
 
 
 
 



BAZILIKA SVATÉHO PETRA 
 
2 Porta Santa (Svaté dveře): otevřené pouze při příležitosti Svatého roku 
 
3 Michelangelo’s „Pieta“ (Michelangelova Pieta): Michelangelo ji dokončil ve 24 letech, jediné jeho 
signované dílo (prý poté, co se doslechl, že lidé přisuzují jeho dílo někomu jinému). V roce 1972 byla 
poškozena reformátorem Australanem-Maďarem, který jí zasadil 17 ran nožem, uražen nos, 
zrestaurování a už se nepozná, ve kterých místech byly rány utrženy 
 
4 Monument of Christina of Sweden (Pomník Kristiny Švédské): švédská královna, která se od 
protestantismu vrátila ke katolickému křesťanství a ze Švédska odešla do Říma. To ona poslala 
švédské vojsko do Prahy za účelem krádeže rudolfinských sbírek, autorem seznamu JAK. 
Prý byla sprostá, seděla s nohami křížem, jezdila na koni jako muž, měla homosexuální sklony a 
udržovala milostný poměr zároveň s muži i ženami.  
 
6 Monument of Margravine Mathilda of Tuscany (Pomník Matyldy Toskánské): jedna ze tří žen 
pochovaných ve Svatém Petrovi. Pomník od G. L. Berniniho 
 
7 Ostatky Jana Pavla II. sem byly přeneseny po jeho svateřočení 
 
10 Statue of st. Peter (Socha sv. Petra): s ohlazenou nohou, pochází ze 13. stol. a ve svátky oblečená 
do papežské tiáry vždy 29.6. na sv. Petra a Pavla 
 
Berniniho Baldachýn: 26 m na výšku, odlitý 1633 z 927t kovu z Pantheonu – účelem ukázat 
pokračování a transformaci kultury. Motivy včel, znak rodu Barberini (papež Urban VIII., který zadal 
zakázku) 
 
16 Cathedra Petri: z roku 1666 měla zastřešit stolec sv. Petra obklopený 4 svatými otci (2 ze Západu a 
2 z Východu), holubice sv. Ducha má rozpětí 2 m (vyrobena z českého křišťálu!). Hroby 15 Urbana 
VIII. (Bernini) a 17 Pavla III. (della Porta) 
 
20 Tomb of Alexander VII. (Hrobka Alexandrovi VII.) od Berniniho – asi nejpůsobivější papežský 
monument všech dob, kostra okřídlená a nad ní modlící se papež. Smrtka má v ruce přesípací hodiny, 
vedle náhrobku Pravda a Dobročinnost, vzadu Víra a Naděje.  
 
28 Inocenc VIII.: sponzoroval Kolumbovu výpravu 
 
- Na zemi červená porfyrová deska, kde byl korunován Karel Veliký 
- Seznam pohřbených papežů v klenotnici (je tam pak vstupné) 
- Na zemi rysky velikosti bazilik vč. sv. Víta 
 
 


