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ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO EGIDI” VE VITERBU 

 
 

Naše škola má své jméno podle Pietra Egidiho (1872- 1929), slavného historika 

specializovaného na středověkou historii, který se narodil ve Viterbu. Byla založena v roce 

1968.  

Nachází se na náměstí Gustava VI Adolfa, v sousedství Ellera, nedaleko centra města. 

Název “Istituto Comprensivo” znamená, že je tvořena 4 různými školními komplexy: 

1 školka (3-6 let), dvě prvostupňové školy (6-11 let) a jedna druhostupňová škola (11-13 let). 

Zaměstnává asi 90 učitelů a má asi tisíc žáků. Je největší v našem městě! 

Je to škola zaměřená jako Hudební akademie, žáci mohou chodit na hodiny hraní na 

hudební nástroje – mohou si vybrat mezi piánem, houslemi, klarinetem nebo kytarou, jako 

„mimoškolní“ aktivita. Jako jediná ve Viterbu. Naše škola se účastní různých projektů 

Erasmus: Erasmus + Join Us (jako vedoucí škola), Erasmus + Welcome Among Us a Erasmus 
+ LeaF. 

Škola se snaží pozvednout vzorné žáky a podpořit žáky se speciálními potřebami. 
Škola I. C. Egidiho také nabízí širokou škálu školních a mimoškolních aktivit, jako 

otevřené třídy, vánoční trh, dramatický klub, sportovní soutěže, laboratoře cizích jazyků, 

hudební laboratoře (a mnoho koncertů během školního roku).                          

 

 



VITERBO A OKOLÍ 
Viterbo a okolní oblast nabízí jedinečnou kombinaci umění a historie, což z něj činí 

živé kulturní centrum severního Lazia. Je to jedna z nejbohatších oblastí v regionu z hlediska 

kulturních a ekologických zajímavostí. Město má nepochybně dlouhou a slavnou historii, jak 

můžeme vidět z rozložení ulic a budov ve starém městě. Zejména středověk byl Zlatým věkem 

pro Viterbo: papežové a aristokracie se setkali a bojovali v ulicích. Jedna z nejstarších ulic 

Via Cassia, vznikla jako poutní cesta a byla známá pod jménem Via Francigena – po které 

přicházeli obchodníci, armády a cestovatelé až k branám. Při procházce městem, které leží 

uprostřed obranných zdí, můžeme vidět stopy středověku v oblasti San Pellegrino, ale také 

připomínky doby papežské vlády a vzestup moci aristokratické rodiny Farnesů na některých 

z jejich majestátních paláců. Některé památky v nejstarší části Viterba patří mezi nejlepší 

vyjádření středověkého umění v Laziu. Některé z nich jako Papežský palác hráli důležitou 

roli v dějinách církve. 
 

 

 
 

 

 

HISTORIE A MĚSTSKÁ VÝSTAVBA 
Viterbo vyrostlo na místě etruských osad dobytých Římany počátkem 4. století před 

Kristem. Z těchto osad se dochovalo jen pár.  

Město bylo založeno na soutoku dvou potoků, dnes je tam náměstí S. Lorenza. Po pádu 

Římské říše se město stalo obrannou tvrzí Lombardů. Stalo se sídlem biskupa v roce 1192. 

V následujícím století, po ukončení boje proti Fedrikovi II., zažilo Viterbo dobu největšího 

rozkvětu. Bylo převzato kardinálem Ranierem Capoccim, díky hrdinství místní dívky 

jménem Růžena (která je oslavována 3. září tradičním průvodem) Po smrti Klementa IV. 

v roce 1268 se zde konalo nejdelší konkláve v historii církve, které vyvrcholilo zvolením 

Řehoře X. v roce 1271. Jelikož bylo papežské křeslo volné déle než 1.000 dní, podráždění 

obyvatelé Viterba zamkli kardinály v Papežském paláci, odtud vzešlo slovo konkláve 

(uzavřen na klíč). 
Od 17. století, z hlediska architektonického se město měnilo jen málo až do italského 

sjednocení, poté ho čekal stejný osud jako papežský stát. V roce 1927, se Viterbo stalo 

hlavním městem nejsevernější provincie v regionu Lazio. 

