
Liparské ostrovy 2007 
Termín:  

28.6. – 9.7.2007 

(CK Poznání Pardubice) 

Sopkami st řední a jižní Itálie   

 

O dovolené na Liparských ostrovech jsme uvažovali už dávno. Odrazovaly nás ale nejasné 
informace o možnostech ubytování a stravování na ostrovech a také termíny – vzhledem k 
prázdninám je pro nás zajímavý jen červenec a srpen. Až letos už čas skutečně nazrál k 
tomu, že od uvažování jsme přešli k aktivnímu hledání. Pro cestu s cestovkou připadají do 
úvahy prakticky jen apartmány na poloostrově Vulcanelo, části nejatraktivnějšího ostrova 
archipelagu, ostrova Vulcano. Doprava (pokud neuvažujeme cestu vlastním autem) je v 
zásadě možná trojím způsobem:  

• Letecky do Catanie na Sicílii, autobusem do Milazza a trajektem na Vulcano 

• Autobusem do Neapole a dále trajektem přímo na Vulcano nebo opět přes Milazzo 

• Autobusem do Messiny na jižní špičce italské boty, trajektem do Messiny na Sicílii, busem 
do Milazza a trajektem na Vulcano 

Nejpohodlněji vypadala letecká cesta, ale pak jsme na veletrhu v Praze objevili katalog CK 
Poznání, kde byla trochu rozšířena varianta nejméně pohodlná, tedy autobusová, ovšem s 
přespáním po cestě, navíc včetně poznávací části. Oproti pobytu na ostrovech s výlety je 
zde zastávka v Pompejích a na Vesuvu cestou tam (v Pompejích se spí), cestou zpět lze 
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na Sicílii vyjet na Etnu, prohlédnout si nejhezčí sicilské město Taorminu, brodit se kaňonem 
říčky Alcantary a po přespání na zpáteční cestě byla inzerovaná návštěva Elby. Nebylo o 
čem přemýšlet, trochu nepohodlí sneseme a sopky Vesuv s Etnou stojí určitě za návštěvu, 
stejně i Pompeje a další místa, o která jsou účastníci pobytové varianty ochuzeni. 

Objednání a zaplacení byla otázka dvou mailů, třetí už s pokyny k odjezdu přišel dva týdny 
před odjezdem. Uvolňujeme děti z posledních dvou dnů školy a vyrážíme do Prahy na 
Čerňák, kde je možno přistoupit do autobusu jedoucího z Pardubic. Černý most je sice 
optimálně na příjezdu od Mladé Boleslavi, ale cesta autem přes celou Prahu do firemních 
garáží v Butovicích tuto výhodu eliminuje. 

Čenžujeme místa s mladým párem sedícím za dětmi, sedíme raději za sebou než vedle 
sebe. Naše místa jsou úplně vzadu před pětkou, prostoru na nohy dost (autobus má *****), 
výhled z oken nádherný, automatická klimatizace s ruční možností regulace funguje nad 
očekávání skvěle. Dáme si hned bagetu a hroznou D1-čkou vyrážíme směr Brno, kde 
nabíráme poslední část výpravy. Jsme kompletně obsazeni, dokonce i na nepohodlné 
zadní pětce je nějaký otec s dcerou, jak ale brzy zjišťujeme, jeden ze zaměstnanců 
cestovky tak zřejmě čerpá režijní dovolenou. 

Počet nás děsí, přes 40 turistů je hodně. Jak brzy zjišťujeme, je to tím, že jsou zde spojeny 
dva zájezdy – pobytová většina a 12 účastníků poznávací části. Cestu tam absolvujeme 
celou společně, cesta zpět bude více kombinovaná. 

Na hranicích Schengenského prostoru v Mikulově nás rakouští celníci iniciativně váží a 
řidiči mají neplánované vydání s pokutou za nadměrnou váhu. Chvíli je litujeme, ale když 
nám průvodkyně Dana řekne o nadlimitních 800kg, vydělíme to počtem účastníků a 
zjistíme, že každý má navíc 20kg. Viděli jsme bagáž ostatních účastníků a je nám jasné, že 
přes povolených 20kg na osobu nemá asi nikdo, takže překročení limitu padá na hlavu buď 
cestovky, nebo přepravce, protože limit bychom evidentně překročili, i kdybychom jeli 
všichni úplně bez zavazadel a jen v plavkách.  

Pobyt bude mít na starosti delegátka Dana, nás má mladý průvodce Vojta, geolog a turista. 
Protože část turisticko-poznávacího programu už překračuje naše možnosti a je za hranicí 
naší pohodlnosti, po dohodě budeme oba programy střídat, abychom neomezovali mladší a 
zdatnější kolegy. Oby delegáti s tím počítají a programy jsou této variantě uzpůsobeny. 
Považujeme tedy Danu i za naši delegátku a oba průvodce budeme na konci zájezdu 
hodnotit jako naprosto vynikající, ochotné, pružné a odborně zdatné. 

Cestou stojíme na několika benzinkách na hygienické pauzy, noc v sedačkách přežíváme 
bez problémů. A ráno se budíme kousek za Neapolí. 

Máme výborný čas, operativně proto Dana rozhoduje začít program výjezdem pod vrchol 
Vesuvu , čímž zítra ušetříme čas na přejezd a uděláme si rezervu na trajekty. Autobus se 
proplétá úzkými uličkami neapolských předměstí na úpatí sopky, místy je skoro problém s 
vytočením prudkých zatáček a křižovatek. Stoupáme výše, lidská obydlí začínají ubývat a 
přibývá zeleň (a žluť keřů majících v oblibě zvětralou lávu). Postupně však mizí i tato 
vegetace na úkor šedých lávových polí posledního výbuchu a nakonec již přijíždíme na 
parkoviště pustou plání sopečného štěrku. Máme štěstí, jeden z prvních ranních autobusů 
právě odjíždí a my tak můžeme zaparkovat přímo u pokladny. 

Kolem stánků se suvenýry a Kristovými slzami – vínem pěstovaným na úrodných úbočích 
Vesuvu, tři sedmičky v dárkovém balení za 10€ – projdeme k pokladně a kupujeme 
vstupenky po 6,50€ za dospělého a 4,5€ na studenta mladšího 26 let, není třeba 
studentský průkaz, ale podle pasu nám kontrolují, zda jsou studenti občany Evropské unie, 
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pro jiné země tato sleva neplatí.  

A vcházíme na prašnou cestu po úbočí pravidelného kužele kráteru Vesuvu. Po levé straně 
svah hory, po pravé za dřevěným zábradlím sráz a výhled na Neapolský záliv a přístavní 
město na jeho břehu.  

Snažíme se držet spíše vyšší tempo, nedostali jsme tolik času, abychom si mohli dovolit 
luxus větších přestávek. Chodník sice je celkem strmý, ale není problém stáhnout 
půlhodinu ze směrníku na nějakých 15-20 minut. Opět projdeme mezi stánky, kupujeme 
letecký pohled na Vesuv, protože kráter se do žádné fotky nevejde a jen letecký snímek 
dává představu o monumentalitě kužele s mohutnou dírou na useknutém vrcholku. A jen po 
koupení pohledu dostáváme od prodavačky vrcholové razítko i do našich pamětních 
fiktivních pasů.  

A už se nám po levé straně otevírá úchvatný pohled do pravidelné jámy s nálevkovitým 
suťovým dnem. Protější svah je 600 metrů daleku, jsme téměř v 1300 metrech na vrcholku 
Vesuvu.  

Ze strmých stěn místy vystupují čoudíky, nemáme představu, co nás čeká později na 
Vulcanu, proto nás teď tyto nepatrné známky sopečné aktivity fascinují. Snažíme se obejít 
co největší část kráteru, zpočátku se obáváme, že to nestihneme, ale nakonec se nám daří 
dojít až na konec povolené části k vyhlídce na Pompeje, které ale kvůli oparu stejně 
nevidíme.  

Vesuv je jediná činná sopka přímo na evropském kontinentu (další jsou už jen na 
ostrovech), je to velkolepé dílo přírody a musí okouzlit každého, kdo je zde poprvé. My 
jsme zde sice už podruhé, ale naše dojmy to nijak neumenšuje.  

Doufáme, že dolů nám to půjde rychleji, a užíváme si pocitů člověka stojícího na vrcholu 
činné sopky. Když už je čas opravdu kritický, sbíháme teprve zpět k autobusu. Sice nás 
zdrží ještěrka pojídající lávový prach u cesty, ale k autobusu přicházíme na minutu přesně.  

Sjíždíme zpět k moři a po pár desítkách minut vystupujeme v kempu přímo proti hlavnímu 
vstupu do Pompejí . Ubytujeme se v pěkných bungalovech, navzdory varování Dany a Vojty 
o jejich jednoduchosti se nám náš srub líbí, zděná stylová budova s manželskou dvojpostelí 
a palandou, oddělená koupelna se záchodem a sprchovým koutem, to vše usazeno v parku 
s exotickým rostlinstvem, reprezentovaným hlavně palmami, ibišky a oleandry.  

Trochu vybalujeme a kolem 1400 vyrážíme individuálně na prohlídku vykopávek. Nejdeme 
úplně hlavní branou – Ponta Marinou, ale uhýbáme stranou k bočnímu vchodu, kde 
očekáváme rychlejší vstupní proceduru. Kupujeme vstupenky, pro dospělé sice 11€, ale 
studenti na pas EU tentokrát úplně zdarma! Průvodce a mapa v ceně. Bohužel mapa má 
většinu popisů jen italsky, ale anglicky psaný průvodce pomůže s orientací.  

Vstupujeme do města přes velké divadlo, které technická četa připravuje na večerní 
vystoupení oskarového režiséra Roberta Benigniho (Život je krásný), hned na ulici za 
divadlem ukazujeme dětem geniální konstrukci antických dlážděných cest: protože tudy 
často musely téct odpady, jsou ulice položeny asi čtvrt metru pod okolní terén, na 
křižovatkách jsou pak přechody z opracovaných kvádrů s přesně danými rozestupy, aby 
standardizované vozy s přesným rozchodem kol mohly bez problémů projíždět.  

