nová spojenectví a přislíbil podpořit francouzského panovníka při jeho
úsilí získat neapolský trůn pro sebe. Alfonso začal překážet. Vzhledem k malému Rodrigovi se nedal
s vážnou tváří znovu opakovat úspěšný postup a tvrdit, že manželství nebylo konzumováno.
Lucreziinu panenství by teď už nevěřil asi opravdu nikdo.
Rok 1500 byl vyhlášen Svatým rokem a do Říma se hrnuli poutníci, jimž papež přislíbil odpuštění
všech hříchů. Na svatých místech byla tlačenice, prodejné ženy měly žně, kradlo se a vraždilo,
každou noc: čtyři, pět a někdy i více mrtvých. Mezi poutníky byl i německý mnich Martin Luther. To,
co v Římě viděl, jej vyděsilo. Asi právě tehdy začala cesta, na jejímž konci se rozhodl zachránit církev
apelem na morální obrodu. Vedlo to k rozkolu a ke vzniku protestantského náboženství.
Byla teplá letní noc, 15. července léta Páně 1500. Alfonso Aragonský opouští papežský palác
v doprovodu jednoho sluhy. Na schodech baziliky Svatého Petra jej obstoupí maskovaní muži.
Vytáhnou dýky. A bodají, do nohou, paží i hlavy. Seběhnou po schodech, naskočí na připravené
koně a zmizí ve tmě. Kdo je poslal, lze jen hádat, podezření však ulpívá na Cesarovi. Alfonso má ale
tuhý kořínek. Odnesou jej k manželce. Lucrezia, když vidí manželovo tělo, z něhož crčí krev, omdlí.
Prosí otce o pomoc. Papež rozhodne, že Alfonso bude ošetřován v papežském paláci. Jeho komnatu
stráží šestnáct po zuby ozbrojených mužů. Ani to jej však nezachrání.
Cesare touží vyjádřit zraněnému svoji účast. Lucrezia souhlasí, ale vymíní si, že setkání bude
přítomen i její otec a benátský velvyslanec. Rozmluva má pochopitelně do srdečnosti daleko. Ověřil
si vrah na místě, že se Alfonso zotavuje a bude třeba dokonat započaté dílo? O několik dní později
se Cesare Borgia do komnaty vrací v doprovodu několika mužů. Vyžene všechny přítomné. Lucrezia
zoufale běží o život. Hledá pomoc u svého otce. Když se do své komnaty vrátí, je již pozdě.
Alfonsovo tělo leží zardoušené ve svém loži. Dokonáno jest.
Lucrezia stráví několik dní v horečkách a blouzní ve svém loži. Je jí sotva dvacet let. Papež se obává
o její duševní zdraví, každý den k ní nechává přinést jejího syna a doufá, že dítě přivede matku zpět
k životu. A nezklame se. Lucrezie se může znova vdávat. Je div, že se ještě našel muž, který sebral
odvahu vztáhnout ruce po její kráse a nechal se přivábit politickými nadějemi, které slibuje naplnit
spojení s papežovým rodinným klanem. Ten odvážlivec se jmenuje Alfonso d´Este. Je to rázný muž a
dědic titulu ferrarského vévody. Křesťanským světem se šíří klevety. O tom, jak Lucrezia přihlížela
po boku svého otce hostině, při níž tančilo padesát kurtizán, nejprve oblečených a pak nahých a
účastníci hodokvasu soutěžili o to, kdo si s nimi vícekrát dokáže užít. I o tom, jak papež nechal
přivést na nádvoří několik hřebců a klisen a pak se svojí dcerou pobaveně sledoval jejich páření.
Jako by se Řím vrátil do Caligulových časů.
Těžko říci, zda Alfonsův otec Ercole d´Este těmto historkám věřil. Na každý pád jeho morální
pohoršení zcela jistě uhasilo obrovské věno, které Lucrezia tentokrát dostala. Kromě dalších darů
představovalo nesmírnou sumu 300 000 zlatých dukátů. Věno vlastně poskytla církev svatá, svým
způsobem se tak dá říci, že se na ně složili všichni věřící. Uzavření svatební dohody oznámily salvy
bombard na hradbách Andělského hradu, rozezněl se velký kapitolský zvon a zvony ostatních
kostelů se přidaly vzápětí. Svatba proběhla v zastoupení, nabízí se vysvětlení, že se rodina d´Este
neodvážila vyslat svého následníka do jámy lvové. Součástí oslav byla i korida, která se konala
přímo na svatopetrském náměstí. Sám vévoda Cesare čelí v aréně rozzuřeným býkům a dva z nich
hrdinně zabije.
Je 6. ledna roku 1502. Z nebe padají drobné sněhové vločky. Sníh se objeví v Římě vždy jen z času
na čas a dodává městu melancholický nádech. Sedmdesátiletý papež pozoruje z okna svého paláce
svoji dceru. Vidí ji naposledy. Lucrezia opouští Řím i svoji rodinu, uniká vlivu svého otce a bratra.
Míří do Ferrary, za novým životem.
Zřejmě tu bude šťastná. Dá život několika dětem, v době manželovy nepřítomnosti bude spravovat
město a své hříchy se bude snažit odčinit dobročinností. Stane se mecenáškou umělců.
V pozůstalosti Pietra Bemba, básníka a církevního hodnostáře, naleznou pramen jejích vlasů. Ve 39
letech porodí mrtvou holčičku a o několik dní později zemře na sepsi. Přežila otce i bratra.
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Papež zemřel již v roce 1503. Zlé jazyky tvrdily, že na slavnosti, kterou před svým onemocněním
uspořádal, se chystal otrávit členy kardinálského kolegia. Získal by tak jejich majetek a ještě by si
přilepšil díky úplatkům, které by mu zaplatili nově jmenovaní nástupci zavražděných kardinálů.
Geniální. Došlo prý však k záměně karaf s vínem kvůli nepozornosti jednoho ze sloužících a papež
se omylem napil otráveného moku. Pravděpodobně se jednalo o fámu, nicméně pravdou je, že
vážně nemocen byl ve stejné době i César a nemohl tak na otcovu smrt včas patřičně zareagovat.
Napil se i on osudného vína? Bez otcovy opory byla jeho pozice více než vratká. Toužil se stát
králem Itálie, budu buď Césarem Borgiou nebo nikým, tvrdíval sebevědomě. Jeho sen se zhroutil
jako domeček z karet. Muž, jenž vyvolával hrůzu u svých nepřátel a obavy přátel byl zatčen a
odveden do Andělského hradu, odkud se mu však podařilo uprchnout. Hledal štěstí ve Španělsku,
nabídl svůj meč navarskému králi a zemřel v jedné z mnoha bezvýznamných šarvátek. Jeho tělo
nalezli nahé v příkopu.
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Sirmione
Nejkrásnější městečko nacházející se na břehu největšího italského jezera Lago di Garda.
Dominantou je hrad Rocca Scaligera (13. – 15. století) postavený rodem, jenž ovládal nedalekou
Veronu. V centru se nachází malý kostel Santa Maria Maggiore z 15. století. Na konci poloostrova
vybíhajícího do jezera se nachází románský kostelík San Pietro in Mavino s freskami ze 13. století
vystavěný na místě, kde kdysi stával antický chrám a také rozsáhlá archeologická zóna. Jmenuje se
Grotta di Catullo a jedná se o zbytky gigantické římské vily, která měla podle tradice patřit
básníkovi Catullovi (84 – 54 př.n.l.)

