
1 ÚVOD  

Cestování je v současné době velmi oblíbenou činností. Většina z nás se snaží využít 

lákavých možností dnešní doby a v rámci svých dovolených se vydávají vstříc novým 

zážitkům, ať už v České republice, či jiných zemích světa.  

 Každý z nás cestuje za jiným účelem. Někteří upřednostňují odpočinek na pláži, jiní 

jezdí za turistikou a sportem a ti ostatní poznávají kulturu jiných měst a států. 

V současné době začíná opět stoupat počet turistů, kteří navštěvují různá muzea, 

galerie, těžební doly, a to jak ty zavřené, tak i ty, ve kterých ještě stále těžba probíhá. 

Právě proto jsem si téma své bakalářské práce vybrala „vulkanické sklo“. Součástí této 

práce je vytvoření zájezdu se zmiňovanou tématikou. Chtěla bych mnoha lidem 

dokázat, že návštěva kulturních památek, těžebních dolů, sopečných kráterů a pozorování 

sopečných erupcí může být zajímavější, poučnější a mnohem užitečnější než proležet celou 

dovolenou na pláži. 

 Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jak a kde se vyskytovalo a využívalo 

vulkanické sklo a také kde se vyskytuje a využívá dodnes a současně naplánovat 

zájezd na toto téma. Práce také komplexně seznamuje s pojmem vulkanické 

sklo a především s typy vulkanických skel.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA VZNIKU A VÝSKYTU 

VULKANICKÉHO SKLA 

2.1. Vulkanické horniny  

Vulkanické horniny vznikají tuhnutím křemičitanové taveniny (magmatu), jež má 

svůj původ ve svrchním plášti Země. Žhavé tekuté magma se prodírá vzhůru pevnou 

zemskou kůrou. Při výstupu rozpíná a stlačuje horniny, jimiž proniká, a tím si tvoří cestu, 

popřípadě se k zemskému povrchu protaví s tím, že horniny, jimiž proniká, 

pohlcuje. Jak se vulkanické magma blíží k povrchu Země, postupně chladne a z taveniny 

začínají růst (krystalizovat) první droboučká zrna minerálů. Těleso vulkanického magmatu 

zaujme místo mezi stávajícími pevnými horninami, v některých případech se magma vylije 

až na zemský povrch. 

Vulkanické horniny tuhnou oproti plutonitům blíže zemskému povrchu, tzn. 

rychleji a jsou proto jemně zrnité a na první pohled celistvé. Jednotlivá zrna minerálů 

nemůžeme pozorovat pouhým okem. Vulkanity jsou obvykle tmavých barev v různých 

odstínech šedočerné (např. čedič), některé bývají světle šedé. 

Pronikne-li magma až na zemský povrch, hovoříme o něm jako o lávě. Chladnutím 

a tuhnutím lávy vznikají povrchová tělesa vulkanických hornin, jako jsou lávové proudy, 

lávové příkrovy, vulkanické kupy apod. 

V České republice jsou vulkanickými horninami budovány kopce hlavně v Českém 

středohoří. Jedná se o tělesa vulkanitů, které ve třetihorách pronikly staršími usazenými 

horninami křídového stáří (nejmladší druhohory). Část křídových hornin byla později 

odstraněna zvětráváním a odolnější vulkanické horniny vystoupily na zemský 

povrch v podobě kuželovitých kopců. (Internet 1) 

 

 

 

 



2.2 Vulkanická skla 

Jsou málo rozšířené horniny, které vznikají rychlým tuhnutím na okrajích některých 

výlevů vulkanických hornin nebo rychlým utuhnutím vyvržených kusů lávy. Vulkanická 

skla mají sklovitý nebo smolně lesklý povrch, často lasturnatý lom a různé zbarvení. 

(Dudek, Malkovský, Suk, 1984)  

Mají obdobné chemické složení jako křemité porfyry a ryolity. Mnohem menší část 

vulkanických skel má složení andezitů nebo trachytů, nejvzácnější jsou čedičová skla 

(tachylity). Vulkanická skla dostala jména podle své textury a liší se také obsahem H2O. 

(Hejtman, 1956) 

Podíl tmavých složek v obj. % se neudává, záleží na jejich chemickém složení. 

Obecně platí, že čím kyselejší hornina je, tím je světlejší sklo. 

Vulkanická skla mohou vznikat při velmi rychlém tuhnutí v okrajových partiích 

lávových příkrovů, vzácněji může sklovitě utuhnout i jejich celkový objem. Mohou vznikat 

i utuhnutím vyvržené lávy.   

Makroskopicky mají sklovitý nebo smolný lesk, lasturnatý lom, nebo se rozpadají 

perličkovitě (perlit). Jsou kompaktní i pórovité (pemza). Obvykle obsahují drobné 

krystalinity minerálů rozmanitých tvarů. Vznik vulkanických skel závisí na viskozitě 

magmatu. Nejčastější jsou skla kyselá a intermediální. Mohou však svým složením 

odpovídat nejrůznějším efuzivním horninám. (Internet 2) 

Vulkanická skla mohou vznikat z nejrůznějších magmat, avšak nejčastěji z magmat 

kyselých, která mají velkou viskozitu a rychleji tuhla než magmata bazická. Podle 

charakteru textu rozeznáváme tyto typy vulkanických skel: 

a) obsidiány – skelný lesk, lasturnatý lom, mívají nevelký obsah vody (1 – 2 %) 

b) smolky – typický smolný lesk, nepravidelný lom a podstatně větší obsah 

vody než obsidiány (až 10 %) 

c) perlity – sklo s výraznou kulovitou – politickou odlučností, obsah vody bývá 

nevelký 

d) pemzy – pěnovité hornin s velkým množstvím pórů, které horninu nadlehčují tak, 

že má menší specifickou váhu než voda. Jsou chudé na vodu 

podobně jako obsidiány, někdy obsahují vedle skla i drobné vyrostlice. 



Vulkanická skla mají nejčastěji ryolitové složení; hojná jsou i skla složení 

ryodacitového nebo i andezitového a trachyandezitového. (Dudek, Malkovský, Suk, 1984) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.1 Obsidián 

Sopečné sklo s malým obsahem vody (do 0,5 %). Pokud obsahuje vyrostlice, jsou 

tak drobné, že je nelze makroskopicky pozorovat. Náleží ke středně bazickým 

lávám, z nichž vznikly andezity. Lesk má vždy skelný. 

Vznik  

Během sopečné aktivity se produkuje láva, která se pohybuje vlivem 

gravitace a působících tlaků. Během cesty se pozvolna ochlazuje vyzařováním 

tepla do atmosféry, což umožňuje krystalizaci. Může ale nastat případ, kdy se láva dostane 

do kontaktu s jiným prostředím jako například vodou. Obsidián vzniká na doteku 

lávy s vodním prostředím. Při doteku je láva zprudka ochlazována, což vede ke vzniku 

sklovité struktury, voda se vlivem ohřátí začíná odpařovat a na její místo se dostává nová 

nezahřátá, která opět ochlazuje další přívaly lávy. 

Sopečná hornina má velmi jemnozrnnou strukturu zrna, což je dáno rychlým 

utuhnutím, během kterého nestačí vykrystalizovat krystaly do větších rozměrů viditelných 

pouhým okem. Ve vzácných případech se můžou v obsidiánu objevovat vyrostlice 

křemene a živce. Typickým poznávacím znakem je jeho ostrý lasturnatý 

lom, což mělo za následek, že byl využíván ve starší době kamenné k výrobě řezných 

nástrojů. Má typicky tmavou barvu v širokém spektru od černé, šedé, či červené. Je 

neprůsvitný. S klesajícím obsahem oxidu železa roste jeho průzračnost. 

Magma během svého pohybu uvolňuje sopečné plyny, které stoupají 

vzhůru k povrchu taveniny. Vlivem rychlého ochladnutí se stává, že bublinky plynu jsou 

zakonzervovány v obsidiánu umožňující studovat složení vulkanických plynů. Jejich 

přítomnost má za následek vznik stříbrného lesku. (Internet 3) 

 
Výskyt 

Obsidián se vyskytuje na okrajích výlevných hornin anebo jako součást výplně 

dutin. Mezi jeho největší naleziště patří oceánská kůra, která vzniká výlevnou činností 

magmatu na oceánském riftu. Okamžitě po výlevu je ochlazován vodou, což umožňuje 

vzniku sklovité struktury na jejím povrchu - obsidiánu. V mnoha zemích včetně USA je 

sběr obsidiánu v některých lokalitách zákonem zakázán.  



Známé je naleziště především na Slovensku – Selešky, Viničky u Trebišova, 

Bartošova Lehotka, ale také Liparské ostrovy.  