Do sousedního odeonu (malého divadla) jen nakoukneme seshora a nejdelší pompejskou 
ulicí Via dell‘ Abbondanza  se vydáváme doleva zpět k centru města. Cestou si prohlížíme 
několik typických domů, ale příliš se nezdržujeme a za chvíli jsme v úplném centru, na 
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Fóru . V pozadí se nad rozvalinami města tyčí dvojitý vrchol Vesuvu a nám připadá skoro 
neuvěřitelné, že i na tu velkou vzdálenost sopka roku 79 po Kristu zabíjela a pohřbila pod 
zem dvacetitisícové město tak důkladně, že muselo být znovu objeveno až v 17. století.  

   

Hned za Fórem jsou zbytky Baziliky , ta však byla poškozen už při zemětřesení roku 62 a 
dnes si jen těžko představujeme její původní vzhled.  

Levou stranu Fóra ohraničuje Apollón ův chrám . Upoutala nás věta v průvodci: „Za 
pozornost stojí bronzová socha Apollóna s lukem (bez luku) v rohu nádvoří.“  

  

Apollon s lukem bez luku aneb Najdi svého Japonce! (za Apollonem) 

Věnujeme tedy soše s lukem bez luku patřičnou pozornost a pokračujeme dále na severní 
stranu Fóra s Jupiterovým chrámem  a zbytky dvou triumfálních oblouků se zničenou 
výzdobou, takže je vidět už jen jejich vnitřní cihlová konstrukce.  

Chvíli váháme, jak pokračovat, aby nám nic důležitého neuniklo, čas máme dobrý. 
Rozhodujeme se pro prozkoumání nejodlehlejší části a pokračujeme dále na sever, ven z 
města Pompejí (ale nikoliv ven z areálu současných vykopávek).  

Cestou procházíme čtvrtí hostinců, většina domů zde má na straně k ulici mramorové pulty 
s kulatými dírami pro uložení nádob s teplým jídlem či pitím, mramor zde slouží jako 
izolační vrstva pro uchování tepla v těchto předchůdkyních našich termonádob. Ulice končí 
náměstíčkem s hvězdicovitou křižovatkou, kterou střeží „sanitka“ podobná našim 
multikárám, menší přední kola ale doplňují vzadu obří kola, za která by se nemusel stydět 
ani velký zemědělský traktor John Deere. Kabina sanitky je vzhledem k podnebí vzdušně 
látková.  

Velký dojem v nás zanechává Chirurg ův dům se zachovalými stropy, zejména vstupní 

Page 4 of 33Liparské ostrovy 2007

23.10.2012file://D:\Documents and Settings\y7807\My Documents\Internet\Libor Novotný - Cest...



hala je impozantní, ale i zahrada nyní vysázená divokým vínem vzbuzuje dojem okázalosti. 
Dům je zřejmě pojmenován podle menší fresky na zdi zahradního domku zachycující asi 
nějaký lékařský výkon.  

Ven z města vedla od křižovatky Cesta hrobek, lemovaná kaplemi a altánky. Vydáváme se 
tedy po ní směrem dolů k městským hradbám a bráně, která nás zavede k našemu dalšímu 
cíli.  

Villa Mysteri  je nejhezčím domem v Pompejích, alespoň co se týká vnitřní výzdoby. 
Prohlížíme si několik zachovalých (dokonce zastřešených) místností a nádvoří s kašnami, 
ale dlouho nemůžeme najít hlavní lákadlo vily – iniciační místnost Dionýsovských obřadů. 
Po vile se sice pohybuje několik domorodých „průvodců“, kteří by nás za pár drobných rádi 
nasměrovali, ale mluví všichni jen italsky a nám se tedy nechce utrácet vzácné drobné 
(potřebujeme je na různé drobné platby a vstupy typu záchodů) za jedno máchnutí rukou. 
Hledáme sami.  

  

Když se vila odejde směrem k východu z areálu, je na jedné terase patrný základ 
půlkruhové niky, který nás nasměruje správným směrem. Kolem zkamenělé okenice, 
původně dřevěné, prolézáme nenápadnými vrátky do místnosti se stěnami zdobenými 
červenými freskami. Tak tuto místnost dříve obyvatelé města nechtěli mít uvnitř hradeb a 
vystěhovali kvůli ní vilu na periferii! Fresky kolem dokola tvoří sled různých výjevů, v centru 
dění je zasvěcované děvče, které prochází různými obřady a zkouškami. Provázejí je starší 
zasvěcené kolegyně, další výjevy zobrazují různé bůžky, polobohy, satyry a fauny.  

Dva tisíce let staré fresky jsou neuvěřitelně zachovalé, barvy jsou stále živé, nejvíce typická 
červeň. Jestli podobná výzdoba obývacích místností byla dříve normou, pak bydlení bývalo 
velice luxusní i v porovnání s dneškem. Jak asi vila vypadala v časech své největší slávy, 
jak byla vybavena nábytkem a dalším zařízením, jak byly upraveny zahrady a fontány 
kolem. Škoda, že některý z domů v Pompejích není zrekonstruován do původní podoby 
(nebo třeba i nově postaven).  

Po malém občerstvení se vracíme zpět do města. Podle mapy se snažíme nevynechat 
žádné zajímavé místo, zastavujeme se tedy v Domě s Faunem  se soškou tančícího 
Fauna, prohlížíme Dům Vetti ů s freskami po stěnách, procházíme zázemí, peristyly a 
zahrady dalších domů podél uliček.  
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Po straně Fóra, ke kterému jsme se vrátili, je depozitář a v něm mimo jiné i několik odlitků 
mrtvých těl. Další odlitky jsou v městských lázních na druhé straně Fóra. Občané města, 
kteří se odmítli evakuovat, byli zaživa pohřbeni smrtící lávou a popelem, jejich těla kromě 
kostí a lebky následně shnila a ve ztuhlé lávě zůstala dutina ve tvaru původního těla. Při 
vykopávání Pompejí archeologové tytu dutiny vyplnili sádrou a získali tak odlitky obyvatel v 
okamžiku jejich smrti, často i s patrným utrpením ve tváři.  

Opouštíme centrum a pokračujeme do přesně opačné části města. Některé uličky jsou zde 
docela klidné, nejsou tak turisticky atraktivní, bydleli zde „jen“ normální lidi. Zajímavější je 
třeba ulička pekařů, jednu pekárnu (Pistrinum)  si prohlížíme. Dominuje jí velká chlebová 
pec a pětice ohromných žernovů – velkých kamenných vřeten posazených na kužely 
nepatrně menšího průměru. Shora se sypalo obilí, pomocí pák se žernovem otáčelo a dole 
padala umletá mouka.  

A za rohem už vidíme tlačenici. Ani nemusíme moc přemýšlet, jsme ve čtvrti lupanarií, 
nevěstinc ů. Jeden z nich je čerstvě rekonstruován a po několika letech otevřen. Právě 
před ním je samozřejmě nejvíce lidí. Řadíme se poslušně do fronty a poprvé v životě 
navštěvujeme nevěstinec. Z nevlídné centrální chodby nahlížíme do miniaturních pokojíčků 
bez oken, s kamennými postelemi na délku tak asi 160cm dlouhými. Sociální zařízení jedno 
na chodbě (suchý záchod), umyvadlo či dokonce koupelnu nevidíme. Spíše pochmurnou 
atmosféru místa mají rozptýlit motivační obrázky nade dveřmi v tradičně červenavém 
odstínu. Jsou velmi názorné.  

  

Na samém konci areálu je aréna amfiteátru , vedle škola a hřiště gladiátorů. Začíná se 
připozdívat a trochu jsme již po více než 4 hodinách v 35oC zmořeni a znaveni, takže se 
moc nezdržujeme. Osvěží nás fontánka s pitnou vodou, všechny ostatní byly vyschlé, takže 
jsme mile překvapeni, doplňujeme tekutiny do sebe i do lahví. Nacházíme podle mapy 
Zahradu uprchlík ů, pěknou vinici, v jejímž rohu je za sklem děsivý výjev. Přímo na těchto 
místech zahynulo několik osob, včetně matek s dětmi. Asi to byli otroci zde zanechaní na 
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pospas živlu. Po objevení byly vytvořeny sádrové odlitky jejich těl a byly ponechány na 
místě nálezu.  

Část areálu je kvůli večerní akci uzavřena, po necelých 5-ti hodinách tedy vycházíme hlavní 
branou Ponta Marina. Obdivujeme kilové cedráty na stáncích a vracíme se do blízkého 
kampu.  

  

Asi kilometr od kampu je supermarket, děláme tedy nákup a nakupujeme potraviny na 
večeři, snídani a na zbytek cesty.  

Ráno vyrážíme brzy, přestože nám včerejší výstup na Vesuv šetří dost času. Ani ráno 
nesnídáme, prý bude brzy zastávka na vyhlídce na sorrentsko-amalfské pob řeží. 
Opravdu zde zastavujeme, ale na snídani tu není prostředí, najíme se tak v až autobuse. 
Pobřeží mezi Sorrentem a Amalfi je velmi členité a romantické, městečka starobylá, ale 
obzor je stále v oparu, takže třeba na Capri nedohlédneme. Kocháme se tedy alespoň 
pohledem na bližší část pobřeží.  

Zbytek dopoledne a větší část odpoledne projíždíme Kalábrií, jižní částí italské boty. Krajina 
je hornatá, neustále nás překvapují městečka na vrcholcích kopců, namísto u nás 
běžnějšího osídlení kolem vodních toků. Asi vliv antické válečné minulosti, kdy obrana byla 
ještě důležitější než voda.  

Cesta ubíhá příjemně, Dana s Vojtou nás průběžně zásobují užitečnými informacemi (Dana 
více). Občas to někoho uspí, aspoň cesta ubíhá tím rychleji.  

Kolem třetí odpolední konečně zase vidíme moře. Jsme na samém jihu Itálie, před námi 
pomalu rozeznáváme obrys sicilského pobřeží s velkými stožáry na obou březích nejužšího 
místa průlivu. Elektrické vedení tudy sice nevede, ale stožáry zůstaly. Messinská úžina 
mezi Itálií a Sicílií je sice jen 3km široká, ale moře je zde plné nebezpečných proudů, 
plavbu stěžují i časté vichry, takže ve starořecké mytologii zde přebývaly nestvůry Skyla a 
Charibda, potápějící lodě mořeplavců.  