Verona
„Dva rody, stejně slavné oba,
Jsme v krásné Veroně,
svůj dávný hněv zas ženou na nůž a zas občanova
v občanských sporech teče krev.“
Verona, která má dnes 255 000 obyvatel, je neodmyslitelně spjata se slavnou tragédií Williama
Shakespeara. Ve středověku tu opravdu probíhaly krvavé rozbroje mezi stranou guelfů a ghibellinů
(stranou propapežskou a procísařskou), které se staly inspirací pro válku mezi dvěma
znepřátelenými rody. Téma jako první zpracoval na počátku 16. století Luigi da Porto z nedaleké
Vicenzy, od si příběh anglický dramatik vypůjčil. Dnes je možné navštívit Juliin i Romeův dům i
Juliinu hrobku, autentičnost těchto míst je ovšem více než pochybná. Přesto má ale Verona
návštěvníkům co nabídnout.
Bazilika San Zeno – románská bazilika byla postavena v letech 1123–35, je považována za
nejkrásnější románský kostel severní Itálie. Je v ní pochován první biskup a patron Verony svatý
Zenon a také franský král Pipin, otec Karla Velikého. Kampanila je vysoká 72 metrů, zaujme
románský ambit a západní dveře zdobené celkem 48 bronzovými výplněmi zobrazujícími biblické
příběhy a epizody ze života svatého Zenona.
Castevecchio a Ponte Scaligero – sídlo rodu, který vládl Veroně od roku 1263 do roku 1387, kdy
město dobyli milánští Viscontiové. Hrad chránil vládnoucí rod i před vzpourou poddaných a stejně
tak i opevněný most přes řeku Adige jim umožňoval vjet do hradu, aniž by riskovali cestu
městskými ulicemi.
Aréna – byla postavena v 1. století n.l., je třetí největší na světě. Kapacita byla 25000 diváků, takže
ji naráz mohli navštívit všichni obyvatelé antické Verony. Dnes se v ní každé léto pořádá operní
festival. Z dob antiky se dochovalo ještě římské divalo – Teatro Romano – na opačném břehu řeky
Adige.
Jádrem historického centra je komplex staveb kolem náměstí Piazze Erbe s tržištěm a Piazza dei
Signori se sochou Dante Alighieriho, jenž pobýval na dvoře Scaligerů. Dominantou je především
Palazzo della Ragione, v němž zasedal soudní dvůr. Kampanila je vysoká 84 metrů. Nedaleko se
nachází nevelký kostel Santa Maria Antica, před nímž se nacházejí náhrobky Scaligerů. Za návštěvu
stojí i gotický kostel Sant´Anastasia a zejména veronský dóm. V jeho rozsáhlém komplexu
nalezneme baptisterium z 8. století, románský ambit a Tizianův obraz Nanebevzetí. Prohlídka
interiéru obou kostelů je placená.
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Přehled římských papežů
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

