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San Marco

 1. Piazza (Náměstí svatého Marka)
 2. San Marco (Chrám svatého Marka)
 3. Ala Napoleonica
 4. Museo Correr
 5. Procuratie Vecchie (Staré prokurácie)
 6. Torre dell’Orologio (Hodinová věž)
 7. Hotel Oriental
 8. Procuratie Nuove (Nové prokurácie)
 9. Caffè Florian
10. Caffè Quadri
11. Campanille (Kampanila)
12. Loggetta
13. Piazzetta
14. Libreria Sansoviniana
15. Zecca
16. Sloupy svatého Marka a svatého Teodora
17. Palazzo Ducale (Dóžecí palác)
18. Calle Larga dell’Ascensione
19. Harryho bar (Calle Vallaresso)
20. Herna Ridotto (Calle del Ridotto)
21. San Moisè Profeta (Campo San Moisè)
22. Teatro San Moisè 

(Calle del Teatro San Moisè /
Calle Pedrocchi)

23. Via 22. Marzo

24. Scuola della buona morte 
(Campo San Fantin)

25. Teatro La Fenice
26. Santa Maria dell’Annunciazione 

(Santa Maria Zobenigo, 
 Santa Maria del Giglio)
27. Campo Sant’Angelo
28. Campo San Stefano
29. Palazzo Pisani (Campo Pisani)
30. Palazzo Bellavite-Terzi 

(Campo San Maurizio)
31. Calle Malipiero
32. Salizzada San Samuele
33. Corte del Duca Sforza
34. Campiello del Teatro
35. Calle del Teatro
36. Teatro San Benedetto 

(Salizzada Chiesa e Teatro)
37. San Luca
38. Palazzo Pesaro degli Orfei 

(Campo San Benedetto)
39. Chiesa San Bartolomeo
40. Ramo dei Fuseri
41. Casa Ceseletti (Ponte dei Barcaroli)
42. Teatro Goldoni
43. Campo San Salvador

San Marco
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Městská čtvrť San Marco je považována za 
duchovní i kulturní centrum Benátek. Ad-
ministrativně k ní patří také ostrov San 
Giorgio Maggiore. Nejvýznamnějšími bu-
dovami sestiere San Marco jsou stavební 
díla obklopující Piazzu, Piazzettu a Teatro 
La Fenice.

 1 Piazza (Náměstí svatého Marka)

Počátky tohoto nádherného náměstí, které 
je úžasnou galerií architektonických a umě-
leckých pokladů, spadají do 9. století, kdy 
před kostelem sv. Marka vzniklo malé volné 
prostranství, kde se konaly různé slavnosti, 
shromáždění i lidové zábavy. Svoji dnešní 
podobu získala Piazza zejména díky stav-
bám vybudovaným v rozmezí let 1200 až 

1600. Spolu s navazující Piazzettou se otví-
rá moři a umožňuje tak nádherný vstup do 
centra města, ale současně je i jeho nejzrani-
telnějším místem při povodních, kdy voda 
zaplavuje celou pěší zónu. Náměstí svatého 
Marka je jediným náměstím Benátek, které 
nese označení piazza, všechna ostatní ná-
městí jsou pouze campi (s výjimkou Piazzale 
Roma).

Slavnostní pocit, který se člověka zmocní 
při vstupu na prostranství Piazzy v každém 
ročním období a v každé denní i noční době, 
si podmaní bez výjimky každého. Podle Na-
poleonova známého výroku je toto náměs-
tí nejkrásnějším náměstím Evropy, jehož 
důstojným stropem může být pouze nebe; 
Alfred de Musset, putující městem po sto-
pách lorda Byrona, nazval Piazzu „salonem 
Evropy“. Piazza je už po několik století bar-