Moderní trajekty s nestvůrami problémy nemají, bez obav jsme se nalodili i s autobusem do 
nitra lodi, autobus zůstal na spodní palubě a my si vychutnáváme krásné počasí na některé 
z palub horních.  

Po zhruba půlhodince proplujeme kolem sloupu se zlatou postavou patrona námořníků na 
vrcholku a vyrážíme autobusem na cestu Sicílií . Chvíli trvá, než se vymotáme z Messíny, 
pak ale najedeme na dálnici a soustavou mostů a tunelů míříme na severní pobřeží do 
přístavního města Milazzo. Už cestou vidíme v Tyrrhenském moři náš cíl – Liparské 
ostrovy. Nejdříve se vynoří paradoxně nejvzdálenější Stromboli – a aby nikdo nebyl na 
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pochybách, že se jedná o činnou sopku, spokojeně vypouští svá oblaka dýmu. Teprve za 
chvíli se vynoří i Panarea, Salina, Lipari a nakonec nejbližší Vulcano.  

V Milazzu máme chvíli čas, jdeme do nejbližší cukrárny a kupujeme naši první italskou 
zmrzlinu. Platí se předem u pokladny, v základní ceně jsou dvě příchuti. Snažím se nepříliš 
úspěšně o italskou výslovnost názvů, nicméně můj výkon cukrář oceňuje vztyčeným 
palcem a slovem: „Bravo!“ Zmrzlina je skvělá a bude skvělá i později, kdykoliv a kdekoliv v 
Itálii! A ani cena kolem 0,6€ není v porovnání s mladoboleslavskou Olympií (15-20Kč za 
malý kopeček) nijak závratná, zvláště když se porce do kornoutu ani nechce vejít.  

Autobus zůstává na Sicílii, vytahujeme tedy všechny zavazadla a vlečeme je na trajekt. 
Cesta je teď delší, asi 1,5 hodiny. Nejvíce nás přitahuje kouřící Stromboli, ke které se 
zpočátku přibližujeme, ale pak se začíná vzdalovat, protože objíždíme výběžek Sicílie a 
zatáčíme k západněji položenému ostrovu Vulcano.  

Západ slunce nad Vulcanem a Lipari už sledují skoro všichni cestující, včetně domorodců, z 
nichž někteří neodbytně připomínají blízkost Sicílie svou vizáží padrů Cosa Nostry.  

Po přiblížení Vulcanu  poutá pozornost hlavně čoudící hrana Grand Cratere . Proplouváme 
kolem jeho úpatí a vyloďujeme se v přístavu páchnoucím sirovodíkovými výpary 
nedalekého sirného bahenního jezírka a k nim náležejícími fumarolami z barevné skály, 
dominanty přístavu. Bagáž nakládáme do nákladní červené dodávky, nás postupně převáží 
malá osobní dodávka, některé ale čekání nebaví a jdou pěšky – do kampu Vulcano Blue na 
poloostrově Vulcanelo to asi 20-25 minut.  

Dostáváme na recepci povlečení a snažíme se dohonit pomocníka vodícího vždy skupinu 
turistů. Ten náš nám ovšem uteče a zůstáváme sami uprostřed kampu velikosti menšího 
městečka. Naprosto netušíme, kam jít, zkusíme se tedy zeptat Italů zabydlených v jednom 
apartmánu evidentně na delší dobu než je náš týden. A rozjíždí se monstrózní akce, které 
se za chvíli účastní 4 italské rodiny ze všech okolních apartmánů. Nikdo sice nemluví 
anglicky, ale domluvíme se (jeden se sice ptá, jestli mluvím anglicky, ale po mém přitakání 
zklamaně zmlkne a již nepromluví). Snažím se pátrací akci zastavit, koneckonců to na 
recepci není tak daleko, ale Italové nedovolí – když se nám rozhodli pomoci, tak nám 
pomohou, ať chceme nebo ne. Nakonec objevujeme našeho pomocníka a ten se rozzlobí, 
že si z něj střílíme – stojíme totiž přesně před schody do našeho apartmánu.  

Nad schody je zastřešená terasa, jejíž zadní stranou je malá kuchyňská linka se sporákem 
na plynovou bombu a dřezem. Nejdříve nás představa vaření mimo dům trochu 
znepokojuje, ale apartmány jsou tak důmyslně rozmístěny, že nám do kuchyně nikdo nevidí 
a ve vedru zde panujícím je vaření na čerstvém vzduchu jednoznačně přínosem.  

Ze vstupní předsíňky doprava je pokoj s manželským dvojlůžkem, rovně je pokoj s 
palandou a televizí, vlevo koupelna se sprchovým koutem, záchodem a bidetem. Nad 
vstupními dveřmi je klimatizace, ale bez ovládacích prvků. Protože jsme splaveni, běžím se 
na recepci zeptat, jak se ovládá. Je to prosté: na recepci si lze pronajmout dálkový ovladač, 
ovšem za takovou cenu, že se rozhodneme vydržet bez klimatizace.  

Z kuchyňky je přes zelenou zahradu nádherný výhled na menší kráter Vulcanelo , po 
setmění nám dělají společnost gekoni, několikrát jsme svědky jejich šikovnosti a mrštnosti 
při lovu hmyzu.  

Ráno nás naši průvodci provedli ostrovem, tedy jeho pro nás důležitou částí. Takže víme, 
kde jsou oba supermarkety, jak na pláž našeho kampu, na veřejnou světlou a na veřejnou 
černou pláž, kde jsou restaurace, zmrzlina a hlavně bahenní jezírko, kde budeme mívat 
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občas srazy. Také by tady odsud měl zhruba co dvě hodiny jezdit mikrobus do kampu, ale 
není na to příliš spolehnutí, přestože nám to občas usnadní cestu například po nákupu 
balíku vody.  

Cesta se dá jít i pěšky, není to tak daleko, jen je třeba jít do kopce, a to se někdy v tom 
horku nechce. Navíc ráno a večer neuvěřitelně koušou komáři. Jiné roky prý to nebývá, ale 
po letošním deštivém jaru zůstalo mezi plážemi rákosem zarostlé sladkovodní jezírko, kde 
se ty potvory líhnou. Kousance jsou extrémně velké a extrémně svědivé. Doma problémy 
nemáme, ale cesta pěšky z městečka do kampu bývá utrpením.  

Dana má všude známé, dohodne nám různé slevy na heslo „Dana“. Bereme tedy staré 
plavky a zkoušíme úspěšně uplatnit heslo při vstupu do sirného bahenního jezírka . Místo 
2€ na osobu platíme jen 1,5€.  

  

Vstupujeme do ohrazeného prostoru pod bizarní skálou, kalná bublající voda u dětí 
nevzbuzuje důvěru a nejsou si dokonce jisté, zda se jim vůbec do takové vody chce. Navíc 
když nevábně páchne po zkažených vejcích. Ale nakonec jdeme všichni a jsme nadšeni. 
Voda je teplá místo skoro až na hranici příjemnosti, některé bublající pramínky jsou až 
pálivé, ale celkově je pocit z bahnění fantastický.  

Ležíme v mělké vodě, necháváme se masírovat teplými bublinkami a zkoušíme se natřít 
lepivým blátíčkem. Doporučenou půlhodinu pobytu výrazně překračujeme.  

Před opuštěním jezírka se bahno musí smýt, aby se nevynášelo ven. Samozřejmě není 
možné se umýt dokonale, ale naštěstí hned za jezírkem je ohraničená mořská zátoka. Na 
první pohled vidíme, že to není jen obyčejné moře, ale hladina je na mnoha místech 
zčeřena bublajícími gejzírky, fumaroly zde totiž ústí také do moře (takže možná spíše 
solfatáry). Moře je samozřejmě mnohem chladnější než jezírko, takže se rychle snažíme 
najít si každý svůj výron teplých bublinek. Musíme ale dávat pozor – některé jsou horké a 
mohly by až spálit.  
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Jezírko i mořské bubliny jsou prý léčivé. Těžko to posoudíme, neměli jsme se z čeho léčit, 
ale minimálně silný zážitek si odnášíme i z jezírka i z moře.  

Jezírko i moře jsme hned opakujeme a kdyby nás netlačil čas, uděláme i třetí rundu. 
Musíme ale nakoupit, dopravit nákup do apartmánu a připravit se na večerní výstup na 
Vulcanelo, takže končíme. Minibus ve stanovenou dobu nejede, takže 12kg vody táhnu do 
kopce na rameni, řidič nahoře spokojeně klábosí s recepčním.  

Odpolední žár pominul a my se hromadně vydáváme na kopec nad naším kampem. 
Stoupáme řídce osídlenou ulicí, velké parcely oddělují od ulice ploty, jejichž monotónnost 
občas naruší jihoitalská specialita – keramické květináče ve tvaru hlav, zde pěkně 
vybarvené.  

Na Liparských ostrovech prý nežijí nebezpeční živočichové, ale hadi alespoň nejedovatí tu 
budou, svědčí o tom svlečená hadí kůže na drátu trčícím z jednoho plotu. Tipujeme to na 
větší užovku.  

Odbočku nahoru bychom bez Dany jistě minuli. Najednou se z cesty musí zabočit přímo do 
hustého křoví a drát se vzhůru strmým svahem. Zapojují se i ruce, přitahujeme se za vše, 
co vypadá jen trochu pevněji přirostlé k zemi. Několik starších kolegů rozumně další cestu 
vzdává. My jsme ale za namáhavý počátek cesty odměněni výhledem na naše apartmány a 
jejich okolí.  

A najednou se před námi otevírá kráter. Sice porostlý vegetací, ne tak strmý a samozřejmě 
ne tak velký jako na Vesuvu, ale jasně patrný. Jen se kvůli menšímu odstupu ještě hůře 
fotografuje. Dana nám prozrazuje, že nás tady čekají ještě dva podobné krátery, ale tento 
je nejmladší a největší.  

Pokračujeme dále k druhému kráteru, ten je již trochu méně patrný. Opět bychom byli bez 
Dany a Vojty ztraceni, cesta totiž pokračuje přímo skrz místní vegetaci sahající nám zhruba 
po ramena. Jde se přímo za nosem k vrcholku kopce. Vrhnout se do porostu chce trochu 
odvahy, ale nakonec to naše odhalené nohy a ruce přežijí a zdárně se ocitáme na vrcholku. 
Třetí kráter už vypadá spíše jako obyčejná prohlubeň, zub času na něm zapracoval nejvíce. 

