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Gotická architektura v Benátkách 

Ještě nedávno se historikové umění domnívali, že vliv francouzské gotiky nebyl v Itálii příliš 

zřetelný. Je pravdou, že tradiční antická kultura se udržela v Benátkách až do vrcholného 

středověku a spojením s francouzskou gotikou vytvořila specifický regionální stavební styl – 

Benátskou gotiku.  Tato architektura je pozoruhodná a mnohdy různorodá.  

 

Znaky italské gotiky 

Dva ze základních prvků gotické architektury nebyly přineseny do Itáli z francie, ale 

jejichpoužití je zde doloženo již v jedenáctém stoltí.  

Lomený oblouk byl převzat od Arabů v dobách křížových výprav.  Tento prvek, který už 

běžně používali Arabové a Normané byl převzat koncem jedenáctého století na Sicílii. 

Druhým prvkem byla žebrová klenba,kterou používali v Lombardii na konci jedenáctého 

století.  Přesto zůstává otázkou, lze-li italskou architekturu vrcholného a pozdního středověku 

počítat mezi gotickou architekturu. 

V Itálii se mísící románský a gotický sloh s mnohdy silnými vlivy byzantské architektury, 

výrazným vlivem antické architektury a také vlivy architektury arabské. 1.“Protože byla navíc 

až do devatenáctého století Itálie rozdělena na množství samostatných států, je i podoba 

jednotlivých staveb a míra použití jednotlivých gotických prvků geograficky velmi rozdílná.“ 

I 

talská gotika svým způsobem pomíjí konstrukci. Zřídka se vyskytne pro gotiku 

charakteristický   opěrný systém, katedrální rozvrh a skeletovou konstrukci. Preferuje na 

masivní zdi prolomené poměrně nevelkými okny. Často jsou dodržovány bazilikální pravidla 

uspořádání prostoru i půdorys. U mnoha kostelů si můžeme všimnout, že mají hlavní loď 

krytou trámovým stropem či přímo otevřenou do nízkého krovu. Výška kostelů v porovnání s 

Île-de-France je mnohem nižší. 

 

Italská gotika je však velmi dekorativní. Používá často mramoru či podobných kvalitních 

materiálů, veliké plochy zdiva jsou věnovány malbě a mozaice. Mnohé, zvláště 
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pozdněgotické stavby, disponují velkým množstvím dekorativních prvků s velmi jemně 

provedeným tvaroslovím. 

V Benátkách se jedná zejména o stavby: Dóžecí palác a Ca d'Oro 

 

Dóžecí palác byl postaven roku 810, po té co se benátcké vévodství přesunulo z Malamocca 

na souostroví Reatine (Rivo Alto). Zámožná rodina Participaziů proměnila svůj palác v dóžecí 

apartmá a sídlo samosprávy s politickou správní a žalářní funkcí. Stará rezidence, která mohla 

vyrůst z bývalé strážní stanoce nebo ze starého byzantského kamenného opevnění, 

představovala opevěný palác s nádvořími a nárožními věžemi. V roce 976 zachvátil dóžecí 

palác požár. Byl následkem lidového povstání, při kterém byl zabit i d´že Pietro IV. 

Candiana.2. V tomto období byla celá oblast správně rozdělana mezi tři budovy: palác 

spravedlnosti, rezidence a salón. Palác spravedlnosti byl také radnicí a sídlem konání zasedání 

velkého shromáždění „Maggior Consiglio“. Palác byl rozšířen v roce 1301 v důsledku 

zvyšujícího se počtu patricijů. Nový projekt byl schválen v roce 1340, kdy na dóžecím trůně 

dlel Bartolomeo Gradenigo. V roce 1343byl zvolen nový dóžetem Andrea Dandolo. Do roku 

1363 bylo hotovo jižní křídlo dóžecího paláce včetně freskové výzdoby. Podle neověřených 

informací se domníváme, že stavbu vedl Pietro Baseggia (cca. 1354) a mistra kamenického 

zvaného Enrico, hlavní sochařská dekorace jižní strany paláce byla dílem Filippa Calendaria 

(cca. 1355). Výdaje na stavbu paláce byla tak vysoké, že budou – li nástupci současného 

dóžete chtít cokoli stavět musí to odsouhlasit odpovídající vládní orgány a sám dóže musí 

vydat ze svého tisíc dukátů. Tuto sumu prý zaplatil dóže Tommaso Mocenigo a část paláce, 

která ještě nebyla dostavěna tj. Rozšíření od osmého sloupu portika na piazzetěsměrem k 

chrámu sv. Marka, byla dokončena vletech 1422 – 1442. Jako posledním zásahem byla stavba 

Porty della Carta, která je rozdělovníkem mezi chrámem sv. Marka a Dóžecím palácem. V 

roce 1483 byla dokončena renovace dvou stran budovy. V zápětí po té vypukl ničivý požár a 

východní křídlo (podél kanálu) lehlo popelem. V tomto křídle byly soukromé apartmá dóžete 

a kanceláře městských úřadů. 