sv. Petr
sv. Linus
sv. Kletus (Anaklet)
sv. Klement I.
sv. Evarist
sv. Alexandr I.
sv. Sixtus I.
sv. Telesfor
sv. Hyginus
sv. Pius I.
sv. Anicet
sv. Soter
sv. Eleuter
sv. Viktor I.
sv. Zefyrin
sv. Kalixt I.
sv. Urban I.
sv. Poncián
sv. Anterus

† 67
67 - 76
76 - 88
88 - 97
97 - 105
105 - 115
115 - 125
125 - 136
136 - 140
140 - 155
155 - 166
166 - 175
175 - 189
189 - 199
199 - 217
217 - 222
222 - 230
230 - 235
235 - 236

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

sv. Fabián
sv. Kornelius
sv. Lucius I.
sv. Štěpán I.
sv. Sixtus II.
sv. Dyonisius
sv. Felix
sv. Eutychián
sv. Caius
sv. Marcelin
sv. Marcel I.
sv. Eusebius
sv. Miltiades
sv. Silvestr I.
sv. Marek
sv. Julius I.
sv. Liberius
Felix II.
sv. Damasus

protipapež

236 - 250
251 - 253
253 - 254
254 - 257
257 - 258
259 - 268
268 - 274
275 - 283
283 - 296
296 - 304
308 - 309
309 - 310
311 - 314
314 - 335
336
337 - 352
352 - 366
355 - 365
366 - 384
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