Výskyty obsidiánů na Slovensku, jsou v porovnání s ostatními zdejšími 

neovulkanity, poměrně malé. Bez ohledu na jejich plošný rozsah, jde ale o materiál 

nepřehlédnutelný. Využívali jej pro výrobu řezných nástrojů naši předkové již v paleolitu. 

Slovenský obsidián byl významným výměnným produktem v rozsáhlé oblasti 

zasahující na Ukrajinu, do Polska, Maďarska ale i do zemí kolem Středozemního moře. 

Obsidiány, byly popsány ze Zemplínskych vrchů. Jsou produktem značně kyselých 

láv neogenního vulkanismu. K optimální diferenciaci a vytváření sklovitých fází docházelo 

zejména na vnitřní straně karpatského oblouku. Jejich vznik je úzce spjat s ryolitovým 

vulkanismem. Jeho výskyty tvoří okrajové části větších vulkanických těles, tvořených 

převážně ryolitem. Hnízda obsidiánových hlízovitých útvarů, označovaných sběrateli 

nesprávně jako valouny, se obvykle nacházejí v ryolitových tufech, odkud 

často jako odolnější materiál vyvětrávají.  

Východoslovenské obsidiány patří do skupiny nepřeměněných kyselých 

vulkanických skel s obsahem SiO2 okolo 80 %. Vyšší kyselost zdejších láv 

způsobila, že obsidiány mají oproti světovému průměru vyšší obsah SiO2 a nižší obsah 

vody. Zdejší obsidián je průhledný. Jeho barevné odstíny jsou od černých, 

přes šedivou a hnědou, až po namodralé a nazelenalé, někdy se stříbřitými 

odlesky. Při mikroskopickém studiu lze často pozorovat rozdíly ve fluidální stavbě. 

(Internet 4) 

Typy obsidiánu 

Obsidián může nabývat mnoha forem: 

• zeleno-hnědý obsidián (viz. Obr. č. 1)  

• černý obsidián (viz. Obr. č. 2) 

• černý obsidián se zlatým leskem (viz. Obr. č. 3) 

• průsvitný černý obsidián (viz. Obr. č. 4) 

• vločkový obsidián (viz. Obr. č. 5) 

• duhový obsidián (viz. Obr. č. 6) 

 



 

 

 

 

Obr. č. 1 - Zelenohnědý obsidián  Obr. č. 2 - Černý obsidián  

(Internet 5)  (Internet 5) 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 – Černý obsidián se zlatým leskem   Obr. č. 4 - Vločkový obsidián   
(Internet 5)    (Internet 5) 
 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 - Duhový obsidián      Obr. č. 6 - Průsvitný obsidián   

(Internet 5)      (Internet 5) 

Všechny tyto druhy mohou být používány v přírodní formě, nebo jako broušené kameny. 

(Internet 5) 

 



2.2.2 Perlit 

Perlit je přírodní vulkanické sklo s obsahem vody 1 - 9 %. Mívá 

modrošedou nebo hnědou barvu. Má lasturnatý lom, kulovou texturu a mastný 

lesk. V přírodě se běžně vyskytuje a mezi jeho zvláštní vlastnosti patří, že po dosažení 

určité teploty velmi výrazně zvětšuje svůj objem (expanduje). (Internet 6) 

Nevýhodou perlitu je určitý obsah hořčíku, vápníku, železa a zinku. Vyznačuje se 

drobně kuličkovitou odlučností, jako by bylo sklo složeno s drobných perliček. Tato stavba 

byla způsobena vnitřním napětím při ochlazení skla. (Internet 7) 

Vlastnosti 

Při dosažení teploty 850 – 900 °C perlit měkne (jako každé sklo) a vázaná voda se 

uvolňuje a působí rozpínání materiálu. Nárůst objemu je sedmi- až patnáctinásobný. 

Expandovaný materiál má bílou barvu způsobenou reflexivitou vzniklých bublinek. 

Hustota neexpandovaného („surového“) perlitu: přibližně 1 100 kg·m-3 (1,1 g·cm-3). 

Hustota expandovaného perlitu: 30 – 150 kg·m-3. (Internet 8) 

Vznik  

Vzniká přetavením stejnojmenné křemičité sopečné horniny. Velmi výrazně 

odlehčuje substrát a udržuje jej příhodně vlhký.      

    Bývá dodáván v různé zrnitosti od téměř prachového až po zrna o velikosti téměř 

1cm, který je velmi vhodný pro velké špirlice ale zejména pak pro Darlingtonii 

kalifornskou. Běžně dodávaný tzv. "Agroperlit" má zrna veliká 3 - 5mm. (Internet 9) 

Výskyt 

Na Slovensku se vyskytuje velké množství u Trebišova, v Lehotce 

pod Brehmi, v Žiarské kotlině a porůznu ve Slovenském středohoří. Větší ložiska 

jsou v Maďarsku, v Německu, v Itálii, v USA. Je dnes hledanou surovinou ve stavebnictví, 

v metalurgii, v chemickém průmyslu, v tepelné technice (izolace teplovodních potrubí) 

a v zemědělství (kypřící prostředek). (Internet 7) 

 

 

 

 



Typické složení perlitu  

• 70 – 75 % oxid křemičitý: SiO2 

• 12 – 15 % oxid hlinitý: Al2O3 

• 3 – 4 % oxid sodný: Na2O 

• 3 – 5 % oxid draselný: K2O 

• 0,5 – 2 % oxid železitý: Fe2O3 

• 0,2 – 0,7 % oxid hořečnatý: MgO 

• 0,5 – 1,5 % oxid vápenatý: CaO 

• 3 – 5 % chemicky vázané vody 

Těžba perlitu 

           Světová těžba perlitu je pro rok 2003 odhadována na 1,95 mil. tun (viz. Tabulka č. 

1). Největšími producenty jsou USA a Řecko, následované Japonskem a Tureckem (viz. 

Tabulka č. 2). Významným producentem je také Slovensko z ložiska Lehotka pod Brehy. 

 

Tabulka č. 1 - Světová produkce expandovaného perlitu (Internet 6) 

r. 2001 r. 2002 r. 2003 

1,60 mil. tun 1,60 mil. tun 1,95 mil. tun 

 

Tabulka č. 2 - Produkce expandovaného perlitu v r. 2004 (Internet 6) 

Řecko 525 tis. tun 

USA 508 tis. tun 

Japonsko 240 tis. tun 

Maďarsko 154 tis. tun 

Turecko 140 tis. tun 

 

 

 

 

 

 



2.2.3 Pemza 

Pemza je vyvřelá hornina pórovité textury buď zcela, nebo převážně sklovitá, 

patřící k přirozeným sklům (obsidián), je jediná hornina, která plave. Pemza je strukturní 

označení pro světlé pěnovité sopečné sklo s malým obsahem vody. Charakteristické jsou 

póry, tvořící větší část objemu horniny, takže je pemza často 

lehčí než voda a plave na hladině. Složením nejčastěji odpovídá ryolitu, ale může 

vznikat i z dacitu. K napěnění pemzy dojde během erupce bouřlivým uvolňováním plynů 

dosud rozpuštěných v hornině, která je však již natolik hustá, že nedovolí plynům uniknout 

a uzavře je ve formě bublinek.  

Na rozdíl od ostatních přírodních skel není kompaktní, ale skládá se ze skelných 

vláken a kor, mezi kterými jsou dutinky. Tyto dutinky způsobují, že pemza přes svoji 

relativní hustotu ρ = 2,37 plave na vodě. Má barvu světlou, bílou, 

našedlou nebo nažloutlou a její povrch je drsný. Řadí se k liparitům, nebo křemitým 

trachytům, podobně jako ostatní přírodní skla.  

Vzniká při explozivních erupcích přeplyněného magmatu. Dutiny a póry jsou 

vlastně uzavřeniny sopečných plynů. Vyskytuje se ve vulkanických vyvřelinách s vysokým 

obsahem SiO2. (Internet 10)  

Výskyt 

Vyskytuje se v třetihorních vrstvách a čerstvých vulkanických 

vyvřelinách s povahou křemitých trachytů. Např: Liparské ostrovy (viz. Obr. č. 7), ostrovy 

Egejského moře, Slovensko, Galapágy, 

ostrovy v Karibiku. Jejím vývozcem je 

Dominikánská republika. 

 

 

 

Obr. č. 7 – Důl na pemzu, ostrov Lipari (Internet 11) 
 
 



Zrnitost pemzy: 

o zrnitost: 2 – 5 mm 

o zrnitost: 2 – 5 (- 8) mm 

o zrnitost: 2 – 12 mm 

o zrnitost: 2 – 25 (- 50) mm 

o zrnitost: 8 – 16 mm  

r. 2002 r. 2004 r. 2005 

13 mil. tun 14,3 mil. tun 15,7 mil. tun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těžba pemzy 

         Světová těžba pemzy je pro rok 2004 odhadována na 14,3 mil. tun (viz. Tabulka č. 3). 