Rekonstrukci prováděl Antonio Rizzo do roku 1497. Byl nahrazen známým Petrem 

Lombardim.  

Scala dei Giganti a kaple sv. Mikuláše navrženy Giorgiem Spaventem byly postaveny kolem 

roku 1506. Schodiště bylo navrženo opět Antoniem Rizzem r. 1485. V roce 1559 bylo 

dokončeno Scala d'Oro(zlaté schodiště).V roce 1574 propukl opět požár kterému podlehlo 
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celé východní křídlo zejména haly Quattro Porte, Anticollegio, Collegio a senát. Druhý požár 

propukl v roce 1577 a zničil Salu del Maggior Consiglio a Salu dello Scrutino. Po prvním 

požáru byli rekonstrukcí pověřeni mistr Antonio da Ponte, Andrea Palladio a Giovanni 

Rusconi. Po druhém požáru byl rekonstrukcí, jako jeden z mnoha architektů, pověřen Andrea 

Palladio, který navrhl rekonstrukci fasády v klasicistním stylu Nakonec se fasády ponechaly v 

gotickém stylu. V roce 1580 byla stavba obou křídel dokončena. Architekt Bartolomeo 

Manopola v letech 1605 až 1609 upravil spodní část nádvoří paláce a rozvinul novou arkádu. 

Fasády: 3.Jižní fasáda, obrácená k zálivu sv. Marka, je nejstarší 1340-55. Je významná svou 

smělou konstrukcí, neboť obrovská Sala del Maggior Consiglio, největší hala v Benátkách 

byla namísto v přízemí či v prvním patře umístěna do druhého poschodí, ve značné výšce 

podepřena dvěma řadami sloupů. Souvislá dvojitá řada oblouků byla vymodelována podle 

struktury typické kupecké rezidence se skladištěm, casa fondaco, ale s podstatnými rozdíly 

vyplývajícími z nového architektonického stylu a problémů se statikou. Následuje ohromná 

zeď druhého patra s velkými gotickými okny, oděná do růžového a bílého mramoru v 

kosočtvercovém vzoru a korunovaná charakteristickým akroterionam, jehož tvary připomínají 

tvar královské koruny. Nejpozoruhodnějším rysem paláce jsou dekorace jeho nároží a 

sloupových hlavic, obsahují stovky plastik a připomínají tak středověkou encyklopedii 

otevřenou veřejnosti – takovou, jejíž základní poselství je založeno na tématu moudrosti jako 

jako nástroje etiky a prostředku individuální spásy. Líčem k interpretaci celého 

ikonografického programu je jihozápadní  (levé) nároží.Osmihranná hlavice sloupu nese 

dvanáct znamení zvěrokruhu spojených se sedmi planetami – každá na jedné straně – jež jsou 

denními a nočními domy.Podle astrologie,, která byla tehdy považována za vědu a důstojnou 

společnicí astronomie a matematiky, takové kombinace naznačují maximální vliv těchto 

nebeských těles na zemi. Na osmé straně hlavice je Stvoření Adama, jehož lze vzhledem ke 

konkrétnímu vlivu hvězd na jeho zrození považovat za dokonalou či ideální lidskou bytost 

nebo v biblických termínech - za muže stvořeného k obrazu Božímu. Nápisy vyryté podél 

abaku potvrzují a ojasňují vytesané obrazce s erudovanými referencemi převzatými z 

klasických zdrojů, astrologických a alchymistických spisů. Na osmé straně, přesně na nároží 

paláce, je umístěno stvoření Evy. Nad hlavicí se Stvořením Adama je sousoší Prvotního 

hříchu. Adama a Evu odděluje strom poznání dobra a zla, zde v podobě fíkovníku, kolem nějž 

je omotaný had s ženskou hlavou představující Satana. Gestikulace páru poukazuje na jejich 

dialog s Bohem, předtím než budou vyhnáni ze zahrady ráje. Nad nimi, na úrovní lodžije, je 
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skutečně socha archanděla  Michaela.“ 

Kartuš nám říká“Svým mečem chráním dobro a trestám zločiny zla“Cesta ke spáse stojí mezi 

dobrem a zlem, neřestí a cností.Přesně nad socho archanděla Michaela se nachází Sala del 

Maggior Consigli, velká zasedací síň. Scházeli se zde šlechtici, muži nad 25 let. Je zde freska 

