
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
EKONOMICKÁ FAKULTA 

 
 
 
 

KATEDRA MANAGEMENTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ischia a Capri – Vyhledávané destinace cestovního ruchu 
 
 

Ischia and Capri – Popular Tourist Destinations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:     Adriana Bahulová 
 
Vedoucí bakalářské práce:  Mgr. Zdeněk Hrdina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrava 2009 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a veškeré použité prameny 

jsem řádně ocitovala a uvedla v seznamu použité literatury. 

 

V Uherském Hradišti, 30. dubna 2009 
 
 
 

        ............................................ 

              Podpis  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji Mgr. Zdeňku Hrdinovi za jeho rady a připomínky, které mi poskytoval během psaní 

mé bakalářské práce.



Obsah  

 

ÚVOD ................................................................................................................................... 7 

1 METODIKA A CÍL PRÁCE ...................................................................................... 8 

2 KAMPÁNIE ................................................................................................................. 9 

3 OSTROV ISCHIA ..................................................................................................... 10 

3.1 Základní údaje ..................................................................................................... 10 
3.2 Původ ostrova ...................................................................................................... 11 
3.3 Dějiny ostrova ..................................................................................................... 12 
3.4 Geografie ostrova ................................................................................................ 14 
3.5 Klimatické podmínky .......................................................................................... 14 
3.6 Vodní zdroje ........................................................................................................ 15 

3.6.1 Termální prameny........................................................................................ 15 

3.6.2 Lázeňství na ostrově .................................................................................... 16 

3.7 Fauna a flora ........................................................................................................ 17 
3.8 Lokality cestovního ruchu na Ischii .................................................................... 18 

3.8.1 Ischia ............................................................................................................ 18 
3.8.2 Casamicciola Terme .................................................................................... 19 

3.8.3 Lacco Ameno ............................................................................................... 20 
3.8.4 Forio ............................................................................................................ 21 

3.8.4.1 Poseidonovy zahrady.............................................................................. 22 

3.8.4.2 Botanická zahrada La Mortella .............................................................. 23 

3.8.5 Serrara Fontana ............................................................................................ 23 
3.8.6 Barano .......................................................................................................... 24 

3.9 Ubytovací služby na Ischii .................................................................................. 26 
3.10 Doprava na Ischii ................................................................................................. 26 

4 OSTROV CAPRI ....................................................................................................... 27 

4.1 Základní údaje ..................................................................................................... 27 
4.2 Dějiny ostrova ..................................................................................................... 27 
4.3 Klimatické podmínky .......................................................................................... 28 
4.4 Fauna a flora ........................................................................................................ 28 
4.5 Lokality cestovního ruchu na Capri .................................................................... 29 

4.5.1 Capri ............................................................................................................ 29 
4.5.2 Anacapri....................................................................................................... 31 

4.6 Ubytovací služby na Capri .................................................................................. 32 
4.7 Doprava na Capri ................................................................................................. 32 

5 NÁVRH POBYTOVÉHO ZÁJEZDU NA ISCHII ................ ................................ 33 

5.1 Doprava na Ischii ................................................................................................. 34 
5.1.1 Autobusová doprava .................................................................................... 34 

5.1.2 Trajektová doprava ...................................................................................... 35 

5.1.3 Kalkulace dopravy ....................................................................................... 38 

5.2 Ubytování ............................................................................................................ 39 
5.2.1 Popis hotelu ................................................................................................. 39 
5.2.2 Kalkulace ubytování .................................................................................... 41 

5.3 Cestovní pojištění ................................................................................................ 43 



5.3.1 Kalkulace cestovního pojištění .................................................................... 43 
5.4 Kalkulace nákladů na nakupované služby ........................................................... 44 

5.5 Průvodcovské služby ........................................................................................... 45 
5.5.1 Kalkulace průvodcovských služeb .............................................................. 45 

5.6 Kalkulace nákladů na vlastní služby ................................................................... 46 

5.7 Celková kalkulace zájezdu .................................................................................. 47 
5.8 Fakultativní výlety ............................................................................................... 48 
5.9 Pokyny pro klienty cestující na ostrov Ischia ...................................................... 52 

ZÁVĚR ............................................................................................................................... 53 

Seznam použité literatury ................................................................................................. 54 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce ............................................................. 57 

Seznam příloh .................................................................................................................... 58 

 
 
 
 
 



7 
 

ÚVOD 
 

Dnešní doba nám dovoluje navštívit i ty nejodlehlejší státy. Máme možnost cestovat buď 

organizovaně, nebo individuálně. Cestovní kanceláře a agentury nabízejí turistům 

nepřeberné množství zájezdů. Každý si může vybrat dle svých zálib i možností. Téma 

cestování jsem si také vybrala pro svou bakalářskou práci, protože cestování umožňuje 

poznávat nová místa, lidi, kulturu a celkově to člověka obohacuje.  

Ostrov Ischia – jedno velké lázeňské centrum, kde termální a minerální prameny jsou 

skoro na každém kroku. Trávit dovolenou na tomto ostrově v době plné stresu je ideálním 

místem k odpočinku a ke koupání v horkých termálních bazénech. Ischia patří k největším 

ostrovům v Neapolském zálivu, ale je zastíněna světově známým ostrovem Capri, který je 

daleko menší. Přesto si Ischia zaslouží pozornost.  

Pro zkušené cestovatele je tento ostrov celkem malý, protože ho lze projet za jediný den. 

Nevýhodou může být i to, že zájezd na tento vulkanický ostrov je poměrně drahý. Ostrov 

však navštěvuje mnoho známých osobností (Liz Taylor, Karel Gott, princ Charles) a oblibu 

si získává i u obyčejných lidí. Každoročně sem zavítají tisíce návštěvníků. Dny strávené na 

tomto místě skýtají mnoho zajímavostí – památky, přírodu, stálé počasí, čisté moře. 

Ostrov Capri je většinou nabízen jen v rámci jednodenních fakultativních výletů. Na 

poznání tohoto ostrova opravdu stačí jeden den. Ke zhlédnutí jsou především přírodní 

úkazy, skály, jeskyně a několik historických památek. 

Tyto ostrovy stojí určitě za návštěvu, ať už pro svoji krásu nebo účinky léčebných 

pramenů, a proto by si možná zasloužili větší reklamu i v cestovních kancelářích. 
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1 METODIKA A CÍL PRÁCE 

 

Pro zpracování bakalářské práce byly použity informace z knižních a internetových zdrojů. 

Některé informace bylo nutné přeložit z německého a anglického jazyka do češtiny 

a zformulovat. Z německého průvodce bylo čerpáno hlavně v podkapitolách: Geografie 

ostrova, Klimatické podmínky a Vodní zdroje na Ischii. Část informací o ostrově Capri 

v podkapitolách: Dějiny ostrova, Klimatické podmínky, Fauna a flora byly převzaty 

z internetových zdrojů v anglickém jazyce.  

V kapitole o Návrhu pobytového zájezdu na Ischii byly využity informace z cestovní 

kanceláře Osvěta Hořovice a z cestovních agentur v Uherském Hradišti. Částečně byly 

aplikovány i vlastní poznatky.  

Cílem bakalářské práce bylo seznámení s ostrovem Ischia a Capri, vytvoření zájezdu 

s orientační cenovou nabídkou. 
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2 KAMPÁNIE 

 

Ostrovy Ischia a Capri leží v oblasti regionu Kampánie, který se nachází v jihozápadní 

části italského poloostrova. Oblast má rozlohu 13 595 km², žije zde asi 5,7 milionu 

obyvatel a dělí se na 5 provincií: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli a Salerno. [30]  

Hlavním centrem oblasti je Neapol. V této oblasti je důležitým bodem pro leteckou 

a námořní dopravu. Námořní doprava spojuje Neapol s ostrovy ležícími v Tyrhénském 

moři. Hlavní turistické trasy vedou především na ostrovy Ischia, Capri a méně známou 

Procidu. Okolní krajina má svou působivou krásu, nádherné ostrovy v zálivu se rozkládají 

jako stráž u jednotlivých výběžků Neapolského zálivu a tvoří nejznámější skupinu 

italských ostrovů. [1] 

Kampánie nabízí cestovatelům skoro vše, co si jen mohou přát. Kromě své chaotické 

metropole má i jedno z nejpozoruhodnějších italských pobřeží, kouzelné ostrůvky a bohaté 

dědictví starověku. Sopka Vesuv ležící jižně od Neapole v roce 79 n. l. zničila Pompeje 

a přilehlá města. [5]  

Pro Římany byla Kampánie a zvláště Neapolský záliv zemí hojnosti. Mírné klima, 

nádherná scenerie a snadný přístup učinil zdejší krajinu oblíbeným letoviskem a místem 

odpočinku římské vládnoucí vrstvy. Římští patricijové si zde hromadně stavěli přepychové 

vily, v lázeňském městě Baia měl například svou rezidenci císař Hadrián. [1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zdroj: [31] 

Obr.  2.1 Itálie, region Kampánie 
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3 OSTROV ISCHIA 

3.1 Základní údaje 

Zeměpisná poloha ostrova je 13° 51' východní délky a 40° 45' severní šířky. Ischia je 

s rozlohou 47 km2 největším ostrovem v Neapolském zálivu. Nachází se 33 km od Neapole 

a od Capri. Ostrov má zhruba 60 000 obyvatel, ale v letní sezóně se populace vlivem 

turismu až zdesetinásobí. Správa ostrova je rozdělena do šesti obcí: Ischia, Casamicciola 

Terme, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana a Barano. [7] 

Hlavní město:   Ischia 

Hustota obyvatel na km2: 687  

Region:    Kampánie 

Provincie:    Neapol 

Nejvyšší bod:   Monte Epomeo (788 m) 

Měna:     Euro   

Jazyk:    Italština, jako druhý jazyk angličtina nebo němčina 

Náboženství:   převážně katolické [22] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zdroj: [32]  

Obr.  3.1 Mapa ostrovů v Tyrhénském moři 
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3.2 Původ ostrova 

O vzniku ostrova tradují různé verze. Podle řecké mytologie vyrostl ostrov na těle obra 

Týfóna, kterého Jupiter za jeho vzpouru připoutal k mořskému dnu. 

Ty nejnovější poznatky svědčí pro tuto teorii: v období třetihor byla vrstva zemské kůry ve 

Středozemním moři vytlačena tlakem magmatu, a postupně se začala zvedat. Obrovská 

masa magmatu ze zemského jádra pokryla celou oblast pozdějšího Neapolského zálivu 

včetně Flegrejských polí. Následující tektonické pohyby způsobily zdvihání a klesání 

půdy. 

Hromadění sopečných materiálů, jejich usazování, drcení, drobení a formování celé masy 

trvalo miliony let. Výsledkem byl malý zbytek lávového útvaru, dnes představující ostrov 

Ischia a jeho nejvyšší horu Monte Epomeo. Kolem vrcholu vznikly, právě díky vulkanické 

aktivitě, široké trhliny a tucty kráterů (ještě dnes máme možnost shlédnout důkazy těchto 

procesů). Zformovaly se vrcholky, rokle, ostrov, kde dnes stojí hrad, poloostrov Sant' 

Angelo, Montagnone, Monte Tabor, atd.  