Vrcholek je místy pěkně bílý, nebýt na sopce, řekli bychom vápenec, ale tady to spíše bude 
něco jako pemza. Vidíme na centrum ostrova a Grand Cratere nad ním, zapadající slunce 
nám trochu brání ve výhledu na sousední ostrovy, s výjimkou Lipar, které jsou co by 
kamenem dohodil – od Vulcanela je odděluje jen 750m mořského průlivu. Skaliska u Lipar 
neodbytně připomínají jiné útesy téhož jména – Faragliony u ostrova Capri.  

Geolog Vojta nám dává přednášku o sopkách, my se kromě poslechu kocháme opravdu 
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nádherným výhledem. Začínáme rozumět popisu Liparských ostrovů jako přírodního 
skvostu v Tyrrhenském moři. Zdržíme se na vrcholku asi půl hodiny a stejnou cestou se 
vracíme dolů. Exponovaný závěrečný úsek je směrem dolů logicky horší, starším 
kolegyním musíme pomáhat přes jejich turistickou zdatnost vzhledem k věku 
obdivuhodnou.  

Ale procházka ještě nekončí. Přejdeme celý poloostrov až na protější pobřeží, kde je místo 
trochu přehnaně nazvané Údolí p říšer . Ne že by tam nebyly skalní útvary připomínající 
příšery (nebo alespoň jednu – medvěda), ale „údolí“ je značně nadnesené. Ve skutečnosti 
se ocitáme planince pokryté jemným černým pískem, samozřejmě sopečným, z něhož 
občas raší ostrá tráva a nad planinu se zvedají lávové vyvřeliny a balvany. Při troše dobré 
vůle jsou zde opravdu k nalezení různé podoby, ale kouzlo místa není v příšerách, hlavní je 
zde efektní kombinace černého písku, žluté a zelené vegetace, červených lávových 
kamenů a modrého moře v pozadí, kousek pod námi.  

Ti poetičtější z nás se kochají klidnou atmosférou místa chvíli před západem slunce, ti 
hravější hledají příšery a sprosťákům připomíná jeden balvan obří lejno, se kterým se 
prostě musí vyfotit.  

Vracíme se zpět, slunce už zapadlo, ale nám dnešní program ještě nekončí. Dana nás 
zavede do jedné z restaurací, kde připravují místní speciality. Náš strach ze stravování se 
ukazuje jako neopodstatněný, supermarket nám zařídí snídaně, obědy budeme dělat ze 
sáčkových jídel dovezených z domu (hlavně pro děti) a večeře asi budeme chodit do 
restaurací sami nebo se skupinou (to pak máme množstevní slevy). A občas prohodíme 
večeři s obědem – na oběd si zajdeme a večeři uděláme.  

Dnes nám Dana doporučí a objedná Pane cunzatto  – chléb chudých. Rozpůlená bageta 
se nechá vyschnout a ztvrdnout na kost, před přípravou se natře olivovým olejem s 
rozetřeným pestem, ozdobí pořádnou vrstvou oblohy jako na pizzu a zapeče. My máme 
verzi s rajčaty a mozzarelou. Chutná výborně, ale na Salině budeme mít ještě lepší.  

Dostali jsme nejen rozumnou cenu, ale ještě dostáváme zadarmo zákusek. Volíme 
tiramisu, od vedlejších stolů občas někdo upřednostní ovocný salát.  

Ráno máme první lodní výlet. Minibus nás postupně odveze do přístavu, sice bychom to 
lehce seběhli, ale pomyšlení na komáry nás odradí. Dopravu mezi ostrovy zajišťují trajekty 
(tím jsme připluli ze Sicílie), rychlolodi s přídí vyzdviženou při rychlé plavbě 
aerodynamickými a vztlakovými silami nad hladinu nebo motorové lodi, rychlostně něco 
mezi předchozími způsoby. Dana se zná s jedním majitelem takového člunu a má 
zamluvená místa na výlety pro následující čtyři dny.  

Dnes nás čeká první výlet – na ostrovy Panarea a na sopku Stromboli. Nastupujeme a 
zabíráme si místa v kabině u stolu, když nám bude teplo, lehce můžeme vyjít na příď nebo 
vylézt po žebříkových schodech na horní otevřenou palubu.  

Proplujeme kolem ostrova Lipari, kde přistoupí několik hlučných Italů, kapitán z kabiny na 
horní palubě italsky komentuje průběh plavby přes mikrofon a reproduktory, Dana po něm 
vše překládá. Děláme si pohodlí, nejlépe je nám na přídi.  

Blížíme se k ostrovu Panarea , vplouváme do krásné zátoky, je zde ale již několik lodí, 
plánované koupání tedy odkládáme. Vyplujeme a zkusíme zátoku jinou, ne sice tak 
fotogenickou, ale zato zde máme více klidu a soukromí. Posádka spouští žebříky na zádi 
do vody a hází do moře pro jistotu i záchranné kruhy. Plavky máme na sobě, takže jsme v 
moři mezi prvními.  
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Koupeme se asi dvacet minut, než nás siréna svolá zpět na palubu.  

Po pár minutách přirážíme ke břehu v přístavu a dělíme se na dvě skupiny. Vojta s několika 
turisty-sportovci vyráží na zdolání vrcholu sopky na Panarei, my ostatní (rozumní) vyrážíme 
na prohlídku ostrova podél pobřeží. Panarea je takové liparské Capri, ostrov milionářů. 
Procházíme nádherným městečkem, plným pěkných zákoutí lákajících k vyfocení.  

  

Půlhodinovou procházkou s panoramatickými výhledy na pobřeží mezi bílými vilkami a 
exotickými rostlinami se dostáváme na pláž, kde většina zůstává a věnuje se slunění a 
koupání. My ovšem cítíme dluh za přihlášení na poznávací zájezd a pokračujeme tedy sami 
dále do kopce ve směru k neolitickému sídlišti. Ke kruhovým základům pravěkých chýší se 
dostáváme za další půlhodinu chůze, více než trochu uměle působící základy se nám líbí 
útesy za osadou – poznáváme v nich místo, kdy jsme se původně chtěli koupat z lodi, ale 
bylo zde plno.  

  

Úzkým hřebínkem přejdeme na poloostrov za zálivem a kocháme se tyrkysovým mořem. 
Ke kamenité pláži by se dalo i sejít po strmých schůdcích, ale jsme opět v časové tísni, 
takže to vzdáváme a vracíme se na veřejnou pláž a jen s minimálním odpočinkem 
pokračujeme zpět k přístavu.  
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Naposledy si užíváme klid a pohodu na Panarei a k lodi dorazíme ve stejnou dobu jako 
turistická skupinka, která se vrací úplně zničená a vyčerpaná, asi oproti nám neviděli téměř 
nic – neměli čas se moc rozhlížet, zato podali hodnotný sportovní výkon. Zklamaní určitě 
nejsou a na lodi si teď odpočinou.  

  

Proplouváme kolem skalnatých ostrůvků rozhozených po hladině moře kolem Panarei, na 
jednom útesu nás kapitán upozorňuje na údajně nejmenší druh palem.  

Kousek dále zase vidíme v hlubokém moři solfatáru o průměru několika metrů, z hlubiny 
stoupá jako světlejší sloup bublinek, nahoře trochu bublá. Když ale na nejbližším možném 
místě zakotvíme a jdeme se z lodi koupat, už ji nedokážeme najít.  

A už je před námi bájná sopka Stromboli , symetrický kužel trčící z moře do výšky přes 900 
metrů. Pravidelně již několik tisíc let každých 10 až 20 minut vyvrhne svou erupci, čímž se 
řadí mezi nejaktivnější světové sopky. Erupce mají obvykle podobu žhavé lávové fontány, 
ale od dubna letošního roku (tedy necelé tři měsíce) se začala chovat jinak, tedy podezřele. 

  

Page 13 of 33Liparské ostrovy 2007

23.10.2012file://D:\Documents and Settings\y7807\My Documents\Internet\Libor Novotný - Cest...



Vyvrhla tehdy mohutný lávový proud a přestala s fontánovitými žhavými erupcemi. Od té 
doby jen vyfukuje dým. Obyvatele zachvátila panika, většina z nich se rychle přestěhovala 
na pevninu a čeká, co se bude dít dál. Turistům je nyní zakázán oblíbený výstup na vrchol, 
sopka se pozoruje jen z lodi a jen přes den, aby byla vidět alespoň vyvrhovaná oblaka 
kouře.  

I my pozorujeme pravidelné čtvrthodinové pšouky, ale žhavou lávu nevidíme. Přirážíme ke 
břehu a vyrážíme do města, kde turisté hrají přesilovku. V cukrárně s výhledem na malý 
útes Strombolicchio  si dáme po zmrzlině, v marketu koupíme nějaké jídlo a pití, na 
černočerné veřejné pláži u přístavu se pohodlně stíháme vykoupat.  

Lodí se vydáváme na okružní plavbu kolem ostrova. Už jsme viděli nejmenší palmy, teď 
nám kapitán ukazuje nejmenší námořní přístav, do kterého vlastně ani nelze vplout, přesto 
je to jediná přístupová cesta do vesnice nad ním.  

A pokračujeme dále k Strombolicchiu , malému bráškovi Stromboli, bývalému čedičovému 
sopouchu, jehož ne tak pevný obal dávno zerodoval a nechal bizarní skalisko trčet z moře. 
Nahoře je postavený maják, donedávna obydlený a obsluhovaný strážcem, dnes už jen 
automatický.  

Blížíme se přímo k hlavnímu kráteru. Vidíme stoupat dým, ale žhavá láva dnes opravdu 
nepoteče.  

