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Architektura benátské renesance: bratři Lombardiové, Mauro Codussi, 

Jacopo Sansovino 

 

Eliška Charvátová 

 

Město Benátky je v době renesance velkoměstská aglomerace se zhruba 125ti tisíci obyvateli. 

Benátky, jejichž obchod byl těsně spjat s Východem, přijímaly renesanční sloh s klasickými prvky 

pomaleji než jiná italská města. Pro Benátky 15. století je typické ulpívání na architektonických 

formách minulosti. Benátský styl si osvojil novou eleganci, nádheru a hřejivost. Další charakteristický 

rys benátské stavební kultury je návrat k formám, zakotveným v místní tradici. Benátky nebyly 

založeny Římany, a proto se římský klasicismus nestal vzorem jejich městské architektury. Až do konce 

16. století představovaly vzory dvě stavby, bazilika sv.Marka a Dóžecí palác. Celkové společenské 

uspořádání Benátek, vyloučení téměř  jakýchkoliv sociálních změn přímo působilo i na konzervativnost 

a jednolitost, jednotnost stavebních slohů. 

Renesanční sloh Benátek reprezentují v největší míře Mauro Codussi, rodina Lombardo a Jacopo 

Sansovino. 

Mauro Codussi se narodil mezi lety 1440–1445 v Lenně a zemřel před 23.dubnem 1504 

v Benátkách.1 Pravděpodobně se vyučil v Lombardii a zůstal po celý život občanem Bergama, ale 

doklady o jeho architektonické činnosti se dochovaly pouze v Benátkách. Codussi je nejvýznamnější 

architekt benátské rané renesance. Jako první používá v Benátkách renesanční kulaté oblouky a fasády 

obložené kameny, typické prvky florentinské renesance. Také pracuje s křížovými kopulemi, které 

nejsou brány jako prvek středověku, ale naopak za přenesené z Východořímské říše, tím také za 

antické, a proto vhodné pro architekturu inspirovanou antikou. Je považován za průkopníka benátské 

renesanční sakrální architektury.  

Roku 1469 se započala stavba kostela San Michele in Insola, která byla prvním Codussiho 

projektem. Jednoduché průčelí je z istrijského vápence. Při stavbě kostela San Michele in Insola použil 

Codussi velmi tenké stěny. Budova tím získala lehký a filigránský vzhled, typický pro jeho stavební 

umění. Na ostrově, kde je kostel vystavěn, má tento styl pravé oprávnění, protože jeho podloží je 

extrémně měkké a sotva by uneslo mohutnou architekturu. Podobně se jeho vynalézavost uplatnila 

v ostrovní kapli Capella Emiliina, kterou nechala  na počest svého manžela vystavět Margheritta 

Vetturi. Je to jediná  kruhová stavba v Benátkách ze 16. století. Díky nestabilnímu podloží se začala  

hroutit. Codussi zde využil obvyklý trik pro lehké a nádherné kopule: vnitřní kopule je plochá. Vnější 

stavba ukazuje daleko vyšší kopuli z tenkého oslova nad dřevěnou kostrou2. 

                                                 
1 Benátky – umění a architektura, str.548 
2 Benátky – umění a architektura, str.497 
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Roku 1492 byl pověřen návrhem kostela Santa Maria Formosa, který byl vybudován na starých 

základech původního kostela z 11.století. Má typické uspořádání tří apsid na čtvercovém půdorysu. 

Budova byla inspirovaná předchozí stavbou, která napodobovala střední část kostela sv. Marka. 

Zdobené průčelí bylo zhotoveno na náklady rodiny Cappelo3. Samotné průčelí nahrazovalo náhrobek 

rodiny. Byla to možnost, jak připomenout své předky – busty členů rodiny. Ke kostelu byla později 

v 17. století připojena i kampanila 

Majestátní renesanční stavba Pallazo Loredan - Vendramin Calergi je nejranějším příkladem 

budovy s klasickou architektonickou fasádou, dochází zde ke spojení tradičních benátských forem 

s klasickými prvky - nápadným zjevem úseku Canal Grande. V roce 1481 pověřila projektem budovy 

rodina Loredanů architekta Maura Codussiho4. Budova měla splňovat nároky bohaté a vážené rodiny 

nejen na život, ale také na reprezentaci. Codussi vnesl do gotické tradice radikální zlom, zachoval ale 

v půdorysu a na fasádě tradiční prvky – např. členění fasády pomocní centrální skupiny oken. 

V mezipatře levého křídla žil dlouhá léta skladatel Richard Wagner, který zde 13. února 1883 i zemřel. 

Nyní je budova zimním stanovištěm Městského kasina. 

Podílel se na dostavbě kostela San Salvator, kde uplatnil systém křížových kopulí a dodal jim 

renesanční tvary. 

Převzal stavbu kostela San Zaccaria po Antoniu Gambellim a dokončil průčelí a jeho horní patra. 

San Zaccaria je první benátský kostel s renesančním průčelím, charakteristické obložení kamenem5.  

Patřil k nejvlivnějším ženským klášterům ve městě. Představenou byla vždy sestra nebo velmi blízká 

příbuzná dóžete. 

