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Perhaps everyone has a county that loves. It may be na�ve coun-

try or other place where he lives, landscape, whom he had met while 

traveling. Some�mes, on the contrary, magically a�racted a certain 

area on earth, remote even thousands of miles from the place where 

he lives. This is a place for me to Vesuvius and its surroundings. 

It's a strange coincidence that Prague, where I was born, and Vesuvius 

are located on the same meridian - Prague and Vesuvius 14 ° 25 'east 

longitude. 

I first met with Vesuvius in his six years on the old vintage post-

card Gulf of Naples. I studied at the �me visi�ng friends parents post-

cards from different parts of Europe and most of all I was intrigued by 

the Gulf of Naples with a steaming mountain, I s�ll did not know. I was 

intrigued and the tree with a crown resembling an umbrella - such 

trees I saw here, I asked my father to a tree and the mountain smoking. 

My father told me that the pine tree, pine species that grows in sou-

thern countries and then told me about Vesuvius and Pompeii. Post-

cards Bay of Naples and dads telling me is etched not only in memory 

but also in the heart. When looking at a wall map of Europe, which we 

had in school, I o1en wandered the Gulf of Naples. Everything in this 

place a�racted me in a special way … 

It was especially music. I remember how impressed tarantella 

"Venezia - Napoli" by Liszt Ferenz not only melody, but also �tle. I loved 

sonatas for harpsichord by Domenico Scarla8, Italian opera and the 

famous Neapolitan songs, which were at the �me of my childhood and 

youth popular (some even sung with Czech lyrics) - all spoke to me and 

I felt something very close.  

My first encounter with Vesuvius on old postcards and dads telling 

me impressed that I was interested in geology and my a�en�on was 

a�racted and volcanoes.  

I was extremely happy when we learned at school that our coun-

try millions of years ago (in the Ter�ary), there was volcanic ac�vity 

that we have le1 behind a beau�ful and interes�ng mountain range in 

northern and north-western Bohemia (České středohoří and Doupov-

ské hooray).  In the western part of Bohemia is our youngest volcano of 

the Quaternary period - unobtrusive basalt mound Komorní hůrka on 

which research has also par�cipated Johann Wolfgang Goethe.  

The Komorní hůrka  can find the same slag as Vesuvius, Etna,. 

Stromboli volcanic origin ... is the legendary mountain Říp, where ac-

cording to legend, stood Forefather Čech with his entourage, he looked 

into the landscape, which he liked and took fer�lity. That's why he 

chose her for his people as a home. 
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In 1998, we made a trip to the daughter of Mount Vesuvius, Etna, 

Stromboli and Vulcano and visited Pompeii. Mount Vesuvius and Etna, 

we went again in 2001 when Mount Etna caught in the violent erup�-

on. On both trips I brought a lot of wonderful experiences, deep im-

pressions and inspira�on.  

Ascent of Mount Vesuvius was a great experience for us, magnifi-

cent views of Naples and the islands of the sea, the view of Pompeii 

and the Sorren�ne Peninsula. The first �me I saw "young rock" - an in-

teres�ng reddish lava forma�ons, some would even resemble the cha-

racters of people. With bated breath, we look into the crater and fuma-

roles, rising from its western wall. The crater walls drew our a�en�on 

to the layers of lava and tuff, tell us about previous erup�ons. Geologist 

You can read like a book.  

The big surprise was the vegeta�on that has taken hold of young 

lava. They are famous broom and Valeriana rossa with crimson flowers, 

this plant beau�ful. I first saw islands Rumex scutatus and can not for-

get the silvery gray-green lichen Stereocaloun Vesuvianum, a pioneer 

life. Con�nuity live on inanimate nature. Many other flowers I did not 

know. All this le1 me in such a strong impression that I was on the flora 

of Mount Vesuvius began to be interested in detail and are s�ll sear-

ching for other ky�čkách that found on Vesuvius their home while wat-

ching the latest photos as it progresses vegeta�on on the southwest 

slope of the peak and slowly descends and into the crater. I'm looking 

for the next May, his findings to compose a mosaic stones.  