85
86
87
88
89
90
91
92
93

sv. Siricius
sv. Anastasius I.
sv. Inocenc I.
sv. Zosimus
sv. Bonifác I.
Eulalius
sv. Celestin I.
sv. Sixtus III.
sv. Lev I. Veliký
sv. Hilarius
sv. Simplicius
sv. Felix III.
sv. Gelasius
sv. Anastasius II.
sv. Symmachus
Laurentius
sv. Hormisdas
sv. Jan I.
sv. Felix IV.
sv. Bonifác II.
Dioskur
sv. Jan II.
sv. Agapet I.
sv. Silverius
Vigilius
Pelagius I.
Jan III.
Benedikt I.
Pelagius II.
sv. Řehoř Veliký
Sabinián
Bonifác III.
Bonifác IV.
sv. Adeodat I.
Bonifác V.
Honorius I.
Severin
Jan IV.
Theodor I.
sv. Martin I.
sv. Eugenius I.
sv. Vitalián
Adeodat II.
Donus
sv. Agaton
sv. Lev II.
sv. Benedikt II.
Jan V.
Konon
sv. Sergius I.
Theodor
Paschal
Jan VI.
Jan VII.
Sisinius
Konstantin
sv. Řehoř II.
sv. Řehoř III.
sv. Zachariáš
sv. Štěpán III.
sv. Pavel I.
Konstantin

protipapež

protipapež

protipapež

protipapež
protipapež

protipapež

384 - 399
399 - 401
401 - 417
417 - 418
418 - 422
418 - 419
422 - 432
432 - 440
440 - 461
461 - 468
468 - 483
483 - 492
492 - 496
496 - 498
498 - 514
498 - 505
514 - 523
523 - 526
526 - 530
530 - 532
530
533 - 535
535 - 536
536 - 537
537 - 555
556 - 561
561 - 574
575 - 579
579 - 590
590 - 604
604 - 606
607
608 - 615
615 - 618
619 - 625
625 - 638
640
640 - 642
642 - 649
649 - 655
655 - 657
657 - 672
672 - 676
676 - 678
678 - 681
682 - 683
684 - 685
685 - 686
686 - 687
687 - 701
687
687 - 692
701 - 705
705 - 707
708
708 - 715
715 - 731
731 - 741
741 - 752
752 - 757
757 - 767
767 - 768

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Filip
Štěpán IV.
Hadrián I.
sv. Lev III.
sv. Štěpán V.
sv. Paschalis I.
Eugenius II.
Valentin
Řehoř IV.
Jan
Sergius II.
sv. Lev IV.
Benedikt III.
Anastasius
sv. Mikuláš I.
Hadrián II.
Jan VIII.
Martin II.
sv. Hadrián III.
Štěpán VI.
Formosus
Bonifác VI.
Štěpán VII.
Romanus
Theodor II.
Jan IX.
Benedikt IV.
Lev V.
Sergius III.
Kristoforus
Anastasius III.
Landon
Jan X.
Lev VI.
Štěpán VIII.
Jan XI.
Lev VII.
Štěpán IX.
Martin III.
Agapet II.
Jan XII.
Lev VIII.
Benedikt V.
Jan XIII.
Benedikt VI.
Benedikt VII.
Jan XIV.
Jan XV.
Řehoř V.
Silvestr II.
Jan XVII.
Jan XVIII.
Sergius IV.
Benedikt VIII.
Řehoř
Jan XIX.
Benedikt IX.
Silvestr III.
Benedikt IX.
Řehoř VI.
Klement II.
Benedikt IX.

protipapež

protipapež

protipapež

protipapež

protipapež

768
768 - 772
772 - 795
795 - 816
816 - 817
817 - 824
824 - 827
827
827 - 844
844
844 - 847
847 - 855
855 - 858
855
858 - 867
867 - 872
872 - 882
882 - 884
884 - 885
885 - 891
891 - 896
896
896 - 897
897
897
898 - 900
900 - 903
903
904 - 911
903 - 904
911 - 913
913 - 914
914 - 928
928
928 - 931
931 - 935
936 - 939
939 - 942
942 - 946
946 - 955
955 - 963
963 - 964
964
965 - 972
973 - 974
974 - 983
983 - 984
985 - 986
996 - 999
999 - 1003
1003
1004 - 1009
1009 - 1012
1012 - 1024
1012
1024 - 1032
1032 - 1044
1045
1045
1045 - 1046
1046 - 1047
1047 - 1048