  

Pod hlavním vrcholem je několik set metrů dlouhý lávový svah Sciara del Fuoco , kterým 
odtéká láva ze Stromboli do moře. Svah vypadá naprosto bezútěšně a depresivně, místy i z 
něj vystupuje dým. Asi ve dvou třetinách své výšky na levé straně se letos v dubnu svah 
otevřel a vyvrhl dlouhý a mohutný lávový splaz do moře, jeho temná barva se odráží od 
červenohnědého zbytku svahu. Tady si uvědomujeme, jak těžké musí být přinutit lávu, aby 
změnila směr svého řečiště. Na Stromboli by to asi nebylo možné vůbec.  
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Tímto místem dokončujeme obeplutí ostrova a posádka nám servíruje objednané jídlo – 
těstoviny s tuňákem. Porce sice nejsou největší, ale každý dostane přidáno podle libosti, 
najíme se tedy do sytosti, na ochutnání dostaneme odlivku liparského vína Malvazia 
připomínajícího výrobou i chutí portské, na každý stůl připadne i láhev vody, coly a místního 
bílého vína. Víno je docela dobré a na rozdíl od nealka posádka po dopití přinese další 
láhev. Příjemný závěr výletu. A k tomu se objeví skupinka delfínů, kteří vysokými skoky jak 
v delfináriu doženou naši loď, udělají nám myšku před přídí a než stihneme připravit foťáky 
a kamery, tak zmizí. Nádherné představení.  

  

Jen ti komáři cestou do kampu. Vracíme se tak poštípaní, že slívající se pupence ani 
nedokážeme spočítat.  

Ráno nás čeká nepříjemně brzké vstávání, už v 530 máme sraz na výšlap ke kráteru naší 
domácí sopky na ostrově Vulcano, na Grand Cratere . Chceme se tak vyhnout 
nepříjemnému dennímu žáru, který je na holých svazích sopky ještě horší než jinde. 
Projdeme přístavem a nejdříve šlapeme kus po asfaltu, pod svahem sopky odbočíme a 
začneme stoupat vzhůru. Cesta stoupá nejdříve chvíli doleva, projdeme kolem dosud 
prázdného přístřešku na vybírání vstupného, cesta se obrací do protisměru a chvíli se 
jakoby od kráteru vzdalujeme, aby nás poslední zákruta nasměrovala již definitivně k cíli. 
Stoupáme celou dobu vzhůru, neúprosně a vytrvale. Vegetace nejdříve připomíná výškou 
zakrslou kleč našich hor, nad určitou hranici je již svah holý. Místy jej tvoří zatuhlá láva, 
jinde spíše lávový štěrk. Zhruba uprostřed cesty najednou stezku přetíná prasklina táhnoucí 
se svisle po svahu shora až dolů, vypadá spíše původu tektonického než erozivního.  

  

A po hodince cesty z města konečně docházíme k vrcholu. Nejdříve hledíme směrem k 
Vulcanelu a hledáme náš kamp, pak teprve vyjdeme poslední úsek a ohromeně hledíme do 
kráteru, jehož rozměry nám připadají podobné jako na Vesuvu, jen aktivita je zde 
nesrovnatelně znatelnější.  
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Stojíme na nižší hraně, skutečný vrchol kopce je za kráterem před námi. Stezka končí na 
betonové plošině s několika měřicími přístroji, na kterou nás teď Vojta svolává a dává nám 
přednášku o sopkách obecně a Vulcanu zvláště.  

  

Nevydržím ho ale poslouchat a utíkám fotit sirné fumaroly vypouštějící mohutná oblaka 
dýmu, než se sem nahrnou ostatní.  

Vítr vane ven z kráteru, můžu tedy zajít i kus pod jeho hranu a zblízka fotit kameny porostlé 
citrónově žlutými krystaly síry. Pod každým takovým kamenem je obvykle díra do země, ze 
které vychází hustý bílý dým provázený bubláním a syčením. Nelze si však na krystaly 
sáhnout, jejich teplota je tak vysoká, že by se opařila ruka. Krystaly jsou beztak tak křehké, 
že je nelze uchopit, ihned by se rozpadly na žlutý prach.  

  

Najednou se vítr obrací a najednou mám co dělat, abych bez nadechnutí proběhl bílým 
dýmem do bezpečí. Dým sice není přímo jedovatý, ale neobsahuje kyslík a je tudíž 
nedýchatelný.  
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Vracím se zpět k plošince, kde Vojta právě končí výklad a kolegové se vrhají k fumarolám. 
Pořídit fotku je najednou mnohem těžší, navíc vítr už vane stabilně jen směrem do kráteru a 
místa, kde jsem před chvílí stál, jsou teď už nadobro nepřístupná.  

  

To ale neznamená, že by nebylo co fotit. Obcházíme hranu kráteru z vnější strany a 
zkoumáme fumaroly pouštějící dým snad ještě aktivněji než v okamžiku našeho příchodu.  

  

Kromě naší výpravy zkoumá páry na vrcholu ještě někdo – vypadá jako vulkanolog, přes 
ústa si dává roušku a tyčí s háčkem na konci odebírá z fumarol vzorky, které ukládá do 
aktovky. V dýmu občas mizí na dlouhé minuty, až o něj máme strach, ale vždy se v 
pořádku vynoří.  
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Sami cítíme, jak se okolím fumarol šíří sirný pach, kam se hrabe zápach sirného jezírka.  

  

Strávíme na Grand Cratere asi hodinku, obejít jej nemůžeme, protože fumaroly se projít 
dnes rozhodně nedají, vyrážíme proto po hraně kráteru až na místo, kde se jeho hrana 
setkává s hranou kráteru staršího, ještě mnohem širšího, nicméně dobou vyhlazeného do 
mírné podoby, takže kdyby nás na něj Vojta neupozornil, možná bychom o něm ani 
nevěděli. Po hraně starého kráteru se vracíme zpět, napojíme se na původní cestu a 
scházíme dolů.  

  

U přístřešku nasadíme netečný výraz a s pohledem upřeným před sebe projdeme kolem 
výběrčího, který zviklán našim výrazem ani nežádá zaplacení vstupu.  

Rychle uděláme nákup a stihneme akorát minibus do kampu. Máme právě čas na 
převlečení, za chvíli nás čeká lodní výlet kolem ostrova.  

Opět stejnou lodí jako včera vyrážíme na krátký lodní výlet kolem ostrova Vulcano. I dnes 
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proplouváme kolem pláže u našich apartmánů a obeplouváme poloostrov Vulcanelo. 
Vidíme, že Vulcano je stejně členité jako ostatní ostrovy souostroví, pobřeží je tvořeno 
útesy a lemováno skalnatými ostrůvky. Moře v březích vymlelo spoustu převisů, jeskyní a 
skalních oken. Jedním z nejhezčích míst je Venušino jezírko  – skoro pravidelný kruh o 
průměru kolem 30m, ohraničený z poloviny strmým břehem ostrova, zbytek je rozeklaný 
útes, na několika místech klesající těsně pod hladinu moře. Voda je zde mělčí než v 
okolním moři (má hezčí nazelenalou barvu) a je i teplejší, útesy brání většímu a rychlejšímu 
mísení vody.  

  

Kotvíme přímo u jezírka a hned se snažíme vyzkoušet koupání v něm. Opatrně proplaveme 
jedním z mělkých průplavů v bariéře, útesy jsou ostré, musíme si dát pozor na kolena a 
ruce.  

Chvíli se koupeme, siréna nás pak svolává k další cestě. Hned za jezírkem je Koňská 
jeskyně, kam se snaží kapitán s lodí zajet co nejhlouběji, abychom si užili namodralého 
osvětlení způsobeného odrazy světla od hladiny moře. O kus dále je ještě Muší jeskyně, 
prý jsou obě propojené, ale to s naší velkou lodí neotestujeme. Ještě několikrát se 
koupeme, obeplutí ostrova včetně koupání nám trvá dvě hodiny, pak se vracíme do 
hlavního přístavu.  

Odpoledne máme konečně čas vyzkoušet i malou soukromou pláž patřící našem kampu. 
Naivně si myslíme, že se sem dostaneme vícekrát a kupujeme na recepci týdenní 
pernamentky na lehátka a slunečníky. Nakonec se tu dostaneme už jen jednou (ale i pro 
dvě návštěvy je pernamentka levnější než dvojí denní sazba), žádný doklad od nás stejně 
nikdo nechce a na prázdné pláži si můžeme vybrat a zabrat nejlepší místa.  

Za recepcí se projde kousek lesem – na Liparských ostrovech je les celkem výjimečnou 
záležitostí, dostáváme se k plošince pokryté uměle navezeným černým pískem, na něm 
několik lehátek a slunečníků, sráz k moři chrání dřevěné zábradlí. Dřevěnými schůdky 
scházíme ještě o úroveň níže, opět černý písek, lehátka a slunečníky, ale méně než na 
plošince horní. A poslední dřevěné schůdky vedou na malinkatou plážičku u moře. Výhled 
máme přes záliv přímo na Grand Cratere. Vypadá to vše velmi romanticky.  
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Dno moře je kamenité a porostlé nějakou mořskou vegetací, snad by to šlo i bosky, ale s 
vodními botami je to určitě příjemnější.  

  

Zkoušíme šnorchlovat, dno vypadá zajímavě, určitě lépe, než jsme čekali. Ryby jsou pěkně 
vybarvené, i když nejsou v takových hejnech, jako v tropických mořích. A kromě ryb a ježků 
jsou blízko břehu také medúzy, vzhledově sice pěkné, ale nepříjemně žahající.  

   

Na kamenech u břehu hodují na zbytcích řas černí krabi různé velikosti, občas se přes ně 
převalí vlny, to jim ale vůbec nevadí. A na místech pravidelně vlnami přelévaných drží na 
kamenech přilepené podivné rosolovité kopečky tmavě červené barvy. Naprosto netušíme, 
co ukrývají, na mysl se nám derou vzpomínky na Vetřelce.  

Předposlední den pobytu na Vulcanu nás čeká poslední lodní výlet, zastavíme se u 
pemzových dolů na Liparech  a hlavním cílem je obeplutí ostrova Salína , na kterém již od 
včerejška turistikuje sportovní část výpravy (včetně bivaku).  
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Pemzové doly  na Liparech jsou k nepřehlédnutí, bílé kopce vypadají jako sníh, továrny na 
zpracování jsou členité jako městečka ve fantasy filmech. Přirážíme k molu, hned vidíme, 
že doly vypadají lépe z moře než teď zblízka, hlavním cílem zastávky je ale nasbírat si co 
nejvíce lehoučkých pemzových kamenů, které poslouží jako netradiční suvenýry. Kromě 
pemzy sbíráme i menší kamínky obsidiánu – sopečného skla, většina je s ostrými hranami 
a černá jako uhel, ale jsou k nalezení i různé odstíny zelené a červené, ty ovšem hrany 
nemají a připomínají sklo z rozbitých lahví. Ještě zkoušíme, zda pemza opravdu plave, a 
můžeme pokračovat dále.  