Piazza s chrámem svatého Marka. Antonio Canale zvaný Canaletto
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vitým a proměnlivým divadlem světa, od 
zlatého století patnáctého, kdy byly Benát-
ky na vrcholu a opájely se svou mocí, bo-
hatstvím a nádherou, přes století šestnácté 
s pozvolným úpadkem a ohňostroj roko-
kových Benátek, kdy sem mířily cesty celé 
Evropy za uměním a zábavou, až k zániku 
Serenissimy na konci 18. století. Všechno 
významné se odehrávalo zde. Sem přijíždě-
ly významné návštěvy a cizí vyslanci, sem 
proudily tisíce návštěvníků, aby se zúčast-
nily oslňujících slavností a karnevalového 
hýření, odtud prchali zděšení senátoři v ru-
dých tógách z posledního zasedání Senátu, 
které ukončilo suverenitu někdejší „králov-
ny moří“. Zde také vypukla revoluce roku 
1848, marně usilující o navrácení svobody.

Náměstí sv. Marka bylo vždy politickým 
centrem benátské republiky a reprezentova-
lo její moc. Symbolika je tu úplná: „státní“ 
chrám sv. Marka, Dóžecí palác, knihovna 
a mincovna – víra, státní moc, duch a peníze.

Na náměstí nestojí žádný pomník, což 
bývá interpretováno jako výraz demokratič-
nosti benátských poměrů. Ani mocný kon-
dotiér Bartolomeo Colleoni, který věnoval 
městu značnou sumu, nepronikl na toto 
výsostné území a stal se obětí benátské dip-
lomacie.

Na náměstí sv. Marka má většina turis-
tů – zejména umělců – svůj první opravdový 
benátský zážitek a v této operní kulise se 
také obvykle rozhoduje, zda bude návštěv-
ník Benátkami uchvácen, nebo zklamán.

 2 Benátský dóm – státní chrám

Chrám svatého Marka (San Marco) je nejvý-
znamnější středověkou stavbou Benátek, ale 
také jednou z nejznámějších staveb světa. 
Až do konce benátské republiky byl ofi ciál-
ním chrámem státu a dóžecí kaplí. Násled-
kem Napoleonova dekretu z roku 1807 se 
bazilika stala sídlem benátského patriarchy 
i benátskou katedrálou, kterou do té doby 
byl kostel San Pietro v Castellu.

První, dřevěná chrámová stavba na tom-
to místě vznikla v roce 838, krátce poté co 

byly do Benátek přivezeny ostatky svatého 
Marka. Stavba byla zcela zničena při požáru 
Dóžecího paláce v roce 976. Na jejím místě 
vznikl další kostel. Ten však byl v 11. století 
stržen a nahradila jej budova současná, kte-
rá od předchozích staveb převzala centrální 
půdorys. Po několika významných přestav-
bách, zejména ve 14. až 16. století, tak vznikl 
byzantský chrám s podstatnými gotickými 
prvky, symbolizující benátské spojení Zápa-
du s Východem. Byl vybudován podle vzoru 
chrámu Dvanácti apoštolů v Konstantino-
poli.

Množství reliéfů, skulptur a sloupů bylo 
do kostela přeneseno po dobytí Konstanti-
nopole v roce 1204. Nad vchodem do baziliky 
byly umístěny bronzové sochy čtyř koní. Té-
měř celá plocha interiéru je pokryta zlatými 
či barevnými mozaikami východních i do-
mácích umělců. Četné mozaiky a plastiky 
pokrývají také fasádu chrámu. Nejvýznam-
nější památkou v interiéru je Pala d’Oro, pů-
vodně oltářní obraz, dílo byzantských a be-
nátských zlatníků.

Ve znamení okřídleného lva

O slavnostech vlaje před chrámem sv. Marka 
vedle italské vlajky prapor se znakem okříd-
leného lva – znamením evangelisty Marka – 
který je již více než tisíc let symbolem města. 
Lev je v Benátkách všudypřítomným zna-
mením. V okolí náměstí sv. Marka lvi zdo-
bí všechna stavební díla, mají však různou 
podobu i atributy. Jednou je to lev se zuři-
vým výrazem, jindy se zdviženým mečem či 
s otevřenou knihou, kde můžeme číst slova 

Lev svatého Marka je v Benátkách všudypřítomný

Ve znamení okřídleného lva
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Pax tibi Marce evangelista meus (Pokoj s tebou, 
evangelisto Marku).

