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ÚVOD 

 

 

 

Vítejte v Benátkách! 

Vítejte v jedinečném městě, do kterého každý rok přijede 

více než 15 milionů turistů. Vítejte ve městě, které vzniklo z vody a 

kamene a  rozkládá se na více než 118 ostrovech, které jsou 

propojeny téměř 400 mosty, které vedou přes asi 170 kanálů. 
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Vítejte ve městě, které po celém světě proslavil slavný 

Karneval, Filmový Festival a Bienále současného umění. Vítejte ve 

městě, ve kterém téměř každá světově význačná osobnost vlastní, 

když už ne palác na Gran Canale, tak alespoň byt v některém z 

paláců. 

 

Tento průvodce Benátek je 1. částí a je zaměřena na 

náměstí sv. Marka a všechny budovy, stavby a události týkající se 

této hlavní části Benátek. Součástí každé kapitoly jsou  internetové 

odkazy a informace o vstupném a časech otevření. Vše je 

aktualizováno pro rok 2016, avšak i přesto se jízdní řády mohou 

měnit. V následující části průvodce budou představeny další 

oblasti tohoto podivuhodného města a nejznámější ostrovy. 

 

Slavnosti a události v roce 2016 v Benátkách: 

Oficiální turistická stránka pro návštěvníky Benátek 

Benátský karneval 23.1. - 9.2.2016 

Slavnost Vykupitele 16.-17.7.2016 s velkým nočním ohňostrojem 

Historická regata 4.9.2016 

Bienále architektury 28.5.-27.11.2016 

Filmový festival Venezia 73. ročník: 31.8.-10.9.2016   

http://www.veneziaunica.it/
http://www.carnevale.venezia.it/
http://www.veneziaunica.it/en/content/festa-del-redentore-redentore-feast-2014
http://www.veneziaunica.it/en/content/historic-regatta
file:///D:/hhttp/::www.labiennale.org:it:architettura:index.html
http://www.labiennale.org/en/cinema/
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PŘÍJEZD A POHYB PO BENÁTKÁCH 

 

Do Benátek můžeme přijet autem, ale je nutné jej 

zaparkovat buď ještě na pevnině anebo na severní straně ostrova, 

na piazzale Roma. Další možný příjezd přímo na ostrov je vlakem 

na nádraží Santa Lucia. Dále se po Benátkách pohybujeme 

především pěšky nebo lodí – hromadnou dopravou. Taxi je 

poměrně drahé, jedna jízda přijde asi na 50 Euro. Jiný možný 

příjezd je přes Lido di Jesolo a dále na Punta Sabbioni, kde se 

zaparkuje auto a dále se do Benátek dostanete lodí ACTV.  

 

Video: 

Příjezd do Benátek - záběry na lagunu a nábřeží, cca 5 min. 

 

Při procházce po Benátkách vás zcela jistě zasáhne 

nepřítomnost hluku aut a mimo rušné turistické tepny klid, 

halas dětí nebo povídání místních.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=v883xD_1qRo
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Pro prozkoumání celých Benátek je nejlepší Benátská 

hromadná doprava - lodě (vaporetta - parníčky) Lodě jsou 

označené čísly a zkratkou dopravního podniku: „ACTV“. 

Například Velký kanál (Gran Canale) je možné dokonale 

vidět a ocenit jen z lodě, protože velké paláce mají svá krásná 

průčelí situována na velký kanál. Z toho důvodu je nejlepší strávit 

určitý čas na vaporettu jezdícím po kanálu (č. 1 nebo 2). Lodě 

bývají dosti plné, a proto doporučuji nejprve nastoupit i na plnou 

loď, dojet s ní na konečnou a pak si sednout na některé uvolněné 

místo na přídi nebo na zádi a celou trasu absolvovat minimálně 

ještě jednou.  
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Trasy lodí (pdf) 

Jízdní řády lodí (poslední aktualizace 2. 11. 2015)  

 

Jízdné na vaporetta (aktualizace od 2. 11. 2015): 

1 hodina: 7 € 

24 hodin: 20 € 

48 hodin: 30 € 

72 hodin: 40 € 

7 dní: 60 € 

Všechny jízdenky se musí na první cestě označit před 

vstupem na loď. 

 

Slevy jsou jen pro mládež od 6 do 29 roků. Jedná se o tzv. 

Carta Rolling Venice, která platí 72 hodin od okamžiku 

konvalidace a stojí 22 + 6 € (22 je jízdné a 6 je za průkazku). 