Tato teorie je potvrzená také četnými nálezy zbytku fosilií, obzvláště skořápek mušlí ve 

vnitrozemí, které byly umístěny v Archeologickém muzeu v Lacco Amenu.  

S pozůstatky sopečné činnosti v podobě vyvěrajících horkých termálních pramenů a 

podzemní unikající páry (fumarole) se setkáváme dodnes.  

Pro ty, kteří přijíždějí z pevniny, nevypadá ostrov jako obrovská holá skála uprostřed moře, 

ale jako představa ve snu, kde stromy a všechny ostatní části tvoří neuvěřitelnou podívanou 

na ostrov plný zeleně. Také povrch malých skalisek při pobřeží je zbarvený do zelena. 

Zelený povrch je dokonce i na lávových kamenech, na takzvaném zeleném tufu. [7] 

Vulkanické tufy jsou horniny, které tvoří jakýsi přechodný článek mezi vyvřelinami 

a horninami usazenými. Materiál tufů vznikl při prudkých erupcích, kdy byla láva 

rozptýlena na drobné kousíčky a vymrštěna do velké výšky spolu s pevnými drobným 

i hrubším materiálem (krystaly, úlomky starších hornin). Zpevněné tufy jsou vynikajícím, 

velmi lehkým a snadno opracovatelným materiálem. [4] 
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Ten nejznámější tuf se nachází v oblasti obce Forio. Z těchto kamenů jsou stavěny krásné 

a originální parracine, typické zdi, často zpevňující svahy vinic, kterým se na této úrodné 

půdě mimořádně daří. [7] 

 

3.3 Dějiny ostrova 

Ostrov byl obydlen již v období neolitu, o čemž svědčí archeologické nálezy datované 

r. 3500 př. n. l. Profesoři Paul a Georg Buchner podali důkazy o osídlení na vrchu 

Castiglione v Casamicciole v době bronzové (kolem roku 1800 př. n. l.) a v době železné 

(kolem roku 1000 př. n. l.). Jedním z nejtypičtějších nálezů je apeninská keramika, která 

zde byla vyráběna ještě v době před příchodem řeckých kolonistů.  

V 8. století sem z ostrova Euboia přišli řečtí přistěhovalci, usadili se na mysu Monte Vico 

a založili první řeckou kolonii v západních oblastech Středozemí – osadu Pithecusa. Tak 

byl také později pojmenován celý ostrov.  

Řekové posléze ostrov opouštějí kvůli stálému sopečnému nebezpečí a stěhují se na 

pevninu, kde zakládají nejprve jednu z nejstarších známých osad na italské pevnině, Kýmé 

(dnes Cuma) a o půl třetího století později i obec Neápolis (Nové Město), dnešní Neapol. 

V letech 775 a 700 př. n. l. ovládala Pithecusa významný obchod s keramikou 

v Tyrhénském moři a ve velké části Středomoří. Zboží pocházelo z místních surovin 

a vyváželo se do velmi rozsáhlé oblasti, o čemž svědčí nálezy předmětů označených 

kolkem výrobců z Pithecusy. 

Asi o 200 let později, když Cuma bojovala s Etrusky a jinými nepřátelskými kmeny, 

vrátilo se mnoho jejich obyvatel zpět na ostrov. Rozmach Kartága, obchodní síla Pithecusy 

a tlak Etrusků na pevninu vedly k masivním nepokojům, které roku 474 př. n. l. 

vyvrcholily námořní bitvou u Cumy. Obyvatelům Cumy přispěl na pomoc Hieron 

Syrakuský. Porazil Etrusky, získal vládu nad Ischií a zpřístupnil ji kolonizaci 

Syrakusanům. Ti však v následujícím století ostrov, zmítaný sopečnou činností a řadou 

ničivých zemětřesení, opustili. Ischia přešla pod nadvládu Neapole, která byla ještě stále 

samostatnou řeckou kolonií, nezávislou na Římské říši. [7] 
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Roku 82 př. n. l. přešla Ischie pod správu Říma. Tehdy byla v místech dnešního Ischia 

Ponte vystavěna římská osada Aenaria, jejíž jméno pak připadlo celému ostrovu. Ve 2. st. 

př. n. l., vinou tektonických pohybů, tzv. bradisismu, klesla osada pod mořskou hladinu. 

V období římské správy bylo postupně osídleno celé území Ischie. 

V roce 29 př. n. l. se ostrov vrátil znovu pod vládu Neapole, protože císař Augustus 

vyměnil Ischii za ostrov Capri. Dějiny ostrova jsou od té doby úzce svázány s Neapolí. 

V následujících staletích se Ischia stávala opětovně terčem invazí barbarů a pirátů. Přes 

ostrov se přehnaly vlny Gótů, Langobardů, Vandalů a Normanů 

V roce 1265 připadla Ischia společně s Neapolí francouzskému rodu Anjou, který vládl 

Království obou Sicílií po dobu 177 let. V roce 1441 byla tato dynastie vystřídána 

španělským králem Alfonsem I. Aragonským. Území Ischie pak setrvalo ve španělském 

vlastnictví po více než dvě a půl století, během nichž bylo spravováno místokrálem. Byla 

to éra četných pirátských útoků, jež zneklidňovaly celé Středomoří. Ischia trpěla obzvlášť 

těžkým náporem, který zasahoval především část pobřeží odvrácenou od italské pevniny – 

jih a západ ostrova. Docházelo k rabování, muži byli odvlékáni do otroctví, ženy byly 

znásilňovány, pole pleněna. 

Alfons I. Aragonský podnikl účinné kroky na obranu ostrova a jeho obyvatel. Především 

spojil ostrov pevným mostem s významným strategickým bodem – malým ostrůvkem 

opatřeným pevností Ischie (Aragonský hrad); vybudoval zde důkladné opevnění a po 

celém ostrově nechal vystavět řadu strážných věží.  

Útoky korzárů přetrvávaly až do 16. století. Pro Ischii nastala nepříznivá doba, jejímž 

vyvrcholením byla morová epidemie v polovině 17. století, která si vyžádala řadu obětí. 

Počátkem 18. století, za vlády Habsburků, byly uzavřeny dohody mezi tehdejším 

Neapolským králem Karlem VI. a severoafrickými vládci, které konečně přinesly 

středomořské oblasti zklidnění. 

Během napoleonských válek obsadil Neapolský trůn na krátký čas Joachim Murat, 

francouzský důstojník spřízněný s Napoleonem. Nakonec v roce 1734 připadlo Neapolské 

království dynastii Bourbonů. Jejich éra byla pro ostrov příznivá. Na Ischii nechali zřídit 

královskou rezidenci a král Ferdinand II. se roku 1854 zasloužil o vybudování přístavu 

v Ischia Porto. Bourboni panovali až do sjednocení Itálie roku 1860, kdy se Ischia stala 

součástí Italského království. [7] 
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3.4 Geografie ostrova 

Ostrov je vulkanického původu, má oblý tvar, jako kužel s oválnou základnou. Pozůstatky 

vulkanické činnosti jsou stále viditelné, poslední erupce na ostrově byla zaznamenána 

v roce 1301.  

Nachází se zde dvě horská jádra: hlavní pohoří Monte Epomeo a menší Monte Trippodi 

(502 m). Monte Epomeo dosahuje svého nejvyššího bodu (788 m) v San Nicola. Krajinný 

ráz představují horské útvary, pahorky, návrší, svahy a roviny.  

Na jihu ostrova je půda zbrázděná hlubokými záhyby. Kde byla strmá krajina porostlá 

hustým lesem, vznikly díky dešťovým srážkám a erozi povrchové brázdy, na místech kde 

byla rovná krajina s chudší vegetací, vznikly v půdě pukliny. Jedny z nejviditelnějších 

úkazů půdní eroze jsou zemní pyramidy výrazných rozměrů nad Cava Scurou. [2] 

 

3.5 Klimatické podmínky 

Podnebí ostrova je středomořské, teploty jsou ve srovnání s ostatními zeměmi velmi 

stabilní. Profesor Cristofo Menella, ředitel geofyzikální pozorovací stanice v Casamicciole, 

ve své knize uvedl, že "ostrov Ischia je klenotem italského podnebí...". 

Podzim je charakterizován teplým počasím s malým množstvím srážek, nejsou zde žádné 

výrazné rozdíly mezi denními a nočními teplotami. Mezi zimní měsíce patří leden a únor. 

Jarní období přichází na Ischii o něco dříve než na pevninu a je typické dešťovými 

přeháňkami a bouřkami.  

Průměrná teplota v zimě klesá na 8 °C, v červenci a srpnu může přesahovat i 35 °C. Ve 

zbývající části roku se teploty pohybují průměrně mezi 14 – 22 °C. Teplota moře dosahuje 

na pláži Maronti, jež je označována za nejteplejší, až 27 °C. 

Větry jen zřídka přesahují rychlost 80 km/h. Známý vítr Scirocco, typický pro letní období, 

přináší extrémně horký vzduch a červený písek z Afrických pouští. V letních měsících je 

nebe nad ostrovem většinou jasné. Přestože počasí a příroda sama je nevyzpytatelná, 

podnebí je po většinu měsíců stabilní a příznivé. [7]  
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Průměrné množství dešťových srážek kolísá mezi 700 až 1050 mm ročně. Na Monte 

Epomeu a v přilehlém okolí nad 500 metrů se během ledna a února vyskytují sněhové 

přeháňky. Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu činí 67 %. Nejvyšší absolutní vlhkost 

vzduchu je registrována v červnu a červenci, nejnižší v lednu a v únoru. [2] 

 

3.6 Vodní zdroje 

Povrchové vodstvo téměř neexistuje a je omezeno na dešťové srážky. Co se týká 

podzemních vod, tak se vedle termálních pramenů nachází také zdroje studené pitné vody 

v hloubce až 400 m. Nejdůležitější zdroj vody se nachází severovýchodně od Monte 

Epomea v Bucetu. Zde byl v roce 1958 vybudován podzemní akvadukt, který zásoboval 

obec Ischii. Další prameny podzemní vody jsou Pisciariello v Lacco Amenu, Ciglio, 

Nitrodi a malé prameny v Pantanu, Succhivu a Panze. [2] 

 

3.6.1 Termální prameny 

Termální prameny na ostrově jsou známy už od antiky, kdy o nich podal zprávu přírodní 

lékař Plinius a zeměpisec Strabon. První vědecké pojednání "Succinta instauratio de 

balneis" pochází od Giovanniho Elisioa.  