 

 

 



 

VELKÁ FONTÁNA 
Zásobována římským akvaduktem, tato stará fontána se skládá z nádrže ve tvaru 

řeckého kříže, ve dvou úrovních, menší je podepřen sloupem a vrcholí špičkou. Jeho stavba 

se datuje do začátku 13. století a byla slavnostně otevřena v roce 1279. Je to jeden z nejlepších 

příkladů fontán tohoto typu, které se stali velmi oblíbené ve Viterbu a jeho okolí. Fontána 

byla zrestaurována v roce 1424. 
Na nedaleké ulici Via Cardinale La Fontaine, se nachází dům středověké rodiny 

Gattiů, dřívější dům kapitána del Popola (guvernér), jedná se o zbytek komplexu patřícího 

rodině Guelphů, jež byl zbořen v roce 1496. Rodina se pokusila prosadit si silou vládu nad 

městem v 15. století. Na ulici Via Saffi se nachází další zajímavá středověká budova: ze 14. 

století Casa Poscia (zrestaurovaná) se svým elegantním venkovním klenutým schodištěm.  
 

 

 

 
NÁMĚSTÍ PIAZZA DEL PLEBISCITO 

 

Toto náměstí ze 13. století bylo centrem městského politického života v dobách 

středověkých a je jím až do dnešní doby. Na severozápadní straně náměstí se nachází 

Palazzo dei Priori, dnešní radnice, budova z konce 15. století s neobvyklou fasádou, 

podloubím se sloupy a křížovými okny Guelph (je nutné zmínit také erbovní znak Sixta IV. 

Della Rovereho umístěný mezi řadami oken). Má nádvoří s podloubím a krásnou lodžií ze 

17. století, odkud je výhled na městské zdi a na údolí Faul. Na levé straně nádvoří je 

umístěno šest etruských sarkofágových vík a na opačném konci je hezká fontána ze 17. 

století. V prvním patře v Trůnním sále jsou na zdech fresky z 16. století od Baldassarreho 



Croce (Původ města a epizody z jeho dějin) a několik portrétů. Sala della Madonna a Chapel 

of the Comune jsou také fresky: na první zmíněné fresce je Madonna přisuzována umělci 'Il 

Fantastico' (1488) a Zázraky Madonny della Quercia (v klenuté klenbě); v kapli se také 

nachází  fresky Filippa Caparozziho a Maurizia Ganassiniho z raného 17. století. Oblouk 

spojující radnici s budovou Palazzo della Podestà (guvernérův palác), je středověkého 

původu, ale byl radikálně změněn v pozdější době. Na vrchu je věž s hodinami, vysoká 44 

m, která byla přestavěna v roce 1487. Na rozdíl od Apoštolského paláce, dnešní Palác 

Prefektury, který byl postaven ve 13. století, ale byl změněn až v 18. století. Rohy obou 

budov jsou zdobeny sloupy se lvem, což je symbol města Viterbo.  

 SAN PELLEGRINO 
Lidé z Viterba, Viterbané, jsou velmi hrdí na starověkou část města: je tak nádherná 

a slavná, že se tam často natáčí filmy!  

Jak můžete vidět, nachází se tam úzké uličky, protože ve středověku tam nejezdila 

žádná auta ani velké vozy a tak nebyly potřeba široké ulice. Také můžete vidět, že zde nejsou 

žádné chodníky a ulice jsou skoro úplně pokryté dlaždicemi.  

 

Tyto kameny nazýváme SAMPIETRINI, protože jsou tak podobné těm, které jsou 

použité na vydláždění Svatopetrského náměstí v Římě. 

 

Tyto malé domy jsou vystaveny z PEPERINO, místního šedého vulkanického 

kamene. 

 V posledních několika letech SAN PELLEGRINO hostilo "SAN PELLEGRINO IN 

FIORE" nádhernou výstavu květin. 
Nejdůležitějším palácem na náměstí je ALESSANDRI PALACE, který patřil jedné 

z nejmocnějších rodin ve Viterbu během středověku. 

