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BENÁTKY 
 

❖ kouzelné město na vodě, které se skládá z více než 100 ostrůvků, 

propojených přibližně 400 mosty; 

❖ jedná se o jednu z nejnavštěvovanějších oblastí Itálie; 

❖ patří mezi nejkrásnější města na světě, od r. 1987 jsou na seznamu 

UNESCO; 

❖ hl. město severoitalské oblasti Benátsko, mají kolem 250 tisíc 

obyvatel -> stále jich ubývá kvůli vysokým cenám; 

❖ město se potápí každý rok o 1–2 mm; 

❖ nejužší ulicí je Calle Varisco, s šířkou 53 cm = jedna z nejužších ulic 

na světě; 

❖ narodili se zde: Antonio Vivaldi, Carlo Goldoni, Giacomo Casanova 

nebo Terence Hill; 

❖ Velký kanál (Canal Grande) – asi 4 km dlouhá hl. dopravní tepna 

Benátek, táhne se od hl. nádraží 

➔ ani na jedné straně kanálu neexistuje žádná souvislá promenáda, 

domy většinou vyrůstají přímo z vody a na chodník již nezbývá 

prostor; 

➔ přes kanál vedou pouze 4 mosty – první dva jsou u hl. nádraží 

(Ponte della Costituzione a Ponte degli Scalzi), dále Ponte di Rialto a 

dřevěný Ponte dell Accademia u slavné galerie Accademia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lucie Dusová, 2022 

Cesta z letiště Treviso: 

❖ Treviso je malé letiště nízkonákladových linek 3 km od městečka 

Treviso a 40 km od Benátek; 
❖ autobus ATVO na Piazzale Roma za 12 € (22 € zpáteční), lze zakoupit online nebo 

po příletu na místě o euro dražší; 
- když nestihneme spoj, můžeme jet dalším; 
- jízdenky se tisknou; 
- 1x za půl hodiny, cesta trvá hodinu; 
- jízdní řády zde; 

❖ autobus MHD do Trevisa + vlak = nejlevnější varianta, cca 90 min; 

- autobus linky č. 6: lístky za 1,5 € lze zakoupit v kiosku v pravé 

části příletového terminálu, autobus. zastávka je u hl. silnice, 

autobus jede 20 min na železniční stanici v Trevisu (Stazione FS), 

jezdí 1x za půl hodiny, cesta trvá 13 min; 

- od 2019 lze využít i linku A přímého autobusu z letiště na nádraží 

v Trevisu, lístek stojí 3 €, cesta trvá okolo 8 min; 

- vlak do Benátek S. Lucia: jízdenka 

za 3,70 €, jede cca 30–40 min 

každých 15 min 

- spojení lze vyhledat zde;  

 

Doprava: 

❖ v Benátkách nejsou žádné silnice, veškerá doprava se odehrává jen 

na vodních kanálech; 

❖ cena jízdného:  

- 24 hod 20 €, 48 hod 30 €, 72 hod 40 €; 

- jednorázové jízdné autobusů ACTV a tramvají na 75 min stojí 1,50 

€ (3 € při nákupu u řidiče), lze libovolně přestupovat; 

- jednorázové jízdné vodními autobusy na 75 min stojí 7,50 €; 

- jízdenky se kupují buď na lodi nebo v kanceláři dopravního podniku 

ACTV na autobus. nádraží, dále v automatech a trafikách; 

jízdní řády linek zde; 

❖ vaporetto = vodní autobus, MHD 

- zastávky jsou na každém rohu, lodě jezdí každých 5 min; 

- při každém nástupu na loď je jízdenku nutné označit; 

- č. 1 je páteřní linka (od Piazzale Roma až po Lido) a od nádraží po 

most Rialto jede také č. 2; 

o tím, jak linka č. 1 staví na všech zastávkách, tak cesta do 

centra zabere cca hodinu 😊; 

https://www.atvo.it/en-treviso-airport.html
https://www.trenitalia.com/
https://actv.avmspa.it/en/content/orari-servizio-di-navigazione-0
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❖ gondolové přívozy (traghetto) – na několika místech kanálu, se 

dvěma gondoliéry, cestující většinou stojí, platí se poplatek 2–5 €, 

mapa zde; 

❖ gondoly – romantický dopravní prostředek, cena za 30 min se 

pohybuje okolo 80 €, po 19. hodině dokonce kolem 100 €, cena se 

platí za gondolu (nikoli za osobu), vejde se do ní 6 lidí -> předem si lze 

koupit sdílenou jízdu za 25 €/os.; 

➔ dříve byly hlavní formou dopravy až do pol. 20. stol., dnes je ve 

městě okolo 400 gondol a slouží výhradně pro turistické účely; 

 

Kde si dát něco dobrého? 

