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„Po italských stopách Karla IV.“ 
22. 5. – 26. 5. 2016 

 

1. den – neděle 22.5. 
Ve 14:00 odjezd z Prahy od Hlavního nádraží (zastávka turistických autobusů naproti budovy 
Hlavního nádraží na magistrále směr Brno). 
REGENSBURG – zastávka v podvečerním Regensburgu, volná prohlídka historického 
bavorského města, sídla biskupství, pod které české země spadaly před zřízením biskupství 
pražského. 

Noční tranzit do Itálie lůžkovým autobusem. 
 

2. den – pondělí 23.5. 

Brzké ráno v MIRANDOLE – místu narození Pica della Mirandola a dodnes patrném 
zemětřesení v roce 2013 

SAN FELICE (exteriér) – středověký hrad, poničený zemětřesením, u kterého mladý 
kralevic Karel IV. svedl svoji první důležitou vítěznou bitvu svého života 

PARMA – centrum lucemburské vlády v Itálii ve 30. letech 14. století 

 
Odjezd na ubytování, večeře. 
 
3. den – úterý 24.5. 
 
MONTECARLO – italské pevnostní městečko založené Karlem IV. 

LUCCA – oblíbené město Karla IV., toskánské lucemburské město 

PISA – ve středověku námořní velmoc, místo vzpoury proti Karlu IV. 



 
Ubytování, večeře. 
 
4. den – středa 25. 5. 

ŘÍM – Volný program ve Věčném městě, místě dvojí císařské korunovace Karla IV. 

 
Ve večerních hodinách odjezd do České Republiky. 
 
5. den – čtvrtek 26. 5. Návrat do Prahy v dopoledních hodinách. 
  
Cena – zaměstnanci a studenti UK, posluchači U3V na UK, členové Klubu Alumni UK a 
Spolku absolventů a přátel UK HTF  5340,- Kč při závazném přihlášení společně s platbou 
do 22. 4. 2016. Ostatní 5840,- Kč. Snížená cena je pro posluchače U3V a studenty 
spojena s povinností vypracování krátkého referátu dle zadání souvisejícího 
s programem exkurze. Relace je přednášena v průběhu exkurze v autobuse nebo v terénu. 
Částku je nutno uhradit bankovním převodem na účet UK HTF či v hotovosti nejpozději do 
22.4. 2015. Při úhradě převodem je nutno doložit potvrzení o platbě. 
V ceně exkurze jsou zahrnuty doprava autokarem, 2x ubytování v hotelu s polopenzí na 
dvou- (v případě zájmu tří-) lůžkových pokojích a základní cestovní připojištění. 1-lůžkový 
pokoj lze zajistit za příplatek 1150,- Kč. Případný zájem o třílůžkové pokoje je třeba hlásit 
předem. V ceně není zahrnuta místní doprava (např. v Římě) a vstupy do historických 
objektů, lze však při vstupech počítat s výraznými slevami, jako tomu bylo při předchozích 
exkurzích, vzhledem k charakteru univerzitní exkurze. Vzdělávací exkurze je primárně 
určena pro studenty denního i kombinovaného studia, posluchače U3V a zaměstnance UK, 
v případě volných míst je otevřena i pro další zájemce. Počet účastníků – minimálně 33, 
maximálně 44. O referáty (viz seznam níže), je nutno požádat na internetové adrese: 
asistentka.czv@seznam.cz nebo na telefonu 723 978 795. 
NA TUTO ADRESU JE TÉŽ NUTNO PODAT ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU 
SPOLEČNĚ S POTVRZENÍM PLATBY NEJPOZDĚJI DO 22.4. 2016. 
Poznámka: Při nedodržování pokynů vedoucího exkurze v jejím průběhu je nutno počítat 
s jednáním (případně dopravou) na vlastní zodpovědnost. Změna programu je vyhrazena. 
 
 
 



TÉMATA REFERÁTŮ 

 

1) Plzeň – historie města a jeho specifika 

2) Historie Bavorska 

3) Regensburg – historie města 

4) Regensburg – hlavní památky 

5) Mirandola – historie města a hlavní památky 

6) Pico della Mirandola 

7) San Felice a první významná bitva Karla IV. 

8) Sv. Kateřina a úcta k ní u Karla IV. 

9) Italská signorie Jana Lucemburského a jeho politický „tanec mezi vejci“ mezi 

papežem a císařem 

10) Pobyt Karla IV. v Itálii v letech 1331-1333 

11) Parma – historie 

12)  Parma – památky 

13)  Toskánské Montecarlo – historie a památky 

14)  Lucca – historie 

15)  Lucca – památky 

16)  Pisa – historie¨ 

17)  Pisa – památky 

18)  Pisa a Karel IV. 

19)  Karel IV. a Petrarca 

20)  Cola di Rienzo a Karel IV. 

21)  Matteo Villani a Karel IV. 

22)  Řím - historie antického Říma do nástupu císařství 

23)  Řím - historie antického Říma v době císařské 

24)  Vznik a počátky papežského státu 

25)  Papežský stát – historie 

26)  Karlova císařská korunovace v roce 1355 

27)  Karlova císařská korunovace v roce 1368 

28)  Vývoj Říma po roce 1870 

29)  Lateránské dohody 

30)  Řím – hlavní památky 