Byl to ale Giulio Jasolino, kalábrijský lékař, který se jako první zasloužil o celosvětovou 

proslulost termálních pramenů na Ischii. Roku 1588 publikoval článek s názvem "De 

rimedi naturali che sono nell'isola di Pithaecusa, oggi detta d'Ischia" – O léčivých 

prostředcích na ostrově Pithaecusa, dnes nazývaný Ischia. [2] 

Na ostrově vyvěrá více než 100 pramenů, přesný počet samozřejmě nelze uvést. Mezi ty 

nejznámější patří:  

� Fornello a Fontana (57 °C)  v Ischia Porto 

� Gurgitiello (64 – 85 °C), Castiglione (78 °C), Rita (65 °C) v Casamicciole  

� Santa Restituta (50 °C), San Montano (52 °C) v Lacco Amenu  

� Citara (45 – 54 °C) ve Foriu 
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� Cava Scura (100 °C) v Serrara Fontana 

� Nitrodi (30 °C), Olmitello (40 – 44 °C) v Baranu. [2]  

 

3.6.2 Lázeňství na ostrov ě 

Z termálních pramenů jsou zásobena lázeňská zařízení, kterých se na ostrově nachází 

několik. Mezi nejznámější lázně patří Starověké obecní lázně, lázně Manzi, La Rita, 

Regina Isabella, Castiglione, Pio Monte. [7] 

Další oblast lázeňství tvoří termální parky:  

 � Poseidonovy zahrady ve Foriu 

 � Afroditiny a Apollonovy zahrady, Tropical Park v Serrara Fontana 

 � Termální park Negombo v Lacco Amenu  

 � Termální park Castiglione a Bagnitiello v Casamicciola Terme 

 � Termální park Olympus a Cavascura na pláži Maronti 

 � Termální park Eden v Ischia Ponte 

Kvalita termální vody na ostrově Ischia, která se složením odlišuje od pramene k prameni, 

dosahuje výborných terapeutických výsledků. Využívá se hlavně k léčbě artritických 

a revmatických onemocnění. Kromě vývěrů termominerálních pramenů má ostrov Ischia 

další bohatství na pramenité minerální prameny, které jsou známé díky svěžesti, 

povzbuzujícím účinkům, močopudnosti a léčivým vlastnostem. Tyto prameny jsou 

využívány při onemocnění zažívacího ústrojí, především žaludku, sleziny, slinivky břišní. 

Patří sem například pramen Gurgitiello v Casamicciole, na neplodnost se doporučují 

prameny na Citaře. [7] 

Využívání termominerálních vod se dnes řídí dvěma různými metodami: první je tradiční, 

kdy se tělo pacienta ponoří do vany s termominerální vodou, která je k tomuto účelu 

k dispozici ve všech lázeňských zařízeních. Tato koupel by měla trvat 20 – 40 minut 
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denně, nejméně 12 dní a dvakrát ročně. Při koupelích dochází ke zdravému vyměšování 

potu a následnému přijímání minerálních látek, které organismus potřebuje.  

Druhá metoda se od první příliš neliší, první krok je zachován (tzn. pacient je opět ponořen 

do termominerální koupele), zatímco při tradiční metodě je koupel připravována do van 

velkých jako člověk, které jsou umístěné v uzavřených místnostech, při druhé metodě 

pacienti využívají velkých bazénů pro 20 až 50 osob, nacházejících se pod širým nebem 

a nabízející dostatek místa pro provozování vodního aerobiku, lehké gymnastiky nebo 

plavání. Tato forma umožňuje působení termální vody s helioterapií. [7] Jelikož si získala 

druhá metoda velký ohlas, má většina hotelů zřízeny termální bazény.  

K léčení se nepoužívá jen termální voda, ale také hlína a jíl. Hlína na ostrově se skládá 

z pyroklastického materiálu a z popela různých vulkanických zdrojů a má vynikající 

terapeutickou kvalitu. Tato kvalita je ještě posílena skrz hodnoty radioaktivních prvků – 

radonu. Hlína se suší na slunci a je uložena v terakotových nádobách. Kataplasma (směs 

vody a hlíny s přísadou olivového oleje) nachází využití při bolestech hlavy, neuralgii – 

nervové bolesti, horečkách a při zánětech uší. [2]  

 

3.7 Fauna a flora 

Ostrov Ischia je nazýván zeleným ostrovem, a to ze tří důvodů: celoroční vegetaci, odstínu 

tufu a barvě moře. Od nejhlubších roklí až po vrchol Monte Epomea se flora a fauna 

úžasně mění. V roklích rostou například chráněné rostlinné endemity, které se jinak nikde 

v Itálii nevyskytují. Můžeme zde najít i tropické rostliny, které vytvářejí exotickou 

atmosféru. V ostatních oblastech rostou především kaštany, akáty, duby a jasany. Dále se 

zde nachází orchideje, fialky, sasanky a divoké bylinky, jako rozmarýn nebo oregano. Není 

nouze o typické středomořské rostliny, jako jsou pinie, olivovníky, myrta, oleandr. 

Na Ischii jsou k vidění kaktusy, agáve, opuncie, aloe, kapradí i rákos. V lesích nalezneme 

po prvních podzimních deštích i houby. Pěstuje se zde vinná réva, spousta druhů zeleniny, 

na mnoha místech jsou vysázeny ovocné stromy – jabloně, hrušně, meruňky, broskvoně, 

citroníky, fíkovníky, kiwi. Ostrov je přestupní stanicí stěhovavého ptactva a domovem 

divokých králíků, ještěrek a několika druhů nejedovatých hadů. [7] 
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3.8 Lokality cestovního ruchu na Ischii 

Správa ostrova je rozdělena do šesti obcí: Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, 

Forio, Serrara Fontana a Barano. Každá z těchto obcí nabízí jedinečné okolí, památky, 

kostely, přírodu, ale také moderní nákupní zóny, hodně zábavných podniků (diskotéky, 

restaurace, kavárny). Turisté však tento ostrov navštěvují především pro léčebné účinky 

zdejších termálních a minerálních pramenů.  

 

3.8.1 Ischia 

Obec Ischia je nejdůležitějším centrem a hlavním městem ostrova. Nachází se na jeho 

severovýchodním pobřeží. Má rozlohu 805 ha a asi 18 000 obyvatel. Skládá se z pěti částí: 

Ischia Porto, Ischia Ponte, S. Michele, Campagnano, S. Antuono. 

Rovina, která se nachází mezi Ischia Porto a Ischia Ponte, je pokryta proudem lávy po 

erupci sopky Arso z 18. ledna 1301. Na tomto lávovém poli byl na přání krále Ferdinanda 

II. Bourbonského vysázen piniový háj. Zahradník Gusson tehdy záměrně využil roklin, 

jeskyní a pramenů a dal tak vzniknout překrásnému parku, který je dnes přístupný 

veřejnosti. 

Ischia Porto je důležitým přístavem, který využívají lodě z Neapole a Pozzuoli. Vznikl ze 

zatopeného sopečného jezera, pocházejícího ze 4. st. př. n. l., kdy došlo k erupci, při níž se 

část vulkánu sesunula do moře. V roce 1854 byl díky králi Ferdinandovi II. vybudován 

kanál spojující jezero s mořem. 

Ischia Ponte je historické centrum ostrova. Nachází se zde Aragonský hrad (obr. 3.2), který 

je symbolem celé Ischie. Rozprostírá se na malém skalnatém ostrůvku vulkanického 

původu, který je s pevninou spojen mostem. Hrad je vysoký 115 metrů a jeho rozloha je 

543 m2. Můžete zde navštívit katedrálu ze 14. století, několik menších kostelů, tajemné 

pohřebiště jeptišek, muzeum zbraní a prostornou terasu odkud je krásný výhled. [7] 
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Obr.  3.2 Aragonský hrad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zdroj: [28] 

 

3.8.2 Casamicciola Terme 

Obec Casamicciola, která obdržela přízvisko Terme v roce 1956, má rozlohu 560 m2. 

Hlavními částmi jsou Marina, Piazza Bagni, Maio, Perrone a Sentinella. Pouze malá část 

území této obce je pokryta lesy. Na východním pobřeží nad přístavem se tyčí k nebi jeden 

z charakteristických vulkanických úkazů ostrova, vyhaslá sopka Rotaro. Velká část 

Casamiccioly byla roku 1883 zničena při zemětřesení. 

Tato obec je velmi bohatá na minerální zřídla, která vyvěrají ve formě pramenů nebo 

různých potůčků: Gurgitiello, Rita, Castiglione. Na posledním jmenovaném se dnes 

nachází termální park, kde v 16. století lékař, profesor Giulio Jasolino léčil mnoho 

bohatých své doby.  

Dalším přírodním úkazem, kterým je Casamicciola obdařena jsou pozůstatky vulkanické 

činnosti ve formě horkého vzduchu unikajícího ze země, tzv. fumarole. Objevení léčivého 

účinku těchto horkých par vedlo k okamžité výstavbě tzv. le stufe – vytápěných místností. 

Využívání těchto par prospívá při bolestech kloubů, zmírňuje hysterické záchvaty, hojí 

dnu, játra, dásně, při vadě řeči sval jazyka, plicní nemoci. [7] 
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Tohle území je rodiště lázeňství a turismu Ischie. Casamicciola Terme je jménem, které má 

zvuk i v hlavních městech Evropy, z nichž přijíždí zámožnější klientela, aby poznala krásu 

tohoto kousku ráje na zemi, účinek léčivých pramenů, kulturu a zvyky tohoto kraje. [7] 

 

3.8.3 Lacco Ameno 

Obec Lacco Ameno má rozlohu 207 m2 a je tak nejmenší obcí Ischie. V dávných dobách 

byla nazývána Eraclio, pravděpodobně podle svatyně zasvěcené Herkulovi. Později se 

jmenovala Lacco, což podle etymologických výkladů znamená kámen nebo jeskyně. Roku 

1863 obdržela přívlastek Ameno (pěkný, půvabný).  

V této obci byl postaven jeden z prvních hotelů, navštívil jej např. Andersen a Mendelson. 

V současné době mezi ty nejznámější hotelové komplexy v Laccu patří Regina Isabella, 

Terme Reginella, Sporting, které posilují ekonomiku celého ostrova.  

Symbolem obce je Il Fungo (houba, hřib) – lávový útvar opracovaný větrem a mořem. 

Vztahuje se k němu mnoho legend. Jedna z legend vypráví o dvou zamilovaných dětech, 

které spolu chtěli uprchnout po moři. Jakmile se vzdálily od břehu, ihned se potopily 

a příroda vytvořila Fungo jako náhrobek, pod nímž jsou milenci pohřbeni na věky věků. 

[7] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní, r. 2007 

Obr.  3.3 Lacco Ameno, Il Fungo 
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3.8.4 Forio 

Tato obec má rozlohu 1285 m2. Jednou z ústředních částí byla Panza, ale dnes je Forio 

složeno z dalších velmi důležitých čtvrtí: Cuotto, Cesotta, Spatara, Chiaia. Návštěvník 

může získat při prohlídce obce dojem, že území je tvořeno jednou velkou centrální oblastí, 

která jako by byla kryta ze všech stran. Starověké osídlení obce bylo ohraničeno zdmi 

a opevněním s celkem dvanácti obranými věžemi. Některé z nich se zachovaly do dnešních 

dnů: Il Torrione z roku 1480 slouží dnes jako muzeum. [7] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zdroj: [20] 

 

Architektura obce je směsí více slohů. Je charakteristická jednoduchými omítkami 

s různými barevnými odstíny. Balkóny, základy domů, oblouky a spodní části jsou 

vystavěny z lávového kamene. Výklenky v uličkách a hlavní vchody domů jsou často 

obohacené pestrobarevnou keramikou, znázorňující zejména církevní svaté a madony. 