Ráje od  Guarienta. Dóžecí palác byl nazírán jako ústřední místo pro spásu duše. Nárožní 

hlavice arkády pod sochou archanděla Michaela reprezentující na čtyřech stranách Základní 

větry, Dráhu Slunce a Polárku. Ve středověku tyto symbolizovaly tyto alegorie centrálnost 

místa. Jistá „Axis mundi“ nejkrásnější cesta, kterou se duše musí vydat zpět k nebesům. Na 

protějším nároží fasády,přímo nad  mostem Ponte de la Paglia, jsou další dvě sousoší vztažená 

k synovské úctě a lásce k bližnímu. Pod tímto sousoším se nachází Opilost Noemova, jemuž 

se posmívá jeho syn Chám, zatímco ostatní synové zakrývají jeho nahotu a nad nimi se vznáší 

archanděl Rafael. Uprostřed je balkón z roku 1404, realizovaný Pierpaolem delle Masegnem v 

gotickém stylu. Balkón připomíná relikviář nebo liturgický předmět, byl koncipován jako 

oblou ohraničený dvěma párovými pilastry se sochami svatých a cností v nikách. Ve slepém 

rondelu nalezneme alegorii lásky k bližnímu ze 16. století. Panel pod rondelem dříve 

obsahoval sousoší Dóžete Michaela Stena  klečícího před lven sv. Marka.  Ve třech nikách 

jsou sochy svatých  Petra, Marka a  Pavla, které jsou doprovázeny alegorií Benátek.  Autorem 

byl v roce 1579 zřejmě  Alessandro Vittorio 

 

Západní fasáda  

Fasáda obrácená k piazzettě byla v průběhu 14. století přerušena u osmého sloupu. Asi mezi 

nejznámější hlavice patří pátá zleva, která pochází ze 14. století. Vyobrazuje Vliv planet na 

délku života. Sedmá vešla ve známost jako „Hlavice lásky“ - znázorňuje milostný život a 

manželství. Na osmi stranách hlavic jsou vyobrazeny momenty ze života šlechty. Rondel na 

horní lodžiji obklopuje basreliéf „Personifikované Benátky na trůně (1341-55)4 , alegorii 

dobré vlády podpořenou cnostmi odvahy a spravedlnosti. Uprostřed fasády se nachází balkón 

se sochou Dóžete Andrey Gritti klečícího před lvem sc. Marka (1536).  Sochy čtyř bohů, které 

se nacházejí na postranních pilířích . Autorem soch je Pietro Saló a Danaseho Cattanea . 

Spravedlnost na koruně signoval Alessandro Vitoria. Zbytek křídla byl postaven mezi roky 

1422 až 1442. Vedením stavby byl nejspíš pověřen prokurátor San Marka, Nicoló Barbarigo. 

Na arkádě jsou dva sloupy z růžového veronského mramoru. Zde se Dóže oběvoval při 

zvláštních příležitostech. 

                                                 
4 Item 



 

Severozápadní nároží 

nalézá se zde osmihranná hlavice sloupu renovovaná Pietrem Lorandinem v roce 1854 až 58. 

Výjev zobrazuje spravedlnost, mudrce a zákonodárce. Aristoteles, Mojžíš, Solón, Scipio, 

Numa, Pompilius a Traján. Nad sousoším se nachází Šalamonův soud (datován zhruba 1435).  

Toto sousoší je přisuzováno Bartolomeu Bonovi, který také vytvořil sochy v Ca d´Oro. 

Šalamoun byl považován za předchůdce Krista Pána. Socha archanděla Gabriela v lodžii 

obrácena tváří ke chrámu sv. Marka. 

 

Porta della Carta se dá považovat za hranici mezi Dóžecím palácem a chrámem sv. Marka. 

Náze brány v překladu znamená „Papírová brána“. Název je odvozen od archivu listin, který 

se nachází v lízské místnosti přiléhající k bráně. Brána je dílem Giovanniho a Bartolomea 

Bona. Pochází z let 1442-57. Brána byla oficiálním vchodem do paláca dóžat a byla i náležitě 

vyzdobena. Oslava dóžete Francesca Foscarihoklečícího před lvem sv. Marka. Lev 

symbolizuje město Benátky a dóže je jeho služebník. Toto vyobrazení je umístěno nad 

architrávem.  

 

Od roku 1032 byl dóže volený a dědičnost úřadu byla zrušena. Moc dóžete nebyla absolutní 

a rozhodnutí která činil musela být projednána a schválena dalšími orgány benátské vlády. 

Dóže byl povinen respektovat nadřezenost Benátské republiky a jejích zákonů. Sousoší na 

Portě della Cara bylo renovováno v roce 1885 Luigim Ferrarim. Původní hlava dóžete 

Foscaroho je nyní uložena v Museu della Opera, Dóžecí palác. Čtyři sochy v nikách 

symbolizují zdrženlivost, odvahu, dobročinnost a prozíravost, které se přisuzují sochaři 

Antoniu Bregnovi. Na koruně s geomatrickými motivy se nalézá busta sv. Marka a hned nad 

ní Laskavá spravedlnost připisovaná Bartolomeu Bonovi.  