➔ snídaně nebývají vydatné, místní jsou zvyklí snídat kávu a drobné 

pečivo; 

➔ prodejny COOP; 

➔ cukrárno-pekárna Farini – mají levnou kávu a tiramisu (není ve 

sklenici) 😊; 

➔ na Náměstí sv. Marka je možné navštívit nejokázalejší kavárnu 

v Benátkách Caffé Florian s krásným interiérem – jedná se o 

nejstarší kavárnu v Itálii, káva zde stojí až desetinásobek běžné 

ceny; 

➔ Baci & Pasta – doporučované levné místo na dobré jídlo, otevřeno 

od 12 do 20 hod, na adrese Campo Santa Marina, 5902/a; 

➔ Pasticceria Tonolo – pekárna se zákusky (i s tiramisu prý 😊), 

otevřena od 7:30 do 20 hod, v neděli jen do 13 hod, adresa: Calle 

San Pantalon, 3764; 

➔ nejlepší tiramisu: 

▪ I Tre Mercanti – výborné tiramisu v kelímku (mají i další 

druhy: mangové, malinové, citrónové!), vysoké hodnocení na 

TripAdvisor, otevřeno od 12 do 19 hod, na této adrese: Calle al 

Ponte de la Guerra, 5364; 

 

 

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1hB-6Y2hHON4_kGu1NhMTDtjsVPiBxB4S&ll=45.436100286526475%2C12.335564180921534&z=16
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Hlavní památky: 

 

Most Rialto (Ponte di Rialto)  

❖ nejstarší ze 4 historických mostů 

překlenujících Canal Grande, jeden 

z nejslavnějších mostů světa; 

❖ pochází z poloviny 16. století; 

❖ je obklopen obchůdky se suvenýry; 

❖ v jeho nejvyšším bodě je krásný výhled na Canal Grande (x fronta na 

fotku!); 

❖ nejlepší výhled na samotný most je ze střešní terasy nákupního domu 

Fondaco dei Tedeschi – čas se musí rezervovat v mobilní aplikaci; 

❖ zajít lze na trh Rialto -> místo plné barevného ovoce, zeleniny a 

koření, je otevřený od 7:30 do 13 hod od pondělí do soboty; 

 

Náměstí Sv. Marka (Piazza San Marco) 

❖ nejnavštěvovanější místo Benátek; 

❖ jedná se o nejníže položené pevné místo města => mezi říjnem a 

dubnem se pravidelně jeho část zaplavuje (2–3x za rok na 1–2 dny); 

❖ od hl. nádraží je pěšky vzdálené asi 40 min; 

❖ zastávka: San Marco – staví zde většina lodních linek; 

❖ krmení holubů je zde protizákonné;  

❖ nachází se zde: 

✓ Bazilika sv. Marka (Basilica di San Marco) – patří 

k nejvýznamnějším památkám v celé Itálii, ukázka byzantské 

architektury, má honosnou fasádu a také krásně zdobený interiér 

(=>„chrám zlata“); 

- vstupné: 3 € (se zlatým oltářem Pala d'Oro 8 € + muzeum 7 €), 

obvykle bývají fronty, lze rezervovat online (vyčleněna kratší 

fronta do 30 min), ale s příplatkem 3 €; 

▪ o víkendu se lístky kupují jen zde: San Basso Ticket Office 

(Piazzetta dei Leoncini) 

- otevírací doba: 9:30 až 17:15 

hod, v neděli až od 14 hod, 

v zimě se zavírá v 16 hod, 

v neděli lze navštívit jen 

muzeum; 

- chrám sloužil téměř tisíc let 

jako hrob sv. Marka (patron 
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města x nikdy zde nebyl, jeho ostatky ukradli Benátčané 

z Alexandrie); 

- více info zde; 

✓ Zvonice sv. Marka (Campanile di San Marco) – hl. dominanta 

Benátek a jedna z nejvíce ikonických staveb v celé Itálii; 

- má 98,6 m => nejvyšší stavba v Benátkách; 

- je zde vyhlídková lodžie => krásný výhled na celé město (ve 

věži je výtah); 