Dalším typickým znakem obce je velké množství kostelů, jež stojí za to navštívit. Jeden 

z těch nejzajímavějších je bezpochyby Santa Maria del Soccorso, který se nám připomíná 

Obr.  3.4 Forio, Il Torrione 
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v americkém filmu Avanti – Nebožtíci přejí lásce. Pochází z roku 1350 a je směsí více 

stylů: strohá asymetrická fasáda, gotická zvonice, renesanční portál, barokní křížová 

klenba.  

Z náměstí v Panze vede cesta do zálivu Sorgeto (viz. Příloha č. 5), který uzavírají mysy 

Punta Chiarito a Capo Negro. Jedinečným zážitkem je koupání právě ve zdejším moři, 

neboť přímo u břehu vyvěrají termální prameny o teplotě až 80 °C. Kameny utvářejí 

v moři přírodní vany, v nichž se mísí mořská voda s termálním pramenem. Teplota vody 

dosahuje až 35 °C. Ostrované využívají této zdravé koupele celoročně.  

Nelze opomenout přírodní zdroje obce Forio, jako například minerální vody Citara 

a Agnone u nichž se nachází veleznámý komplex Poseidonovy zahrady. [7] 

 

3.8.4.1 Poseidonovy zahrady 

Mezi různými termálními komplexy se vyjímají právě Poseidonovy zahrady. Rozkládají se 

u romantického zálivu Baia di Citara. Zahrady leží v závětří pahorku Capizzo a výběžku 

Punta Imperatore, na ploše cca 4500 m2. Jsou prvním komplexem svého druhu, 

vystaveným v 50. letech. Účelem této výstavby bylo nejen napomáhat zdraví termálními 

procedurami, ale také dosáhnutí skutečného uvolnění a odpočinku ve stínu slunečníků, pod 

palmami, mezi oázou oleandrů, ibišků, keřů rozmarýnu, uprostřed romantických agáví, 

úrodných stromů, jasmínů a záhonů pestrobarevných květin. 

Nachází se zde 25 bazénů zásobených termální vodou různé teploty od 20 až po 40 °C, 

dětský bazén, přírodní sauna vytesaná do skály, známá jako Grotta dell' Indiano (Jeskyně 

Indiána), několik restaurací a slunečních teras.  

Pro ty, kdo nepotřebují využívat lázeňských kúr, je tady olympijský bazén s mořskou 

vodou nebo "Grotta del Vino" (Jeskyně vína), zde můžete vychutnávat známé ischijské 

víno. [7] 
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3.8.4.2 Botanická zahrada La Mortella 

Na území Zaro, v místě vzniklém z jedné erupce Monte Epomea, se nachází jedna 

z nejzajímavějších turistických zastávek: botanická zahrada La Mortella, také známá jako 

Villa Walton. Jméno pochází od zakladatele, sira Williama Waltona (1902 – 1983), 

anglického skladatele, který mimo jiné napsal královskou hymnu pro královnu Alžbětu.  

Zahrada je v současné době spravována nadací Williama Waltona, jejímž čestným 

prezidentem je princ Charles. Najdeme zde více než 184 rostlin z celého světa včetně 

známých tropických rostlin. Zahrada je otevřena veřejnosti od roku 1991. [7] 

 

3.8.5 Serrara Fontana 

Pouze 6,69 km2 zaujímá plocha této malé obce. Jméno obdržela od svých nejdůležitějších 

antických částí, Fontany a Serrary. Tato obec je velmi impozantní svojí krásou 

a rozmanitostí svého území, které zahrnuje horu Monte Epomeo a Sant' Angelo, bezpočet 

údolí a oblastí kdysi obydlených řeckými osadníky, pláže Maronti, Gradone, úžinu Sant' 

Angelo. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní, r. 2007 

Obr.  3.5 Sant' Angelo 
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Krajina je převážně hornatá a sklání se až k pobřeží. Hluboká údolí rozdělují kopcovitou 

krajinu svými vinicemi, poli, kaštanovými a akátovými lesy. Zahlédneme tu velký počet 

uzavřených vchodů do jeskyní ve skalách, kde byly vybudovány vinné sklepy. Udržuje se 

v nich stálá teplota, což příznivě ovlivňuje kvalitu vína.  

Vysoko v horách Monte Epomea nalezneme pramen Buceto s průzračnou pitnou vodou. 

Byl objeven a začal se využívat v roce 1580. Obvyklým východiskem ke zdolání 

nejvyššího vrcholu ostrova je právě obec Fontana, pod jejíž správu spadá Monte Epomeo 

s výškou 788 m. Tato pamětihodná hora ze zeleného a bílého tufu, se svou podivně 

zformovanou špičkou, s malebným výhledem na celý ostrov a Neapolský záliv, se stává 

cílem každého turisty. [7] 

 

3.8.6 Barano 

Obec Barano má rozlohu 11 km2 a leží ve výšce 200 m nad mořem. Pobřeží se v těchto 

místech příkře svažuje do moře. Jižně od Barana ve vesničce Testaccio začíná cesta, která 

vede na pláž Maronti, rozkládající se mezi Sant' Angelem a právě jmenovanou vesnicí, 

v délce zhruba 2,5 km – je to nejdelší pláž ostrova. Na jejím západním konci vyvěrá velký 

počet fumarol a písek je tady skutečně horký, vhodný pro léčivé zábaly.  

Východně od Sant' Angela na pláži Maronti se rozevírá směrem do vnitrozemí úzká rokle 

Cava Scura, která byla známa již v období Římanů a používá se jako lázně pro léčebné 

kúry. Velmi horká voda byla k tomuto účelu vedena otevřenými úzkými kanály do 

vytesaných skalních van, které byly určeny pouze pro jednu osobu. Horké páry ve skalních 

jeskyních byly využívány pro parní lázně. 

Nedaleko tohoto zařízení vyvěrá pramen Olmitello, svého času velmi slavný hlavně díky 

svým léčebným účinkům. Ještě dnes existuje, ale nemá již žádné zařízení pro poskytování 

kúr a tak upadl trochu v zapomnění ve srovnání s ostatními prameny (obr. 3.6). [7] 
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Zdroj: Vlastní, r. 2007 

 

Na cestě mezi Buonopane a Baranem vede úzká stezka k pramenu Nitrodi. Pramen teplý 

30 °C dříve vyvěral přímo ze skály a byl lidem zdarma k dispozici, dnes už tu stojí 

moderní lázeňské zařízení. Nitrodi jako jediný pramen na ostrově má dvojí využití. Vedle 

vnějšího užívání se z něj dá i pít, což napomáhá při různých potížích trávicího ústrojí.  

Městská část Testaccio se v 16. století stala jedním z nejnavštěvovanějších míst Ischie díky 

svým parním lázním vybudovaným nad fumaroly, které slavily své úspěchy při léčení 

artritických potížích a zmírňování následků obrny. Význam Barana a Testaccia postupně 

ustupoval, když se používání léčivých pramenů přesunulo na severní stranu ostrova, 

zvláště do Casamiccioly. [7] 

 

 

Obr.  3.6 Pozůstatky lázeňské budovy u pramene Olmitello 
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3.9 Ubytovací služby na Ischii 

Ostrov nabízí nepřeberné množství lázeňských zařízení, hotelů, apartmánů. Některé hotely 

jsou však během zimního období uzavřeny. Tři kempy nacházející se na ostrově jsou 

v provozu po celý rok. 

Zámožnější klientela využívá luxusních hotelů s širokou nabídkou léčebných procedur. 

Ostatní rodinné hotely, apartmány a kempy jsou na dobré úrovni. Každý hotel disponuje 

termálním bazénem, ať už venkovním nebo vnitřním. 

Některé hotely jsou umístěny přímo na pláži, jiné jsou situovány na skalních útesech 

a k pláži se turisté dostanou zdoláním i několika stovek schodů, což vyžaduje dobrou 

fyzickou kondici. 

 
 

3.10    Doprava na Ischii 

Centrální autobusové nádraží se nachází v Ischia Porto. Autobusy vyjíždějí v pravidelných 

intervalech dvěma směry. Na pravou a na levou stranu ostrova. Mají zastávky v každé větší 

obci.  

V půjčovnách si lze pronajmout auta, mopedy, horská kola. Na náměstích v hlavních 

obcích lze využít stanoviště místní taxi nebo mikro-taxi – tříkolky. Ceny za tyto služby 

jsou mnohem vyšší než místní autobusová doprava.  

Na projížďku ostrova si lze zakoupit autobusovou jízdenku v hodnotě 1,20 EUR (údaje z 

roku 2007, vlastní průzkum). Má platnost devadesát minut, což stačí na objížďku ostrova. 

Spojení s pevninou a okolními ostrovy je zajištěno trajekty a loděmi.  
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4 OSTROV CAPRI 

4.1 Základní údaje 

Ostrov Capri vyčnívá z moře u nejvzdálenějšího výběžku Sorrentského poloostrova. Patří 

k nejvyhledávanějším místům Neapolského zálivu. [1] Není sopečného původu jako 

ostatní ostrovy v zálivu, ale byl odtržen od Sorrentského poloostrova. Ostrov se skalnatým 

pobřežím má rozlohu 10,4 km2 a nacházejí se zde dvě centra: Capri a Anacapri. Stálých 

obyvatel na ostrově je asi 12 200 (r. 2002). [29] 

 

Hlavní město:   Capri 

Hustota obyvatel na km2: 1170  

Region:    Kampánie 

Provincie:    Neapol 

Nejvyšší bod:   Monte Solaro (589 m) [29] 

Měna:     Euro   

Jazyk:    Italština, jako druhý jazyk angličtina nebo němčina  

 

4.2 Dějiny ostrova 

Capri bylo osídleno už v paleolitu a postupně jej osídlovali Řekové. Císař Augustus si 

udělal z ostrova soukromý pozemek a Tiberius se na něj uchýlil roku 27 n. l. na odpočinek. 

Augustus zřejmě založil ve své vile první paleontologické a archeologické muzeum na 

světě, uložil v ní zkameněliny a nálezy z doby kamenné, které vykopali jeho otroci. 

Přítomnost dvou císařů na ostrově ovlivnila architekturu, rozvoj měst, výstavbu přístavu, 

zásobáren vody. [5] 

Ve středověku čelil ostrov útokům Saracénů, zajaté obyvatele používali jako otroky. Až na 

konci dvanáctého století byly postaveny první zděné pevnosti na obranu obyvatelstva. To 

se dříve ukrývalo v jeskyních, největší z nich je Grotta del Monte Castiglione.  

V 16. století bylo Capri důležitou strategickou základnou pro kontrolu jižní Itálie, neboť 

byla neustále napadána loďstvem Osmanské říše. V 17. století zasáhla ostrov epidemie 

chorob, které vyhladily velké procento populace. [19] 
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Oficiální název "Capri" dostal ostrov v 18. století. Roste jeho oblíbenost a příliv 

návštěvníků stále stoupá, jsou mezi nimi umělci, spisovatelé, turisté. [19] 

 

4.3 Klimatické podmínky 

Na ostrově převládá středomořské mírné klima. 