Největšími producenty je Itálie, následovaná Řeckem, USA, Chile a Íránem (viz. Tabulka č. 

4).  

 

Tabulka č. 3 - Světová těžba pemzy v r. 2004 (Internet 6) 

 

Tabulka č. 4 - Těžba pemzy v r. 2004 (Internet 6) 

Itálie 4,60 mil. tun 

Řecko 1,60 mil. tun 

USA 1,49 mil. tun 

Chile 1,25 mil. tun 

Irán 1,20 mil. tun 



2.2.4 Smolek 

Sopečné sklo s obsahem 4 – 10 % vody. Mívá žlutohnědou, tmavohnědou, 

tmavozelenou, hnědozelenou, černošedou, červenohnědou barvu, vždy se smolným 

leskem. Jeho textura je kompaktní až fluidální, tato místy přechází v drobně kuličkovou 

(perlit). Strukturu má sklovitou. 

Tvoří okrajové partie lávových proudů nebo samostatné polohy. Obvykle obsahuje 

malé množství drobných porfyrických vyrostlic (křemen, živce, biotit) nebo jejich 

mikrolity (viz. Obr. č. 8). Má vyšší obsah vody (obvykle mezi 4 – 10 %), kterým se 

odlišuje od obsidiánu (pod 1 – 2 %). 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. č. 8 - Smolek s porfyrickými vyrostlicemi (Internet 2) 
 

Stavba 

Všesměrná, někdy s náznakem proudovité stavby; je-li náznak kuličkovité stavby, 

blíží se již perlitu. Má lasturnatý lom. (Internet 12) 

Vznik  

Rychlým utuhnutím lávy, zejména na okrajích lávových proudů, kde teplota lávy 

rychle klesla.  

 



Výskyt 

V přírodě tvoří samostatné vložky v okrajových částech ryolitu nebo samostatné 

žíly. Místy se vyskytuje ve Slovenském středohoří, v Slanských vrších 

(Merník), u Hliníku. Dále na východním Slovensku a v liparitové oblasti kolem 

Žiaru nad Hronom. Nalezneme jej i v Sasku, v širším okolí Míšně (viz. Obr. č. 9).  

 

 

 

 

 

 

 
   Obr. č. 9 – Smolek s vysokým podílem skla – Míšeň (Internet 13) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ZPŮSOBY VYUŽITÍ VULKANICKÉHO SKLA  

V MINULOSTI A SOU ČASNOSTI 

3.1 Obsidián a jeho využití 

 Obsidián je sopečné sklo s malým obsahem vody a náleží vždy ke středně 

bazickým lávám, jak už jsem se zmínila viz. kapitola 2.2.1. 

Od paleolitu a neolitu se obsidián využíval na výrobu nástrojů, jako převážně 

škrabek, hrotů oštěpů, nožů. (viz. Obr. č. 10) Nejstarší archeologický nález dokládající 

využívání obsidiánu spadá do Mezopotámie před přibližně 9 000 lety. V Jižní Americe byl 

využíván indiánskými kmeny jako ochrana před zlými silami, zachovaly se opracované 

předměty vyrobené z obsidiánu. Jsou mu přisuzovány do dneška magické 

vlastnosti, ale jejich výskyt nebyl nikdy prokázán. S rozvojem zpracování kovů začal 

obsidián ztrácet na důležitosti a začal se využívat jako dekorační, či okrasný 

kámen do šperků. (viz. Obr. č. 11) 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10 – Nůž vyrobený z obsidiánu (Internet 14)    Obr. č. 11 – Přívěsek z obsidiánu (Internet 15) 

V současnosti se využívá obsidián v kardiochirurgii pro ostří operačních nástrojů 

(skalpelů), jelikož je mnohem ostřejší než nejkvalitnější ocel, což umožňuje delší životnost 

nástrojů a provádění přesnějších řezů a zlepšuje následnou léčbu. 

Podle některých pramenů jej Mayové využívali jako nástroj, kterým vykonávali 

smrt obětí probodnutím hrudního koše Mayskému bohu slunce. 



Využívá se jako dekorační, či okrasný kámen do šperků. Energie obsidiánu pomáhá 

v proudění krve a energie v končetinách - zejména těm, co mají tzv. stále studené 

nohy a ruce. Pomáhá hojit stará zranění má schopnost pomáhat zraku a redukci váhy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Perlit a jeho využití 

 Perlit je přírodní vulkanické sklo s modrošedou nebo hnědou barvou, o kterém se 

zmiňuji viz. kapitola 2.2.2. 

Pro svou nízkou hustotu a díky své nízké ceně našel perlit široké 

využití. Ve stavebnictví se přidává do lehkých omítek a malt, izolací, stropních 

tvárnic a filtrů. 

V zahradnictví zajišťuje provzdušňování kompostu a díky svým retenčním 

vlastnostem je vhodným prostředím pro tropické rostliny a kaktusy. Uměle vytvořený 

perlit je běžně v prodeji v zahradnictvích a drogeriích. Prodávaný perlit je nicméně velmi 

lehký, ze směsi může být vyplavován a proto je vhodnějším materiálem např. pemza. 

(Internet 8) 

Zahradnický perlit  se vyrábí z vermikulitu - horniny sopečného původu, která se 

zahřívá na teplotu až 1 150 oC. Při tom dochází k rozpínání vody vázané v částečkách 

horniny, takže výsledkem je pórovitý materiál v podobě bublinek - 

kuliček. Jako zahradnický perlit je nabízena ta část kuliček, která má průměr větší 

než 2,5 mm. Váha perlitu je velmi malá: jeden litr váží asi 10 - 20 gramů. Chemicky je to 

beztvarý křemičitan hlinitý s nízkým obsahem železa a titanu.     

  Chemické složení perlitu však není pro pěstitele rozhodující, protože perlit 

je jako substrát naprosto nerozpustný, nehořlavý, objemově stálý, netečný, odolný vůči 

mrazu, vlhku, mikrobům i živočišným škůdcům. Vodu nepřitahuje (není hydroskopický) 

ale pojme jí velké množství (vysoká nasákavost: v litru perlitu se zachytí až 800 ml vody). 

Nejčastěji je perlit užíván jako izolační hmota ve stavebnictví; zde se však užívá především 

prachu a jemných částeček perlitu, které se pro zahradnické účely nehodí. V semenářstvích 

nabízený zahradnický perlit lze použít jako příměs k nakypření a proteplení jakékoliv 

zeminy. (Internet 9) 

Expandovaný perlit je lehká, zrnitá, pórovitá hmota bílé nebo šedobílé barvy 

vyráběna tepelným zpracováním ze surového perlitu (viz. Obr. č. 13). Tepelným 

zpracováním (expandací) při teplotách 900 – 1300 °C vznikne produkt ve formě drobných 

dutých kuliček různých velikostí. Při expandaci se objem perlitu zvětšuje 5 až 10 krát.  

Expandovaný perlit získává výborné tepelné a zvukově-izolační vlastnosti při nízké 

měrné hmotnosti. Je chemický inertní, nehořlavý, netoxický, nehydroskopický, má 

vynikající sorpční vlastnosti, je objemově stálý a má velice nízkou vlastní 



hmotnost. Je odolný proti vlhku i mrazu, mikroorganismům a plísním. Je použitelný 

v rozsahu teplot – 200 °C až + 900 °C. (Internet 16) 

 

 

 

 

 

 

                 

   Obr. č. 12 – Perlit (Internet 17)                    Obr. č. 13 – Expandovaný perlit (Internet 16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 Pemza a její využití  

 Pemza je vyvřelá hornina pórovité textury buď zcela, nebo převážně sklovitá, 

patřící k přirozeným sklům (obsidián), je jediná hornina, která plave. viz. kapitola 2.2.3. 

Pemza je pro svou lehkost a pórovitost oblíbeným stavebním materiálem, běžně se 

používá i v kosmetice (na broušení ztvrdlých kopýtek). Pemza se 

používá jako abrazivo a materiál v kosmetickém průmyslu. (viz. Obr. č. 14) V některých 

zemích je používána jako sorbent a filtrační materiál. Někteří obchodníci v ČR distribuují 

porézní pemzu pro pěstitele tropických květin dováženou z Německa. Pemza 

smíchaná s hlínou dodává půdě potřebnou vzdušnost, vhodnou např. pro kaktusy. Lze také 

používat jako dekoraci a zasázené rostliny pemzou obsypat.  (Internet 18) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Obr. č. 14 – Přírodní kosmetická pemza (Internet 19) 
 

 

 

 

 



3.4 Smolek a jeho využití 

Smolek je sopečné sklo, které mívá tmavohnědou, tmavozelenou, hnědozelenou, 

černošedou (viz. Obr. č. 15), červenohnědou barvu. viz. kapitola 2.2.4. 