Kostel San Giovanni Grisostomo s křížovou kopulí na půdorysu řeckého kříže6 je jeho posledním 

dílem, postavený v letech 1479 – 15047 

Jacopo Sansovino, vlastním jménem Jacopo Tatti, se narodil roku 1486 ve Florencii8. Později  

přejímá jméno svého florentinského učitele sochaře Andrey Contucciho, který pocházel z Monte 

Sansovina9. S ním odchází roku  1505 do Říma. Mladý Jacopo zde obdivuje především umění Rafaella 

a Bramanteho. Od 1511 do 1518 pracuje opět ve Florencii a poté až do roku 1527, kdy vojska Karla V. 

vyplenila město, pracuje Sansovino jako uznávaný sochař v Římě. Z Říma poté prchá do Benátek, které 

se stávají jeho domovem. 

S jeho příchodem získávají Benátky napojení na aktuální římské proudy v architektuře 

a sochařství, on ale rozvíjí své zkušenosti do specifického benátského tvaru – charakterizován lokálními 

tradicemi a jeho střetem s místními umělci – především Tizianem. 

                                                 
3 Benátky – umění a architektura, str.447 
4 Benátky – historie a místa, str. 72 
5 Benátky – umění a historie, str.566 
6 Benátky – historie a místa, str.408 
7 Benátky a Veneto, str.143 
8 Benátky – umění a architektura, str.559 
9 Životopisy umělců, str.36 
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Zbudoval několik tradičních benátských paláců – Palazzo Dolfin, Palazzo Corner Ca´Grande. 

Postavil Mincovnu – Zeccu na Piazettě, Biblioteca Sansovinianu, lodžetu, kampanilu. To vše na 

náměstí sv. Marka. 

Sochy Neptuna a Marta – na Obřím  schodišti v Dóžecím paláci vystavěné po požáru soukromých 

komnat dóžete v roce 1483. Jako mytologický odkaz jednoznačně představují vládu nad zemí i nad 

mořem. 

Náhrobky v kostelech. Náhrobek dóžete Francesca Verniera. Také navrhnul a sám vytvořil část 

sochařské výzdoby na tomto náhrobku. 

V bazilice San Marco vytvořil zpěvácké tribuny a šestihranná křtitelnice v baptisteriu vznikla 

také podle jeho návrhu roku 154510. Bronzové dveře v sakristii znázorňují ukládání do hrobu 

a zmrtvýchvstání. Na lišty rámující dveře umístil portrétní hlavy. Na jedné se sám spodobnil jako muž 

s dlouhými vousy. Další plastiky zachycují Pietra Aretina, Tiziana, Paola Veronese či Andreu 

Palladia11. 

Se svým návrhem se zúčastnil i soutěže o stavbu mostu Rialto přes benátský Canal Grande. Jeho 

návrh tehdy ale nevyhrál12. 

Zemřel roku 1570 v Benátkách jako uznávaný, slavný sochař a architekt. 

Pietro Lombardo se narodil kolem roku 1435 v Caroně a zemřel roku 1515 v Benátkách13. Je 

praotcem rodiny sochařů a architektů, kteří zásadním způsobem ovlivnili benátské umění na přelomu 

15.a 16.století. je představitelem  zdobeného lombardského stylu, který rozšířil s pomocí své velké 

benátské dílny. Jeho stavby mají jemné ornamentální ozdobné tvary a díla jsou vynalézavá 

a okouzlující.  

V náhrobcích, které vytvářel pro vážené benátské rodiny se poprvé renesance uplatnila v celé své 

podstatě. Náhrobek dóžete Pietra Moceniga po roce 1476, nachází se v dominikánském kostele San 

Zanipalo. Náhrobek bez náznaků smrtelnosti, netypicky vzpřímené sochy i samotného dóžete14. 

Ca´Dario palác, navzdory svému dnes nakloněnému průčelí s barevnou mramorovou inkrustací 

patří k nejkrásnějším palácům v Benátkách. Asymetrický palác postaven roku 1487 pro Giovanniho 

Daria15. Vykládaná průčelí byla velmi nákladná a činila tak ze sebe jasný doklad o zámožnosti majitele 

budovy. 

Scuola Grande di San Marco, pro bratrstvo sv. Jana Evangelisty vytvořil Pietro Lombardo v roce 

1478 nádhernou vstupní bránu do dvora scuoly. V lunetě nad vchodem je orel jako symbol Jana 

Evangelisty. Brána je směsí módních renesančních forem pozdně gotické bujnosti, které se hodily pro 

                                                 
10 Benátky – umění a architektura, str.112 
11 Tamtéž, str.118 
12 Tamtéž, str.52 
13 Benátky – umění a architektura, str.552 
14 Tamtéž, str.474 
15 Tamtéž, str.74 
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potřebu reprezentace bohaté scuoly jako důkaz vzdělání a bohatství16. Významně se podílel se svými 

potomky na výzdobě kostela Santa Maria dei Miracoli. 