Průměrné teploty: jaro   16,5 °C 

   léto   22,7 °C 

   podzim  13,9 °C 

zima   13,1 °C 

 

Teplota moře:  listopad – duben 14 °C 

   květen – červen 18 – 20 °C  

   červenec – září 26 – 24 °C 

   říjen    16 °C [15] 

 
 

4.4 Fauna a flora 

Ostrov je domovem řady drobných savců, obojživelníků, malých bezobratlých živočichů, 

hmyzu, pavouků, četných druhů ptáků (sokol stěhovavý, křepelky, kosi), včetně 

migračních. Ve vodách kolem ostrova se nachází množství rozmanité fauny. 

Keře a stromy na ostrově mají malé listy s voskovitou vrstvou, která snižuje ztráty vody 

během horkých dnů a chrání tak rostliny během sucha. Nachází se zde odrůdy borovic, 

cypřiše, duby, agáve, myrta, vřes, bazalka, oregano, orchideje, tymián, fíkovníky, 

citroníky, olivovníky, vinná réva. [16] 
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4.5 Lokality cestovního ruchu na Capri 

Nejlepší období pro návštěvu ostrova Capri a jeho městeček je vhodné jaro nebo podzim, 

kdy davy turistů značně prořídnou. V hlavní sezóně na ostrov přijíždí až 5000 turistů 

denně. Capri a Anacapri jsou dvě městská centra na ostrově. [5] 

 

4.5.1 Capri 

Všechny trajekty a lodě připlouvají do obce Marina Grande, která je v podstatě předměstím 

města Capri. Z přístavu jezdí do Capri a Anacapri autobusy a lanovka do Capri. Pěšky je 

cesta dlouhá 2 km. [5]  

Z Marina Grande se dá jet lodí do Modré jeskyně – Grotta Azzurra. Odraz slunečního 

světla o stěny jeskyně vytváří kouzelně modrou barvu a odraz světla od bílého písčitého 

dna dává všemu pod hladinou stříbřitý nádech. Jeskyni údajně objevili roku 1826 dva 

Němci, spisovatel Augustus Kopisch a malíř Ernst Fries. Ve skutečnosti dali jen nový 

název něčemu, čemu místní obyvatelé už dávno říkali Grotta Gradola. [5] Vchod do 

jeskyně tvoří malý otvor ve skalní stěně, přibližně 2 m široký a 2 m vysoký. [17] 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: [14] 

Obr.  4.1 Grotta Azzurra 
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Capri, hlavní město ostrova, je situováno mezi dvěma kopci a je propojeno klikatými 

stoupajícími a klesajícími uličkami, které vedou na hlavní náměstí Piazza Umberto plné 

kaváren a krámků. V okolí Capri se nachází starý zchátralý klášter Certosa San Giacomo. 

Ukrývá pěkné malby, několik beztvarých římských soch vyzvednutých z vody a zarostlou 

křížovou chodbu. Po pravé straně kláštera se rozprostírají Augustovy zahrady, které skýtají 

nezapomenutelný výhled dolů na pobřeží a nahoru na drsné skalnaté útesy. [1] 

Nahoře nad klášterem a pěšky přes městečko Capri se dostanete k vyhlídce Belvedere del 

Cannone, odkud se otevírá nádherný výhled na skupinku skal Faraglioni. [1] Jsou to tři 

bloky hornin, které vydržely pobřežní sesuvy půdy a erozi způsobenou mořem. Dostaly 

názvy Stella, Faraglione di Mezzo a třetí Faraglione di Fuori. Jejich výška dosahuje 

v průměru 100 metrů. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [11] 

 

Z města Capri si můžete udělat výlet na východní okraj ostrova k rozvalinám Tiberiovy 

vily s názvem Villa Jovis (obr. 4.3). Z vily samotné mnoho nezbylo, ale z pozůstatků 

klenutých místností a úzkých průchodů si můžete udělat dobrou představu o tvaru 

a uspořádání budovy. Právě toto místo patří mezi nejkrásnější na Capri 

s nezapomenutelným výhledem na ostrovy Ischia, Procida a záliv. [1] 

 

Obr.  4.2 Faraglioni 
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Zdroj: [8] 

 

4.5.2 Anacapri 

Druhým významným městečkem na ostrově je Anacapri. Rozprostírá se na větší ploše než 

Capri a je o poznání méně malebné. Hlavní náměstí Piazza Vittoria obklopují obchůdky se 

suvenýry, luxusní butiky a restaurace.  

V hlavní sezóně jezdí z náměstí Piazza Vittoria na kopec Monte Solaro sedačková lanovka. 

Za 12 minut vyveze až na vrchol hory, nejvyšší bod na ostrově, ve výšce 589 metrů. 

Nahoře se nachází pouze rozvaliny hradu a kavárna.  

Kousek od náměstí stojí ústřední památka městečka - kostel San Michele. Majoliková 

dlažba na podlaze pochází z 18. století a znázorňuje Adama a Evu v pozemském ráji. Jedná 

se o práci laděnou do modré a žluté barvy od neapolského malíře jménem Solimena, který 

zde vymaloval kočky, jednorožce a jiná zvířata.  

Na konci náměstí se nachází vila San Michele. Žil zde mnoho let švédský spisovatel 

a lékař Axel Munthe. Vila je vybavena jeho vlastním nábytkem, drobnými předměty, ale 

i římskými artefakty, které jsou citlivě začleněny do místností a zahrad vily. Mezi bustami 

a bronzovými plastikami najdeme sochu boha Hermése, kterou Munthe získal darem od 

města Neapole, jako poděkování za práci odvedenou pro město v době epidemie cholery 

v roce 1884. [1] 

Z Anacapri jezdí autobusy na jiho-západní část ostrova – Punta Carena (obr. 4.4). Nachází 

se zde maják vystavený v roce 1866, který patří k nejvýznamnějším v Tyrhénském moři. 

[10] Je jedním z nejvyšších majáků v Itálii. [5] 

 

Obr.  4.3 Villa Jovis 
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Zdroj: [33] 

 

4.6 Ubytovací služby na Capri 

Ubytovávat na Capri se nedoporučuje. V hlavní sezóně je počet míst značně omezen 

a ceny jsou horentní. [1] V zimě je mnoho hotelů zavřeno a levnějších možností je tu 

v kteroukoliv roční dobu velmi málo. Ubytování v Anacapri v zimě prakticky nefunguje. 

Táboření je zakázáno. [5]  

 
 

4.7 Doprava na Capri 

Při návštěvě ostrova lze využít místní autobusovou dopravu. Kdo se chce projet na úrovni, 

použije taxi služby, jejichž ceny jsou však velmi vysoké. K cestování lze použít také 

lanovku. V době turistické sezóny je neustále přeplněná, proto je lepší se vydat pěšky 

a projít se úzkými uličkami.  

Rozloha ostrova je vcelku malá a tak ke zhlédnutí zajímavých míst stačí pěší túry. Je však 

nutné počítat s tím, že turistické trasy vedou do strmých kopců.  

Obr.  4.4 Maják na Punta Carena 
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5 NÁVRH POBYTOVÉHO ZÁJEZDU NA ISCHII 

 

V praktické části mé bakalářské práce jsem se rozhodla pro vytvoření pobytového zájezdu 

pro skupinu 35 lidí. Jedná se o tzv. forfaitový zájezd a to z toho důvodu, že ostrov Ischia, 

není tak známou destinací jako jiná letoviska např. Mallorca, Djerba, řecké ostrovy aj. 

Českými turisty je poměrně málo navštěvován a Ischia je často zaměňována za Istrii.  

Forfaitový zájezd je zájezd na objednávku, kdy program, obsah, časový rozvrh, změnu 

standardního atd. připravuje cestovní kancelář podle požadavku objednavatele. Cena je 

stanovena na základě skutečně vynaložených nákladů. Za určitých podmínek je možná 

změna. [23] 

Požadavky objednavatele na pobytový zájezd na Ischii: 

• doprava klimatizovaným autobusem, 

• termín zájezdu: začátek září, 

• hotel přímo na pláži, 

• stravování: polopenze, 

• klidná lokalita. 

Možnost fakultativních výletů:  � okruh ostrovem autobusem, lodí, 

� Vesuv a Pompeje, 

� ostrov Capri, 

� ostrov Procida.  
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5.1 Doprava na Ischii 

Doprava je zajištěna luxusním klimatizovaným autobusem zahraniční výroby 

s polohovacími sedadly, videem, TV, možností občerstvení a s WC. Autobus se dvěma 

řidiči a průvodcem odjíždí z autobusového nádraží v Uherském Hradišti směrem na 

Mikulov dále pak přes Rakousko do Itálie a konečná zastávka je v Neapoli. Odtud jsou 

klienti přepravováni trajekty na ostrov Ischia. Autobus nepřejíždí na ostrov, ale transfery 

zajišťuje italská partnerská agentura. 

 

5.1.1 Autobusová doprava 

Uherské Hradiště – hraniční přechod Mikulov do Rakouska – Graz – hraniční přechod 

Villach do Itálie – Bologna – Řím – Neapol.  

 
Tab.  5.1 Trasa zájezdu 
 

TRASA Km Přibližný čas 

Uherské Hradiště – Hodonín – Mikulov  87 km 1 h 33 min 

Mikulov - Drasenhofen – Vídeň – Graz  279 km 3 h 27 min 

Graz – Klagenfurt – Villach  181 km 2 h 10 min 

Villach – Tarvisio – Padova – Bologna   384 km 3 h 50 min 

Bologna – Řím – Napoli   587 km 5 h 30 min 

Celkem 1518 km 16 h 30 min 

Zdroj: [32] 
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Sraz účastníků zájezdu je stanoven na 13:30 a odjezd autobusu je plánován na 14:00 hodin 

z autobusového nádraží v Uherském Hradišti. Cesta do Neapole bude trvat přibližně 17 

hodin, během této cesty jsou každé 4 hodiny uskutečněny přestávky pro klienty a řidiče 

autobusu. V přestávkách se mohou občerstvit vlastními zdroji nebo nápoji z baru a využít 

odpočívadla k relaxaci a hygieně. Za použití WC na dálnicích se platí obvyklá částka, která 

je vyznačena na informačních tabulích.  

Cesta přes území České republiky k hraničnímu přechodu Mikulov trvá asi 1 hodinu 30 

minut. Odtud cesta pokračuje Rakouskem směrem na Graz, kde bude první zastávka. 

Každé takové zastavení během jízdy bude trvat 20 – 30 minut podle pokynů průvodce. 

Dále trasa vede k italským hranicím do Villachu. Italská hranice bude překročena ve 

večerních hodinách kolem 21:00 hod.    

Po dálnici směrem na Padovu bude další krátká přestávka na občerstvení. Na trase míjíme 

Bolognu a v časných ranních hodinách je příjezd do Říma, kde bude předposlední zastávka 

před cílem cesty.  Příjezd do Neapole je v předpokládaném ranním čase 7:30 hodin. 

 

5.1.2 Trajektová doprava 

V Neapoli klienti cestovní kanceláře vystoupí i se zavazadly, která budou přeložena do 

připraveného autobusu italské dopravní společnosti. V pauze než se přeloží zavazadla 

průvodce koupí hromadně pro klienty trajektové lístky. Ty se kupují až na místě samém 

a rozdají se cestujícím.  