Jak můžete vidět, tento palác, který je dnes využíván pro výstavy a konference, nemá 

žádné venkovní schody: schody jsou uvnitř a jsou osvětlené z balkonu uzavřeného širokým 

obloukem.  

Ve skutečnosti je celé náměstí klenotem … podívejte se na oblouky… sloupy…věže!!! 

Necítíte se tak, jako byste byli přeneseni zpět časem? Nedokážete si představit náměstí 

s pracujícími řemeslníky, lidmi, zvířaty a vozy projíždějícími kolem?  

A teď, pokračujme dál v naší procházce přes ulici San Pellegrino, projděme pod 

obloukem PALAZZO DEGLI ALESSANDRI. Podívejte se: pozorujte dřevěné trámy 

podpírající dům, jež je na nich postaven.  

 Jsou černé a skutečně vypadají, že jsou ve velmi špatném stavu…ale zamyslete se 

nad tím, jak dlouho tam vlastně jsou!!! Vydrží naše domovy také tak dlouho??? 

 

 

  



PROFFERLO 
 

 

Je jedním z nejslavnějších venkovních schodišť. Ačkoliv jméno může vypadat trochu 

zvláštně, je jednoduché pochopit proč je takové… 

Je to venkovní schodiště postavené z kamene PEPERINO vedoucí přes oblouk. 

Schodiště vede k balkonu, který je často zdobený květinami a rostlinami… 

Pojďme přejít přes ulici SAN PELEGRINO... Všimli jste si, že tam nejsou žádné 

supermarkety ani obchody s oblečením…je zde mnoho antických a uměleckých sběratelů…V 

sobotu a neděli se v ulicích SAN PELLEGRINA nacházejí stánky antického trhu…můžete 

tam najít knihy z druhé ruky, fotografie a kresby, starý nábytek…nebo předměty… 

 

 

NÁMĚSTÍ SMRTI NEBOLI PIAZZA DELLA MORTE!!!  

 

Vlastně to nebylo jeho původní jméno. V roce 1200, obyvatelé Viterba postavili toto 

náměstí a nejdříve ho pojmenovali Nové náměstí, potom náměstí Sv. Tomáše.  
Po dlouhé době, náboženská komunita známá jako Konfraternita Motlitby a Smrti si 

zde založila hlavní sídlo…a to je ten důvod, proč náměstí nese své dnešní jméno. 

Podívejte se na fontánu: je to jedna z nejstarších fontán ve tvaru vřetena, které jsou 

charakteristické pro město. Všechny jsou zdobeny lví hlavou a velkými listy na horní části 

vřetena. Tato byla postavena v roce 1206.  
  

 

 

 

 

 

PALÁC PALAZZO FARNESE 



Napravo můžete vidět palác PALAZZO FARNESE. Lidé z rodu Farnesů byli velmi 

mocní šlechtici, včetně Papeže, Alessandro Farnese, byl Papežem Pavlem III. 

 Podívejte se na ta krásná okna!! Jsou to párová okna, se dvěma otvory, jsou od sebe 

odděleny středovou okenní příčkou nebo sloupem…pokud si přejete, můžete se jít podívat 

dovnitř na vnitřní nádvoří, které je nádherně dochované!! Mám rád to schodiště, které tvoří 

část zdi nádvoří. Nyní pojďme na náměstí PIAZZA DEL DUOMO. 

 

Podívejte se na ty velké kameny na pravé i na levé straně: víte, o co se jedná? Jsou to 

pozůstatky městských hradeb pocházejících z doby Etrusků a Římanů. 

 

 

  NÁMĚSTÍ PIAZZA SAN LORENZO 

 

Tři krásné památníky se nacházejí na tomto náměstí: nalevo je elegantní dům ze 

třináctého století patřící Valentinu della Pagnotta s párovými okny, velkými oblouky a 

kamennými zdmi… 

 

 

 

 

 

KATEDRÁLA (1369) 



Přímo proti nám můžeme vidět průčelí katedrály i se zvonicí, která je postavená 

v šedých a bílých pruzích. Legenda vypráví, že v době Etrusků zde stával chrám, který byl 

zasvěcený Herkulovi, jenž byl jakýmsi patronem města…jako je dnes Svatá Růžena… Zdá 

se, že raný kostel Svatého Vavřince byl vybudován na ruinách tohoto chrámu…později byl 

zvětšen a přeměněn do dnešní podoby…Vnitřek katedrály je rozdělen do tří koridorů (jedna 

hlavní a dvě vedlejší chrámové lodě) se dvěma řadami sloupů, ty hlavní se od sebe liší. 