 

Východní fasáda 

Původní fasáda podél kanálu Rio di Palazzo byla zničena požárem v roce 1483. Rekonstrukci 

vedl Antonio Rizzo byla zahájena dóžecími komnatami. Práce byly zasteveny na zhruba 60 let 

a až v roce 1544 poračovaly pod vedením Antonia Abbondiho také známého jako „La 

Scarpagnino. Rekonstrukce pokračvala směrem ke křídlu ze 13. století. Byla postavena nová 

hala spravedlnosti, věznice (I Piombi) a Camerou dei Tormenti (mučírnou).  

 

Dóžecí palác je v majetku Italského státu. Od roku 1924 jej spravuje benátská samospráva. 



Palác je zapsán do světového dědictví  

 

Ca´ d´Oro 

Stavba Ca´ d´Oro, benátsko-byzantského paláce, započala v roce 1420 na přpání kupce 

Marina Contariniho. Architekty byli Matteo Raventi a Giovanni Bono. Budova byla 

několikrát přestavěna. Je třeba podotknout, že ne vždy se přestavba zdařila.  Asi 

nejvýznamější přestavbu provedl v roce 1840 Govanni Battista Meduna. Po roce 1896 nechal 

palác přestavět do původní podoby, mecenáš umění, svobodný pán Giorgio Frakchetti. 

Zejména nechal zrekonstruovat bránu a chátrající původní schodiště. Nad bránoubyl také 

obnoven erb rodiny Contariniů. Francheti nechal také instalovat reliéfy z 6.-13. století na 

stěny portika podél kanálu Grande. 

Fasáda  

Jeden z nejhonosnějších a nejskvostnějších paláců Benátek. Palácové průčelí je asymetricky 

vyzdobeno. Bohatá sochařská výzdoba, nahrazení cihlového průčelí honosným mramorem 

a sochařská výzdoba, částečně převzatá z jiných paláců, dodávají  Ca´ d´Oro originalitu  

a čistou harmonii. 

Portikus se skládá ze dvou párů vysokých lomených oblouků s širším kulatým obloukem mezi 

nimi. 

Hlavní lancetové okno (šestidílné) má řadu celých čtyřlistových otvorů a další řadu 

přeseknutou napůl sloupem, který je v souladu s muslimským dekorativním stylemV 

šestidílném lancetovém okně v nejvyšším patře jsou sloupky a oblouky štíhlejší. Sloupky jsou 

dvoubarevné a otvory ve tvaru čtyřlístku jsou, jejichž nepravidelného tvaru bylo docíleno 

pomocí propletených kýlových oblouků . Název Ca´ d´Oro vzniklo díky výrazně bílé barvě 

mramoru a některých zlacených částí soch a listových dekorací. 

Přízemí 

Vstupujeme malou zahradou a skrze pokladnu. Budova ve tvaru písmene U probíhá dlouhá 

„portego“ (chodba), která propojuje vstup s nádvořím.V přízemí jsou také uloženy ostatky 

barona Franchetiho, který byl nevyléčitelně nemocen a spáchal sebevraždu (1922).  Za 

arkádou se nachází nádvoří, které ohraničuje dvoupatrové schodiště. Kašna, jejíž osud byl 

nelehký, je dílem Bartolomea Bona. Na této kašně jest vytesánna alegorie třech cností: 

Mravní síly, Spravedlností a Lásky k bližnímu. Na zemi se nachází mozaikovité dláždění 

podobné jako se nachází v chrámu sv. Marka. Dláždění navrhl sám Franchetti. 

První poschodí 

Na konci levé stěny se nachází mramorová kaple, která vznikla na objednávku barona 



Franchettiho pro obraz sv. Šebestiána, který namaloval Andrea Mantegna původně pro 

Ludovica de Gonzaga. Biskupa Mantovského. 

Celý palác slouží od roku 1916 jako Národní muzeum „Galerria Georgio Franchetti“. Baron 

jej totiž odkázal italskému státu a s tím, že zde bude také pochován. Oficiálně je muzeum 

přístupné od roku 1927. Po krátké, ale precizní, rekonstrukci pak nově otevřeno v roce 1984. 
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                                                Dóžecí palác – rok 1940 

                                    „Scala“ Schodiště vedoucí do Paláce Dóžat - vstup. 

 

 

 

 



Příloha číslo 2 

Dóžecí palác – sídlo vlády Benátek 

 

 



         Ca' d'Oro 
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Detail Dóžecího paláce 


