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EXKURZE DO TICINA, LOMBARDIE A PIEMONTU  
 

 

 

 

 

Cílem oborné zahraniční exkurze v akademickém roce 2016/2017 bude oblast jižního 

Švýcarska a severní Itálie, konkrétně kantonu Ticino a regionů Lombardie a Piemont. 

Z malých ticinských vesnic, ležících v překrásné krajině jezer v předhůří Alp, přicházely do 

střední Evropy pracovat v období od středověku do 19. století stovky umělců a uměleckých 

řemeslníků. Navštívíme několik obcí na břehu Luganského jezera se skvostně vybavenými 

farními kostely (Castello di Valsolda, Gandria, Lugano, Campione d´Italia, Bissone). 

V následujících dnech navštívíme nejvýznamnější památky ve dvou uměleckých metropolích 

severní Itálie – Miláně a Turíně. Zajímat nás budou památky od nejstarších dob až po 

současnou architekturu. V Miláně navštívíme milánský dóm, nejvýznamnější kostely i 

současnou architekturu. V Turíně budeme mít příležitost studovat především díla Guarina 

Guariniho a Filippa Juvarry, ale neopomeneme ani například budovu automobilky Fiat. 

Dostaneme se do těla kolosální sochy sv. Karla Boromejského v Arono na břehu jezera Lago 

Maggiore, zastavíme se v proslulém poutním areálu Sacro Monte di Varese večer před 

odjezdem domů strávíme v důležitém kulturním centru Como na břehu stejnojmenného 

jezera. 

 

Termín exkurze: 25. března – 1. dubna 2017 (8 dní) 

 

Pořadatel: Katedra dějin umění, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 

Výkonný organizátor: Jana Zapletalová 

Aktivní pedagogický doprovod: Rostislav Švácha, Pavol Černý, Ondřej Jakubec, Jana 

Zapletalová 

Pasivní pedagogický doprovod: Lucie Valdhansová 

 

Předpokládaná cena: 7.500 Kč 

Cena zahrnuje náklady na dopravu autobusem a ubytování (6 nocí), ve dvou místech se 

snídaní. Cena nezahrnuje pojištění a náklady na vstupy do památek (vyjednáme všude, kde to 

bude možné, vstup zdarma). Přesná cena bude stanovena po vyúčtování exkurze. Případný 

přeplatek bude účastníkům navrácen, případný nedoplatek (daný změnou kurzu a počtem 

najetých km), který by se nelišil výrazně od předpokládané ceny (v řádu stokorun), by byl 

naopak požadován k úhradě. 
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Ubytování:  

● Bellinzona, Ostello per la Gioventù, ubytování v centru města se snídaní, pokoje po 

2–10 osobách, 1 noc. 

● Milano, Residence Milano Bicocca, ubytování v apartmánech po 2–5 osobách 

v apartmánu, bez snídaně – apartmány mají kuchyňky, 3 noci. 

● Torino, Hotel President***, ubytování v centru města s kontinentální snídaní po 2–

3 lidech v pokoji, 2 noci. 

 

 

 

PROGRAM EXKURZE 
 

SOBOTA 25. březen 2017 (cesta) 

odjezd v 5.00 busem z Olomouce (parkoviště před obchodem Billa u Husova sboru), na místo 

se dostavte nejpozději 10 minut předem.  

 

Celý den nás čeká cesta, odpoledne krásnou krajinou Švýcarska, a přejezd Alp, průjezd 

Gotthardským tunelem, podle časových možností skoková zastávka v Giornico.  

večer:   večerní/noční prohlídka tří hradů v Bellinzoně (památka UNESCO): Castel 

Grande, Monte Bello, Sasso Corbano, osídlení, historie, fortifikace 

 

ubytování: Bellinzona, Ostello per la Gioventù, ubytování v centru města se snídaní, pokoje 

po 2–10 osobách, 1 noc. 

 

 

NEDĚLE 26. březen 2017 (Ticino) 

ráno  snídaně v hostelu 

8.20  odchod pěšky do Monte Carasso (30 min. chůze; zájemci mohou jet 

autobusem)  

9.00–9.45 ● Monte Carasso u Bellinzony (úprava centra městečka, Luigi Snozzi) 

10.00  odjezd z Monte Carasso do Valsoldy  

11.00–12.00 ● Castello di Valsolda (kostel San Martino, fresky Paola Paganiho) 

12.00–13.00  nedělní siesta na břehu Luganského jezera (Gandria), piknik z vlastních zásob, 

zájemci za dobrého počasí mohou pěšky do Lugano-Castagnola po tzv. olivové 

stezce podél jezera, zbytek autobusem 

13.30–14.00 ● Lugano, knihovna bratří Tamiů, následuje pěší přechod k další památce 

14.30–15.00 ● Lugano (Santa Maria degli Angioli, Bernardino Luino) 

15.30  odjezd z Lugana do Campione d’Italia 

16.00–16.30 ● Campione d’Italia (Santuario dei Ghirli) 

16.45–17.30 ● Bissone (kostel San Carpoforo, kostel San Rocco, domy umělců podél 

jezera) 

17.45  odjezd do Milana, referát v busu po cestě: Miláno, dějiny města 
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ubytování: Milano, Residence Milano Bicocca, ubytování v apartmánech po 2–5 osobách 

v apartmánu, bez snídaně – apartmány však mají kuchyňky 

 

 

 

PONDĚLÍ 27. březen 2017 (Milano) 

8.00  odchod z ubytování na metro 

8.30–9.15 ● Palazzo Marino a kostel Santa Maria della Scala in San Fedele 

9.15–9.45 ● Galleria Vittorio Emanuele II 

10.00–12.00 ● Duomo, krypta, soubor obrazů „Quadroni di San Carlo“, Trivulziův svícen, 

jižní sakristie, portál od Hanse von Fernach, obraz Martýrium svaté Tekly 

(Aurelio Luini), severní sakristie, socha sv. Bartoloměje  

 