Pro jednotlivce je palubní lístek dražší € 9,15 (tab. 6.2), pro skupiny jsou slevy, což se týká 

tohoto zájezdu. Cesta trajektem společnosti Medmar na ostrov Ischia trvá přibližně jednu 

hodinu.  

Během plavby klienti nesmí zůstat v autobusech nebo v osobních automobilech. S sebou si 

můžou vzít pouze příruční zavazadlo. K sezení lze využít vnitřních prostor nebo otevřenou 

palubu.  
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Tab.  5.2 Ceník lodní společnosti Medmar 
 

Cestující 
Ostatní 
sezona 

Střední 
sezona 

Hlavní 
sezona 

Jednotlivci - jednosměrně € 8,65 € 9,15 € 9,65 

 

Automobil (včetně řidiče) 
Ostatní 
sezona 

Střední 
sezona 

Hlavní 
sezona 

Do 4,0 m délky - jednosměrně € 37,20 € 51,50 € 63,00 

Do 4,5 m délky - jednosměrně € 47,50 € 61.30 € 74,15 

Nad 4,5 m délky - jednosměrně € 57,50 € 71,55 € 82,25 
 

Hlavní sezona: 01.05. – 04.05., 01.09., 01.08. – 31.08.  

každý pátek, sobota a neděle v měsících červen a červenec 

Střední sezona: 28.12. – 31.12. 

    každé pondělí v měsících červen, červenec 

    každý pátek, sobota, neděle a pondělí v měsíci září 

Ostatní sezona: všechny ostatní neuvedené dny 

 
Zdroj: Vlastní průzkum  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní, r. 2007 

Obr.  5.1 Trajektový lístek společnosti Medmar  
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Při včasném příjezdu a plynulém provozu v přístavu v Neapoli se klienti nalodí na trajekt 

v 8:40 hod. do Ischia Porto. V případě zpoždění nebo vzniku mimořádných událostí by byl 

naplánován odjezd v 9:35 hod. z přístavu Pozzuoli, který je vzdálen od Neapole nejkratší 

cestou 13 km.  

 
Tab.  5.3 Jízdní řád trajektů společnosti Medmar 
 

f... jezdí pouze v pracovní dny     R... jezdí ve svátcích 

Zdroj: Vlastní průzkum 

 

Příjezd trajektu do přístavu Ischia Porto je asi v 10:00 hodin. Autobus klienty i se 

zavazadly odveze do hotelu. Cesta trvá 15 minut. Ubytování a vyřízení formalit je 

naplánováno na 11:00 hodin.  

 

Zpáteční cesta 

12. 9. 2009 klienti opustí v 10:00 hod. hotel. Autobus je odveze do přístavu Ischia Porto. 

Odtud v 11:10 hod. odplují trajektem do Pozzuoli a autobusem do Neapole. V Neapoli 

přestoupí na autobus cestovní kanceláře a plánovaný odjezd do České republiky je v 14:00 

hodin. Cesta bude pokračovat po stejné trase v opačném směru, předpokládaný návrat do 

Uherského Hradiště je v neděli v dopoledních hodinách. 

 

Pozzuoli - Ischia Ischia - Pozzuoli 

 

Neapol - Ischia Ischia - Neapol 

06.40 f 04.30 f 08.40 06.40 

09.35 08.10 13.55 10.30 

13.30 11.10 19.00 17.00 

16.30 15.05 24.00 R 22.00 R 

20.30 19.00   
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5.1.3 Kalkulace dopravy 

Pro získání informací o dopravě na ostrov Ischia jsem oslovila cestovní kancelář Osvěta 

Hořovice, která se specializuje právě na tento ostrov. Prostřednictvím e-mailu mi byly 

poskytnuty údaje potřebné k vytvoření zájezdu.  

Dle aktuálních informací je cena dopravy autobusem z Uherského Hradiště do Neapole 

2 990,- Kč na osobu. Tato cena se vztahuje na obousměrnou trasu včetně ceny trajektu, 

přepravy zavazadel a transfer na hotel. 

Autobusový dopravce má v této ceně započítány všechny poplatky:  

• mýtné na dálnicích, 

• čekací ¼ hodiny, 

• rozdíly cen spotřeby nafty, 

• povinné smluvní pojištění, 

• kurzovní riziko, 

• parkovné, 

• a další náklady. [6] 
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5.2 Ubytování 

Na ostrově je velké množství hotelů, vil, apartmánů, bungalovů a také místa určená pro 

stanování. Naši žádost o rezervaci (viz. Příloha č. 1) jsme zaslali do hotelu Villa Casa 

Bianca. Tento hotel se nachází přímo na pláži Maronti v klidné zóně. Cena hotelu, 

vybavení i servis vyhovoval požadavkům klienta.  

 

5.2.1 Popis hotelu 

Villa Casa Bianca 

Spiaggia dei Maronti 

Barano d'Ischia 

Tel:   +390 819 052 12 

Fax:  +390 819 840 10 

E-mail:  info@casabiancaischia.it  

 

Charakteristika: 

Malý hotel rodinného typu leží na jihu ostrova. Je oblíbený díky svému umístění přímo na 

největší pláži Maronti. Nejbližší autobusová zastávka je vzdálena 3 minuty chůze po pláži 

a zdolání několika schodů. K dispozici je jídelna, společenská místnost s TV, terasa 

s krásným výhledem na ostrov Capri a sousední rybářskou vesnici Sant' Angelo.  

Hotel vlastní termální bazén s hydromasáží, saunu, sprchový kout, slunečníky a lehátka, 

toto vše je k dispozici zdarma. V blízkosti hotelu jsou přírodní termální lázně "Cava 

Scura". [25] Vzdálenost od centra Barana je 4,8 km, jízda autem trvá 12 minut kopcovitým 

terénem. Pláž písčitá. 

Ubytování: 

Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje jsou jednoduše a pohodlně vybaveny. Každý pokoj má 

vlastní sociální zařízení – sprcha, WC, malý balkon nebo terasu. 
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Zdroj: [27] 

 
Stravování: 

� snídaně kontinentální, servírovaná v jídelní místnosti 

• nápoje dle výběru – káva, čaj, minerální vody 

• pečivo 

• uzenina, sýr, džem  

� večeře servírované, většinou národní kuchyně: 

• zeleninový předkrm  

• hlavní chod 

• dezert, ovoce 

Snídaně se podávají v době  od 8:00 do 9:30 hod.  

Večeře    od 19:00 hod. 

V nabídce jsou především rybí pokrmy, oblíbené jsou dlouhé tenké ploché nudle 

s rajčatovou omáčkou nebo pouze s olivovým olejem. Tradičním jídlem je králík na divoko 

a v neposlední řadě pizza. Za ochutnávku stojí citronový likér "limocello"  (vyráběný 

z citronové kůry naložené v alkoholu s cukrem). [7] 

Obr.  5.2 Villa Casa Bianca 
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5.2.2 Kalkulace ubytování 

Zájezd se koná v termínu od 5. do 12. 9. 2009 kdy se ceny pohybují v nejnižší úrovni což 

je výhoda pro naše klienty. V ceně € 50,00 na osobu je započteno ubytování na den 

s polopenzí. Na dvoulůžkový pokoj s přistýlkou se vztahuje sleva 20 %. U ostatních 

dvoulůžkových pokojů zůstává cena € 50,00. 

 

 
Ceny služeb pro rok 2009 na osobu 

(s polopenzí) 

A 
Březen – Duben – Květen – 

Září – Říjen 
€ 50 

B 
Červen - Červenec € 55 

C 
01/08 – 08/08 
25/08 – 31/08 

€ 60 

D 
08/08 – 24/08 € 70 

Sleva za třílůžkový pokoj 20 % 

Zdroj: [26] 

 

Pro skupinu 35 lidí bylo objednáno celkem 13 pokojů. Z toho byly čtyři požadavky na 

dvoulůžkové a devět na třílůžkové pokoje. Sleva 20 % za třílůžkový pokoj je propočítána 

do celkové ceny za ubytování (tab. 6.5). 

K přepočtu na českou korunu jsme použili aktuální kurz České národní banky EUR 26,92 

ze dne 16. 4. 2009.  

 

 

 
Tab.  5.4 Ceník ubytování 
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Tab.  5.5 Celková cena za ubytování s polopenzí 
 

Typ 
pokoje 

Počet 
pokojů 

Počet 
osob 

Cena 
os./den 

Cena 
celkem/den 

Sleva 
Cena 

celkem/7 dní 

2lůžkový 4 8 € 50 € 400 - € 2 800 

3lůžkový 9 27 € 50 € 1 350 20 % € 7 560 

Cena celkem € 10 360 

Zdroj: Vlastní průzkum 

 

Z celkových nákladů na ubytování v hodnotě € 10 360 byla vypočtena cena na jednu osobu 

v českých korunách. Součástí této ceny je i kurzovní riziko 10 %. 

Při kalkulaci zahraničních zájezdů počítají cestovní kanceláře také s kurzovým rizikem, 

které jim má umožnit poskytnout předem objednané služby za kalkulovanou cenu i při 

změnách devizového kurzu o 10 % oproti stavu při vypsání ceny zájezdu. [6] 

 
Tab.  5.6 Cena za ubytování s polopenzí na osobu v Kč 
 

Cena 

celkem     

EUR 

Kurz 
Cena celkem       

Kč 

Cena za 

ubytování     

na osobu 

Kurzovní 

riziko 10 % 

Cena 

celkem 

€ 10 360 26,92 278 891,2 Kč 7 968,32 Kč 796,83 Kč 8 765,15 Kč 

Zaokrouhlení 8 766,- Kč 

Zdroj: Vlastní průzkum, [6] 
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5.3 Cestovní pojišt ění  

Cestovní pojištění je druh pojištění, které je určeno na pokrytí výdajů na zdravotní péči 

a dalších výdajů, které vznikly na cestách, a to buď v rámci své vlastní země, nebo v jiné 

zemi. Dočasné cestovní pojištění lze uzavřít v době objednávky zájezdu (v případě zájezdu 

s cestovní kanceláří) na pokrytí trvání této cesty, nebo rozsáhlejší, kontinuální pojištění lze 

zakoupit od cestovních pojišťoven, cestovních kanceláří nebo přímo od provozovatelů 

dopravních linek. [9] 

Kompletní nabídka cestovního pojištění umožňuje vycestovat do zahraničí s vědomím 

jistoty zabezpečení pro případ náhlého onemocnění, úrazu, ztráty zavazadel nebo 

způsobení škody třetí osobě. Z pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákladů 

pojištěného na ošetření, kterému se během pojistné doby byl nucen podrobit v důsledku 

úrazu či nemoci. Základní pojištění lze kombinovat s různými druhy připojištění. [24] 

Možnosti připojištění: 

• Úrazové připojištění: smrt úrazem, trvalé následky úrazu, denní odškodné. 

• Připojištění zavazadel: ztráta, zničení, poškození zavazadel - se stanoveným 

limitem plnění na 1 zavazadlo. 