Z průsvitných a pěkně zbarvených smolků se vybrušují drobné ozdobné 

předměty a některé indiánské kmeny v Jižní Americe ho zpracovávají na nástroje a hroty 

šípů. (Internet 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. č. 15 – Černošedý smolek (Internet 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 PŘÍPRAVA ITINERÁ ŘE TEMATICKÉHO ZÁJEZDU 

4.1 Program zájezdu 

Termín: 15. 9. – 28. 9. 2010 

1. den: V 16:00 hod odjezd přes Rakousko do Itálie. Noční přejezd. 

2. den: V poledních hodinách příjezd do městečka POMPEJE - prohlídka města, 

které před téměř 2 000 lety pohřbila 7m vrstva popela a pemzy po výbuchu 

Vesuvu. Nocleh v oblasti Pompejí. 

3. den: Výjezd na VESUV s prohlídkou kráteru, odpoledne přejezd na Sicílii, 

trajektem do Messiny. Nocleh v Messině. 

4. den: Odjezd na ETNU, v případě příznivých vulkanických podmínek výstup 

pod hlavní kráter sopky. Autobusem vyjedeme do výšky cca 1 900 m k Rifugio 

Sapienza. Odtud je možnost dále směrem k vrcholu pokračovat lanovkou 

do výšky 2 600 m a dále terénními vozy až k Torre del Filosofo do výšky 

cca 2 900 m, odkud lze spatřit již některé krátery.  Odpoledne přejezd 

do Milazza. Nalodění na trajekt na ostrov Vulcano (plavba cca 1,5 hod., 

předpokládané připlutí kolem 20. hod.). Odjezd do hotelu.  

5. den: Dopoledne seznámení s městečkem Vulcano. Odpoledne 

výstup k vyhaslému kráteru VULCANELLO a návštěva ÚDOLÍ PŘÍŠER. 

Odjezd na hotel. 

6. den: Ráno výstup na GRAN CRATERE. Z města budeme pohodlnou 

chůzí tak za 1,5 hodiny nahoře. Výstup není náročný, chce to 

mít ale dobré a uzavřené boty, které oceníte zejména 

při sestupu, že Vám do nich nenapadá prach a drobné kamínky. Při zdolání 

vrcholu je fantastický výhled nejen na celý ostrov Vulcano, ale při dobré 

viditelnosti na celé souostroví a dokonce i na Sicílii. Perličkou celého výstupu 

je určitě pozorování horkých, syčících a značně páchnoucích par z fumarol, 

puklin v zemské kůře, na jejichž okrajích se usazují žluté krystalky síry. 

7. den: Velký lodní výlet na ostrovy Panarea a Stromboli s možností pozorování 

sopečných erupcí. Doledne odjezd z Vulcana podél pobřeží Liparského ostrova 

na Panareu. Zastávka v zátoce Cala Junco koupání z lodi, okružní 



jízda mezi ostrůvky a skalisky, která tvořila dříve s Panareou jeden velký 

ostrov, Panarea přístav - volný čas na prohlídku městečka nebo na oběd. 

Odpoledne odjezd na Stromboli - kromě prohlídky ostrovního městečka se 

vydáme na výstup k vrcholu samotné sopky. Večer okruh okolo ostrůvku 

Strombolicchio s majákem pod tzv. Cestu ohně - pozorování sopečných 

erupcí z lodi po setmění, do půlnoci návrat na Vulcano. 

8. den: Ráno odjezd trajektem na ostrov LIPARI, prohlídka města, odpoledne 

koupání pod pemzovými doly. Nocleh v Lipari. 

9. den: Návštěva vesničky CANNETO, kde se dodnes těží, zpracovává a vyváží 

pemza. Individuální oběd. Odpoledne návštěva FORGIA VIECHIA – starý 

proud skleněné lávy – obsidiánu. Nocleh v Lipari.  

10. den: Lodní výlet kolem ostrova Salina a výstup na nejvyšší horu souostroví 

MONTE FOSSA DELLE FELCI 962 m – cca 3 hodinový výstup. 

11. den: V dopoledních hodinách odjezd z Lipari do Millazza. Odpoledne koupání 

v moři. Nocleh v Milazze. 

12. den: Ráno přejezd do státu ve státě - Vatikán, prohlídka historického centra. 

Večer odjezd směr ČR. Noční přejezd. 

13. den: Návrat do ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Návrh trasy 

 

Obr. č. 16 - Plán trasy z Ostravy (A) do Pompejí (B) (Internet 21) 

 

Obr. č. 17 - Plán trasy z Vesuvu (A) do Messiny (B) (Internet 21) 



 

Obr. č. 18 - Plán trasy ze sopky Etny na ostrov Vulcano – město Porto di Levante (Internet 22) 

 

Obr. č. 19 - Plán trasy z ostrova Lipari do státu Vatikán (Internet 23) 



 

Obr. č. 20 - Plán trasy ze státu Vatikán (A) do České republiky – město Ostrava (B) (Internet 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Návrh sortimentu, kvality a služeb 

4.3.1 Ubytování v Pompejích 

Hotel Diana Pompei  

Hotel je klasifikován jako 3 hvězdičkový. V blízkosti se nachází veřejná doprava.  

V hotelu je bar sloužící k podávání klasické neapolské kávy, dobrého cappuccina, a řady 

koktejlů. Snídaně jsou typické italské a podávají se formou bufetu ve snídaňové hale. 

Bezdrátové internetové připojení Hotspot je dostupné ve veřejných prostorách a je zdarma. 

Pokoje mají televizi a telefon. V koupelně je samozřejmě k dispozici vysoušeč vlasů. 

Pokoje mají klimatizaci. Přijímány jsou platební karty Master Card, Euro Card, American 

Express a Visa. (Internet 24) 

4.3.2 Ubytování v Messině 

Hotel Royal Palace  

Jedná se o 4 hvězdičkový hotel, který stojí pouhých 100 metrů od vlakového 

nádraží a trajektu. Všechny pokoje mají velká okna nebo balkon s panoramatickým 

výhledem na město Messina. Jako na dlani budete mít také centrum města s dobrými bary 

a obchody. Za typickou kuchyní města Messina a Sicílie zajděte do hotelové 

restaurace  Lo Scrigno v prvním patře hotelu s výhledem na zahradu. K uschování cenných 

předmětů je k dispozici sejf na recepci. Příjemný recepční tým je k dispozici 24 hodin 

denně. Pokoje mají klimatizaci. Bezdrátové internetové připojení je dostupné v celém 

hotelu a poplatek může být účtován. Přijímány jsou platební karty American Express, Visa, 

Euro/Mastercard, Diners Club, Maestro, Bankcard, CartaSi. (Internet 25) 

4.3.3 Ubytování v Porto di Levante 

Hotel Orsa Maggiore  

Hotel je klasifikován jako 3 hvězdičkový a nachází se v malém borovém lese. 

Všechny veřejné a soukromé prostory jsou nekuřácké. K uschování cenných předmětů 

je k dispozici sejf na recepci. Příjemný recepční tým je k dispozici 24 hodin denně. Pokoje 

mají klimatizaci. Internetové připojení přes modem je dostupné ve veřejných 



prostorách a je zdarma. Ve volných chvílích je k dispozici lázeňské a wellness centrum, 

Vířivka Jacuzzi nebo venkovní bazén. Snídaně se podává formou bufetu, zatímco večeře 

je servírována. Přijímány jsou platební karty American Express, Visa, Euro / Mastercard, 

Maestro, CartaSi. (Internet 26) 

4.3.4 Ubytování v Lipari 

Hotel Villa Augustus  

Jedná se o 3 hvězdičkový hotel umístěný v historickém centru Lipari. Kabelové 

internetové připojení je dostupné v celém hotelu a stojí EUR 10,00 za hodinu. Snídaně je 

podávána formou bufetu. K uschování cenných předmětů je k dispozici sejf na recepci. 

Příjemný recepční tým je k dispozici 24 hodin denně. Pokoje mají klimatizaci. Kabelové 

internetové připojení je dostupné v celém hotelu a stojí EUR 10,00 za hodinu. Součástí 

hotelu je i sauna, fitness centrum, lázeňské a wellness centrum. Přijímány jsou platební 

karty American Express, Visa, Euro/Mastercard, Diners Club, JCB, Maestro, CartaSi, Red. 