Tulilo Lombardo byl synem Pietra Lombarda. Narodil se kolem roku 1455 v Benátkách a roku 

153217 tam také zemřel. Vyučil se u svého otce a po jeho smrti vedl dílnu společně se svým mladším 

bratrem Antoinem. Stejně jako jeho otec pracuje jako architekt i sochař. Opět se v sochařství inspiroval 

antikou. Studoval sochy v Římě a dbal na anatomickou přesnost svých výtvorů. 

V kostele San Zanipalo se nachází náhrobek dóžete Andrey Vendramina. Jeho hlavní části jsou 

od Tullia Lombarda a zbytek od členů jeho rodiny. Postavy jsou živější a celkové zpracování jemnější, 

motiv triumfálního oblouku.18 

Sante Lombardo, další pokračovatel Lombardovské školy, byl synem Tullia Lombarda a vnukem 

Pietra Lombarda. Vyučil se také jako jeho otec v dílně své rodiny a pracoval jako architekt. Jeho stavby 

jsou inspirované díly Codussiho a Pietra Lombarda, ale už vykazují monumentalitu vrcholné renesance. 

San Giorgo dei Greci byl postaven podle plánů Santeho Lombarda z roku 1539. Součástí kostela 

je velmi šikmá kampanila. Kostel sloužil Řekům, kteří utekli do Benátek po dobytí Byzance Turky roku 

1453. Benátský vláda jim oficiálně umožnila vykonávat ortodoxní bohoslužby19. 

 

Náměstí sv. Marka 

Náměstí sv. Marka je považováno za jedno z nejkrásnějších náměstí v Evropě. Samotná čtvrť San 

Marco, sídlo politických a právních institucí, je všeobecně označovaná za samé srdce Benátek už od 

založení republiky. Původně se  zde prostírala ovocná zahrada, kterou založily jeptišky nedalekého  

kostela San Zaccaria. Později byla zahrada obětována stavbě náměstí. Ve středověku bylo toto území 

dokonce obklopeno obrannou dřevěnou zdí. Náměstí je nejen politickým, ale i kulturním centrem 

města. 

Už od 10. století bylo vytyčeno, že Benátky chtějí ukazovat velkolepost své republiky a dá se říci, 

že to byla zkouška pro celé generace – zachovat benátský smysl pro krásu. 

Napoleon o něm, řekl: ,, Je to nejkrásnější salon Evropy, jenž snese srovnání pouze s oblohou, 

která je jeho střechou.“  Rakouský spisovatel a dramatik Franz Grillparzer napsal: ,,Kdo nepocítí, že se 

mu na Markově náměstí rozbuší srdce o něco silněji, může se nechat pohřbít, protože je mrtvý,  

nenávratně mrtvý.“ 

Náměstí sv. Marka bylo pojaté jak výhled z Dóžecího paláce a baziliky. Jako jediné si zasloužilo 

název piazza. Ostatní náměstí se označují jako camp, campi. Dominantou je bazilika sv. Marka 

a kampanila20 s lodžetou. 

                                                 
16 Benátky – umění a architektura, str.260 
17 Tamtéž, str.552 
18 Benátky – umění a architektura, str.476 
19 Tamtéž, str.432 
20 Kampanila - Zvonice 
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Za své dlouhé minulosti se náměstí stalo svědkem slavností, procesí, politických  událostí 

a bezpočtu karnevalů. Leží tak blízko laguny, že je jako jedno z prvních míst ohroženo acqou altou – 

přílivem. 

Malebnost náměstí založena na jeho stavební jednotnosti. Kolem plochy dlouhé 175 metrů 

a široké 83 metrů (v některém místě je šířka udávána na 56 metrů)21 stojí budovy zvané Procuratie. 

Procuratie Nuove – postavené v letech 1583 - 164022 V. Scamozzim a B. Longhenem sloužily 

jako byty správních úředníků benátské republiky. Za svého pobytu v Benátkách zde bydlel i Napoleon 

Bonaparte23. V roce 1918 jejich přízemí upraveno na Museo Civio Correr24 a byly zde zřízeny obchody. 

Museo Correr bylo založeno benátským šlechticem a obchodníkem Teodorem Correrem (1730 - 

1830)25. Nadšený sběratel umění a ,,vzpomínek“ spojených s dějinami Benátek. který odkázal městu 

své bohaté umělecké sbírky. Ve sbírce se nacházejí různé kuriozity, obrazy, vlajky, zbraně, mince, 

knihy, předměty  týkající se života dóžat. 

Kavárna Café Florian (č.57) byla založena už roku 172026 Florianem Francesconim. Tehdy zde 

návštěvníci z celého světa pili v té době vzácnou čokoládu, módní nápoj 18. století. Čokoláda byla 

symbolem luxusu a bohatství. Později se zde podávala hořká káva. V 19. století byla kavárna Florian 

místem setkávání Benátčanů, kteří spřádali plány, jak se osvobodit od rakouské nadvlády. Rakouští 

důstojníci se setkávali na opačné straně v kavárně Quadri. Zařízení Café Florian evokuje 19. století. 