• Připojištění odpovědnosti: odpovědnost za škody, které způsobí pojištěný třetí 

osobě na majetku či na zdraví. [24] 

 

5.3.1 Kalkulace cestovního pojišt ění 

Naši klienti budou pojištěni u ČSOB Pojišťovny. Pojištění je sjednáno na dobu deseti dnů 

– po dobu trvání zájezdu od 4. 9. – 13. 9. 2009. Toto pojištění zahrnuje: 

� pojištění léčebných výloh 

� úrazové pojištění 

� pojištění zavazadel 

� pojištění odpovědnosti za škodu 
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Pro výpočet pojistného na jednoho klienta jsme použili online kalkulačku cestovního 

pojištění od ČSOB Pojišťovny (viz. Příloha č. 2). Cena na jednu osobu činí 330,- Kč. Limit 

pojistného plnění u léčebných výloh je sjednán do výše 1 500 000,- Kč.  

 

5.4 Kalkulace náklad ů na nakupované služby 

Náklady na dopravu autokarem, speciálním letadlem, zvláštním vlakem nebo lodí, na 

průvodce, náklady na akce za pevné ceny a kurzovní riziko patří do nepřímých nákladů – 

společných, které je nutno vynaložit na zájezd bez ohledu na skutečný počet účastníků. Na 

jednoho účastníka se rozpočítávají dělením. Nepřímé náklady je třeba uhradit i v případě, 

že se někteří účastníci zájezdu nezúčastní.  

Náklady na ubytování, stravování, vstupné do objektů, pojištění apod. patří do přímých 

nákladů. Ty se dají stanovit přímo na jednotlivé účastníky, a v případě, že se zájezdu 

nezúčastní, je možné je reklamovat, nebo je neuhrazovat. [6] 

 
Tab.  5.7 Celkem náklady na nakupované služby na osobu 
 

Nepřímé 

náklady 
Kč 

Přímé 

náklady 
Kč Náklady celkem 

Doprava 2 990,- Ubytování 8 766,- 
12 086,- Kč 

 Pojištění 330,- 

 

Přirážka CK 20 % 2 417,20 
2 876,47 Kč 

DPH 19 % 459, 27 

 

Zdroj: Vlastní průzkum, [6] 

 

K nákladům za nakupované služby tj. doprava, ubytování, pojištění, byla připočtena 

přirážka cestovní kanceláře a DPH.  
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5.5 Průvodcovské služby 

Průvodce cestovního ruchu je osoba, která doprovází skupinu osob, obstarává základní 

informace pro hladký průběh cesty, poskytuje odborný výklad o příslušné turistické 

destinaci, o kulturní, přírodní či historické památce, dále zajišťuje dodržování itineráře 

zájezdu a řádné čerpání všech zaplacených a objednaných služeb. [3] 

Průvodce bude ubytován ve stejném hotelu jako klienti zájezdu. Je k dispozici po celou 

dobu pobytu, organizuje fakultativní výlety, řeší připomínky a stížnosti klientů. 

 

5.5.1 Kalkulace pr ůvodcovských služeb 

Hotel nabízí pro větší skupiny lidí - od 30 lidí - pro průvodce zájezdu zdarma ubytování. 

Průvodce je interním zaměstnancem cestovní kanceláře a je za něj hrazeno sociální 

a zdravotní pojištění. Smluvní odměna byla stanovena částkou 3 000 Kč bez DPH. 

Podle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 417/2008 Sb. je základní sazba stravného pro 

rok 2009 v Itálii € 45 na den. [21] 

K přepočtu na českou korunu jsme použili aktuální kurz EUR 26,92 ze dne 16. 4. 2009. 

 

Tab.  5.8 Náklady na průvodce  
 

 Cena bez 
DPH 

DPH 19 % Cena včetně 
DPH 

Odměna průvodce 3 000,- 570,- 3 570,- 

Sociální pojištění 9 % 270,- - 270,- 

Zdravotní pojišt ění 26 % 780,- - 780,- 

Stravné 
10 dní × € 45 = € 450 

€ 450 × 26,92 Kč 
12 114,- - 12 114,- 

Cestovní pojištění 330,- - 330,- 

Náklady na průvodce celkem 16 494,- 570,- 17 064,- Kč 

Nepřímé náklady na 1 účastníka 471,26 16,28 487,54 Kč 

Zdroj: Vlastní průzkum, [6] 
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5.6 Kalkulace náklad ů na vlastní služby 

Do ceny zájezdu jsou započítány i náklady cestovní kanceláře na průvodce. Celkové 

náklady v hodnotě 17 064 Kč byly rozpočítány na jednoho účastníka a připočtena přirážka 

cestovní kanceláře 20 % spolu s DPH. 

 
Tab.  5.9 Celkem náklady na vlastní služby na osobu 
 

Nepřímé 

náklady 
Kč 

Přímé 

náklady 
Kč Náklady celkem 

Průvodce 487,54 - - 487,54 Kč 

 

Přirážka CK 20 % 97,50 Kč 
116,02 Kč 

DPH 19 % 18,52 Kč 

Zdroj: Vlastní průzkum, [6] 
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5.7 Celková kalkulace zájezdu 

Cena zájezdu zahrnuje: 

� autobusovou dopravu včetně přepravy trajektem a transfer do hotelu, 

� 7× ubytování, 

� 7× stravování, 

� cestovní pojištění,  

� služby průvodce. 

 
Tab.  5.10 Celková cena zájezdu na 1 osobu 

 

Zdroj: Vlastní výzkum, [6] 

Orientační cenu zájezdu jsem vypočítala dle dostupných informací. Ceny v cestovných 

kanceláří se mohou od naší orientační ceny odlišovat. I při výběru toho nejlevnějšího 

pobytového zájezdu na Ischii se ceny pohybují od 10 000 Kč výše.  

 

 Cena bez DPH DPH 19 % Celkem 

Náklady na nakupované služby 

Doprava - - 2 990,- 

Ubytování 8 766,- - 8 766,- 

Pojištění 330,- - 330,- 

 
Přirážka CK 2 417,20 459,27 2 876,47 

Náklady na vlastní služby 

Průvodce 471,26 16,28 487,54 

 
Přirážka CK 97,50 18,52 116,02 

 
Náklady celkem 12 081,96 494,07 15 566,03 

Cena zájezdu na 1 osobu 15 566,- Kč 
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5.8 Fakultativní výlety 

Během pobytu na ostrově mají klienti možnost zúčastnit se některých fakultativních výletů. 

Lze je objednat u průvodce a zaplatit v místní měně. Výlety jsou limitovány minimálním 

počtem zájemců. V případě nízkého zájmu mohou být přeloženy na jiný den nebo zrušeny. 

Bližší informace podá vedoucí zájezdu. 

Nabídka výletů: 

�  Okruh ostrovem autobusem  

Jedná se o polodenní výlet. Okružní jízda začíná v Ischia Ponte. Zde je prohlídka 

Mořského muzea s expozicemi starověkých námořních předmětů, skafandrů, rybářských 

sítí a vybavením pro rybolov. V Ischia Porto krátká prohlídka přístavu. Pokračuje se do 

Lacco Amena, kde je známý skalní útvar ve tvaru hřibu – Il Fungo. Návštěva 

archeologického muzea Santa Restituta. Další zastávkou je město Forio. Prohlídka kostela 

Santa Maria del Soccorso, exkurze do botanické zahrady Ravino. Zahrada má nepřeberné 

množství kaktusů a sukulentů, obsahuje nevídané botanické kuriozity a je jedinečnou 

botanickou zahradou v Evropě. Volně se zde procházejí pávi, poníci, kozy a jiné zvířata. 

Možnost ochutnávky nápojů z různých rostlin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní, r. 2007 

Obr.  5.3 Botanická zahrada Ravino 
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Cíl výletu je ve městě Sant' Angelo. Procházka rybářskou vesnicí a přístavem. 

Ochutnávka "limocella" ve zdejší likérce.  

Během okružní jízdy autobus zastavuje na místech s vyhlídkami, odkud lze pozorovat 

přírodní scenérie (viz. Příloha č. 4). 

Cena: cca € 18 (cena nezahrnuje vstupné do muzeí) 

 

� Okružní plavba kolem ostrova  

Jedná se také o půldenní výlet malou lodí. Zastávky jsou v přístavech s možností koupání. 

Z paluby lodi lze sledovat překrásné pobřeží ostrova. 

Cena: cca € 20 

 

� Vesuv a Pompeje  

Celodenní výlet, pouze po zdatné turisty, vhodná obuv. Výstup ke kráteru sopky Vesuv, 

odtud je výhled na Neapol a Neapolský záliv.  

Pompeje patřily k luxusnímu letovisku. V roce 63 n. l. byly zničeny zemětřesením 

a výbuch sopky o 16 let později zkázu města dokončil. Město bylo pohřbeno pod několika 

metry vulkanického popela a pemzy. Celá hrůza umírání je patrná ze sádrových odlitků 

tvarů těl zanechaných ve vulkanickém popelu. Poprvé byla část města objevena v roce 

1600, ale se systematickými vykopávkami se začalo až v roce 1748. [1] 

Vstup do Pompejí € 11,00, výstup ke kráteru Vesuvu cca € 6,50 

Cena: cca € 48 
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� Ostrov Capri   

Jedná se o celodenní výlet s průvodcem. Cesta lodí na ostrov trvá asi 2 hodiny. Procházka 

po přístavu Marina Grande, městečku Capri a Anacapri. Návštěva vily Axela Muntheo 

odkud je překrásný výhled na celý ostrov a taktéž Sorrentský poloostrov. Plavba lodí do 

Modré jeskyně. Prohlídka Tiberiovy vily, Augustových zahrad s výhledem na Faragliony. 

Možnost koupání v moři. Návrat z ostrova Capri v pozdních odpoledních hodinách. 

Cena: cca € 43 (nezahrnuje vstup do Modré jeskyně) 

Při individuální cestě na Capri bez průvodce se cena pohybuje € 20 (cena lodního lístku – 

obousměrný, r. 2007). Na ostrově si klient zařídí svůj vlastní program.  

 

 

Zdroj: Vlastní, r. 2007 

 

Ceny jednotlivých fakultativních výletů byly poskytnuty z cestovní kanceláře Osvěta 

Hořovice. 

Obr.  5.4 Capri, přístav Marina Grande 
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� Ostrov Procida  

Půldenní výlet, cesta na ostrov z přístavu Casamicciola trvá přibližně 35 minut. Obec je 

formována dvěma ostrůvky, Procidou a Vivarou. Oba ostrovy jsou výtvorem seizmických 

pohybů země. Centrem ostrova Procida je známý námořní přístav La Corricella, který 

nabízí starobylou architekturu, překrásnou přírodu, čisté pláže a moře. [7] Návštěva 

pevnosti Terra Murata sloužící dříve jako vězení, střední rybářské školy, přírodní rezervace 

na ostrově Vivara. 

Cena u vedoucího zájezdu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [12] 

Při pobytu na ostrově mohou klienti individuálně navštívit:  

• termální parky a zahrady. Nejznámější jsou Poseidonovy zahrady, Afroditiny 

a Apollónovy zahrady. Cena za vstup se pohybuje od € 15 – 30 na osobu. Při 

vstupu do termálních parků a zahrad je povinná koupací čepice. 

• Aragonský hrad v Ischia Ponte.  

• nejvyšší vrchol ostrova Monte Epomeo, určen pro zdatné turisty. 

Obr.  5.5 Procida, pevnost Terra Murata 
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5.9 Pokyny pro klienty  

Klienti zájezdu na Ischii obdrží v časovém předstihu informace k pobytu. 