(Internet 27) 

4.3.5 Ubytování v Milazze 

Hotel Cirucco Village  

Hotel je klasifikován jako 3 hvězdičkový a je situován na pobřeží Milazza. V hotelu 

se nachází bar s restaurací. Pokoje jsou vybaveny klimatizací, TV. Každý pokoj má svůj 

vlastní balkon. Bezdrátové internetové připojení je dostupné ve veřejných 

prostorách a poplatek může být účtován. Management se může pochlubit více než 40 let 

zkušeností v oblasti pohostinství. Přijímány jsou platební karty American Express, Visa, 

Euro/Mastercard, Maestro, CartaSi. (Internet 28) 

 

 

 

 



4.3.6 Doprava 

Autokar – Renault Iliade RTX, počet míst 48 + 1 + 1, vybaven vysokými                                                                                             

polohovatelnými sedadly, televizí, DVD a CD přehrávačem, kávovarem, 

chladničkou, WC, Ski boxem, autokar je plně klimatizován (Internet 29) 

4.3.7 Stravování 

V ceně zájezdu je zahrnuta snídaně a večeře a to vždy v prostorách restaurace 

konkrétního ubytovacího zařízení. Dále je v ceně zahrnut 1x balíček s občerstvením 

(obložený sendvič, ovoce, džus). Obědy si hradí účastník sám.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 Návrh časového plánu zájezdu  

 

Den Km Místo Příjezd, 
příchod 

Odjezd, Poznámka 
odchod 

1   Ostrava  - Ústřední 
autobusové nádraží 

  13:00 odjezd do Pompejí, trasa 
přes Rakousko 

  740 Itálie – hraniční 
přechod 
Tarvisio/Villach  

21:30 22:30 hodinová přestávka na 
občerstvení ve městě 
Tarvisio, noční přejezd 

2 960 Pompeje   9:30 15:00 individuální snídaně, 
prohlídka města, ubytování 
v hotelu Diana Pompei, 
večeře v hotelu od 18:00, 
osobní volno 

3   Hotel Diana 
Pompei 

    9:00 7:00 snídaně, odhlášení 
z hotelu, odjezd autokarem 
na sopku Vesuv 

  20 Vesuv   9:30 11:00 výjezd na sopku Vesuv s 
prohlídkou kráteru 

  490 Messina 17:00   ubytování v hotelu Royal 
Palace, večeře v hotelu 
od 18:30, osobní volno 

4   Hotel Royal Palace     8:00 6:30 snídaně, odjezd 
autokarem na sopku Etnu 

  95 Etna   9:40 14:00 výstup pod hlavní kráter 

  130 Milazzo 16:00 18:00 možnost prohlídky 
městečka, nalodění na 
trajekt 

  45 Porto di Levante 19:30   ubytování v hotelu Orsa 
Maggiore, večeře v hotelu, 
osobní volno 

5   Hotel Orsa 
Maggiore 

  9:00 7:00 snídaně, prohlídka 
městečka, výstup k 
vyhaslému kráteru 
Vulcanello a návštěva Údolí 
příšer 



    Hotel Orsa 
Maggiore 

14:00   návrat na hotel, možnost 
koupání, večeře v hotelu od 
18:00, osobní volno 

6   Hotel Orsa 
Maggiore 

    9:00 7:30 snídaně, výstup na 
Gran Cratere 

    Hotel Orsa 
Maggiore 

13:00   návrat na hotel, osobní 
volno, večeře v hotelu od 
18:00 

7   Hotel Orsa 
Maggiore 

    9:00 7:30 snídaně, lodní výlet na 
ostrovy Panarea a Stromboli 

  32 Ostrov Panarea -  
zátoka Cala Junco 

10:30 12:00 koupání z lodi 

    Panarea přístav 12:15 14:30 volný čas na prohlídku 
městečka a na oběd 

  35 Stromboli 16:15 19:30 prohlídky ostrovního 
městečka, výstup k vrcholu 
sopky 

    Stromboli 19:30 21:30 večer okruh okolo ostrůvku 
Strombolicchio, pozorování 
sopečných erupcí 

  70 Hotel Orsa 
Maggiore 

0:00   příjezd do hotelu  

8   Hotel Orsa 
Maggiore 

   9:00 7:30 snídaně, odhlášení 
z hotelu, odjezd trajektem 
na ostrov Lipari 

  15 Lipari   9:30 16:30 prohlídka města, 
individuální oběd, 
odpoledne koupání pod 
pemzovými doly 

    Hotel Villa 
Augustus 

16:45   ubytování v hotelu, večeře 
od 18:00, osobní volno 

9   Hotel Villa 
Augustus 

   9:00 7:30 snídaně, odjezd 
z hotelu do vesničky 
Cannetto 

  5 Cannetto   9:15  13:00 prohlídka těžby a 
zpracování pemzy, 
individuální oběd 



  5 Forgia Viechia 13:15 14:00 prohlídka starého proudu 
skleněné lávy – obsidiánu 

  10 Hotel Villa 
Augustus 

14:30   příjezd na hotel, osobní 
volno, večeře v hotelu od 
18:00 

10   Hotel Villa 
Augustus 

   8:00 6:30 snídaně, lodní výlet 
kolem ostrova Salina 

  60 Santa Maria Salina   9:30 16:00 výstup na nejvyšší horu 
souostroví Monte Fossa 
Delle Felci 

  20 Hotel Villa 
Augustus 

16:45   návrat na hotel, večeře 
v hotelu od 18:00, osobní 
volno 

11   Hotel Villa 
Augustus 

  10:00 7:30 snídaně, odhlášení 
z hotelu, odjezd do města 
Milazza 

  50 Milazzo 12:00   ubytování v hotelu Cirucco 
Village, osobní volno, 
večeře v hotelu od 19:00 

12   Hotel Cirucco 
Village 

  7:30 6:00 snídaně, odhlášení 
z hotelu, odjezd autokarem 
do hlavního města Itálie - 
Říma 

  740 Vatikán 15:30  20:00 prohlídka historického 
centra, individuální oběd, 
odjezd do ČR, noční přejezd 

13 740 Itálie – hraniční 
přechod 
Tarvisio/Villach 

  4:00 5:00 hodinová přestávka na 
občerstvení ve městě 
Tarvisio 

  700 Ostrava 13:00   příjezd do ČR 

 

 

 



4.5 Kalkulace ceny zájezdu 

Nepřímé (režijní) náklady:                    (Kč) 
CK  má 5 zaměstnanců 1 500 000,- 
Roční nájem místnosti    120 000,- 
Ostatní poplatky (telefon, fax, poštovné)      60 000,- 
Materiál, propagace      50 000,- 
Diety průvodců (zaměstnanci)     180 000,- 
Auto osobní - pro potřeby CK      95 000,- 
Ostatní režie (teplo, voda, odpadky, úklid)      60 000,- 
CELKEM za rok 2 065 000,- 
Nepřímé náklady na 1 zájezd:       82 000,- 

     
Přímé náklady:                    (Kč) 
Doprava: autokar (4700 km, 35 Kč/km)    164 500,- 
                 trajekt - ostrov Sicílie (2x)        4 100,- 
                 trajekt – ostrov Vulcano (2x)      10 000,- 
                 trajekt – o. Panarea a Stromboli      21 000,- 
                 trajekt – ostrov Lipari        6 000,- 
                 trajekt – ostrov Salina        9 200,- 
 Ubytování: hotel Diana Pompei      40 000,- 
                     hotel Royal Palace      48 000,- 
                     hotel Orsa Maggiore (4 noci)    224 000,- 
                     hotel Villa Augustus (3 noci)    132 000,- 
                     hotel Cirucco Village       36 000,- 
Stravování: polopenze - hotel Diana Pompei      16 000,- 
-          hotel Royal Palace      20 000,- 
-          hotel Orsa Maggiore (4x)      88 000,- 
-          hotel Villa Augustus (2x)      36 000,- 
-          hotel Cirucco Village      14 000,- 
                     balíčky s občerstvením        7 000,- 
Vstupné         4 000,- 
Jiné služby: pronájem autokaru                           15 000,- 
Propagační materiály        5 000,- 
CELKEM    894 800,- 
Přímé + nepřímé náklady = 976 800,- 

Kalkulace provedena na 45 osob 

Cena zájezdu pro 1 osobu: 21 706,- (21 800,-)  

Kalkulace zájezdu je bez DPH. 



4.6 Pokyny pro účastníky 

Poznávací zájezd je zaměřen na Itálii (ostrov Sicílie a Liparské ostrovy) v termínu 

od 15. do 28. září 2010. Zájezd je určen pro všechny věkové kategorie s dobrou fyzickou 

kondicí a se zájmem o cestování. Cílem zájezdu je návštěva nejznámějších sopek 

v Evropě.  