Ludovico Cadorin zde vytvořil čtyři pokoje, které připomínají obývací pokoje a pojmenoval je podle 

jejich výzdoby. Maurský pokoj zdobí obrazy orientálních žen. Vždy byly znatelné neshody mezi 

benátskou a rakouskou stranou, to se týkalo i volby kavárny. Richard Wagner například odmítal chodit 

tam, kam chodil Verdi. Slavné osobnosti kulturního a politického života – J.W.Goethe, Thomas Mann, 

Ernst Hemingway či Mark Twain -  jednou napsal, že zde prožil nejkrásnější léta svého života. Také 

Byron, Dickens, Proust, Verdi. 

Procuratie Vecchie, architektonicky velmi podobné Procuratie Nuove, jsou ale starší. Jejich 

architekty byli Bartolomeo Bon, Guglielmo Grigi a známý renesanční stavitel Benátska Sansovino. 

Postaveny byly v letech 1512 – 1532 na místě starších objektů, zničených při jednom z velkých 

benátských požárů. V jejich přízemí je kavárna Café Quardi. 

Nejnovější je křídlo mezi oběma trakty, které uzavírá západní stranu – Procuratie Nuovissimme, 

také se mu říká Ala Napoleonova. Tento název je odvozen z dějin, neboť podnět k jejich výstavbě dal 

císař Napoleon. Stavba byla započata proto, že chyběl přiměřený příbytek pro francouzského císaře 

a jeho místodržící a také taneční sál. Císař Napoleon ale do Benátek a do místností pro něj zbudovaných 

                                                 
21 Benátky (Průvodce po městě), str.17 
22 Tamtéž, str.17 
23 Tamtéž, str.17 
24 Tamtéž, str.17 
25 Benátky – místa a historie, str.53 
26 Benátky – místa  a historie, str.17 
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nikdy nevstoupil. Práce proběhla v letech 1802 – 181027 na místě zbouraného kostela. Bylo potřeba 

zbořit některé budovy, které stavbě bránily. Dostavěním traktu Procuratie Nuovissimme se změnila tvář 

náměstí. Uzavřelo se celé náměstí. Projektant S. G. Solega jej přizpůsobil pravému i levému křídlu, tím 

vznikla jednotná podoba náměstí. Na vysokou atiku byly umístěny sochy římských imperátorů. 

V prvním poschodí je sál, kde se konají tradiční benátské plesy, ostatní části  jsou upraveny pro Museo 

Correr. Celkové spojení je ještě více výrazné, když zde zapůsobí hra světel a stínů. Vytváří téměř 

divadelní arkády, kulisy. Tato architektura je tak světlá a vzdušná, jak jenom je možné. Přechod mezi 

veřejným a privátním prostorem je plynulý. Prokuracie se inspirovaly Dóžecím palácem – schéma 

fasády, oblouky, okna sloupy – dohromady tvoří náměstí nádherný celek. Dá se říci, že místy ani 

nerozeznáváme fakt, že budovy byly každá vystaveně v jinou dobu. 

Celá plocha náměstí je od 18. století vydlážděna šedými kamennými deskami protkanými pruhy 

z mramoru, které nahradily původní cihlovou dlažbu z 13. století. Tyto vzorované pásy z bílého 

mramoru koncipoval Andrea Tirali roku 172328. V oblasti mezi těmito dvěma pruhy a arkádami, zvané 

Liston, na svátek sv. Štěpána po oficiálním zahájení karnevalových slavností procházely maškarní 

průvody. 

 

Piazetta  

Náměstí mezi  knihovnou, Dóžecím palácem a molem se jako protiklad k velkému náměstí 

Piazza San Marco nazývá Piazetta - ,,Náměstíčko.“ V 16. století zde stálo mnoho krámků se zbožím 

denní potřeby. Přestavba Jacopa Sansovina způsobila, že tyto drobné dřevěné stavby začaly být 

bourány. V minulosti to bylo místo, kde na území Benátské republiky vstupovali vyslanci, místo kde se 

loučili s pevninou mořeplavci, místo rušných trhů i poprav. Sansovinovi se zde podařilo  vytvořit 

slavnostní městský prostor odpovídající vážnosti republiky. 

 

Kampanila 

Kampanila je volně stojící kostelní zvonice. Na náměstí Sv. Marka stála již v 9. století, ale její 

současná podoba je z let 1903 – 191229, kdy byla znova po zřícení vystavěna Lucou Beltramim 

a Gaetou Morettim30.  

Původní věž, která byla dokončena roku 1173, sloužila jako maják navigující lodě v laguně. Ve 

středověku na ní byla zavěšena klec, do které byli zavíráni provinilci. Roku 1609 zde předvedl Galileo 

Galilei svůj dalekohled  dóžeti Leopardu Donovi. 

                                                 
27 Benátky (Průvodce po městě), str.17 
28 Poklady Benátek, str.55 
29 Benátky (průvodce po městě) str.19 
30 Poklady Benátek, str.94 
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Každou celou hodinu na vrcholku odbíjí pět zvonů. Všechny měly svou úlohu. Zvon Marangona 

se rozezněl vždy na začátku a konci pracovního dne, zvon Nona ohlašoval poledne, Prefaci zval 

senátory k zasedání, Trottiera ohlašoval zasedání Velké rady a Renghiera se rozezněl při exekucích. 