Benátky vešly do dějin pod názvem Re-
publika svatého Marka (Repubblica di San 
Marco), podoba světce byla ražena na be-
nátských mincích, s bojovým pokřikem Sva-
tý Marek! Benátčané útočili na své nepřátele, 
evangelistův symbol – okřídlený lev – zdobil 
benátské paláce i hrady v benátských drža-
vách. Svatý Marek byl ochráncem města i je-
ho pánem. Jak se však svatý Marek dostal do 
města na laguně, které se pod jeho patrona-
cí stalo vládcem východního Středomoří?

Politická předehra

Když v polovině 6. století vtrhli Langobardi 
do severní Itálie, uchýlil se v roce 568 arci-
biskup zničeného římského města Aquilea 
Paulinius na ostrov Grado, kde si zřídil no-
vé sídlo. Langobardské království však arci-
biskupský stolec v Aquileji znovu obsadilo, 
a tak vznikl spor mezi byzantsko-benátským 
Gradem a Langobardy ovládanou Aquilejí 
o postavení patriarchy. Vzhledem k tomu, 
že patriarcha z Aquileje musel před Lango-
bardy uprchnout na Grado, považoval za 
přirozené, že sem byl přenesen i patriar-
chát. Spor mezi Aquilejí a Gradem se vlekl 
po staletí.

Mezitím došlo k významným změnám 
na ostrovech v laguně. V roce 811 bylo sídlo 
dóžete přeloženo na Rialto (rivus altus – hlu-
boký kanál, stará řeka), a vzniklo tak jád-
ro historických Benátek. (Jméno Venezia se 
objevuje až od 10. století.) Benátky s hlav-
ním centrem na Rialtu byly nyní budovány 
důsledně jako mocenské centrum. K tomu 
měl být vybrán i nový ochránce a patron, 
který by nahradil dosavadního byzantského 
svatého Teodora (it. Todaro), jenž neumož-
ňoval, aby se město stalo také rezidencí 
patriarchy. Uvedenou podmínku dokonale 
splňoval Petrův žák evangelista svatý Ma-
rek, stojící v hierarchii světců hned za apo-
štoly. Toho si však tradičně pro sebe náro-
kovala Aquilea, protože zde kázal před svou 
misionářskou cestou do Egypta.

Evangelista Marek

Svatý Marek byl podle tradice synem Marie, 
v jejímž jeruzalémském domě se konala Je-
žíšova poslední večeře s apoštoly. Po Ježíšo-
vě smrti se Marek stal druhem svatého Pet-
ra a zaznamenal jeho vyprávění o Ježíšových 
skutcích. Bývá označován jako „tlumočník“ 
svatého Petra a údajně napsal své evange-
lium podle Petrova diktátu. Tuto tradici do-
kládá vyobrazení, kde Marek sedí u nohou 
svatého Petra a zapisuje jeho kázání. Mar-
kovo evangelium je nejkratší, a proto bývá 
jeho autor označován i jako „krátkoprstý“. 
Marek strávil s apoštoly Petrem a Pavlem 
poslední léta jejich života v Římě. Po jejich 
smrti kázal v Alexandrii, kde založil křes-
ťanskou obec.

Spolehlivé zprávy o světcově alexandrij-
ském působení ani o jeho smrti, k níž mělo 
dojít asi v roce 74 po Kristu, neexistují. Pod-
le legendy jej biřicové zatkli o Velikonocích, 
právě když v chrámu sloužil mši, spoutali 
jej a uvrhli do vězení. Zde se v noci Markovi 
zjevil Ježíš Kristus. Následujícího dne Ma-
rek zemřel mučednickou smrtí. Biřicové jej 
na provaze vláčeli ulicemi, až vypustil duši. 
Vrazi se chystali mrtvolu zneuctít a spálit, 
ale zabránila jim v tom prudká bouře, kte-
rá je zahnala do úkrytu. Stateční křesťané 
mezitím tělo ukryli a důstojně pohřbili. Od 
té doby spočívaly ostatky světce v kostele 
sv. Marka v Alexandrii.