  

Salínu tvoří dva téměř identické sopečné kopce, ostrov je díky nim snadno rozeznatelný od 
ostatních. Pozvolna jej obeplouváme, uchvátí nás na první pohled obrovská skalní brána, 
mnohem větší, než všechna předchozí skalní okna.  

Za mysem s bránou se nám otevře výhled na zvláštně rýhovanou skalní stěnu, pozůstatek 
kráteru, jehož druhou půlku pohltilo moře. Na počest boha ostrovů se tomuto místu říká 
Aeolův trůn. Na kraji stěny stojí několik skalních staveb, kde si rybáři ukrývají své loďky, k 
romantické plážičce u moře vede z blízkého hřebene strmá stezka vyspravená betonovými 
schody.  

Zastavujeme na koupání z lodi, místo je to skvělé až na medúzu, která udělá Hance velice 
bolestivý šlinc na paži, viditelný ještě skoro po dvou měsících. Červené jizvy kopírují tvar 
medúzy – zřetelně je vidět hlava i čtyři chapadla.  

   

Polední přestávka je stanovena na hodinu a půl v místním přístavu. Dana nás láká do své 
oblíbené restaurace Da Alfredo  na granitu, prý nejlepší na světě. Necháme se zlákat a 
jdeme s ní. Granitu  – ledovou tříšť – si můžeme vybrat (jako u zmrzliny dvě chutě) asi z 15 
příchutí, někdo si dává spíše ovocné (kromě tradičních jahodových, citronových a jiných je 
nabízena třeba i morušová), někdo zase oříškové (z těch vede pistácie). Navrch kopeček 
šlehačky a už se olizujeme. Dana měla pravdu, něco takového jsme ještě nejedli, kam se 
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hrabe zmrzlina. Na rozdíl od jiných granit ta zdejší není jen z ochucených, zmrzlých 
ledových krystalů, ale spíše připomíná zmrzlinový krém ve zvláštní úpravě.  

A i když jsme to neplánovali, zůstáváme i na oběd a dáváme si zdejší Pane cunzatto , ještě 
mnohem lepší, než bylo u nás na Vulcanu. Celá obrovská porce je zasypaná strouhaným 
parmazánem (takže vypadá jako špagety), obdivujeme kapari velké jako mužský palec. 
Pod sýrem jsou samozřejmě cherry rajčátka a smažený lilek, to vše na chlebu se 
speciálním pestem a olivovým olejem. Naštěstí nás Dana varovala před velikostí porcí a my 
jsme si objednali jen dvě porce (automaticky donesené se čtyřmi talíři a příbory). I tak 
máme co dělat, abychom snědli každý svou půlku.  

Po jídle je nám těžko, potřebujeme nějak uklidnit žaludek a dáváme si ještě jednu 
zázračnou granitu.  

Celou přestávku na Salíně jsme tedy projedli, výčitky z toho ale nemáme.  

Po obědě nás kapitán nechává trochu vydechnout, dokončíme okruh kolem Salíny a 
vracíme se pomalu zpět, tentokrát ale druhou stranou ostrova Lipari, kterou neznáme. Není 
zde sice vidět hlavní město s kostelíkem, ale pobřeží je mnohem divočejší a rozeklanější, 
útesy, skalní ostrůvky a jeskyně ani nepočítáme.  

Dostáváme se až na dohled Vulcana a na těchto místech je pobřeží asi nejhezčí. Úchvatný 
je průhled mohutným skalním oknem na Grand Cratere. Kapitán loď šikovně kormidluje, 
každý si může udělat záběr na kameru nebo foťák přesně podle svých představ.  

Naposled se vykoupeme pod skalními útvary připomínajícími sarkofág mumie a siluetu 
papeže Jana Pavla II. a vracíme se domů.  

Poslední den pobytu jsme si dali odpočinkový. Ráno v klidu posnídáme a ještě naposled 
strávíme celé dopoledne v sirném bahenním jezírku a bublajícím moři. Dnes je asi 
nejchladnější den, fouká trochu vítr, horké jezírko je o to příjemnější, zato moře se nám zdá 
studené.  

Nakupujeme nějaké suvenýry a potkáváme Danu na kole. Pamatuje si, že bychom chtěli 
zkusit pravou pizzu, bez váhání otáčí kolo a jede nám zjistit, kde bychom si ji mohli dát. 
Pizza se totiž obvykle dělá až k večeru a ne každá restaurace má vykynuté těsto již kolem 
oběda. Obvykle jsme v cizině zvyklí starat se o sebe sami, na takovou starostlivost ze 
strany průvodců nejsme zvyklí, ale samozřejmě neprotestujeme. Daniny rady se vždy 
osvědčily.  

V doporučené pizzerii jsme nejdříve sami, později ještě přijdou další hosté, podle chování 
personálu asi pravidelní štamgasti. Dáváme si každý jinou pizzu, ceny jsou od 6€ do asi 
10€ za skutečně velké pizzy, které sníme jen tak tak. Moc nám chutná, jsme spokojeni.  

Odpoledne se vítr tiší a tak strávíme pozdní odpoledne na kampové pláži. Večer balíme a 
velmi brzy ráno spolu s Vojtou a dalšími osmi účastníky poznávačky nasedáme na trajekt 
na Sicílii. Autobus na nás čeká v Milazzu, nakládáme zavazadla a prázdným autobusem 
vyrážíme směr Etna.  

Etna  se nad námi tyčí naprosto nepřehlédnutelně, cesta k ní se ale hledá těžce, projíždíme 
malými vesničkami s úzkými uličkami, řidiči mají plné ruce práce. Občas se doprava zatáčí 
tak, že projedeme křižovatku rovně, zahneme doleva (což jde díky většímu poloměru lépe) 
a znovu doleva překřížíme původní cestu do žádaného směru.  
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Vegetace je stejně jako pod Vesuvem nejdříve bujná, pak řidší a nakonec jedeme jen 
lávovými poli, na kterých občas vyrážejí první chomáčky travin. Tak dojedeme až na nové 
parkoviště, ležící na několikametrové vrstvě lávy, která před několika málo lety zalila 
parkoviště původní.  

Kupujeme si velmi drahé lístky (děti tentokrát plnou cenu) na lanovku a teréňáky na vrchol, 
část kolegů platí jen jednosměrnou lanovku a zbytek chce podniknout pěšky. Jako forma 
vstupného slouží povinný lístek na asistenci místních horských vůdců, kterou stejně 
nevyužijeme, protože ten náš bude mluvit jen italsky a francouzsky, takže budeme chodit 
po vrcholové partii sami. Celkem nás Etna každého vyjde na 50€, ale určitě to stojí zato a 
není třeba váhat.  

Lanovkové kabinky jsou sice pro 6 osob, ale v té naší jedeme sami. Je vidět zbytky lanovky 
staré, zničené nedávným výlevem lávy, terén ještě není prorostlý vegetací, ale první 
polštářky trávy a květin jsou velmi malebné.  

Pod námi je parazitický kráter Silvestri , jeden z 250 bočních kráterů Etny. Plánujeme, že 
jej později obejdeme, ale nakonec nebudeme mít čas.  

  

Na horní stanici lanovky se nezdržujeme a hned nasedáme do terénního nákladního auta-
autobusu, které nás doveze až na nejvyšší sjízdné místo hory. Jedeme celou cestu pláněmi 
sopečného popela, každých pár set metrů čeká buldozer, aby cestu upravil, jinak by byla 
brzy nesjízdná. Mnoha zatáčkami nás auto s túrujícím motorem vyveze až pod hlavní 
vrchol (3.350 m.n.m.), zhruba do 3.000 nadmořských metrů.  

  

Kolem nás všude je vrstva popela, lávy a strusky, ale při pozorném pohledu na některé 
balvany vidíme, že na mnoha místech tato vrstva jen kryje ještě silnější vrstvu věčného 
sněhu. Jsme sice dost vysoko, přesto nás to zde na jihu uprostřed horkého léta překvapuje. 
Italský horský vůdce v červené větrovce nás svolává k sobě, nabízí jako jazyk sicilštinu, 

Page 23 of 33Liparské ostrovy 2007

23.10.2012file://D:\Documents and Settings\y7807\My Documents\Internet\Libor Novotný - Cest...



italštinu, francouzštinu a … A to je vše. Z výkladu rozumíme pochopitelně velmi málo, 
většinu si musíme domýšlet. Francouzská turistka se snaží překládat do angličtiny, ale 
průvodce se obvykle nenamáhá s překladem ani do avizované francouzštiny, takže se brzy 
rozhodujeme chodit sami. O nic podstatného stejně asi nepřicházíme.  

Zamíříme tedy k nejbližšímu parazitickému kráteru. Z jeho dna stoupají sloupečky dýmu, 
ale po Grand Cratere nás už jen tak něco neohromí, zato ostatní turisti jsou nadšeni.  

  

Obcházíme kráter po naší straně, která je nižší než strana protilehlá, stoupáme tedy po 
obvodu do kopce, před námi se najednou otevírá další kráter, na rozdíl od hnědého prvního 
je tento druhý krásně vybarvený, převládají odstíny červené a žluté.  

  

Jdeme po hraně společné oběma kráterům a čelíme velmi prudkému větru, navlékáme na 
sebe mikiny s kapucemi a bundy.  

Dokončujeme okruh kolem kráteru, jsme na vyšší a návětrné straně, máme téměř strach, 
aby nás vítr nesmetl rovnou do kráteru. Ani se příliš nezastavujeme a zpomalíme až dole 
pod kráterem.  

