
 

RAKOUSKO A ITÁLIE – výběrový zájezd 
  
 
 

 
 
 
 
Termín: 8 - 12. května 2023 
 
Program: 
1.den - odjezd na noc (ve 23:00) 
2.den - Innsbruck, Brixen, přejezd a nocleh Lago di Garda 
3.den – Verona, Bologna, nocleh Lago di Garda 
4.den – Padova, Aquileia, Miramare, Villach, nocleh 
5.den - Dobratsch, návrat v noci, brzké ráno  
  
Cena: 7.250 Kč/os bez příspěvku SPG 
zahrnuje 3x noc s polopenzí (2x hotel, 1x hostel), průvodce a doprava 
 
 

Na výběrový zájezd bude na základě nominace jednotlivých předmětových 
komisí vybraným studentů přispívat Společnost přátel Gymnázia Dr. Pekaře 
částkou 2.250 Kč. 

Vybraní studenti tedy budou hradit částku 5.000 Kč. 
 

Út 9.5. Innsbruck (zastávka) Správní středisko spolkové země Tyrolsko, rozkládající se pod 
hřebenem Nordkette. Odtud pocházel Leopold Josef Lotrinský, otec Štěpána I. 
Lotrinského, manžela Marie Terezie. Konaly se zde 2x ZOH (1964 a 1976), 
projdeme si Altstadt se svými pozoruhodnostmi (Hofkirche, Goldenes Dachl, 
zámek Ambras aj.). Dále Brennerský průsmyk, zastávka Brixen (město Jižního 
Tyrolska, v regionu Tridentsko-Horní Adiže. Zde trávil čas vyhnanství (1851-55) 
Karel Havlíček Borovský, zjistíme proč. Skvostná je i zdejší katedrála s věhlasnou 
křížovou chodbou s neočekávaným a překvapujícím vyobrazením (dál prozrazovat 
nebudeme. Mj. je město rodištěm Reinholda Messnera, proslulého horolezce, jenž 
jako první na světě pokořil všech 14 osmitisícovek, v jakém pořadí, to si řekneme 
cestou). Přejezd na Lago di Garda (1. nocleh) 



St 10.5. Verona (45km, od r. 2000 součást seznamu UNESCO, město, kam William Shakespeare 
zasadil děj díla Romeo a Julie, také se dozvíte, který vládce Ostrogótů zvolil město 
za své sídlo, proč tu pobýval Dante Alighieri, který vrcholný malíř renesance se zde 
narodil, poznáte i architektonické pozoruhodnosti města), Bologna (143 km, 
správní středisko regionu Emilia Romagna, město, stejně jako Praha proslavené 
svými věžemi, zde ovšem z cihel (Tore Prendiparte, Altabella). Typickým znakem 
zde jsou podloubí, která tvoří úhrnem neuvěřitelných 38 km, z toho důvodu je 
historická část součástí seznamu UNESCO [2021], neskutečná je i Piazza Maggiore 
se svými pamětihodnostmi ), pak návrat a 2. nocleh (Lago di Garda)  

 Čt 11.5. Padova (město v regionu Veneto na ř. Bacchiglione, sídlo věhlasné univerzity, kterou 
vystudovali mnohé osobnosti českých dějin, např. Jan Očko z Vlašimi (1.český 
kardinál v dějinách) nebo Jan z Pomuku zvaný Nepomucký. Když jsme u 
duchovních, tak město je poutním místem sv. Antonína, portugalského 
františkána, který zde r. 1231 zemřel. Narodil se zde Titus Livius, římský historik, 
autor monumentálních dějin Říma Ab urbe condita. Náměstí Prato della Valle se 
vylíčit nedá, to musíte vidět. Pak přejezd Aquileia (160 km, region Friuli-Venezia 
Giulia, antické relikty i artefakty a patriarchální bazilika, UNESCO 1998), Miramare  
(45 km, krásný zámek na pobřeží jaderského moře, sídlo rakouského arcivévody a 
pozdějšího mexického císaře Maxmiliána, mladšího bratra rak. císaře Františka 
Josefa I. ), Villach (187 km, druhé největší město v Korutanech, na ř. Drávě. 3. 
nocleh) 

Pá 12.5. Dobratsch (21 km busem), [2166 m], vrchol s úžasným rozhledem, který se nesmí 
vynechat, odpoledne odjezd, návrat v noci anebo brzké ráno (600 km). Upřesníme 
později.   

 