Současnou podobu dal věži Bartolomeo Bon na počátku 16. století, zrestauroval ji po 

zemětřesení. Byla změněna helmice věže a na její vrchol umístěna socha archanděla Gabriela 

14. července 1902 se v 21:5231 téměř bez varování povolily základy zvonice, a ta se náhle zřítila. 

S ní byla poničena lodžeta u paty zvonice. Při pádu zvonice nebyl nikdo zraněn, okolí bylo vyklizeno, 

protože sesunutí hrozilo už déle. Na obnovu začaly rychle přicházet dary a následujícího roku byl 

položen základní kámen zvonice nové. Ta byla dokončena a otevřena 25. dubna 1912. Opravy na ní ale 

probíhají neustále. 

Věž je vysoká 95 metrů32 a veřejnosti přístupná. Ze zvonice na náměstí Sv. Marka je možné při 

dobré dohlednosti zahlédnou i vrcholky Alp. 

 

Lodžeta – Loggetta 

Již v 15. století, nejpozději na počátku 16. století33, byla přesunuta shromáždění šlechty pod 

kampanilu. V roce 153734 navrhnul Jacopo Sansovino tuto stavbu u paty kampanily. Šlechta se zde 

shromažďovala, ale jen krátce. Již roku 1569 se sem nastěhovala čestná garda přístavních dělníků. Ta 

během zasedání Maggior Consiglio držela stráž, byla kdykoliv k dispozici na ochranu shromáždění. 

Terasa byla dostavěna později. 

Těžce poškozena při zřícení věže v roce 1902. Roku 1912 uvedena do původního stavu, jaký ji v 

letech 1537 – 1540 vtiskl stavitel J.Sansovino.  

Její stěny zdobí reliéfy a sochy, které jsou ukázkami benátského renesančního umění. Jsou dílem 

G.Lombarda, T. Minia, D.Cattanea. V nikách jsou sochy bohyně Minervy35, Merkura36, Apollóna37 

a Míru zhotovené J. Sansovinem. Mají symbolizovat hlavní přednosti republiky. Merkur jako socha má 

mladistvý obličej a jemně nařasený oděv, dodává jí to křehkost. Zároveň sílu vyjadřují jeho svaly na 

rukou a nohou. Postava se obrací k Apollónovi na druhé straně dveří, vypadá, že není ve svém výklenku 

uzavřena, ale vede dialog s ostatními sochami. Benátky jsou zobrazeny v podobě Spravedlnosti. Zeus 

a Labyrint v Knossu jsou alegoriemi ostrova Kréta ovládaného Benátčany. Figura Venuše napravo 

symbolizuje Kypr38. Sansovino zde ukázal nejen své architektonické, ale také sochařské umění. Stavba 

působí díky mnoha reliéfům a sloupům a rozličným materiálům nejen jako architektura, ale i jako 

plastika. 

                                                 
31 Benátky – místa a historie, str.40 
32 Tamtéž, str.19 
33 Benátky – umění a architektura, str.180 
34 Tamtéž, str.180 
35 Minerva – římská bohyně války a moudrosti 
36 Merkur – bůh obchodníků, zlodějů a řečnického umění 
37 Apollón – bůh umění 
38 Poklady Benátek, str.94 
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Hodinová věž - Torre dell´Orologio 

Na severní straně náměstí se tyčí krásně zdobená renesanční věž, nad průchodem vedoucím 

k Mercerii, hlavní obchodní ulici k Rialtu. Je postavená v letech 1496 - 149939. Střední část údajně 

vytvořil jako čestný úkol Mauro Codussi. 

Zlatomodré emailové hodiny zobrazují čas, fáze měsíce a zvěrokruhu, původně byly navrženy pro 

mořeplavce. Konstruktérem složitého mechanismu byl prý v roce 1499 Gian Paolo Rainieri40. Podle 

pověsti byly tomuto vynálezci složitého hodinového mechanismu po dokončení díla vypíchnuty oči, 

aby nemohl zhotovit repliku nikde jinde. Stihnul je stejný osud jako českého hodináře Hanuše, který 

sestavil Staroměstský orloj. 

V době deseti dnů mezi Nanebevstoupením Páně a letnicemi a 6.ledna se tu každou celou hodinu 

shromažďují davy lidí, aby sledovali postavičky tří králů vynořujících se z bočních dvířek, kteří se klaní 

postavě Panny Marii s dítětem z pozlaceného bronzu, umístěné ve 2. patře, ve výklenku nad hodinami. 

V horní části stojí okřídlený lev sv. Marka před modrým pozadím posetým hvězdami. Roku 

175541 ho tam postavil Giorgo Massari. 

Na samém vrcholku odbíjejí každou hodinu dvě obrovské bronzové sochy, známé díky tmavé 

patině jako mori (mouřenínové). 