Transfer ostatků

Dnes už si lze jen těžko představit, co zna-
menaly ostatky významného světce pro stře-
dověkou křesťanskou obec. Světcovo tělo 
bylo pramenem svatosti, vážnosti a moci 
a místu, kde se nacházelo, dodávalo znač-
ný náboženský i politický význam; zároveň 
skýtalo ochranu proti pohromám, nemo-
cem a nebezpečím všeho druhu. Čím vý-
znamnější byl tento svatý za života, tím ví-
ce vzrostla vážnost lokality, kde našly jeho 
smrtelné pozůstatky místo posledního spo-
činutí.

San Marco
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Benátky pod záštitou svatého Marka 
mohly nejen posílit svůj nárok na získání 
stolce patriarchy, ale současně zahájit i ces-
tu skvělého mocenského vzestupu. Získá-
ním Markových ostatků by význam aqui-
lejského biskupství defi nitivně poklesl. Pro 
mladý benátský stát a jeho nové biskupství 
byly proto ostatky svatého Marka spočíva-
jící v nedaleké Alexandrii příliš velkým po-
kušením.

V roce 827 vyjeli z příkazu dóžete Gius-
tiniana Participazia dva obchodníci z Tor-
cella Buono a Rustico s deseti loďmi na 
přísně tajnou misi s cílem získat pro Be-
nátky ostatky svatého Marka. Situace v Ale-
xandrii se zdála příhodná. Podle kolujících 
pověstí se zdejší kalif chystal zbourat kostel 
sv. Marka, aby získal kameny pro stavbu pa-
láce. Ze strachu, že by ostatky světce moh-
ly být zničeny, byli dva zdejší mniši údajně 
ochotni za menší obnos tělo benátským 
kupcům přenechat. Podle jiných pramenů 
však Benátčané ostatky prostě uloupili. Obě 
verze se shodují v tom, že ostatky světce byly 
z Alexandrie odvezeny tajně a pomocí lsti, 
která počítala s odporem muslimů k vepřo-
vému masu. Benátčané totiž údajně ukryli 
cenné relikvie v koši pod kusy masa, které se 
nacházelo ve stavu počínajícího rozkladu. 
To zřejmě značně urychlilo celní odbave-
ní, neboť pravověrní muslimové se odmítli 
již poněkud zapáchajícího vepřového do-
tknout.

Aby se nezjistilo, že mrtvola zakladatele 
egyptské církve zmizela, zabalili Benátčané 
v chrámu do původního hedvábného roucha 
jiné tělo. To je snad důvodem, proč egypt-
ští křesťané dodnes tvrdí, že ostatky svatého 
Marka nebyly nikdy z Alexandrie odvezeny.

Po bouřlivé plavbě připluly lodi s cenným 
nákladem do Benátek. Značně neseriózní 
způsob získání svatých ostatků byl podle 
legendy zahlazen tím, že je v Benátkách po 
přistání přivítal sám archanděl Gabriel slo-
vy: Pokoj s tebou, evangelisto Marku! Neméně 
důstojné bylo i světské přijetí, charakteris-
tické pro Benátky. 

Ostatky nejprve navštívil dóže a pak te-
prve biskup. S ostatky svatého Marka tak 

Benátky získaly světce prvního řádu. Jeho 
hrob zaručoval dvojí přítomnost svatého – 
na nebi i na zemi – a byl zdrojem svatosti, 
vážnosti a moci.

Krátce poté co relikvie dorazily do Be-
nátek, se započalo v sousedství dóžecí rezi-
dence se stavbou reprezentativního kostela. 
Ten však v roce 976 padl za oběť požáru 
společně s Dóžecím palácem; ostatky ovšem 
zůstaly neporušené, údajně proto, že byly 
zazděny do jednoho z pilířů stavby. Sto let 
se o nich nevědělo. Teprve v roce 1094, při 
vysvěcení dnešní baziliky zbudované pod-
le vzoru apoštolského kostela v Konstan-
tinopoli, se jakoby zázrakem otevřel jeden 
z pilířů a objevila se paže svatého Marka. 
Na tomto místě dnes hoří věčný oheň a den 
25. července, kdy byly relikvie znovu naleze-
ny, se slaví jako svátek.