- r. 1902 se celá zřítila a do 10 let byla postavena znovu 

v přesné původní podobě; 

- otevírací doba: od 9:30 do 17:15 

hod;  

- vstupné: 10 €, opět lze koupit 

online s příplatkem 2 €; 

✓ Hodinová věž (Torre 

dell´Orologio) –z 15. stol.; 

✓ muzea: Museo Correr (historie 

města), Archeologické muzeum, 

Knihovna Marciana -> vstupné 

společně s Dóžecím palácem 

dohromady 28 €; 

❖ poblíž náměstí se nachází údajně 

nejkrásnější obchůdek s knihami na světě – Acqua Alta, na adrese 

Calle Longa S. Maria Fromosa, 5176/b, otevřeno má denně od 9 do 20 

hod; 

❖ kousíček od náměstí najdete také Giardini Reali – park, kde se lze 

najíst venku, na náměstí u památek je to zakázáno! 

 

Dóžecí palác (Palazzo Ducale) 

❖ stavba ze 14 stol., nachází se na nábřeží Canal Grande v blízkosti 

Baziliky sv. Marka; 

❖ unikátní stavba tzv. benátské gotiky; 

❖ sídlo vládců Benátské republiky; 

❖ otevírací doba: od 9 do 18:30 hod;  

❖ vstupné: 28 €; 

 

 

http://www.basilicasanmarco.it/?lang=en
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Most vzdechů (Ponte dei Sospiri) 

❖ krytý zastřešený můstek z roku 1574; 

❖ spojuje výslechovou místnost Dóžecího 

paláce s budovou vězení na druhé 

straně kanálu; 

❖ výhled na něj z mostu Ponte della 

Paglia;  

 

Santa Maria della Salute 

❖ bazilika na břehu Canal Grande ve čtvrti Punta della Dogana; 

❖ nejznámější barokní stavba 

v Benátkách; 

❖ byla vystavena jako dík Panně 

Marii za spásu před morovou 

epidemií; 

❖ otevírací doba: denně od 9:30 

do 12, dále od 15 do 17:30 hod, 

v neděli od 10 do 17 hod;  

❖ vstupné: 4 €; 

 

paláce:  

❖ je jich zde mnoho, byly stavěny tak, aby odpovídaly potřebám města 

bez ulic -> návštěvníci připlouvali lodí; 
❖ Ca´Rezzonico – krásný palác na břehu Canal Grande ve stylu benátského rokoka; 

❖ Zlatý dům (Ca´d´Oro) – jeden z nejstarších benátských paláců, uvnitř se nachází 

galerie; 

❖ Palazzo Contarini del Bovolo – jeden z nejmenších paláců v rámci Benátek, láká 

netradičním spirálovým schodištěm; 

 

Chiesa di San Barnaba 

❖ malý kostel, v něm se nachází Museo Leonardo da Vinci Exhibition – 

jsou zde stroje a reprodukce nejznámějších obrazů, otevřeno je od 10 

do 19 hod, vstupné je 8 €; 

 

Židovské ghetto 

❖ rozkládá se ve čtvrti Cannaregia, bylo založeno v 16. stol. (v té době 

Židé mohli vycházet jen přes den); 

❖ dnes živá oblast plná barů, obchůdků, muzeí i synagog; 
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❖ turistů je zde méně než v centru Benátek; 

❖ Židovské muzeum (Museo Ebraico) – otevřeno denně kromě soboty 

od 10 do 17:30 hod, vstupné činí 12 €, vč. návštěvy dvou synagog; 

 

Bazilika sv. Jana a Pavla (Basilica dei Santi Giovanni e Paolo) 

❖ největší kostel v Benátkách, nese přezdívku „kostel lustrů“ (-> 

výzdoba jeho interiéru); 

❖ otevírací doba: kromě pondělí až do 18 hod; 

❖ vstupné: 3,5 €; 

 

San Giorgio Maggiore 

❖ renesanční bazilika na stejnojmenném malém ostrůvku jižně od hl. 

části Benátek; 

❖ její věž je subtilnější kopií 

zvonice Baziliky sv. Marka a 

často je s ní zaměňována; 

❖ vstupné: zdarma, jen věž 

stojí 3 €;  

❖ otevírací doba: v zimě od 

8:30 do 18 hod;  

❖ doprava: z Náměstí sv. 