 

Libreria Sansoviniana 

Jacopo Sansovino byl pověřen návrhem budovy na Piazettě, kam by bylo možné umístit knihy 

odkázané městu kardinálem Bessarionem, pozdější jádro Biblioteca Marciana. Začala se stavět v roce 

1537 podle projektu Sansovina, který její převážnou část dokončil v roce 1554, pouze  část obrácená 

k molu byla postavena v letech 1582 – 1588 pod vedením architekta Scamozziho42. Původní projekt 

vytvořil už téměř o století dříve Francesca Petrarca43. 

Architekt Andrea Palladio ji velebil jako nejkrásnější stavbu od starověku, ,,možná nejbohatěji 

dekorovanou stavbou od dob antiky.“44 

Průčelí bylo postaveno podle plánů Jacopa Sansovino. Aby knihovna nezastínila Dóžecí palác, 

obměnil Sansovino jeho schéma zdvojených arkád, záměrně použité podle vzoru Marcellova 

starořímského divadla. Celková výška knihovny je ale zřetelně nižší. Přízemí je pojaté jako pilířová 

arkáda, s dórskými sloupy, postavené nejortodoxnějším způsobem, který se přesně řídil příkladem, jaký 

mu poskytovalo Koloseum45. Horní podlaží je vyzdobenou v iónském řádu. Oba řády se mu podařilo 

velmi dobře spojit. Použil zde pro něj typické zdvojení obou postranních sloupků serliny – vytvářejí 

                                                 
39 Benátky (Průvodce po městě), str.18 
40 Tamtéž, str.19 
41 Benátky – umění a architektura, str. 183 
42 Benátky (Průvodce po městě), str.24 
43 Benátky – historie a místa, str. 55 
44Tamtéž, str.172 
45 Příběh umění, str.325 
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spolu s bohatou plastickou výzdobou a výrazným reliéfem fasády malebný chiaroskurní efekt. Na 

honosné budově se tyčí řada soch mytologických božstev. 

Do knihovny vedou dvojité schodiště s klenutým stropem a kupolemi. Ve Zlacené síni – Sala 

Dorata, nazvané  podle stropu, jsou nejcennější malby od Veroneseho, který byl na Sansoviniho 

a Tizianovo doporučení vybrán, aby síň vyzdobil. 

Během prací (1537 - 1588)46 se naneštěstí zřítila klenba budovy a Sansovino byl obviněn 

a uvězněn. Na svobodu jej propustili  pouze na naléhavou žádost vysoce postavených známých. Budovu 

musel ale rekonstruovat na vlastní náklady.  

Na výzdobě se podíleli přední benátští umělci 16. století. Portál je od Viktoria a Rubiniho, 

vestibul vystavěl Scamozzi a je vyzdobený  Tizianovou freskou, některé místnosti portréty filozofů od 

Jacopa Tintoretta. 

Knihovna chová mimo běžných knih i velké množství iluminovaných rukopisů a prvotisků ze 14. 

a 15. století. Dnes je zde Biblioteca Marciana, jedna z nejvýznamnějších knihoven v Itálii. Benátky 

byly vyhlášeným střediskem knihtisku a milovníků knih. Pod arkádami se nachází také vchod do 

archeologického muzea, které leží vedle knihovny. 

Důležitou úlohu hraje i blízkost budovy a laguny. Atmosféra lagun stírá ostré obrysy objektů a 

v odrazu světla mísí jejich barvy47. Sansovino pracoval s prázdnými a plnými objemy, se světlem48. 

Počítal s doprovodným efektem vodní hladiny a podařilo se mu vytvořit velmi působivou souhru 

architektury a benátské laguny. 

 

Státní mincovna - Zecca 

Zecca, státní mincovna navrhnul Jacopo Sansovino, navazuje na jihozápadní stranu knihovny. 

Mincovna se původně nacházela poblíž Rialta, teprve roku 127749 byla přesunuta blíže k vodě, přímo na 

molo. Blízkost vody byla důležitá, od jisker při tavení hrozil vznik požáru. V rámci přestavby piazetty 

začal Sansovino budovat novou mincovnu. Sám navrhnul jen dvě patra budovy. Třetí patro bylo 

přidáno později. Zvenčí má budova obranný charakter. Působí jako pevnost. I to naznačovalo, že 

mincovna skrývá něco cenného, drahé kovy a hotové mince. Jako městská mincovna sloužila až do 

roku 187050. Podle ní byl pojmenován benátský dukát – zechino.  

Dnes je bývalá mincovna součástí Biblioteca Marciana.  

 

 

 

 
                                                 
46 Benátky a Veneto, str.77 
47 Příběh umění, str.325 
48 Dějiny umění / 6, str.98 
49 Benátky – umění a architektura, str.177 
50 Benátky a Veneto, str.74 
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Sloupy sv. Marka a sv. Theodora 

Mezi dary z Konstantinopole byly i tyto dva obrovské žulové sloupy, které dnes stojí na Piazettě. 

