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Vzdělávací exkurze  

„Milánsko 2015“ 

28. 10. – 1. 11. 2015 
 

1. den – středa 28.10. 

Ve 13:00 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 – čtvrtek 29.10. 

EXPO MILÁNO 2015 – jednodenní volný program v areálu světové výstavy Expo 2015. 

Rozloha výstaviště je 1,1 mil. m2, z toho 200.000 m2 zabere plocha pavilonů. Jeho prostor 

bude lemovat vodní kanál s přímou vazbou nejen na hlavní téma expa 2015 : „Uživit planetu, 

energie pro život.“ ale i na dílo Leonarda da Vinci. Ideovým tématem výstavního areálu je 

„chytré město budoucnosti“. 

    

Ubytování, večeře. 

 

3. den – pátek 30.10. 

 

KARTOUZA V PAVII - Nejvýznamnější kartuziánský klášter po Grande-Chartreuse u 

Grenoblu. 

PAVIA – Město s raně středověkým duchem sídla langobardských králů. 

 



VOGHERA (dle času) – lombardské město s římskými i langobardskými kořeny 

 

ACQUI TERME– lázně s termálními prameny využívanými již od antických dob 

 

Ubytování, večeře. 

 

4. den – sobota 31. 10. 

MILÁN – Mocné centrum Lombardie, stojící v čele spolku měst v boji proti císaři již ve 12. 

století, moderní centrum módy i průmyslu. Návštěva historického centra s dómem, hradem 

Sforzů, možnost návštěvy galerie Brera s díly Raffaela, Veronese, Tiziana, El Greca aj. 

 

Ve večerních hodinách odjezd do České Republiky. 

 

5. den – neděle 1. 11. 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  5640,- Kč při závazném přihlášení společně s platbou 

do 20. 9. 2015. Ostatní 5990,- 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 autokaru nebo v terénu. 

Částku je nutno uhradit bankovním převodem na účet UK HTF či v hotovosti nejpozději do 

20.9. 2015. Při úhradě převodem je nutno doložit potvrzení o platbě. 

V ceně exkurze jsou zahrnuty vstup na EXPO 2015, doprava autokarem s lůžkovou 

úpravou, 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 případná 

místní doprava a vstupy do historických objektů, lze však při vstupech počítat s výraznými 

slevami, jako tomu bylo při předchozích 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 34, maximálně 45. O referáty (viz seznam níže), je nutno 

požádat na internetové adrese: asistentka.czv@seznam.cz.  

NA TUTO ADRESU JE TÉŽ NUTNO PODAT ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU 

SPOLEČNĚ S POTVRZENÍM PLATBY NEJPOZDĚJI DO 20.9. 2015.  

Poznámka: Při nedodržování pokynů vedoucího exkurze v jejím průběhu je nutno počítat 

s jednáním (případně dopravou) na vlastní zodpovědnost. Změna programu je vyhrazena. 
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TÉMATA REFERÁTŮ 

1) Historie Bavorska 

2) Regensburg – historie města 

3) Regensburg – hlavní památky 

4) Historie výstav expo (kromě expa 2015) 

5) Expo 2015 

6) Kartuziánský řád 

7) Kartouza v Pavii - historie  

8) Pavia – historie města a hlavní památky 

9) Langobardi a jejich panství v Itálii 

10) Fridrich I. Barbarossa a jeho italské ambice 

11) Spor o investituru a Itálie (ghibellini, guelfové) 

12) Risorgimento a italské války za nezávislost  

13) Piacenza  - historie města a hlavní památky 

14) Lodi - historie města a hlavní památky 

15) Jan Radecký z Radče 

16) Účast českých panovníků na císařských bojích ve středověké Itálii 

17)  Milán – historie města 

18) Milán – hlavní památky 

19) Rody Visconti a Sforzů 

20) Milánská móda, design a automobilový průmysl 

21) Politická strana Liga severu a její charakter 

22) Lombardie a české země – české stopy v Lombardii, vzájemné vztahy v historii atd. 

23) Voghera - historie města a hlavní památky 

24) Acqui Terme - historie města a hlavní památky 