Směřujeme pozornost na hlavní vrchol. Ještě před třiceti lety měla Etna jasný vrchol, ale při 
erupci v sedmdesátých letech se zvedl za hlavním vrcholem druhý vrchol, možná o něco 
nižší, zato ale širší a rozsáhlejší. Z obou vrcholů se mohutně kouří a dým se ihned mění v 
mraky.  
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Vydáváme se směrem za stanoviště teréňáků, musíme dokonce podlézt výstražnou pásku 
na kůlech ohraničující nějakou oblast, ale nikdo nás nezastavuje, asi to není zakázané. 
Jdeme po vyjeté cestě, kudy asi dříve pokračovala auta. A za chvíli je nám jasné, proč už 
tudy dnes nejezdí. Kolmo přes cestu se vine několik metrů vysoký pruh čerstvé ztuhlé lávy, 
v dubnu (před třemi měsíci) se otevřel nenápadný kráter na úbočí hlavního vrcholu a vylil 
zde tento splaz, který z cesty normální udělal cestu dokonale slepou. Jdeme k valu a 
zjišťujeme, že není problém na val vylézt či jej přelézt na druhou stranu, což hned děláme. 
Chvíli se procházíme za valem, chvíli lezeme po něm a sbíráme stříbrné struskové kamínky 
na památku.  

   

Celkem strávíme v této vrcholové partii Etny několik hodin, při cestě dolů vidíme kolegy 
brodit se namáhavě popelem, vůbec jim to nezávidíme. Ke kráterům, kde jsme se 
pohybovali my, se dostalo jen několik z nich a to ještě jen na pár minut.  

  

Na parkovišti se povede prodavači medu ulovit nás na ochutnávku a samozřejmě 
neodoláme a nakupujeme různé druhy sicilského medu (etnového). Nejvíce nám chutná 
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med oříškový, pistáciový a eukalyptový. Než vše ochutnáme a vybereme, přichází zbytek 
výpravy, ometeme koštětem prach z bot a pak nás teprve řidiči pouštějí do autobusu.  

Plni dojmů pokračujeme dále autobusem a po necelých dvou hodinách zastavujeme na 
úplně nenápadném parkovišti u rezervace Alcantára. Alcantára  je divoká horská říčka, 
která si zde vyhloubila úzký dlouhý kaňon v sopečných čedičových horninách, strukturou 
trochu připomínajících kamenné varhany Panské skály u Kamenického Šenova, zde ovšem 
krystalizovaných nejen do svislých pruhů, ale i do pruhů vodorovných a dokonce 
zakřivených.  

Svlékáme se do plavek, obouváme boty do vody, dávám foťák do podvodního pouzdra a 
scházíme panoramatickým schodištěm k říčce.  

Prozatím netušíme, co nás čeká. Vše vypadá klidně, pokojná říčka protéká pokojně mezi 
kamenitými břehy údolí, po jehož svahu sestupujeme, říčkou se brodí skupinky lidí, voda 
jim sahá sotva po kotníky. Podle informací z pokladny má voda teplotu něco mezi deseti a 
čtrnácti stupni.  

Vcházíme do říčky a opatrně našlapujeme, abychom se nepocákali ledovou vodou. 
Pouštíme se do úzké rozsedliny mezi vysoké skály. Vody začíná přibývat, už jí máme nad 
kolena, a je čím dále tím více prudká a zpěněná, nicméně pořád to nic není. V písečné 
zátočině odkládáme poslední věci, které by měly zůstat suché, nevodomilná část výpravy 
dál nepůjde a bude hlídat.  

  

A hned za další zákrutou začíná jít do tuhého. Voda zběsile pádí, už ji máme nad pás, ale 
chlad nestačíme vnímat. Probíjíme se proti proudu, jak to jen jde. Vody už je tolik, že 
zkoušíme šplhat po břehu, chvíli úspěšně, ale brzy musíme zpět do vody. Přidržujeme se 
stěn, ale při pokusu obejít kámen mne voda strhává a už jsem pod vodou i s foťákem a 
brýlemi. Po pár metrech se zachytávám a zkouším to znovu, ovšem výsledek je stejný, daří 
se až na počtvrté. Ostatní na tom nejsou o moc lépe, i když mají ruku navíc (tou s foťákem 
se přidržovat nemohu).  
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Nejméně desetkrát myslíme, že už to dál nepůjde, ale před sebou vidíme Vojtu, takže by to 
nějak jít mělo. Chlad necítíme, není na to čas. Zkoušíme místy plavat, ale rychlost proudu 
je rychlejší, takže nás voda táhne zpět. Vzájemnou pomocí se daří překonat několik 
kritických míst, přicházíme na novou fintu: místy se musíme odrazit od břehu, skočit do 
prudkého proudu peřejí a snažit se zachytit balvanu uprostřed nebo dokonce protějšího 
břehu, kde možná budeme moci pokračovat dále.  

   

Nadprodukce adrenalinu nás stále chrání před prochladnutím, dereme se tedy dále, až po 
skoro hodině docházíme na místo, že už se opravdu dále nedostaneme. Stojíme na 
výstupku u břehu po kolena ve vodě a kolem nás se valí prudká peřej, totéž vidíme před 
sebou. Rozhodujeme se pro návrat, vrháme se do vody, nastavujeme nohy balvanům a 
břehům, rukama kormidlujeme a proud nás zanese až k našim věcem na počátku soutěsky. 
Co jsme šli skoro hodinu, proud zvládl za necelých 10 minut. Teď se teprve dostavuje 
chlad. Vracíme se do autobusu, darovaná štamprlka fernetu zahřeje. Pro děti jsme právě 
absolvovali největší zážitek celé dovolené.  

Unaveni a spokojeni jedeme opět několik hodin, než se dostaneme do kampu na severním 
pobřeží. Ubytování je trochu komplikované, místo apartmánu pro čtyři musíme bydlet po 
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šesti, ale jednu noc vydržíme. Dokonce se vyrovnáváme i s tím, že zde není plynová 
bomba a nemůžeme si tedy ohřát jídlo, když se ozve zazvonění a bombu nám přinesou a 
namontují.  

Ráno se projdeme po areálu, nakoupíme potraviny a pití na dvoudenní cestu domů, dáme 
si oběd a zmrzlinu. Po obědě vyrážíme do Milazza, kde si stihneme dát tak právě po další 
zmrzlině, než přistane trajekt s pobytovou částí výpravy. Společně jedeme známou cestou 
přes Messinu do Taorminy, prý nejhezčího sicilského města.  

Taormina  se rozkládá na svazích kopců, od pobřežní silnice do centra musíme pozemní 
lanovkou. Městečko je skutečně nádherné, dýchá specifickou atmosférou historického 
města okupovaného přesilou turistů. Domy jsou zdobené keramikou, většinu oken a 
balkonů zdobí květiny, palmy a jiné rostliny.  

Městem nás ještě provází Dana, na konci prohlídky nám ukáže cestu k antickému divadlu a 
rozloučí se, protože se vrací na Vulcano. Ještě si s ní dáme granitu, ale není zdaleka tak 
dobrá, jako na Salíně. V kostelíčku si prohlédneme model staré Taorminy připomínající 
vánoční jesličky a vydáváme se zpět. U kašny s Kentaurkou doplňujeme zásoby vody a 
míříme k divadlu.  

  

Antické divadlo  v Taormině geniálně využívá přírodní dispozice. Hlediště je zbudováno na 
svahu kopce nad plošinou se scénou orientovanou tak, že nad zadní stěnou jeviště 
ohromuje masiv kouřící Etny. My sice nemáme ideální podmínky, ale Etna je 
nepřehlédnutelná, i když se snaží skrýt v oparu. Přestože divadlo není velké a část je 
dokonce uzavřena kvůli přípravě koncertu Enriqua Iglesiase, zůstaneme zde skoro hodinu 
a k místu srazu dorazíme poslední možnou lanovkou (s fastfoodovou pizzou v ruce).  

  

Vracíme se stejnou cestou do Messiny, více než hodinu ale stojíme v koloně před placením 
mýtného. V přístavu trajektů jsou zmatky, nikdo neví, kdy pojedeme. Už to vypadá, že to 
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dnes ani nevyjde, odplouvá sice několik trajektů, ale všechny jen s osobáky. Nakonec se 
dostáváme na menší trajekt a plujeme do Itálie, která nás vítá ohňostrojem nad 
přístavištěm.  

Řidiči jedou, co to dá, my v pohodě usínáme a noc na sedačkách nám nevadí. Ale už brzy 
ráno začíná být jasné, že k plánovanému trajektu na Elbu to nestihneme, protože by řidiči 
překročili normu non-stop jízdy před povinnou devíti hodinovou přestávkou. Nenápadně 
testujeme možnosti a stáčíme řeč na Řím, který je blíž. Velká část pobytového zájezdu, 
bohužel ta důraznější, odmítá jinou možnost než se válet devět hodin na pláži, my ostatní 
se zpočátku necháváme překřičet, než zjistíme, že je nás také hodně, co bychom chtěli 
vidět Řím. Zahajujeme protiofenzívu a řidiči s Vojtou nakonec rozhodnou, že je neděle a 
cesty k pobřeží budou ucpané, takže by řidiči odpočinek také nestihli. A tak se v neděli 
kolem osmé ráno ocitáme na parkovišti u metra na jedné z římských periferií. 

Domlouváme si čas srazu na tomto místě a Vojta velí k nástupu do metra.  

Přestože už jsme v Římě jednou byli a asi bychom na známá místa trefili, rozhodujeme se, 
že se prozatím necháme vést profesionálem. Vkládáme lístky do turniketu a ten nás pouští 
do metra, kterým jedeme bez přestupu až ke stanici, která je nejblíže plánovanému začátku 
naší prohlídky Říma.  

Vystupujeme kousek od kostela Sv. Petra v řetězech (San Pietro in Vincoli) . Mají zde 
památku na sv. Petra, řetězy, kterými byl spoután při svém zajetí Římany. Ale hlavním 
tahákem jinak nenápadného kostela s morbidní vnitřní výzdobou (samý kostlivec) je 
geniální socha, podle mnohých nejúžasnější sochařský výtvor historie, Mojžíš od 
Michellangela z bílého mramoru, v nadživotní velikosti, s růžky na hlavě symbolizujícími 
spojení s Bohem v době, kdy se k tomu ještě nepoužívala svatozář.  

