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VODNÍ PALÁCE
Benátský Grand kanál byl kdysi městským 
 Beverly Hills – bohatí měšťané si zde stavěli 
honosné vodní paláce. Jedním z největších byl 
Ca’ Rezzonico z 18. století, který navštívil písnič-
kář Cole Porter, malíř John Singer Sargent nebo 
básník Robert Browning, který zde i zemřel.  
Dnes je budova muzeem Benátek 18. století  
(carezzonico.visitmuve.it).

MOST, KTERÝ STÁL  
LIDSKOU DUŠI
Most Rialto vybudován z istrijské-
ho kamene nahradil spoustu 
předchozích dřevěných mostů, 
které se pokaždé časem začaly 
rozpadat. Jeho dokončení však 
provázely komplikace. Dle jisté 
legendy se do jeho budování 
zapojil i sám Ďábel, který každý 
den o půlnoci zbořil to, co v daný 
den dělníci postavili. Výměnou 
za duši prvního člověka, který 
po dokončeném mostě přejde, 
pak slíbil, že toho nechá.

KOMU PATŘÍ VZDECHY?
Most ze 17. století, který spojuje 
Dóžecí palác s Novým vězením, 
údajně pojmenoval „Most 
vzdechů“ Lord Byron. Ten si totiž 
poněkud poeticky představoval 
odsouzené vězně, jak přechází 
přes most a vzdychaje se napo-
sled dívají na okolní svět. Dle 
 alternativního příběhu však vzde-
chy údajně patřily spíše milencům, 
kteří pod mostem proplouvali 
na gondolách. Ať už to bylo tak 
nebo tak, most má jenom malá 
okénka, přes než by toho vězni 
moc nespatřili a přes které by 
neproniklo ani moc zvuků 
z gondol pod mostem.

KRVAVÁ I ROMANTICKÁ 
SOUČASNĚ
Zvonice svatého Marka je absolut-
ní ikonou města a její repliky dnes 
stojí na Floridě v parku Walta 
Disneyho i v největším obchodním 
centru v Číně. I když vypadá ro-
manticky, ve skutečnosti byla svěd-
kem nejedné krvavé události. 
V 16. století z jejího vrcholu vyseli 
v klecích kriminálníci a v roce 1902 
se věž úplně zhroutila a vzala si 
s sebou duši jedné živé bytosti 
– správcovy kočky. Rekonstrukce  
pak trvala devět let. 

VE ZDRAVÍ I V NEMOCI
Jelikož Benátky byly kdysi námořní velmocí, 
často se zde vyskytovaly epidemie moru, 
které ze zámoří přinášeli námořníci a další 
cestovatelé. Po zažehnání nemoci se pak 
často stávalo, že dalo město z vděku postavit 
nový kostel. V Benátkách dnes proto stojí pět 
„morových kostelů“ včetně chrámu Santa 
Maria della Salute ze 17. století, který najde-
te na konci Grand kanálu a u něhož končí 
plavba karnevalové regaty. 
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ARCHITEKTONICKÉ IKONY

Benátský Grand kanál
Uprostřed karnevalových oslav
Benátky jsou známé hlavně jako město elegance a sofistikovanosti, ale 
když přijde čas karnevalu, do popředí se dostává spíše jejich alter-ego. 
Historie divokých benátských slavností sahá daleko do středověku, 
kdy byly součástí oslav i bizarní aktivity jako vystřelování psů z kano-
nů, házení vajec, závody na kolečkách a (jednou v 18. století) nosorožci. 
Napoleon tyto oslavy zatrhnul hned, jak do města v roce 1797 vtrhnul, 
ale v 70. letech 20. století byly oslavy obnoveny (i když ve střídmější 
formě). Karneval se koná obvykle v únoru, a kromě masek se během 
něho můžete podívat třeba na „Orlí let“, akrobatické vystoupení 
na vrcholu Zvonice sv. Marka. V 16. století se o něco podobného lidé 
pokoušeli také, ovšem bez jistících lan (a s nepříjemnějšími následky).  
Těsně před začátkem postního období se oživuje i další  
středověká tradice – plovoucí procesí za světla svíček  
po půlnočním Grand kanálu.

PUSŤTE SE DO TOHO 
•Benátský karneval se bude v roce 2023 konat  
od 4. do 21. února. Celý program najdete  
na stránce carnevale.venezia.it.
•V průvodci Lonely Planet  
Benátky do kapsy (8 €/199 Kč)  
najdete spoustu tipů  
na další atrakce ve městě.