I'm interested in the arts, which refers to the Vesuvius, par�cular-

ly pain�ngs of the 18th and 19th centuries. I admire the beau�ful works 

by famous and anonymous ar�sts who have managed to capture the 

unique atmosphere of the Gulf of Naples, fishermen and people living 

in the city, and drama erup�on of Vesuvius. I started to look a1er 

others who have a�racted and inspired Vesuvius. Among them were 

such as Johann Wolfgang Goethe, who witnessed erup�ons in 1787 and 

painted a watercolor, and Hans Chris�an Andersen, who saw the erup-

�on of the volcano in 1834 and drew the sketch to supplement their 

"Notes from travels”. 

Vesuvius and other volcanoes awaken admira�on, humility and 

respect for nature.  

Volcanoes are just a small window into the great laboratory of 

the Earth. When the erup�on is put in mo�on all the elements of Men-

deleyev's periodic system, which melts react together under a lot of 

pressure to push their way to the surface, where it is generated lava, 

rocks and ash, which will become the base for a new life.  
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A person at that mee�ng with great energy hot country realizes 

that it is only a part of nature as everything animate and inanimate. For 

me it is a love for life and a great inspira�on for pain�ng and wri�ng. 
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NEAPOLSKÝ ZÁLIV  S VESUVEM A PINIÍ - LÁSKA NA 
PRVNÍ POHLED  

 

Snad každý člověk má svůj kraj, který miluje. Může to být rodný 
kraj nebo jiné místo, kde žije, krajina, kterou poznal při cestování. 
Někdy je naopak magicky přitahován určitým koutem na Zemi, 
vzdáleným třeba i tisíce kilometrů od místa kde žije. Tím místem je pro 
mě Vesuv a jeho okolí.   

Je to zvláštní náhoda, že Praha, kde jsem se narodila, a Vesuv se 
nacházejí na stejném poledníku  - Praha  i Vesuv 14° 25′ východní dé-
lky.  

Poprvé jsem se s Vesuvem setkala ve svých šesti letech na staré 
dobové pohlednici Neapolského zálivu. Prohlížela jsem si tenkrát na 
návštěvě u přátel rodičů pohlednice z různých koutů Evropy a ze všech 
nejvíce mě  zaujal  Neapolský záliv s kouřící horou, kterou jsem ještě 
neznala. Zaujal mě i strom s korunou, připomínající deštník - takové 
stromy jsem u nás neviděla,  Zeptala jsem se tatínka na strom i na 
kouřící horu.  Tatínek mi řekl, že strom je pinie, druh borovice, která 
roste v jižních zemích a pak mně vyprávěl   o Vesuvu a o Pompejích. 
Pohlednice Neapolského zálivu a tatínkovo vyprávění se mně vryly ne-
jen do paměti, ale i do srdce. Při pohledu na nástěnnou mapu Evropy, 
kterou jsme měli ve škole, jsem se nejednou zatoulala k Neapolskému 
zálivu. Vše spojené s tímto místem mě zvláštním způsobem přitahova-
lo…  

Byla to především hudba. Vzpomínám,  jak na mě zapůsobila ta-
rantela "Venezia - Napoli" od Ferenze Liszta nejen melodičností, ale i 
názvem. Zamilovala jsem si sonáty pro cembalo od Domenica Scarlatti-
ho, italské opery a  slavné neapolské písně, které byly v době mého 
dětství a mládí populární (některé dokonce zpívané i s českými texty) - 
to vše ke mně promlouvalo a bylo mi něčím hodně blízké.   