  

http://www.actv.it/sites/default/files/ultimamappa.pdf
http://www.actv.it/sites/default/files/ultimorario.pdf
http://www.veneziaunica.it/en/rollingvenice
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Gondola 

Dalším známým dopravním prostředkem je Gondola, která 

je určena spíše pro vyhlídkovou romantickou jízdu ve dvou 

nebo s rodinou a nikoli pro normální dopravu. Cena na 30 minut 

je 80 € přes den a platí se za celou gondolu (až 6 lidí), nikoli za 

osobu! Večer cena stoupá na 100 Euro a více dle toho, zda chcete, 

aby gondoliér zpíval nebo nikoliv. Vždy se vyptejte se na dobu a 

trasu, kterou by vám měl gondoliér ukázat na mapě.  
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Druhy Benátských ulic 

Pro dobrý pohyb v tomto zvláštním městě v úzkých 

uličkách a náměstíčkách (jméno "náměstí" je zde vyhrazeno jen 

pro náměstí sv. Marka), je dobré znát jejich zvláštní terminologii: 

 

Calle - dlouhá a úzká ulice. 

Rugha - ulice s domy a obchody. 

Fondamenta - chodník podél kanálu. 

Ramo - ulička vycházející z hlavní ulice a často slepá (!) nebo 

končící u kanálu. 

Rio terra - cesta po zasypaném kanálu. 

Campo - plac, náměstí. 

Campiello - plácek. 

Piscina - zasypaný slepý kanál.   
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KRÁTKÁ HISTORIE BENÁTEK 

 

 

Mapa Benátského území v r. 1529 

 

 

5. století – Venetové se utíkají do laguny před vpádem Gótů, Attila 

plení Veneto 

639 – Katedrála na ostrově Torcello 

697 – 1. dóže dle legendy – Paoluccio Anafesta 
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814 – Ražba mincí a první paláce na kanálu 

828 – Přivezení ostatků sv. Marka z Alexandrie 

1000 - Dóže Pietro Orseolo vyhání z jadranu piráty a na památku se 

koná první obřad Sňatku Benátek s mořem 

1094 - Dokončení současné baziliky sv. Marka (3. v pořadí) 

1208 - Dobytí Konstantinopole – dovezena Quadriga a další umělecké 

kusy; bitvu vedl dóže Enrico Dandolo v té době již slepý a stár přes 90 

let; úlohu Konstantinopole přebírají Benátky 

1309 – Začíná stavba dóžecího paláce do dnešní podoby 

1310 – Vznik ústavy a Rady deseti 

1348 – Mor, umírá polovina obyvatelstva 

15. století – Největší rozmach Benátek 

1516 – Vznik Ghetta 

1517 - Bitva u Lepanta – loďstvo vedené Benátkami získává 

rozhodující vítězství nad Turky 

1591 – Postaven ponte Rialto 

1609 – Galileo předvádí dóžeti na campanille dalekohled 

1630 – Mor, umírá přes sto tisíc lidí; po skončení se staví kostel Salute 

17. století – Začíná úpadek, rozmáhají se hazardní hry a korupce 

1752 – Dokončení hrází na laguně 
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1797 – Napoleon dobyl Benátky a končí tisíc let benátské republiky 

1814 – Rakušané vyhání Francouze z Benátek 

1848 – Český maršál Radecký nechává bombardovat Benátky 

1866 – Osvobození Benátek a ty se stávají součástí Itálie 

1895 - 1. Bienále současného umění 

1932 – 1. mezinárodní filmový festival v Benátkách 

2006 – Začíná výstavba nových protipovodňových bariér na laguně – 

projekt Mojžíš 

2014 – Velký korupční skandál s projektem Mojžíš 
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NÁMĚSTÍ SV. MARKA 

„Je to nejkrásnější salón Evropy“ (Napoleon Bonaparte). 
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Celé náměstí sv. Marka se dělí na dvě části: 

Hlavní část je samotná Piazza (náměstí) di San Marco – tedy 

hlavní náměstí, kterému vévodí bazilika sv. Marka a je lemováno 

dvěma řadami budov, zvanými Procuratie Vecchie a Procuratie 

Nuove. Samotné náměstí uzavírá tzv. Ala Napoleonica nebo též 

Královský plác (dnes Museo Correr). Náměstí sv. Marka je jediným 

místem, které používá v Benátkách název náměstí. Ostatní se jmenují 

Campo (plácek), nebo Piazzeta (náměstíčko). 

 

 

Obrázek: Mapka nám. sv. Marka a okolních budov 
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Druhá část náměstí je tzv. Piazzeta di san Marco, které ústí 

k nábřeží a na molo sv. Marka, kde se nacházejí dva velké sloupy – 

jeden se sochou sv. Teodora a druhý s okřídleným lvem, symbolem 

sv. Marka. Piazzeta je lemovaná na jedné straně Dóžecím palácem a 

na druhé straně starou knihovnou – Biblioteca Sansoviniana nebo také 

Biblioteca Nazionale Marciana (dle architektů, kteří je postavili). Na 

konci Biblioteky se nachází Campanilla – zvonice sv. Marka, ze které 

je nádherný výhled na město. 

 

Celé náměstí je nejníže položenou částí Benátek a proto je při 

vysokém přílivu (acqua alta) zaplaveno jako první – voda vytéká 

z kanálků. V takových situacích se po náměstí chodí na vyvýšených 

deskách, nebo v holínkách, které vlastní každý Benátčan v několika 

párech a designech. 
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