12.00–14.00  oběd/střecha dómu/volno 

 

14.00  sraz venku za presbytářem dómu 

14.15–14.45 ● Milán, Ospedale Maggiore a Filarete 

14.50–15.15 ● San Barnaba (Gaetano Alessi) 

15.30–15.50 ● Torre Velasca (Ernesto Nathan Rogers, ateliér BBPR) 

16.00–16.20 ● Luigi Moretti, kancelářský a obytný komplex, 1951–1953, Corso Italia 13–

17 

16.30–17.15 ● Milán, Santa Maria dei Miracoli presso San Celso (architektura: Cesariano, 

Alessi)  

18.00–18.45  ● Milán, Sant’Eustorgio – Cappella Portinari – architektura a výzdoba 

od 19.00 volná zábava, večer můžeme zůstat u milánské „řeky“ navigli, je tam pěkná 

atmosféra a dobře se tam vaří 

 

ubytování: Milano, Residence Milano Bicocca, ubytování v apartmánech po 2–5 osobách 

v apartmánu, bez snídaně – apartmány mají kuchyňky, 3 noci. 

 

 

 

ÚTERÝ 28. březen 2017 (Milano) 

08.30 sraz před ● Santa Maria delle Grazie, prohlídka kostela, na Leonardovu 

Poslední večeři se nelze dostat, referát s obrázky 

10.00–11.00 ● Sant’Ambrogio (dějiny kostela a stavení vývoj, vnitřní vybavení: byzantské 

sloupy z 11. st., sarkofágy, čtenářský pult, oltářní baldachýn, Pallioto, katedra, 

mozaiky, raně křesťanské dveře) Sarkofág Flavia Stilicha –Sant´Ambrogio 

11.15–12.00 ● San Lorenzo (dějiny a stavební vývoj, vnitřní vybavení (Capella S. Aquilino 

s mozaikami) 

 

12.00–13.00 oběd 
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13.00 metrem na: 

13.30–16.00 ● Aldo Rossi, Carlo Aymonino: sídliště, Gallatarese 2, 1967–1973, via Cilea 

34, via Falck 37, přesun metrem na Monte Amiata, přesun metrem do centra 

16.30–17.00 ● Santa Maria presso San Satiro 

17.00–17.30 ● Castello Sforzesco, odtud pěší procházkou parkem Sempione 

18.00–18.30 ● Giuseppe Terragni, Casa Rustici, 1933–1936, Corso Sempione. Bytový 

komplex 

od 18.30 volná zábava 

 

ubytování: Milano, Residence Milano Bicocca, ubytování v apartmánech po 2–5 osobách 

v apartmánu, bez snídaně – apartmány mají kuchyňky 

 

 

 

STŘEDA 29. březen 2017 (Varese, Arona, Vercelli, večer Torino) 

8.30  odjezd z Milána autobusem 

10.30–13.00  ● Sacro Monte di Varese (slavné poutní místo), vybrané malby  

13.00–14.00 oběd 

14.00   odjezd ze Sacro Monte di Varese do Arony  

15.30–17.00 ● Arona (kolosální bronzová socha sv. Karla Boromejského ze 17. století, 

okolo 23 metrů 

17.00  odjezd z Arony do Vercelli 

18.00–18.45 ● zastávka ve Vercelli, kostel Sant’Andrea 

následně busem do Turína  

ca v 20.00  příjezd do Turína 

 

ubytování: Torino, Hotel President***, ubytování v centru města s kontinentální snídaní po 

2–3 lidech v pokoji 

 

 

 

ČTVRTEK 30. březen 2017 (Torino) 

ráno  snídaně v hotelu 

8.30  odchod pěšky do centra (30 min)  

9.00–9.30 ● Chiesa della Madonna del Carmine (F. Juvara) 

9.45–10.45 ● Real Chiesa di San Lorenzo (G. Guarini) 

11.00–12.00 ● Duomo, kaple Santa Sindone 

 

12.00–13.30 oběd 

 

14.00   autobus nás nabere na domluveném místě někde co nejvíc v centru, mimo zónu 

ZTL 
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14.30–15.30 ● Stupinigi, busem přejezd 

16.00–17.30 ● automobilka Fiat Lingotto, 1914–1926 (dostavba na střeše Renzo Piano) 

busem do centra, kde nás vysadí 

večer ● Chiesa dell´Arcivescovado /Immacolata Conzenzione (Guarini), aspoň 

zvenku, je to pořád zavřené, volno 

 

ubytování: Torino, Hotel President***, ubytování v centru města s kontinentální snídaní po 

2–3 lidech v pokoji 

 

 

 

PÁTEK 31. březen 2017 (památky po cestě z Torina domů) 

ráno  snídaně v hotelu 

8.00  odchod 

8.30–9.00 ● Palazzo Carignano (G. Guarini) 

9.15–9.45 ● Palazzo Madama (F. Juvara) 

10.00–10.30 ● stará radnice (v centru) – tencallovský planimetrismus včetně vpadlých 

výplní pilastrů 

11.00–12.00  ● Palazzo Reale, malířská výzdoba 

12.00–13.00 ● Galleria Sabauda 

 

14.30  odjezd autobusem z Turína do Coma 

17.00–19.00 ● Como (katedrála, Broletto, Sant’Abbondio, dům fašistické strany od 

Terragniho  

19.00–21.00 volno u jezera 

21.30  odjezd busem do Olomouce, cesta celou noc 

 

 

 

SOBOTA 1. dubna 2017 

v ranních hodinách příjezd do Olomouce 