Některé prameny ale hovoří i o tom, že sloupy mohou být ze Sýrie51. Údajně je roku 1172 vztyčil 

inženýr Nicoló Barattieri52. Za tento čin směl mezi sloupy umístit hrací stolky. Mezi sloupy byly také 

vykonávány popravy až do poloviny 18.století. I současnosti mezi nimi pověrčiví Benátčané 

neprocházejí. 

Na vrcholku západního sloupu stojí mramorová socha sv. Theodora53, patrona Benátek před 

dovezením ostatků sv. Marka. K vidění je pouze kopie, originál byl  umístěn v Dóžecím paláci. Sochu 

vytesal z mramoru neznámý římský umělcem za císaře Hadriána54. 

Druhý sloup zdobí obrovský bronzový lev sv. Marka. Jeho původ je opředen tajemstvím. Říká se, 

že to je čínská chiméra, které někdo přidal křídla, aby vypadala jako benátský lev. Kniha ve lvových 

tlapách byla dodána později. Po vpádu napoleonských vojsk odvezli Francouzi lva roku 1797 do Paříže 

a vrátili jej až v roce 181555. V září 1990 bylo toto 3000 kg těžké zvíře odesláno na restaurování do 

Britského muzea v Londýně a po návratu se za velkých oslav ocitlo zpět na vrcholu sloupu. Benátský 

okřídlený lev s knihou jako znak sv.Marka bývá zobrazován několika způsoby. Rampante, vzpřímený 

na zadních nohách. In maest, s roztaženými křídly. Andante, stojící z profilu na třech nohách, se čtvrtou 

nohou spočívající na otevřené knize evangelia sv.Marka. 

 

Santa Maria dei Miracoli 

Kostel Santa Marie dei Miracoli je architektonický klenot rané benátské renesance, téměř éterická 

stavba  schovaná ve čtvrti Cannaregio. Jeden z mála kostelů, který stojí na volném prostoru a je celý 

z mramoru.  Benátčané si ho velmi oblíbili a často se zde konají svatební obřady. Vyrostl jako schránka 

pro obraz Panny Marie, který vzniknul roku 1409 a měl být původně umístěn na fasádě56. 

V roce 1409 si nechal Francesca Amadi namalovat obrázek Panny Marie na hlavici či v ulici 

blízko Campa Santa Maria. Tato malba se u místních obyvatel stala neobyčejně oblíbenou. Roku 1480, 

po zázračném uzdravení jedné vdovy, se rodina Amadeů rozhodla přemístit obraz do kaple či oratoře, 

jejíž návrh byl svěřen Pietru Lombardovi. V roce 1481 byl položen základní kámen a kaple byla 

zasvěcena Neposkvrněnému početí. Počáteční suma dukátů dána na stavbu byla 1000 dukátů, za ni byl 

nakoupen mramor z Carrary, Verony a Řecka na výstavbu spodní části kostela. Dalších 6000 dukátů, 

které byly pravděpodobně darem některých bohatých benátských rodin, umožnila stavbu v krátké době 

dokončit a doplnit výzdobu jak fasády tak interiéru. Mariánské obrazy se vyskytovaly v mnoha 

benátských domech, ale také ve dvorech. Lidé doufali, že v temných uličkách, průchodech a dvorech 

                                                 
51 Benátky (Průvodce po městě), str.24 
52 Nicoló Barattieri, architekt prvního mostu Ponte di Rialto  
53 Sv.Theodor, patron Benátek před rokem 828, kdy byly do Benátek propašovány ostatky sv.Marka z Alexandrie 
54 Benátky (Průvodce po městě), str.24 
55 Benátky – historie a místa, str.71 
56 Benátky – průvodce Viva Twin, str. 41 
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tváří v tvář Madoně nikoho nenapadne ohrožovat či okrádat bližní nebo vykonávat svou tělesnou 

potřebu. Přisuzování zázračné moci tomuto obrazu vedlo k velkému přílivu votivních darů, a proto 

v krátké době mohlo být započato se stavbou. 

Roku 1485 byl požádán Pietro Lombardo, aby vytvořil návrh a dohlížel na stavbu největší kaple 

v kostele. O tři roky později byl kostel dokončen. Později ke kostelu přibyl i klášter pro klarisky 

z Murana57. 

Průčelí, přirovnávané ke šperkovnici, zdobí různé odstíny mramoru, krásné basreliéfy a plastiky. 

Velmi jemná kamenická práce. Připomíná také harmonickou tapisérii ze zdobených panelů 

a pestrobarevného leštěného kamene. Použitý mramor na průčelí, desky mezi iónskými oblouky je 

údajně zbylý mramor ze stavby baziliky sv.Marka. Mramorové panely připevňují k cihlám kovové 

skoby. Tato metoda byla vynalezena v renesanci a zabraňuje tomu, aby se za panely držela vlhkost 

a slaná voda. Mramor v různém zbarvení, zelený hadec a červený porfyr, propůjčují kostelu rozkošný 

ráz. Ornamentální detaily jsou vytvořeny podle antického vzoru a moderních renesančních tvarů. A to 

v takovém množství, že místy připomíná benátské mramorové inkrustace z 13.století. Převážila zde 

bohatost efektů nad správným použitím klasických prvků – korintské sloupy jsou např. umístěny pod 

iónskými, takže divák může lépe ocenit výzdobu těch korintských. 

zdobí růžový, bílý a šedý mramor. Světlo pronikající dovnitř vytváří nádhernou atmosféru. 