Stránka | 71

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

161
162
163
164

165
166
167
168
169
170

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Damasus II.
sv. Lev IX.
Viktor II.
Štěpán X.
Mikuláš II.
Alexandr II.
Honorius
sv. Řehoř VII.
Klement III.
bl. Viktor III.
bl. Urban II.
Paschalis II.
Theodorich
Albert
Silvestr
Gelasius II.
Kalixt II.
Honorius II.
Celestin
Inocenc II.
Anaklet
Viktor
Celestin II.
Lucius II.
bl. Eugenius III.
Anastasius IV.
Hadrián IV.
Alexandr III.
Viktor
Paschal
Kalixt
Inocenc
Lucius III.
Urban III.
Řehoř VIII.
Klement III.
Celestin III.
Inocenc III.
Honorius III.
Řehoř IX.
Celestin IV.
Inocenc IV.
Alexandr IV.
Urban IV.
Klement IV.
bl. Řehoř X.
bl. Inocenc V.
Hadrián V.
Jan XXI.
Mikuláš III.
Martin IV.
Honorius IV.
Mikuláš IV.
sv. Celestin V.
Bonifác VIII.
bl. Benedikt XI.
Klement V.
Jan XXII.
Benedikt XII.
Klement VI.
Inocenc VI.
bl. Urban V.

protipapež
protipapež

protipapež
protipapež
protipapež

protipapež
protipapež
protipapež

protipapež
protipapež
protipapež
protipapež

1048
1049 - 1054
1055 - 1057
1057 - 1058
1059 - 1061
1061 - 1073
1061 - 1072
1073 - 1085
1080 - 1100
1086 - 1087
1088 - 1099
1099 - 1118
1100
1102
1105 - 1111
1118 - 1119
1119 - 1024
1124 - 1130
1124
1130 - 1143
1130 - 1138
1138
1143 - 1144
1144 - 1145
1145 - 1153
1153 - 1154
1154 - 1159
1159 - 1181
1159 - 1164
1164 - 1168
1168 - 1178
1179 - 1181
1181 - 1185
1185 - 1187
1187
1187 - 1091
1191 - 1198
1198 - 1216
1216 - 1227
1227 - 1241
1241
1243 - 1254
1254 - 1261
1261 - 1264
1265 - 1268
1271 - 1276
1276
1276
1276 - 1277
1277 - 1280
1281 - 1285
1285 - 1287
1288 - 1292
1294
1294 - 1303
1303 - 1304
1305 - 1314
1316 - 1334
1334 - 1342
1342 - 1352
1352 - 1362
1362 - 1370

201
202
203
204
205

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

Řehoř XI.
Urban VI.
Bonifác IX.
Inocenc VII.
Řehoř XII.
Klement VII.
Benedikt XIII.
Klement VIII.
Alexandr V.
Jan XXIII.
Martin V.
Evžen IV.
Felix V.
Mikuláš V.
Kalixt III.
Pius II.
Pavel II.
Sixtus IV.
Inocenc VIII.
Alexandr VI.
Pius III.
Julius II.
Lev X.
Hadrián VI.
Klement VII.
Pavel III.
Julius III.
Marcel II.
Pavel IV.
Pius IV.
sv. Pius V.
Řehoř XIII.
Sixtus V.
Urban VII.
Řehoř XIV.
Inocenc IX.
Klement VIII.
Lev XI.
Pavel V.
Řehoř XV.
Urban VIII.
Inocenc X.
Alexandr VII.
Klement IX.
Klement X.
bl. Inocenc XI.
Alexandr VIII.
Inocenc XII.
Klement XI.
Inocenc XIII.
Benedikt XIII.
Klement XII.
Benedikt XIV.
Klement XIII.
Klement XIV.
Pius VI.
Pius VII.
Lev XII.
Pius VIII.
Řehoř XVI.
Pius IX.
Lev XIII.

protipapež

1370 - 1378
1378 - 1389
1389 - 1404
1404 - 1406
1406 - 1415
1378 - 1394
1394 - 1423
1423 - 1429
1409 - 1410
1410 - 1415
1417 - 1431
1431 - 1447
1439 - 1449
1447 - 1455
1455 - 1458
1458 - 1464
1464 - 1471
1471 - 1484
1484 - 1492
1492 - 1503
1503
1503 - 1513
1513 - 1521
1522 - 1523
1523 - 1534
1534 - 1549
1550 - 1555
1555
1555 - 1559
1559 - 1565
1566 - 1572
1572 - 1585
1585 - 1590
1590
1590 - 1591
1591
1592 - 1605
1605
1605 - 1621
1621 - 1623
1623 - 1644
1644 - 1655
1655 - 1667
1667 - 1669
1670 - 1676
1676 - 1689
1689 - 1691
1691 - 1700
1700 - 1721
1721 - 1724
1724 - 1730
1730 - 1740
1740 - 1758
1758 - 1769
1769 - 1774
1775 - 1799
1800 - 1823
1823 - 1829
1829 - 1830
1831 - 1846
1846 - 1878
1878 - 1903
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257
258
259
260
261

sv. Pius X.
Benedikt XV.
Pius XI.
Pius XII.
Jan XXIII.