Ostatky byly po sedm set let uloženy 
v kryptě baziliky, od roku 1811 však spočí-
vají pod hlavním oltářem.

Nápisy a ikonografi e

Markovým atributem je lev, král pouště, 
protože jeho evangelium začíná kázáním 
Jana Křtitele na poušti („hlas volajícího 
na poušti“). Symbol lva svatého Marka lze 
spatřit v Benátkách prakticky všude, mj. 
na mozaikách v bazilice sv. Marka, na Ti-
zianově obrazu sv. Marka v Santa Maria 
della Salute, na Tintorettově cyklu ve Scuo-
la San Marco, ovšem i na řadě míst mimo 
Benátky, například na diptychu Albrechta 
Dürera Čtyři evangelisté v Mnichově. Sym-
bol okřídleného lva je patrně nejčastějším 
znázorněním lva v křesťanském umění, ale 
jako erbovní znamení benátského státu se 
také objevuje na četných pozůstatcích be-
nátského opevnění v celém východním Stře-
domoří.

Svá křídla získal lev svatého Marka snad 
z toho důvodu, že prvotní křesťanská cír-
kev někdy zobrazovala evangelisty jako čty-
ři okřídlené bytosti (Matouš – člověk, Ma-
rek – lev, Lukáš – býk, Jan – orel), od počát-
ku renesance však už tomu tak nebylo.

Ve znamení okřídleného lva
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Z nápisů provázejících Markovo zpodo-
bení se nejčastěji objevuje Initium evangelii 
Jesu Christi Filii Dei (Počátek evangelia Ježíše 
Krista, syna Božího) a již zmíněný Pax tibi 
Marce evangelista meus (Pokoj s tebou, evange-
listo Marku). Odborníci považují lva svaté-
ho Marka, zobrazovaného s hlavou v aureole 
a držícího v předních tlapách otevřenou kni-
hu s textem Pax tibi Marce evangelista meus, za 
heraldické monstrum.

Se svátkem svatého Marka byl spojen hez-
ký zvyk, kdy každý ženatý Benátčan přinesl 
své ženě rudou růži na znamení věrnosti.

Koně z chrámu svatého Marka (quadriga)

Původ bronzových koní z fasády chrámu 
sv. Marka je nejasný; podle jedněch jsou 
řeckého původu, jiné prameny uvádějí, že 
vznikli v Římě v době císaře Nerona a zdo-
bili císařskou lóži v Koloseu či Trajánův 
oblouk. Císař Konstantin je nechal odvézt 
do Konstantinopole, hlavního města výcho-
dořímské říše, kde stáli na věži Hippodro-

mu. Když bylo toto město při čtvrté křížové 
výpravě v roce 1204 dobyto, vzali je s sebou 
Benátčané domů. Při transportu se jedno-
mu z koní ulomilo kopyto a kapitán lodi 
jménem Morosini si je nechal jako památ-
ku. Později kopyto umístil nad dveře svého 
domu na Campo San Agostin.

Koně byli v Benátkách opraveni, vystave-
ni nejprve před Arsenalem, a poté již „pový-
šeni“ na dnešní čestné místo nad vchodem 
do svatého Marka. Brzy se stali symbolem 
města, takže již ve válkách s Janovem se ne-
přátelé Benátčanům vysmívali, že přijdou 
„zkrotit koně svatého Marka“. Janované si-
ce svoji výhrůžku nesplnili, ale uskutečnil ji 
Napoleon, který po okupaci Benátek pověřil 
francouzské inženýry v roce 1798, aby koně 
sňali z chrámu sv. Marka a převezli do Paří-
že. Tam pak čtyřspřeží po třicet let zdobilo 
náměstí Carrousel.

Po Napoleonově porážce u Waterloo vrá-
tili koně do Benátek Rakušané, kteří je s ob-
rovskou pompou umístili opět na fasádu 
svatého Marka. Slavnostní ceremoniál byl 
však ze strany Benátčanů zcela ignorován.