�  Cestovní doklady: platný cestovní pas nebo občanský průkaz. 

�  Označení zavazadel: jméno, název hotelu, oblast. Visačky obdrží od průvodce.  

�  Odjezd: Uherské Hradiště 4. 9. 2009 v 14:00 hodin z autobusového nádraží.  

�  Příjezd: Ischia 5. 9. 2009 asi v 10.00 hodin hotel Villa Casa Bianca. 

�  Ubytování: dvou a třílůžkové pokoje 

�  Stravování: polopenze, tj. snídaně a večeře 

Doporučuje se pít pouze balenou vodu, voda z kohoutku je pitná pouze po převaření. Při 

vstupu do bazénů a termálních parků je nutná koupací čepice. Je vhodné mít s sebou 

adaptéry do zásuvek, krém na opalování, repelenty proti hmyzu. Pro pobyt na Ischii není 

povinné ani doporučené žádné očkování. Tak jako v celé Itálii, tak i na ostrovech je měna 

Euro, ve zdejších směnárnách nelze směnit české koruny. 

�  Důležitá telefonní čísla: policie – 112 nebo 113, první pomoc – 118, hasiči – 115.  

�  Slovníček: 

dobrý den – buon giorno [bon džórno]  dobrý večer – buona sera [bona séra] 

dobrou noc – buona notte [bona nóte]  ahoj – ciao [čáo]  

děkuji – grazie [grácje]    prosím – prego [prégo] 

dobrou chuť – buon appetito [bon apetýto]  na shledanou – arrivederci [arivederči] 

pláž – la spiaggia [la spjádža]   líbí se mi – mi piace [mi pjáče] 

kolik stojí – quanto costa [kvánto kósta]  voda – l'acqua [lakva] 

snídaně – la colazione [la kolácijóne]  bazén – la piscina [la pišína] 

pivo – la birra [la bira]    zítra – domani [domány] 
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ZÁVĚR 
 

Bakalářská práce se zabývá popisem a poznáním ostrovů v Tyrhénském moři v oblasti 

Kampánie. Zaměřila jsem se především na ostrov Ischia, který je proslulý svými 

termálními prameny a lidé z celého světa si sem přijíždějí léčit své neduhy. Je však ve 

stínu nedalekého menšího ostrova Capri, jenž má přívlastek romantický.  

Při psaní této práce jsem však narazila na nedostatek informací. V turistických průvodcích 

se o ostrovech zmiňují jen okrajově. V celé publikaci je o těchto destinacích napsáno 

pouze několik stránek. Hlavním zdrojem odkud jsem čerpala informace o Ischii je kniha 

zakoupená přímo tam. Popisuje celkem podrobně celý ostrov.  

V praktické části bakalářské práce jsem se snažila sestavit zájezd do této oblasti včetně 

fakultativních výletů, seznámením s hotelem, okolím a všeobecnými pokyny pro cestující. 

Pro tento zájezd jsem zvolila autobusovou dopravu, která je nejlevnější. Náročným 

klientům se doporučuje letecká doprava, lze také použít vlastní dopravu či kombinaci 

autobus – letadlo. Ubytování bylo v tříhvězdičkovém hotelu přímo na pláži Maronti. Bylo 

využito cen mimo hlavní sezónu. 

V kapitole o tvorbě zájezdu, jsem se zabývala dílčími cenovými položkami. Cena celého 

zájezdu neobsahuje náležitosti, které vznikají při profesionální tvorbě, ale mohla by být 

reálnou pro případné klienty. Pro porovnání jsem vybrala zájezd z katalogu CK Osvěta 

Hořovice do tříhvězdičkového hotelu Lord Byron v termínu září za 12 490,- Kč za 

ubytování + autobusová doprava 2 990,- Kč. V ceně 15 480,- Kč není započítáno cestovní 

pojištění. Tento cena se pohybuje ve stejné výši jako mnou vytvořený zájezd. 



54 
 

Seznam použité literatury 

Knižní zdroje: 

[1] BELFORD, D.; DUNFORD, M.; WOOLFREYOVÁ, C.; ANDREWS, R.; BROWN, 

J.; BUCKLEY, J.; JEPSON, T. Itálie. 2.vyd. Brno: JOTA, 2008. 1228 s. ISBN 978-80-

7217-570-3 

[2] BENEDETTO, Valentino. Ischia – Neuer umfassender Reiseführer. Casamicciola 

Terme: Valentino Editore, 2007. 143 s. ISBN 88-87642-27-3 

[3] DROBNÁ, D.; MORÁVKOVÁ, E. Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost. 

1.vyd. Praha: Fortuna, 2007. 208 s. ISBN 80-7168-901-7 

[4] DUDEK, A.; MALKOVSKÝ, M.; SUK, M. Atlas hornin. 2.vyd. Praha: Polygrafia, 

1984. 316 s.  

[5] Kolektiv autorů. Itálie. 1.vyd. Praha: Svojtka, 2003. 776 s. ISBN 80-7237-623-3  

[6] KUNEŠOVÁ, E.; FARKOVÁ, B. Technika zahraničních zájezdů. 2.vyd. Praha: Idea 

Servis, 2004. 137 s. ISBN 80-85970-44-9 

[7] MASCHIO, Franco. Ischia – Ráj ve Středomoří. Ischia: Edizioni di Meglio. 120 s. 

Internetové zdroje: 

[8] AnaCapri Life [online] © 2005 [2009-02-19]. Dostupné z:  

http://www.anacapri-life.com/images/itin12.jpg 

[9] Cestovní pojištění [online] © neuvedeno [cit. 2009-04-14]. Dostupné z: 

http://www.pojisteni-cestovni.eu/  

[10] ČSOB Pojišťovna [online] © neuvedeno [2009-04-14]. Dostupné z: 

http://www.csobpoj.cz/online-sluzby/vypocet-pojistneho.htm 

[11] Design2share [online] © 2008 [2009-02-19]. Dostupné z: 

http://www.design2share.com/storage/h-faraglioni.jpg 

[12] Donnalbina7 [online] © 2004-2009 [2009-04-11]. Dostupné z: 

http://www.donnalbina7.it/immagini/foto-colore-free/procida/terramurata2.jpg 



55 
 

[13] Google Mapy [online] © 2009 [2009-04-18]. Dostupné z: 

http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl 

[14] Interviù [online] © 1996-2009 [2009-02-19]. Dostupné z: 

http://www.interviu.it/cards/maggio4/maggio20.jpg 

[15] Isle of Capri [online] © 2008 [cit. 2009-02-19]. Dostupné z: 

http://www.capri.com/en/meteo  

[16] Isle of Capri [online] © 2008 [cit. 2009-02-19]. Dostupné z: 

http://www.capri.com/en/flora-fauna  

[17] Isle of Capri [online] © 2008 [cit. 2009-02-19]. Dostupné z: 

http://www.capri.com/en/grotta-azzurra  

[18] Isle of Capri [online] © 2008 [cit. 2009-02-19]. Dostupné z: 

http://www.capri.com/en/faraglioni  

[19] Isle of Capri [online] © 2008 [cit. 2009-02-19]. Dostupné z: 

http://www.capri.com/en/storia  

[20] Isola D'Ischia [online] © neuvedeno [2009-02-18]. Dostupné z: 

http://www.ischia.it/new/natura/miniatura.php?file=1514690756torrione-forio.jpg 

[21] Ministerstvo financí [online] © 2005-2009 [cit. 2009-04-20]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/cestovni_nahrady_43682.html  

[22] On Ischia, Travel to Ischia, Italy's thermal spa island [online] © 2009 [cit. 2009-02-

18]. Dostupné z: http://www.onischia.com/en/fast-facts/statistics.html  

[23] Sunce a sníh cestovní kancelář [online] © 2007 [cit. 2009-04-09]. Dostupné z: 

http://www.slunceasnih.cz/html/pojmy_v_cestovnim_ruchu.html 

[24] Top pojištění [online] © neuvedeno [cit. 2009-04-14]. Dostupné z: http://www.top-

pojisteni.cz/content/pojisteni/cestovni-pojisteni.html  

[25] Villa Casa Bianca [online] © neuvedeno [cit. 2009-04-11]. Dostupné z: 

http://www.casabiancaischia.it/index_en.html 



56 
 

[26] Villa Casa Bianca [online] © neuvedeno [2009-04-18]. Dostupné z : 

http://www.casabiancaischia.it/tariffe_en.html 

[27] Villa Casa Bianca [online] © neuvedeno [2009-04-11]. Dostupné z: 

http://www.ischiaprenotazioni.it/ischia/hotel_casabianca_ischia/top2005/topIT2005_r1_c1.

jpg 

[28] Wikimedia Commons [online] © neuvedeno [2009-02-18]. Dostupné z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ischia_Ponte_-_Aragonsky_Hrad.png 

[29] Wikipedia [online] © neuvedeno [cit. 2009-02-19]. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Capri 

[30] Wikipedie [online] © neuvedeno [cit. 2009-02-18]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kampanie  

[31] Wikipedie [online] © neuvedeno [2009-02-18]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Italy_Regions_Campania_Map.png 

[32] Wikipedie [online] © neuvedeno [2009-02-18]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Capri_and_Ischia_map.png 

[33] [2009-02-19]. Dostupné z: 

http://farm1.static.flickr.com/70/182645724_b66789b161.jpg?v=0 

 

 

 

 

 



57 
 

Prohlášení o využití výsledk ů bakalá řské práce 
 
 

Prohlašuji, že 

- jsem byla seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 
č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských 
a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní 
dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-
TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-
TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové 
(bakalářské) práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o bakalářské práci budou 
zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 
s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 
požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 
vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Uherském Hradišti dne …………… 
 
 
 
 

……………………………… 

    jméno a příjmení studenta 
 
 
 
Adresa trvalého pobytu studenta: 

…………………………………. 

 



58 
 

Seznam p říloh  

Příloha č. 1: Žádost o rezervaci 

Příloha č. 2: Kalkulace cestovního pojištění 

Příloha č. 3: Mapy ostrovů  

Příloha č. 4: Ostrov Ischia 

Příloha č. 5: Ischia, záliv Sorgeto 

Příloha č. 6: Ischia, pláž Maronti, Monte Cotto (242 m) 

Příloha č. 7: Ischia, Forio, botanická zahrada Ravino 

Příloha č. 8: Ostrov Capri 

 



 

Příloha č. 1: Žádost o rezervaci 

 

VILLA CASA BIANCA 

SPIAGGIA DEI MARONTI 

BARANO , ISCHIA  

 

Uherské Hradiště, 16. 4. 2009 

 

Book request 

 

Ladies and gentlemen, 

We are Czech travel office from South Moravia and we are preparing a tour for our 

clients. We have already used your services before. 

Our order is:   

• Acommodation: 13 rooms for 35 people: 4× Double bed 

        9× Double bed + extra bed 

• Boarding:  Half-board 

• Date: 5.9. – 12.9.2009 or other terms at the end of August and in the  

         beginning of September. 

 
Please, can you send us the price offer as soon as possible by email. 
 
 
Thank you in advance. 
 
       

Adriana Bahulová 

 