1903 - 1914
1914 - 1922
1922 - 1939
1939 - 1958
1958 - 1963

262
263
264
265
266

Pavel VI.
Jan Pavel I.
Jan Pavel II.
Benedikt XVI.
František

1963 - 1978
1978
1978 - 2005
2005 - 2014
2014 -

Římští císaři
Augustus
Tiberius
Caligula
Claudius
Nero
Galba
Otho
Vitellius
Vespasianus
Titus
Domitianus
Nerva
Traianus
Hadrianus
Antoninus Pius
Marcus Aurelius
Lucius Verus
Commodus
Pertinax
Didus Julianus
Septimius Severus
Clodius Albinus
Pescennius Niger
Caracalla
Geta
Macrinus
Elagabalus
Severus Alexander
Maximinus Thrax
Gordianus I.
Gordianus II.
Balbinus
Pupienus
Gordianus III.
Filippus Arabs
Filippus II.
Decius
Decius Mladší
Hostilianus
Trebonianus Gallus
Volusianus

27 př. Kr. - 14 po Kr.
14 - 37
37 - 41
41 - 54
54 - 68
68 - 69
69
69
69 - 79
79 - 81
81 - 96
96 - 98
98 - 117
117 - 138
138 - 161
161 - 180
161 - 169
180 - 192
193
193
193 - 211
193 - 197
193 - 194
211 - 217
211 - 212
217 - 218
218 - 222
222 - 235
235 - 238
238
238
238
238
238 - 244
244 - 249
247 - 249
249 - 251
251
251
251 - 253
251 - 253

Západořímská říše
Honorius
Constantinus III.
Priscus Attalus
Maximus
Iovinus
Constantius III.
Johannes
Valentinianus III.
Petronius Maximus
Avitus
Maiorianus
Libius Severus

395 - 423
407 - 411
409 - 410
409 - 411
411 -413
417 - 421
423 - 425
425 - 455
455
455 - 456
457 - 461
461 - 465

Emilianus
Valerianus
Gallienus
Postumus
Victorinus
Claudius
Tetricus
Quintillus
Aurelianus
Tacitus
Florianus
Probus
Carus
Carinus
Numerianus
Diocletianus
Maximianus
Carausius
Allectus
Constantius Chlorus
Galerius
Flavius Severus
Maximinus Daia
Maxentius
Alexander
Licinius
Constantinus I.
Constantinus II.
Constans
Constantius II.
Magnentius
Iulianus
Iovianus
Valentinianus
Valens
Gratianus
Valentinianus II.
Theodosius I.
Magnus Maximus
Flavius Victor
Eugenius

253
253 - 259
253 - 268
258 - 268
268 - 270
268 - 270
270 - 273
270
270 - 275
275 - 276
276
276 - 282
282 - 283
283 - 285
283 - 284
284 - 305
286 - 305
286 - 293
293 - 296
293 - 306
293 - 311
305 - 307
305 - 313
306 - 312
308 - 311
308 - 324
306 - 337
337 - 340
337 - 350
337 - 361
350 - 353
361 - 363
363 - 364
364 - 375
364 - 378
375 - 383
375 - 392
379 - 395
383 - 388
384 - 388
392 - 394

Východořímská říše
Arkadius
Theodosius II.
Marcianus
Leo I.
Leo II.
Zeno
Anastasius
Justinus I.

395 - 408
408 - 450
450 - 457
457 - 474
474
474 - 491
491 - 518
518 - 527
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Prokopius Anthemius
Olybrius
Glycerius
Romulus Augustulus

467 - 472
472
473 - 474
475 - 476
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