Moje první setkání s Vesuvem na staré pohlednici a tatínkovo 
vyprávění  na mě zapůsobilo natolik, že jsem měla zájem o geologii a 
moji pozornost přitahovaly i vulkány.   Měla jsem obrovskou radost, 
když jsme se ve škole učili o tom, že i u nás před miliony let  (ve třeti-
horách) probíhala  sopečná činnost, která  nám tu zanechala krásná a 
zajímavá pohoří v severních a severozápadních Čechách (České středo-
hoří a Doupovské hory). V západním cípu Čech se nachází naše 
nejmladší sopka z období čtvrtohor - nenápadný čedičový  kopeček 
Komorní hůrka, na jejímž výzkumu se podílel i Johann Wolfgang Goe-
the. Na Komorní hůrce  můžeme najít stejnou strusku, jako na Vesuvu, 
Etně,. Stromboli… Sopečného původu je i legendární hora Říp, na níž 
podle pověsti stanul praotec Čech se svojí družinou, rozhlédl se do kraji-
ny, která se mu zalíbila a zaujala úrodností. Proto ji vybral pro svůj lid 
jako domov.  
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V  roce 1998 jsme s dcerou podnikly cestu na Vesuv, Etnu, Strom-
boli a Vulcano, navštívily jsme i Pompeje. Na Vesuv a Etnu jsme se vy-
daly  ještě jednou v roce 2001, kdy jsme Etnu zastihly při mohutné 
erupci. Z obou cest jsem si přivezla spoustu krásných zážitků, 
hlubokých dojmů a inspirace.   

Výstup na Vesuv byl pro nás úžasným zážitkem,  nádherné 
pohledy na Neapol, moře a ostrovy, pohled na Pompeje a Sorrentský 
poloostrov. Poprvé jsem viděla "mladé kamení" - zajímavé útvary červe-
navé lávy, některé mi dokonce připomínaly i postavy lidí. Se zatajeným 
dechem hledíme do kráteru a na fumaroly, vystupující z jeho západní 
stěny. Ve stěnách kráteru upoutaly naši pozornost vrstvy lávy a tufu, 
vypovídají o  předchozích erupcích. Geolog zde může číst jako v knize.   

Velkým překvapením byla i vegetace,  která se uchytila na mladé 
lávě. Jsou to proslulé kručinky a Valeriana rossa s karmínovými květy, 
Tuto nádhenou rostlinu jsem viděla poprvé, ostrůvky Rumex scutatus a 
nesmím zapomenout na stříbřitě šedozelený lišejník Stereocaloun Vesu-
vianum, který je průkopníkem života. Návaznost živé přírody na 
neživou. Mnohé další kytičky jsem neznala. To vše ve mě zanechalo tak 
silné dojmy, že jsem se o květenu Vesuvu začala podrobněji zajímat a 
stále pátrám po dalších kytičkách, které našly na Vesuvu svůj domov a 
zároveň sleduji na nejnovějších fotografiích, jak postupuje vegetace na 
jihozápadním svahu k vrcholu a zvolna sestupuje i do kráteru. Pátrám po 
další květeně, své poznatky skládám jako kamínky do mozaiky.   

Zajímá mě i umění, které se vztahuje k Vesuvu, zejména obrazy 
malířů 18. a 19. století. Obdivuji nádherná díla známých i anonymních 
umělců , kteří dokázali zachytit jedinečnou atmosféru Neapolského záli-
vu, života rybářů a lidí ve městě, a také drama erupcí Vesuvu. Začala 
jsem pátrat i po dalších osobnostech, které Vesuv zaujal a inspiroval. 
Mezi nimi byli například Johann Wolfgang Goethe, který byl svědkem 
erupce v roce 1787 a namaloval akvarel,  a Hans Christian Andersen, 
který viděl erupci vulkánu v roce 1834 a nakreslil skicu, kterou doplnil 
svoje  "Zápisky z cest".   

Vesuv i další vulkány probouzejí obdiv, pokoru a úctu k přírodě.  
Vulkány, to jsou jen malá okénka do velkých laboratoří Země. Při 
erupci se dávají do pohybu všechny prvky Mendělejevovy periodické 
soustavy, které se taví, reagují spolu a pod obrovským tlakem se derou 
na povrch, kde se rodí láva, kamení a popel, které se stávají základnou 
pro nový život.  Člověk si právě při tomto setkání s ohromnou žhavou 
energií Země uvědomí, že je pouze součástí přírody tak jako všechno 
živé i neživé. Pro mě  to je láska na celý život a velká inspirace k malo-
vání a psaní.  
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