
Do Říma s láskou …. a studenty sexty  

Navštívit Řím je něco jako putovat napříč historií 
lidstva. Stihnout všechno prostě nelze – zrovna 
tak jako není v silách Italů to neuvěřitelné 
množství památek udržovat. Určitá zchátralost 
prostě k městu patří a spoluutváří jeho atmosféru.  

Řím, kolébka civilizace a nejkrásnější město 
světa, které podle legendyzaložila roku 753 př. N. 
l. na řece Tibeře dvojčata Romulus a Remus, byl 
nejprve jedním z největších císařstvích na světě a později srdcem křesťanství. Po 
zhruba tři tisíce let ovlivňovala římská veledíla světovou architekturu, malířství a 
sochařství a postupně se stala vzory renesančního, barokního a neoklasicistního 
umění západu. 

Jak město rostlo, vstřebávala jednotlivé stavební slohy, 
takže není nijak překvapivé, že z fasády barokního 
paláce ční antický sloup či gotický portál nebo 
renesanční okno. A Řím má také leccos společného 
s Prahou, pomineme-li impozantní antické památky, 
italská metropole patří především baroku a to ji právě 
spojuje s Čechami. Tibera opisuje v Římě podobný 
meandr jako Vltava v Praze a Isola Tiberina je takový 

větší Žofín. 

Samozřejmě jsme navštívili nejvýznamnější památky – 
baziliku s. Petry, Koloseum a Forum Romanum, náměstí 
Navona s úžasnou fontánou Čtyř řek, Španělské schody, 
spoustu kostelů mezi nimi i Panny Marie Zázračné a 
samozřejmě baziliky Panny Marie Sněžné a sv. Jana 
v Lateráně. Neměla bych zapomenout na Benátské 
náměstí a výstup na Národní památník Vittoriano, odkud 
je úžasný výhled na celé město. Byl čas na dlouhé procházky 
bizarní spletí malebných uličkek v okolí Campo dei Fiori. 
Náměstíčko, v jehož středu se tyčí socha Giordana Bruna, který 
zde byl upálen v roce 1600. Osvěžení v podobě cappuccina 
v Cafe Greco, nejslavnější římské kavárně a samozřejmě na 

vynikající pizzu a gelato u fontány de Trevi. A to je jen něco 
málo, z toho, co jsme zažili aco dohromady tvoří jedinečnou 
atmosféru Říma. Na každém kroku je cítit fakt, že právě tudy 
procházela historie a žili tu umělci i jejich mecenáši. 
Dopravní chaos, otevřenost místních lidí, kouzlo zdejších 
uliček, a přítomnost papeže. Najdeme tu všechno, na co si 
vzpomeneme, i moře je doslova na dosah. Když jsme 
odjížděli, všichni si byli vědomi toho, že důvodů, proč 
navštívit věčné město, zvané Řím, jsou stovky a budou se 
stále, jako já, rádi vracet.    
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