Jelikož se Liparské ostrovy nachází v Tyrhénském moři, můžeme zde počítat 

s teplotou kolem 20 °C. V průběhu programu se uskuteční pěší túry, proto je třeba si vzít 

trekkingovou obuv. Také je na programu koupání, tudíž je třeba si vzít plavky a další 

potřeby.  

Cena zájezdu zahrnuje přepravu klimatizovaným autokarem, 7x jízdu trajektem, 

10x ubytování v různých hotelích, vždy se snídaní a večeří, součástí ceny je i balíček 

s občerstvením. Cena také zahrnuje veškeré vstupy a služby průvodce.  

V ceně zájezdu není zahrnuto zahraniční pojištění včetně léčebných výloh, které je 

nutno pro pobyt v zahraničí uzavřít. Obědy nejsou součástí ceny a účastníci si je hradí sami 

(průměrná cena obědu na Liparských ostrovech se pohybuje okolo 10 – 15 eur). 

Doporučené kapesné na ostatní náklady (obědy, nákupy suvenýrů atd.) dle Vašeho 

uvážení.  

Jelikož je přeprava na Liparské ostrovy realizována autokarem, je nutno se dostavit 

na autobusové nádraží alespoň 30 minut před odjezdem.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7 Příprava průvodce 

4.7.1 Rakousko 

Základní informace 

 
Hlavní město: Vídeň 

Rozloha: 83 871 km²  

Nejvyšší bod: Grossglockner – 3 798 m n. m. (viz. Obr.   
  č. 21) 

Počet obyvatel: 8 260 000                                                          Obr. č. 21 - Grossglockner  

         (Internet 30) 

Jazyk: němčina, regionálně slovinština, chorvatština, maďarština  

Náboženství: římskokatolické             

Státní zřízení: spolková republika 

Prezident: Heinz Fischer 

Měna: euro                                                                                                  Obr. č. 22 - Vlajka Rakouska 

             (Internet 30)                                                              

 Rakousko (oficiální název zní Republika Rakousko) je vnitrozemská federativní 

republika ležící ve střední Evropě. Skládá se z 9 spolkových zemí. 

Hraničí s Lichtenštejnskem a Švýcarskem na západě, s Itálií a Slovinskem 

na jihu, s Maďarskem a Slovenskem na východě a s Českem a Německem na severu. 

Rakousko je členskou zemí Evropské unie. Největší města jsou Vídeň, Štýrský Hradec, 

Linec, Salzburg a Innsbruck.  

Přibližně 60 % země je hornaté povahy. Z celkové plochy Rakouska 

připadá na kopce a nížiny přibližně jedna čtvrtina. Pouze 32 % leží níže než 500 m n. m. 

a 43 % rozlohy je zalesněno. Největší část Rakouska je odvodňována Dunajem do Černého 

moře. Pouze malé oblasti jsou odvodněny Rýnem do Severního moře. 

Rakouské klima je označováno za smíšení oceánského a kontinentálního klimatu. 

Díky zvláštnostem těchto podnebí je východní Rakousko známé mrazivými 

zimami a horkými léty s celoročně nízkými srážkami.  Západ země podléhá zpravidla 

méně silným podnebním podmínkám, a tak jsou zimy většinou mírnější a léta spíše teplá. 

(Internet 30) 



4.7.2 Itálie 

Základní informace 

Hlavní město: Řím 

Rozloha: 301 203 km² 

Nejvyšší bod: Mont Blanc – 4 748 m n. m. (viz. Obr.

   č. 23) 

Počet obyvatel: 60 115 625 

Jazyk: italština                                                                  Obr. č. 23 - Mont Blanc  

 (internet 31) 

Náboženství: katolické     

Státní zřízení: republika 

Prezident: Giorgio Napolitano 

Měna: euro      

            Obr. č. 24 - Vlajka Itálie  

(Internet 32) 

Itálie je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově. Na severu hraničí 

s Francií, Švýcarskem, Rakouskem a Slovinskem. Uvnitř Itálie leží dva městské státy: 

Vatikán (3,2 km) a San Marino (39 km). Itálii navíc patří území obklopené Švýcarskem 

Campione d'Italia. Z východu Itálii omývá Jaderské moře, z jihu Jónské moře a ze západu 

Tyrhénské moře a Ligurské moře. Celková délka pobřeží je 7 600 km. K Itálii patří dva 

velké ostrovy ve Středozemním moři: Sardinie a Sicílie. Itálie je členskou zemí Evropské 

unie a NATO. 

Pobřeží je na západě členité se zálivy a na východě ploché. Povrch převážně 

hornatý. Dominují Západní a Východní Alpy, na severu přesahující 4 000 m. n. m. včetně 

nejvyšší hory Monte Bianco (Mont Blanc). Celý Apeninský a Kalabrijský poloostrov 

a největší středomořský ostrov Sicílii vyplňuje pohoří Apeniny dosahující téměř 3 000 m n. 

m. Pásmo Apenin je seismicky velmi aktivní. Častá jsou zemětřesení a erupce sopek 

Vesuv, Etna (nejvyšší činná sopka Evropy, 3 323 m n. m.) a sopek v souostroví Lipari. 



Hospodářsky významná je Pádská nížina v okolí řeky Pád. Druhým největším ostrovem 

Středozemního moře je Sardinie.  

Alpy leží v mírném pásu s rozdíly mezi vrcholy hor a údolími. Pádská nížina má 

chladný vnitrozemský charakter. Zbytek území leží v subtropickém středomořském pásu 

s typickým horkým suchým létem a mírnou zimou bohatou na srážky. 

Itálie je turisty nejnavštěvovanější stát světa. Zemi ročně navštíví mezi 40 a 105 

miliony turistů. Turismus zde přitom tvoří asi 12 % HDP. Turisty sem lákají antické 

a středověké renesanční památky (Řím, Florencie, Benátky, Pisa), pláže (prakticky celé 

pobřeží, Bibione, Rimini; Gardské jezero), hory (Alpy, Cortina d’Ampezzo) i venkov 

(Umbrie, Toskánsko). Lákadly jsou i lázně a různé filmové a hudební festivaly (Benátky, 

San Remo). V Itálii se nachází nejvíce kulturních památek zapsaných na seznamu 

UNESCO (43). (Internet 32) 

          

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7.3 Navštívená místa 

Pompeje 

Pompeje je italské město v provincii Napoli. Město je známé tím, že se stalo jedním 

ze tří starořímských měst v Neapolské zátoce v císařské provincii Italia (dnes region 

Kampánie, Itálie), která byla 24. srpna roku 79 našeho letopočtu zničena výbuchem sopky 

Vesuv. V roce 1997 byly Pompeje zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. 

Dnes sem přijíždějí návštěvníci doslova z celého světa, aby si prohlédli zachované 

zbytky staveb, ulic, divadla… Antické památky nejsou sice jediné pamětihodnosti 

současných Pompejí, avšak zdaleka nejnavštěvovanější a nejdůležitější. 

Chodíte zde po římské kamenné dlažbě staré více než 2 000 let. Procházíte z domu 

do domu, navštěvujete divadlo, lázně, obchody a další místa, která sloužila lidem 

starověku, a můžete si zcela názorně udělat představu, jak vypadalo město tehdejší doby. 

Zachovalo se zde obrovské množství uměleckých děl, soch, reliéfů, maleb, fresek 

a mozaik. 

Unikátní je celý komplex, ale například Faunův dům či Dům Vettiů nabízí krásné 

dochované mozaiky. Další domy a vily poskytují možnost projít se po nádvoří, zajít 

do bývalé ložnice, podívat se do zahrady a přejít chodník a navštívit bývalou hospodu. 

Východní část Pompejí nebyla 

ještě celá odkryta. Již dnes si 

zde ale můžete prohlédnout 

velké Koloseum, nejstarší 

dochovaný amfiteátr římské 

říše (z roku 80 před Kr.) (viz. 

Obr. č. 25), dále sportovní 

areál a několik domů 

s freskami. (Internet 33) 

Obr. č. 25 - Amfiteátr postaven v roce 80 př. n. l. (Internet 34)          

 

 

 



Vesuv                     

Vesuv je činný stratovulkán na Apeninském poloostrově v Itálii. Sopka se vypíná 

1 279 metrů nad Neapolským zálivem. Je jedinou činnou sopkou na evropské pevnině. 

Vesuv je jednou z nejznámějších sopek světa. Základ Vesuvu tvoří sopka Monte 

Somma, která má své počátky tisíce let zpět. Dnes je kaldera Monte Sommy zaplněna 

a původní hora tvoří hřeben táhnoucí se od východu k západu. Tento hřeben omezuje 

odtok lávy a odvod části pyroklastik. Podle Monte Sommy se jmenuje také jeden 

ze sopečných tvarů, tzv. somma. 