  

Před kostelem jsme sundali dlouhé oblečení, kryjící kolena a ramena, teď je nějakou dobu 
nebudeme potřebovat. Pěšky pokračujeme k památce z nejznámějších, k jednomu z 
moderních sedmi divů světa, k Flaviově amfiteátru, známějšímu jako Koloseum . Koloseem 
je nazýváno podle „kolosální“ sochy císaře Nerona, která stávala opodál. Stavba byla 
zahájena r. 72 a ukončena roku 80 po Kristu. Měla čtyři podlaží, ze kterých mohlo 
gladiátorské hry sledovat až 50.000 diváků. Stavba je 188m dlouhá, 156m široká a 48,5m 
vysoká. Při hrách a mučení křesťanů zde přišlo o život odhadem půl milionu lidí.  
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Od Kolosea pokračujeme hlavní třídou podél centra staré Říše římské, jejího hlavního 
náměstí Fora Romana . Forum Romanum bylo střediskem náboženského a občanského 
života starého Říma s řadou nádherných chrámů, paláců a bazilik (a třeba starořímským 
Senátem), z nichž většina byla zničena požárem roku 283, zbytek dokonali stavitelé 
pozdějších věků, kteří zbytky Fora Romana a sousedního Kolosea používali jako oblíbený, 
spolehlivý a levný stavební materiál.  

Mimo jiných zajímavých staveb se zde nachází také tzv. Umbiculus Urbis – Pupek sv ěta 
(kruhový zbytek sloupu vpravo u oblouku Septima Severa ). Od tohoto bodu se měřily 
vzdálenosti do všech významných měst starověkého světa v dobách Říše římské. Proto 
také všechny cesty vedou do Říma.  

  

Po schodech lze vyjít na jeden ze sedmi římských pahorků, na Kapitol . Cestou doplňujeme 
vodu z fontánky, ještě před Kapitolským nám ěstím (Piazza del Campidoglio)  zde na 
sloupu kojí kapitolská vl čice La Lupa Capitolina  malého Romula a Rema.  
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Kapitolské náměstí navrhl sám Michelangelo , stejně jako schody z něj, hlídané sochami 
Castora a Poluxe . Na náměstí stojí bronzová jezdecká socha Marka Aurelia , čelo 
náměstí tvoří Senátorský palác  z 16. Století.  

Moderní památkou imitující starověké chrámy je monumentální památník Vittoria 
Emanuala II. , sjednotitele Itálie, L’altare della Patria . Byl vybudován na památku 
sjednocení Itálie r. 1871, stavba trvala od roku 1885 téměř 40 let. Římané památník nemají 
rádi, protože prý nezapadá do historických míst v sousedství Fora Romana a posměšně jej 
nazývají podle jeho tvaru zubním kartáčkem, psacím strojem nebo svatebním dortem.  

Fontána di Trevi  – konec 17. století, byla vybudována na památku dívky Trevi, která 
ukázala římskému vojsku pramen. Velká budova za fontánou není palác, ale jen rezervoár 
vody s falešnými okny. Kdo se k fontáně otočí zády a hodí do ní minci pravou rukou přes 
levé rameno, ten se do Říma vrátí. My to 17. září 1998 udělali a dnes jsme tu opět!  

  

Fontánu proslavilo několik filmů, ale nejvíce Felliniho Sladký život, La Dolce Vita . Anita 
Ekberg se ve fontáně při jednom z nočních tahů zlaté mládeže Římem koupe jen ve 
spodním prádle. Dnes je fontána tak obležena turisty, že napodobit ji už by nebylo možné.  

Smůlu máme u Pantheonu  – právě zde probíhá nedělní mše. Kdybychom chtěli dovnitř, 
museli bychom čekat více než hodinu. Zůstane tak jen u prohlídky exteriéru. I ten stojí za 
pozornost.  

  

Pantheon, chrám všech bohů. Aby staří Římané neurazili některého z bohů, budovali tzv. 
pantheony, chrámy zasvěcené všem bohům. Římský Pantheon patří k nejstarším 
dochovaným stavbám tohoto typu, byl vybudován roku 27 př. n. l. Dochoval se i díky tomu, 
že když jeho správu převzala církev, zasvětila jej Panně Marii pod názvem Kostel Panny 
Marie na rotundě (podle kruhového tvaru). Všechny tři rozměry budovy jsou stejné – 43,3m. 
Obrovská kopule je zřejmě první stavbou tohoto typu z betonu. Nahoře má otvor o průměru 
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9 metrů, kterým dovnitř prší i sněží. Sníh se pak košťaty mete do kanálů v podlaze. Mimo 
jiných je uvnitř náhrobek malíře Raffaela Santiho.  

Přecházíme na Piazza Navona a nevěříme vlastním očím. Po Pantehonu obsazeném mší, 
po památníku Vittoria Emanualla II. pod lešením je za bedněním schovaná i slavná Fontána 
čtyř řek uprostřed náměstí. Co se dá dělat.  

Piazza Navona , jedno z mála míst, kde je v Římě vyloučen provoz automobilů, takže je zde 
relativně klidně oproti ostatním místům města. Prý je nejhezčím římským náměstím. 
Uprostřed je Berniniho Fontána čtyř řek (1661, řeky reprezentují tehdy známé světadíly – 
Ganga Asii, Nil Afriku, Dunaj Evropu a Rio de la Plata Ameriku). Socha Ameriky se 
vztyčenou rukou brání před případným zřícením kopule sousedního Chrámu sv. Anežky , 
který chtěl stavět také Bernini, ale zakázku dostal jeho konkurent Borromini. A Nil alespoň 
odvrací hlavu.  

Na opačných koncích oválného náměstí (dříve závodiště) vyvažují centrální fontánu ještě 
menší fontány Mou řenínova a Neptunova . Odehrávalo se tady také několik filmů, třeba 
Mastroiani a Lorenová zde bydlí ve filmu Včera, dnes a zítra.  

Máme chuť na zmrzlinu a potřebujeme najít toalety, opouštíme tedy s klidným srdcem 
skupinu, stejně už se jde jen do Vatikánu . Cukrárna na rohu proti Fontáně nás plně 
uspokojí ve všech našich potřebách, dál tedy pokračujeme sami. Nemáme mapu, ale 
věříme, že se dostaneme k Tibeře a pak už to bude jednoduché.  

A tak to i je. Možná nemáme nejkratší cestu, ale podél Tibery  hravě nalézáme Andělský 
hrad . Původně to vlastně bylo mauzoleum císaře Hadriána (117 – 138). Přejmenováno 
bylo podle archanděla Gabriela, který se zde objevil r. 509 a zasunutím meče do pochvy 
zvěstoval konec morové epidemie, která tehdy velmi sužovala město. K hradu střežícímu 
vstup do Vatikánu vede Andělský most .  

Dáváme si pizzu u stánku, na ubrousku máme stylově Baziliku sv. Petra. Na 
Svatopetrském nám ěstí  potkáváme Vojtu, upřesníme si tedy sraz před návratem a 
rozhodujeme se, že nebudeme metro hledat sami, ale připojíme se pak ke skupině.  

Právě skončila mše, přijít chvíli dříve, slyšeli bychom papeže (vidět by asi na tu dálku moc 
nebyl, náměstí bylo přeplněno davy turistů a věřících). Teď se náměstí rychle vyprazdňuje, 
fronta před bezpečnostními rámy u vstupu k bazilice je ale i tak dost dlouhá. Stejně 
neváháme a řadíme se do ní. Samozřejmě je problémem můj kapesní nožík v batůžku, ale 
nakonec ostraha usoudí, že je „multipurpose“ a pustí mne i s nožíkem dále.  

Obávám se dalšího problému s příliš krátkými bermudami, takže se leknu při zásahu 
„ústrojové hlídky“, problémem je ale jen má kšiltovka na hlavě – hned jde dolů, i když k 
bazilice je to ještě kus cesty. Batůžek nám do úschovny nevezmou, takto malá zavazadla 
se neodevzdávají. První cesta a menší fronta vede pod chám do krypty , nečekáme ale ani 
pět minut, později se fronta pořádně zvětší, máme štěstí.  

V kryptě jsou ostatky papežů, největší srocení je pochopitelně před jednoduchou deskou 
tvořící náhrobek Jana Pavla II., hlavně Poláci zde klečí a modlí se. Nesmí se fotit a kromě 
místa vyhrazeného modlitbám se ani nemá zastavovat. Podle mého by ještě větší zájem 
měla vyvolávat truhlice s relikviemi zakladatele církve a prvního papeže sv. Petra, zazděná 
pod hlavním oltářem spolu s Petrovou dřevěnou židlí (odtud Papežský stolec), ale Jan 
Pavel II. je více v čerstvé paměti věřících.  

Procházíme ven z krypty kolem stanoviště Švýcarské gardy, uniformy podle legendy navrhl 
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sám Michellangelo, ale je to opravdu jen legenda, uniformy jsou o něco mladší.  

Ocitáme se opět na náměstí, ale zůstáváme v chráněné zóně a můžeme se tak vrátit do 
Baziliky sv. Petra  a obdivovat za sklem Michellangelovu Pietu , jedinou jeho signovanou 
sochu, vysochanou tehdy pětadvacetiletým mladíkem. Obdivujeme chrám s famózním 
bronzovým Berniniho baldachýnem  pod Michellangelovou kopulí .  

Najdeme i zlacený proužek na podlaze porovnávající délku pražského svatovítského 
chrámu s rozměry baziliky.  

Nakonec se vydáváme do kopule . Zde stojíme už déle, skoro to bude hodina. Pohrdáme 
výtahem (stejně jede jen tu jednodušší půlku) a vydáváme se nahoru pěšky. Z ochozu 
kopule pozorujeme miniaturní postavičky lidí v bazilice, po chvíli vydechnutí se vydáváme 
dvojitým pláštěm kopule vzhůru. Čím jsme výše, tím jsou stěny chodby šikmější, vyšším 
lidem se jde hůře.  

  

A konečně jsme nahoře a v davech turistů vychutnáváme známé pohledy z vrcholu chrámu 
na náměstí a vlastně celý Řím pod sebou.  

  

Hodně času jsme ztratili čekáním ve frontě, obejdeme tedy ochoz kolem dokola, 
nahlédneme i do veřejnosti nepřístupných vatikánských zahrad a vracíme se dolů. Ještě na 
střeše chrámu (ale již pod kopulí) jsme překvapeni, že lze dojít až k zádům soch nad 
průčelím baziliky. Ale to je již opravdu poslední pohled. Scházíme po schodišti dolů a na 
místě srazu se potkáváme s ostatními.  

Posprayovaným metrem se vracíme na periferii, po chvilce čekání přijíždí autobus. I druhou 
noc v autobuse za sebou přežíváme v pohodě a na Černém mostě dovolená končí.  
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