Symbol někdejší benátské nadvlády nacházíme i na zdi této krétské pevnosti

San Marco
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Na počátku první světové války byli koně 
kvůli bezpečnosti znovu sejmuti a lodí od-
vezeni do Říma, kde byli umístěni v zahradě 
Palazzo Venezia, bývalého benátského vysla-
nectví. Spolu s nimi zde strávil válku i Col-
leoniho pomník z Benátek a Donatellův 
Gattamelata z Padovy. Rovněž během dru-
hé světové války byli koně uloženi ve skla-
dišti. (Dnes jsou nad vchodem do chrámu 
sv. Marka umístěny jen kopie, originály se 
nacházejí v depozitáři.)

Benátský mír

V roce 1177 došlo v Benátkách k významné 
události, setkání císaře Fridricha Barbaros-
sy s papežem Alexandrem III. a uzavření 
dohody, kterou historikové označují jako 
Benátský mír. Fridrich Barbarossa (1122 
až 1190), pocházející z německého rodu 
Štaufů, byl císařem od roku 1152, kdy jej 
papež Hadrián IV. korunoval ve svatopetr-
ském chrámu v Římě. Po Hadriánově smrti 
se konkláve mající zvolit jeho nástupce roz-

dělilo na dva tábory. Část kardinálů pod-
porovala volbu Rolanda Bandinelliho, jenž 
byl také zvolen jako papež Alexandr III. Cí-
sařská strana se však zasazovala o jiného 
kandidáta, který byl později rovněž zvolen 
jako papež Viktor IV. Toto „dvojpapežství“ 
znamenalo schizma a vedlo k mnohaletým 
bojům císaře se spolkem měst v severní Itá-
lii. Papež Alexandr III. stál na straně Barba-
rossových nepřátel.

V roce 1176 byl Fridrich Barbarossa na 
hlavu poražen u Legnana v severní Itálii od-
díly lombardského spolku a nezbývalo mu 
než uzavřít s papežem mír. Mírové podmín-
ky byly dojednány v Chiogge následujícího 
roku a sjednaný pakt měl být krátce poté 
slavnostně stvrzen v Benátkách. Od chvíle, 
kdy bylo jako místo pro setkání císaře a pa-
peže zvoleno toto město, se již přípravy ode-
hrávaly zcela v režii Benátčanů, především 
dóžete Sebastiana Zianiho (1172–1178).

Velkolepá středověká událost, k níž do-
šlo 24. června 1177, přilákala do Benátek na 
10 000 návštěvníků. Slavnostně ozdobená 
loď s císařem na palubě přistála dopoledne 
u Dóžecího paláce, vítána zvony všech be-
nátských kostelů.

Setkání před chrámem sv. Marka, plné 
středověkých gest a rituálů, mělo být podle 
svědectví současníků výrazem Barbarossovy 
porážky a jeho podřízení moci papežské. Cí-
sař údajně přidržel papeži třmen při sestu-
pování i nastupování na koně, aby tak pro-
kázal svou pokoru. Jiné zdroje však uvádějí, 
že papež na koni nepřijel a očekával císaře 
pod baldachýnem již přímo před chrámem 
sv. Marka. Na místě, kde se dnes nachází ve 
vestibulu chrámu deska z rudého mramo-
ru s bílou růžicí zvaná Kámen smíření, měl 
údajně císař pokleknout na kolena a políbit 
papežovu botu. Podle svědků při tom zvo-
lal: Non tibi, sed Petro! (Ne tobě, ale Petrovi!), 
aby dal najevo, že se podřizuje jen křesťan-
ské důstojnosti papeže, ale ne světské moci 
Alexandra III. Podle Kolínské kroniky však 
papež pohotově reagoval: Et mihi, et Petro! 
(Mně i Petrovi!). I přes určité projevy pokory 
ovšem Barbarossa z tohoto setkání nakonec 
vyšel jako vítěz.

Koně na ochozu chrámu svatého Marka

Benátský mír