Nacházejí se tam některé cenné malby a také na zdi vedle dveří je umístěn kamenný hrob: je 

to hrobka papeže Jana XXI. 
 

 

LODŽIE 
Můžeme však vstoupit branou napravo od dveří a uvidíme Lodžii, krásnou a elegantní 

terasu. Podívejte: s těmi oblouky a sloupky vypadá spíš jako krajka než jako budova! Jednou 

se na tomto balkónu objevil papež, aby požehnal věřícím.  

 

 

NÁMĚSTÍ PIAZZA DEL GESÚ 
Chtěl bych Vám o tomto místě povědět tolik věcí, že ani nevím, kde začít. První radnice 

stála na tomto náměstí až do roku 1270, pak byla postavena budova nová na náměstí PIAZZA 

DEL PLEBLISCITO. Původní budova, která už neexistuje, byla pravděpodobně na levé 

straně náměstí, kde se nyní tyčí věž BORGOGNONE. 

Kostel má smutnější, ale za to slavnější příběh. Ve středověku byla v tomto kostele 

spáchána vražda. Ráno 13. března roku 1271 Jindřich z Cornwallu, který přijel do Viterba 

s dalšími šlechtici, vyrazil do kostela na mši. Guido a Simone de Montfort vstoupili do kostela.  

Chtěli ho zabít, aby se pomstili za smrt svého otce. Jakmile je mladý Jindřich viděl, 



běžel směrem k oltáři, myslel si, že tam se ho neopováží ani dotknout. Ale bratři nezaváhali 

a ubodali ho k smrti stejně jako další dva muže, kteří se ho snažili chránit.  

 

Dante Alighieri ve své Božské komedii uvádí tento příběh jako příklad brutálního 

násilí.  

 

 

     STROJ SVATÉ RŮŽENY 
Přeprava Stroje svaté Růženy je jednou z důležitých částí 

dějin a kultury města Viterba. V roce 2013, získalo prestižní 

uznání UNESCO a stalo se nehmotným kulturním dědictvím 

lidstva. 

Stroj svaté Růženy je osvícená věž, vysoká asi 30 metrů 

a vážící asi 5 tun.  

Každý rok, 3. září, je nesena na ramenech více jak 100 

mužů zvaných “facchini” (nosiči) skrz úzké a temné ulice centra 

starého města. 

 

 “GLORIA” je nový design „věže“ svaté Růženy pro roky 

2015 až 2019. Vyhrál soutěž vyhlášenou městskou oblastí 

Viterbo.  

 



BAGNAIA - VILLA LANTE 
 Bagnaia je krásné prázdninové středisko nedaleko pohoří Cimini. 

Bylo oblíbené již v 15. století, když se stalo letní rezidencí biskupů a kardinálů. Ve 

starém městě je biskupský palác s kruhovou věží, odkud je výhled na obdélníkové náměstí 

ozdobené fontánou.  

Nad starým městem je VILLA LANTE s rozlehlým parkem, který vytvořil kardinál 

Gianfrancesco. 

Gambara (1568) byla navržena architektem Vignolou. Je to nádherný příklad 

manýristické rezidence s italskými zahradami.  

Velká fontána uprostřed náměstí se skládá z trojitého kruhu umístěného ve středu 

velké čtvercové nádrže a zdobená sochou Čtyř Maurů. 
Vodní prvky fontán v parku za paláci jsou známé.  

Jedna dlouhá fontána vypadá jako stůl. Voda tekoucí ze středu stolu byla jednou 

použita k odstranění zbytků jídla po banketu. Pro pobavení hostů, bylo napravo od vily 

postaveno malé divadlo.  

 

BOLSENA A JEJÍ JEZERO 

Toto vulkanické jezero leží 305 m nad mořem, s rozlohou 114 km a průměrnou 

hloubkou asi 150 m je největším vulkanickým jezerem v Evropě.  