Interiér obsahuje některé nejkvalitnější ozdobné sochařské práce v Benátkách. Valená klenba je 

zdobena padesáti cennými vyřezávanými portréty  proroků a světců. 

Apsida s oltářem je opatřena kopulí s pendetivem. Prostor oltáře, v němž se nachází obraz Boží 

milosti, je osvětlen četnými okny a působí daleko světleji než kostelní loď, velmi nenásilně to obrací 

pozornost k oltáři. Výzdoba kostela je jinak poměrně úsporná. Kostelní prostor vzbuzuje dojem 

elegantní skříňky a ne těžké stavby. Mramor a zlato dodávají slavnostní dojem celého prostoru. 

Na balustrádě mezi hlavní lodí a kněžištěm jsou umístěny postavy sv. Františka, archanděla 

Gabriela, Panny Marie a sv. Kláry od Tullia Lombarda. Ten také vytvořil oltářní přepážku – oltářní 

zábradlí a medailony evangelistů na pandantivech. Oltářní přepážka je  nádherná práce s křehkými 

reliéfy s antickými ornamenty. Hlavní plocha podstavce – filigránské zdobení, jemná mřížka – 

uprostřed drží kotouč ze zeleného kamene. K oltářní přepážce vede 14 schodů jako připomínka Mariiny 

cesty do chrámu.  

Chórový ochoz nad hlavním vchodem využívaly jeptišky ze sousedního kláštera, které přicházely 

do kostela vyvýšenou chodbou. 

Rodina Lombardiů vytvořila benátskou variantu rané renesanční architektury, která působí méně 

přísně a je méně architektonicky zaměřená nežli středoitalská. 

 

 

                                                 
57 Poklady Benátek, str.282 
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Scuola Grande di San Marco 

Scuola tvoří spolu s dominikánským kostelem Santi Giovanni e Paolo a jezdeckou sochu 

Bartolomea Colleoniho malé náměstí. 

Původní budova 30 .března 148558, krátce po dokončení, lehla popelem. Znova vybudována byla 

na konci 15. století. Nádherná čelní stěna se třemi vysokými kulatými štíty a cennými barevnými  

mramorovými inkrustacemi a reliéfy ukazuje na to, že Scuola Grande di San Marco patřila k šesti 

nejvýznamnějším Scuole Grande v Benátkách, šesti nejvýznamnějším laickým benátským bratrstvům. 

Tato Scuola byla ve městě velmi vážená, členy se staly příslušníci nejvýznamnějších benátských rodin. 

Důležitosti budovy byly podřízeny i náklady na samotnou stavbu. Nešetřilo se ani na interiéru. Obrazy 

od Belliniho i Tintoretta, které scuolu zdobily,  jsou dnes z větší části uschovány v benátské obrazárně 

Galerii dell´Accademia 

Průčelí je asymetrické a bohatě zdobené arkádami, mramorovými  panely a iluzivními motivy. 

Průčelí vytvořil Pietro Lombardo spolu se svými syny a Giovannim Buorou. Horní část dokončil v roce 

1495 Mauro Codussi, po roztržce mezi Lombardem a Buorou a samotnou Scuolou na straně druhé. 

Náklady na dokončení Scuoly neúměrně rostly, a proto dílo dokončil Codussi. Codussi navrhnul tři 

kulaté štíty. Jednotlivé části průčelí jsou zajímavější samy o sobě, ale dohromady vytvářejí zvláštní 

harmonický celek. 

Průčelí je rozděleno do dvou zřetelných částí s oddělenými vchody. Vlevo je hlavní portál, nad 

ním dvě okna kapituly s vyšší trojdílnou korunou, která nese rysy úprav Codussi. Vpravo je menší 

portál a nad ním dvě okna. Postava sv. Marka se vypíná nad vrškem průčelí hlavního vchodu, pod ním 

jsou sochy lva sv. Marka – kopie z 19. století a ve výklencích ve dvoustranných korunách sochy sv. 

Jana a sv. Pavla. Nad vchodem reliéf zobrazující lva sv. Marka ve skoku59. 

Tulliovi Lombardovi jsou přisuzovány reliéfy se scénami z legendy o sv. Markovi v přízemí. 

Uzdravení ševce Aniana v Alexandrii a Pokřtění Aniana. Je to krásná ukázka Tulliova umění tvorby 

reliéfu s perspektivním účinkem. Ten navíc plnil lépe účel než malované dekorace, které se časem 

smývaly.  

Budova je příkladem benátské renesanční architektury s mnoha jejími prvky. Mramorovým 

obložením, uchycením mramorových desek skobami k vlastní budově a zdobením průčelí reliéfy 

a drobnými plastikami. Dnes v Scuole sídlí benátská veřejná nemocnice. 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Benátky – umění a architektura, str.458 
59 Poklady Benátek, str.283 
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