Za posledních 17 000 let se událo osm velkých erupcí doprovázených ohromným 

proudem a přívalem pyroklastik. Jednou z nich je erupce z roku 79 našeho letopočtu, 

kdy zanikla města Pompeje, Herculaneum a Stabie. Tento žhavý oblak pyroklastik zahubil 

tisíce lidí. Krátké erupce byly od roku 79 následovány častějšími relativně delšími 

explozívními a efuzivními erupcemi začínajícími v roce 1631 a končícími prozatím rokem 

1944. Erupce z roku 1631 byla nejsilnější od roku 79. Charakterizovaly ji zničující 

pyroklastické výrony, které způsobily škody 

široko daleko. V okolí sopky jsou časté úniky 

sopečných plynů. 

Pod Vesuvem leží nejen velkoměsto 

Neapol, ale je pod ním mnoho dalších měst 

a vesnic. V potenciálně ohrožené oblasti 

zahrnující několik desítek kilometrů žije 

několik miliónů lidí. (Internet 35) 

 

 

 

 

Obr. č. 27 - Pohled do 200 metrů hlubokého kráteru 
Vesuvu, který vznikl při erupci v roce 1944 (Internet 36) 

  

Obr. č. 26 - Pohled na Vesuv od Neapole (Internet 35) 



Etna 

Etna je nejvyšší činná sopka a druhá nejmohutnější sopka v Evropě. Nachází se 

v Itálii – na východním pobřeží ostrova Sicílie, nedaleko měst Messina a Catania. Její 

výška k roku 2009 dosahuje 3 329 m n. m., ale ještě do erupce v roce 1981 měřila o 21 

metrů více, a to 3 350 metrů. Následkem sopečné erupce a uvolnění magmatu došlo 

k poklesu sopky. Jedná se o nejvyšší horu v Itálii jižně od Alp. Etna se rozkládá 

na 1190 km² s obvodem báze okolo 140 km. Samotná základna sopky je eliptického tvaru 

o rozměrech 38×47 km. Jedná se tak o největší aktivní sopku v Itálii, která je přibližně dva 

a půl krát větší než druhá největší sopka Vesuv. Vrchol Etny je tvořen čtyřmi hlavními 

krátery - Bocca Nuova, Voragine, Severovýchodní a Jihovýchodní kráter. Odhaduje se, 

že sopka vznikla před přibližně 300 tisíci lety podmořskými čedičovými výlevy.  

(Internet 37) 

 Nejstarší záznamy o erupcích Etny pocházejí již ze starověku, konkrétně z roku 

135 n. l. K jedné z nejmohutnějších erupcí došlo v roce 1669, kdy láva dosáhla města 

Catanie. Další výjimečné erupce byly v roce 1910, kdy se vytvořilo 23 nových kráterů, 

v roce 1917, kdy láva tryskala do výšky až 800 m a v roce 1923, kdy vydržela být láva 

horká ještě 18 měsíců po erupci. Úplně poslední erupce je zatím z roku 2007.  

Etna se nachází v hustě obydlené oblasti, což zvyšuje její potenciální nebezpečí, 

jelikož v případě silné erupce by mohla způsobit značné materiální škody a oběti 

na životech. Z toho důvodu byla organizací OSN prohlášená společně s dalšími 15 

sopkami za sopku desetiletí, což přináší větší pozornost vědecké obce a umožní podrobný 

průzkum její sopečné historie. (Internet 38) 

Obr. č. 28 - Etna - letecký pohled (Internet 37)       Obr. č. 29 - Kráter sopky (Internet 39) 



Vulcano 

Vulcano leží nejblíže sicilskému pobřeží. Skalnaté pobřeží a mohutný kužel sopky 

jsou to první, co spatří většina přijíždějících cestovatelů. Všudypřítomné vulkanické plyny 

nenechají příchozího na pochybách, že sopka je stále živá. Pomyslnou vstupní branou 

ostrova, a vlastně i celého souostroví, je přístav Porto di Levante na severním pobřeží. 

Jižně od městečka leží Gran Cratere - Velký kráter (obr. č. 30), 391 m vysoký kužel 

aktivní sopky, ze kterého se stále valí oblaka sirných plynů. Centrální část ostrova 

představuje náhorní plošina Vulcano Piano, lemovaná prstencem vysokých skalisek. 

Nejvyšším z nich je 500 m vysoká Monte Aria, nejvyšší vrchol ostrova. Pod strmými 

svahy jižního pobřeží je bývalá rybářská osada Gelso. Severně od Porto di Levante vybíhá 

směrem k ostatním ostrovům 123 m vysoký okrouhlý poloostrov Vulcanello (viz. Obr. 

č. 31). V městečku Porto di Levante, jehož dominantu tvoří dvě bizardní pestře zbarvená 

skaliska, se soustřeďuje většina domorodého i turistického života. Jsou zde dvě největší 

pláže ostrova, obchody, pizzerie, restaurace, půjčovny kol a motocyklů, tedy vše, 

co k dovolené patří. V těsné 

blízkosti Porto di Levante se 

nachází velké lákadlo - přírodní, 

neustále bublající sirné jezírko, 

které má velmi blahodárné 

zdravotní účinky. Sopečné 

plyny vyvěrají z mořského dna 

i na přilehlé pláži a činí 

z koupání nezapomenutelný 

zážitek. (Internet 40) 

 

  Obr. č. 30 - Gran Cratere (Internet 41) 

Největším lákadlem je ale na ostrově bezesporu Velký kráter - Gran Cratere 

(obr. č. 24), nejmladší ze série sopek na ostrově Vulcano. Samotný kráter, ležící na vrcholu 

sopky, má tvar mísovité prohlubně hluboké asi 80 m a až 500 m široké. Na jeho jižním 

okraji je velké fumarolové pole neboli pás výronů sopečných plynů. Jejich teplota se 

pohybuje mezi 350 a 500 °C, a celá oblast je pokryta vrstvou jasně žluté usazené síry. Celý 



ostrov Vulcano vznikl hromaděním sopečného popela a lávových proudů během 

posledních asi 100 000 let.  

Poslední velká erupce se odehrála v letech 1888 – 1890. Obyvatelstvo muselo 

uprchnout. Prudké erupce, při kterých byly vyvrhovány i veliké kameny, se střídaly 

s relativně klidnými obdobími unikání plynů. Kameny, které sopka vyvrhovala, zasypaly 

domy, lodě i rostlinstvo. Sopečná činnost se v různých stupních intenzity udržela až do r. 

1890. Období aktivity skončilo 22. 4. 1890.           

 Spící sopkou je i poloostrov Vulcanello, který vznikl v roce 183 př. Kr., 

podmořským výbuchem mezi ostrovy Vulcano a Lipari, a dlouho existoval 

jako samostatný ostrůvek v průlivu mezi ostrovy Vulcano a Lipari. K jeho spojení 

s ostrovem Vulcano došlo až v 15. stol. výbuchem na ostrově Vulcano. Sopečná aktivita 

na Vulcanellu utichla v 16. století, poslední výdechy plynů byly zaznamenány v polovině 

minulého století. (Internet 41) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
Obr. č. 31 - Pohled na Vulcanello z Údolí příšer (Internet 41) 

 

 

 



Panarea 

Panarea  je nejmenší z Liparských ostrovů. Nejvyšší vrchol ostrova Punta Cardosi 

je vysoký 402 m n. m. Osídlena je východní část ostrova. Domy pobřežních osad tam 

postupně přecházejí ve vilky se zahradami. Vrcholky příkrých skalních útesů západního 

pobřeží poskytují za příznivého počasí výhledy nejen na celé souostroví, ale i na skalní 

útesy v moři okolo Panarei. Na jihu vystupuje z pobřeží skalnatý poloostrov Capo 

Milazzese (viz. Obr. č. 32) s archeologickými nálezy kulatých obydlí ze 14. století 

a atraktivními útesy. Pobřeží se zde stáčí na sever a přechází v záliv Caletta dei Zimmari 

s pláží černého písku. Ostrov také nabízí zajímavý pohled na sousední Stromboli s kouřící 

sopkou. Celý ostrov patří k městu Lipari. (Internet 42) 

   
Obr. č. 32 - Capo Milazzese (Internet 42)                          Obr. č. 33 - Pohled na Panareu (Internet 42)    
  

Stromboli 

Stromboli je malý ostrov tvořený stejnojmennou, stále aktivní sopkou. Základna 

sopky leží 2 100 m pod mořskou hladinou, nejvyšším bodem ostrova je vrchol Vancori – 

924 m n. m. Tato sopka dala jméno strombolskému typu erupce vulkánu.                