Je to slavné krásné místo a díky čistotě své vody má prosperující rybí populaci (úhoře, 

bělice, kapry a líny).  

Ostrovy Martana a Bisentina jsou pravděpodobně pozůstatky sekundárních 

vulkanických kráterů. 

 



 

Město Bolsena má mnoho nádherných kostelů k navštívení: nejdůležitějším je Kostel 

svaté Kristýny. 

Svatá Kristýna v roce 292, před tím než bylo křesťanství oficiálně uznáno, byla 

mučena a vhozena do jezera s kamenem upevněným kolem krku. 
Zázračně byla zachráněna a vrácena na břeh kamenem, který plaval na hladině.  
Můžete vidět ten kámen, na kterém jsou nesmazatelné otisky jejích nohou, nacházející 

se v kostele.  

V roce 1263 se v Bolseně udála důležitá událost.  

 Během mše sloužené českým knězem, Petrem Pražským, který měl pochybnosti o 

dogmatu transsubstance, několik kapek krve spadlo z hostie, která byla přepůlena a 

poskvrnila korporál a několik kamenů na podlaze. 

Na základě tohoto zázraku papež Urban IV. zavedl festival Corpus Domini (v roce 

1264).  

    

CIVITA DI BAGNOREGIO 
 

Civita vypadá jako město zasazené uprostřed krétského moře…Je možné se tam 

dostat pouze pěšky po dlouhém vysokém mostě klenoucím se přes okolní krajinu.  
Dnešní starověké Civita di Bagnoregio má velmi málo obyvatel, ale tak mnoho 

turistů!!! 

Je velmi dobře známé po celém světě!!! 

 

 

 



TARQUINIA 
 

Tarquinia leží na západní straně oblasti Tuscia a dívá se na Tyrhénské moře. Toto 

město bylo jedno z nejstarších etruských konfederací v regionu Viterbo a zachovává dobře 

známé malované hrobky, které jsou pokladem neocenitelné hodnoty.  

Archeologická sbírka národního muzea je pozoruhodná a hodná návštěvy. 

Rovněž okouzlující je středověká Tarquinia stejně tak jako krajina obklopující město 

nacházející se na kopci, odkud můžete vidět horizont moře. 

 

 

 

 NÁRODNÍ MUZEUM 
Je umístěno v paláci Vitelleschi, který byl postaven v první polovině 15. století 

v centru města.  

V přízemí se nachází série sarkofágů jako cenné svědectví pohřebního sochařství ze 4. 

století před Kristem. O patro výš můžeme vidět urny, terakotový mnohoramenný svícen, vázy 

zvané“buccheri” a báječné klenoty. Dnes je toto město výjimečně archeologicky důležité pro 

rozsáhlou etruskou nekropoli a Národní muzeum.  

        

 



 TUSCANIA 

Město má pozoruhodné etruské a středověké pamárky, které z něho dělají exkluzivní 

turistickou destinaci. Historické centrum, které bylo zrekonstruováno po zemětřesení v roce 

1971, je pokladem s architekturou z 15. - 16. století. Jsou tam dvě nádherné románské 

baziliky svatého Petra a Panny Marie Sněžné. 
 

       

Tuscania je jedním z nejdůležitějších měst v Etrurii v regionu Viterbo, jedná se o 

velmi staré město, kde se nachází mnoho památek z doby od Etrusků až do současnosti.  
Historické centrum Tuscanie nabízí návštěvníkům exkluzivní a překvapující scenérie: 

aleje a malá náměstí, staré budovy, starověké kostely, strohé věže, krásné tratorie (malé 

restaurace, v kterých  nabízejí velmi dobré místní jídlo), malé hotely a hostince s malebným 

výhledem ze střech.  
Katedrální náměstí je jako jídelna, v které  se můžete na chvilku zastavit, a během 

léta si vychutnat  chladný vzduch vycházející z fontány z 18. století a zároveň mlsat lahodnou 

zmrzlinu!! 
  … a pak dojdete k belvederu s nádhernými památkami a upravenými trávníky podél 

městských hradeb. 
 