Marka lodní linkou č. 12 za 

3 min; 

 

Giardini della Biennale 

❖ největší park v Benátkách na východním cípu historického centra; 

❖ je součástí výstavního areálu – pořádají se zde přehlídky umění; 

❖ obsahuje nádhernou promenádu u 

mořského pobřeží vhodnou 

k odpočinku; 

❖ vstupné: zdarma 

❖ otevírací doba: od 10 do 18 hod;  

 

hřbitov San Michele 

❖ jediný benátský hřbitov na 

samostatném ostrově; 

❖ ostrov má obdélníkový tvar a je celý obehnán zdí, používá se od 15. 

století a neustále se uměle rozšiřuje; 
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❖ pohřbívání zde je velmi nákladnou záležitostí => většina běžných 

obyvatel je tak pohřbívána v klasických hřbitovech v Mestre; 

❖ vstupné: zdarma 

❖ otevírací doba: denně od 7:30 do 18 hod; 

❖ doprava: běžné linky vodních autobusů (např. 4.1, 4.2, 12 a 13), 

zastávka Cimitero; 

 

Benátské lido (Lido di Venezia) 

❖ modernější ostrov s písečnou 

pláží, je 12 km dlouhý; 

❖ je zde mnoho restaurací a plážových 

barů; 

❖ doprava: zastávka Lido Santa Maria 

Elisabetta (S.M.E.), např. z Námětí 

sv. Marca č. 1., 5.1, 5.2, 6, 8, 14;  

 

OSTROV BURANO 

❖ ostrůvek s klidnou atmosférou, pestrobarevnými domky a uzoučkými 

kanály; 

❖ je soustavou několika menších ostrůvků vzájemně propojených kanály 

a mosty; 

❖ tradici zde má výroba vyšívaných krajek = hl. zdejší suvenýr; 

❖ lze prohlédnout během půl hodiny; 

❖ místní si údajně nemohou zvolit barvu fasády, byla jim přidělena podle 

bydliště, domy se natíraly výraznými barvami, aby je námořnici v mlze 

dobře našli; 

❖ doprava: 

➢ z Benátek (zast. Fondamente Nove (F. te Nove)) a Murana lodní 

linka č. 12, 1x za půl hodiny, v provozu je i noční linka N; 

➢ cesta z Benátek trvá 45 min; 
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OSTROV MURANO 

❖ menší ostrov s malebnými uličkami a velkým kanálem; 

❖ světoznámé sídlo benátských sklářů, „ostrov skla“ => plné prodejen 

se skleněnými výrobky, ceny jsou vysoké; 

❖ výroba skla je spojena s vysokými teplotami => skláři se museli 

přestěhovat z centra Benátek, aby v případě požáru nebyla způsobena 

taková škoda + cílem bylo také ukrýt před veřejností tajemství výroby 

skla; 

❖ doprava: 

➢ MHD vaporetto za cca 15 min;  

➢ např. z Náměstí sv. Marka linka č. 

4.1 směr Burano (nazpátek 

z Murana je to 4.2; 

❖ Muzeum skla (Museo del Vetro) – 

vstupné 11 €; 

❖ maják (Faro di Murano) – dodnes 

funkční maják z roku 1934 na jižním 

pobřeží ostrova; 

 

OSTROV MAZZORBO 

❖ jeden z menších ostrovů přímo naproti Buranu; 

❖ pravý italský venkov s artyčokovými plantážemi a dvěma vesničkami; 

❖ kostel sv. Kateřiny (Chiesa di Santa Catarina) – románský kostel; 

❖ doprava: lodní linka č. 12 každých 30 min (zastavuje i na Buranu), cesta trvá 40 

min; 

 

OSTROV TORCELLO 

❖ ostrůvek v benátské laguně asi 40 min jízdy lodí od historického centra Benátek; 

❖ obývá jej okolo 30 lidí;  

❖ pobýval zde Ernest Hemingway -> jeho pobyt si lze připomenout v místní 

restauraci Locanda Cipriani; 

❖ Katedrála Santa Maria Assunta – jedna z nejvýznamnějších památek v celých 

Benátkách, ze 7. stol.=> nejstarší benátská katedrála, otevřena denně od 10 do 17 

hod, vstupné činí 6 €; 

❖ doprava: linka č. 12 ze stanice F.te Nove a ostrovů Murano, Burano a Mazzorbo 

každou půlhodinu a mezi Buranem a Torcellem 

ještě linka 9; 