 Ostrov je od nejstarších dob znám jako přírodní maják označující severovýchodní 

okraj Liparských ostrovů. Název dostal od starých Řeků podle svého pravidelného 

kuželovitého tvaru.  



Na ostrově se nacházejí dvě vesnice – Stromboli na severovýchodě a Ginostra 

na jihozápadě. V roce 1991 zde žilo 361 stálých obyvatel. Celý ostrov včetně obou těchto 

vesnic náleží k městu Lipari. (Internet 43) 

Tradičním zdrojem obživy místních obyvatel byl rybolov a pěstování vína, dnes je 

hlavním zdrojem příjmů turistický ruch. 

Stromboli je stratovulkán. Sopečně aktivní není nejvyšší vrchol hory, ale krátery 

na severozápadním úbočí nad svahem Sciara del Fuoco. Větší sopečné erupce sopky byly 

zaznamenány v letech 1919 a 1930. 

V roce 2002 začalo zvýšení sopečné aktivity 29. prosince výtokem žhavé lávy. 

Následujícího dne hornina, uvolněná sopečnou aktivitou ze svahu Sciara del Fuoco, 

způsobila vlnobití, které poškodilo vesnici Stromboli. 5. května 2003 při silné explozi 

sopka vychrlila sopečné plyny spolu s kameny, které poškodily několik domů ve vesnici 

Ginostra. Erupce postupně skončila v červenci 2003. 

Sopka je trvale činná i mezi obdobími zvýšené aktivity. Výtrysky lávy je v té době 

možné pozorovat dvakrát až třikrát za hodinu. Přístup na sopku je upraven nařízením 

starosty města Lipari. 

Sopka znovu zvýšila činnost 27. února 2007. (Internet 44) 

Obr. 
č. 
34 - 
Poh
led 
na 
ostr
ov 
Stro
mbo
li  
(Int
erne
t 44) 

 

 

                                                                           
Obr. č. 35 - Vulkanické erupce (Internet 44) 

 

Lipari  



Lipari je největší z Liparských ostrovů a správní středisko souostroví. Počtem 

10 000 stálých obyvatel je zdaleka nejlidnatější. Celý ostrov, stejně jako zbytek souostroví 

mimo Saliny, náleží k městu Lipari. Přístav Lipari se svým historickým jádrem, pevností 

a katedrálou je také největší městskou částí na ostrovech. Nejvyšším vrcholem ostrova je 

Monte Chirica vysoký 602 m n. m. Cca 3 km severně od města Lipari leží, oddělená 239 m 

vysokým poloostrovem Monterosa, vesnička Canneto se 400 m dlouhou oblázkovou pláží. 

Je to centrum těžby, zpracování a vývozu pemzy, které bylo vybudováno již v době antiky 

na úpatí sopky Monte Pelato. Liparská pemza patří k nejlepším na světě. Kromě 

kosmetiky se používá i v průmyslu jako leštící prostředek. Dříve byla těžba obstarávána 

trestanci a vyhnanci, kteří prašnému vulkanickému svahu dali jméno "L infermo Bianco" 

(Bílé peklo). Nedaleko od Canneta se nachází Forgia Viechia, starý proud skleněné lávy - 

obsidiánu. Za ní se zdvihá hora Monte Sant Angelo (594 m), tvořící střed ostrova. (Internet 

45) 

    Obr. č. 37 - Pohled na ostrov Lipari (Internet 46) 

Obr. č. 36 - Doly na pemzu ve městě Canneto (Internet 46) 

 

 

 

 

 

 

Salina 



Salina leží asi 4 km severozápadně od ostrova Lipari. Ostrov má charakteristickou 

siluetu - dva kužele vyhaslých vulkánů Monte di Porri (860 m) a Monte Fosa delle Felci 

(962 m) (viz. Obr. č. 38) oddělené od sebe údolím Valdi Chiesa. Proto byl ostrov 

ve starověku nazýván Didyme - dvojčata. Je to druhý největší ostrov souostroví, a také 

jediný, který správně nespadá pod Lipari, ale tvoří ho tři samosprávné farnosti. Ostrov je 

velmi úrodný, za což vděčí jednak minerálně bohatému sopečnému popelu, a jednak 

dostatku vodních zdrojů. Roste zde bohatá divoká vegetace, a daří se zde i kaparům, vínu, 

olivám a dalším plodinám. (Internet 47) 

 Obr. č. 39 – Pohled na vyhaslé vulkány na ostrově 

Salina (Internet 48)  

 

Obr. č. 38 – Nejvyšší hora Monte Fosa delle Felci  (Internet 48)  

 

 

 

 

 

 

4.7.4 Vatikán 



Základní informace 

 

Hlavní město: Vatikán 

Rozloha: 0,44 km²  

Nejvyšší bod: bezejmenné místo – 75 m n. m.) 

Počet obyvatel: 921 

Jazyk: latina, italština   

Náboženství: římskokatolické          Obr. č. 40 - Vlajka Vatikánu (Internet 49) 

Státní zřízení: teokratická absolutní monarchie  

Papež: Benedikt XVI. 

Měna: euro 

Vatikán (oficiálně Městský stát Vatikán) je nejmenším nezávislým státem světa 

tvořícím enklávu uprostřed Říma. Je sídlem Svatého stolce, nejvyšší autority katolické 

církve. Zřízením jde o absolutistickou teokracii, v čele tohoto státu stojí římský biskup 

neboli papež. 

Vlastní území Vatikánu zahrnuje baziliku sv. Petra (viz. Obr. č. 41) 

a Svatopetrské náměstí s Apoštolským palácem (viz. Obr. č. 42), přiléhajícími 

budovami a Vatikánskými zahradami. Dále k Vatikánu náleží ještě exteritoriální území se 

zvláštním statutem, mezi něž patří papežské baziliky sv. Jana v Lateránu, sv. Pavla 

za hradbami a bazilika Panny Marie Větší 

a papežské letní sídlo v Castel Gandolfo.  

 

 

 

 Obr. č. 41 - Bazilika sv. Petra (Internet 50) 



Jméno získal Vatikán podle stejnojmenného pahorku, na kterém se nachází. Ten se 

jmenuje Vaticanus Mons, jméno je odvozeno ze starolat. vates (věštec, věštba) a doslova 

znamená Pahorek věštců. Odkazuje do dob starověkého Říma, kdy na něm stávala 

věštírna. Oblast byla také nazývána Campus Vaticanus (vatikánská pole) a ještě v dobách 

raného císařství se nacházela vně hradeb Císařského města. (Internet 49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obr. č. 42 - Apoštolský palác (Internet 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 ZÁVĚR  

 Vulkanická skla patří mezi málo rozšířené horniny, které vznikají rychlým 

tuhnutím magmatu. Rozeznáváme několik typů vulkanických skel. Jedná se o obsidiány, 

perlity, pemzy a smolky, kterým jsem se věnovala v úvodu své práce.  

Tato vulkanická skla se od sebe liší obsahem vody, leskem a lomem. Naleziště se vyskytují 

po celém světě, nejznámější z nich jsou v USA, Německu, na Slovensku a především 

na Liparských ostrovech, které patří Itálii.  

 Nejrozšířenějším typem vulkanického skla je obsidián. V době paleolitu a neolitu se 

používal především na výrobu nástrojů, jako byly škrabky, hroty oštěpů a nožů. Později se 

začal využívat jako dekorační či okrasný kámen do šperků a v současné době je nejvíce 

využíván především v kardiochirurgii pro ostří operačních nástrojů, hlavně skalpelů.  

V současné době se těží také perlit, který se používá ve stavebnictví a v zahradnictví 

a pemza, která je pro svou lehkost oblíbeným stavebním materiálem.  

 Výskyt vulkanického skla je po celém světě v oblastech s mladým vulkanismem. 

Jednou z takových rozsáhlejších oblastí jsou Liparské ostrovy, které jsem si právě proto 

zvolila za cíl svého zájezdu. Jedná se o 7 sopečných ostrůvků, ležících v Tyrhénském moři, 

nazývaných také Eolské – podle boha větrů Aiola. Jsou to ostrovy Vulcano, Lipari, 

Stromboli, Panarea, Salina, Alicudi a Filicudi. Všechny ostrovy byly kdysi sopkami, 

dodnes jsou však aktivní jen dva poslední, nejsevernější Stromboli a nejjižnější Vulcano. 

Ostrov Lipari je považován za spící sopku.  

Kromě velkých nalezišť vulkanického skla nabízí Liparské ostrovy nádhernou 

divokou exotickou krajinu a průzračně čisté moře, a tím se těší stále více rostoucímu zájmu 

turistů. 

  

 


