
1 

 

BEDŘICH Z DONÍNA (asi 1574 – 1634) 

Příslušník staré české šlechty cestoval v roce 1607 do Itálie, 

přesněji do Loreta, v doprovodu učeného jezuity Petra Vel- 

cursia. Zanechal bohatě ilustrovaný rukopisný cestopis, 

který byl vydán až roku 1940. 

 

Benátky město, vlasky Vinegia, latině Venetiae, vprostřed jezera neb zá-

toky moře Adriatickýho leží. Jest ta zátoka z přirození od velkého moře 

jako ňákou hrází ostrovy a vršky oddělena, takže voda mořská do ní ne-

může. (…) V okršlku svém osm vlaských mil a lidu v sobě třikráte sto tisíc 

má; sedmdesáte dva kostely farní, čtyrydceti jeden klášter, sedmnácte 

špitálů, padesáte čtyry rynky, neb před každým kostelem (krom jedin-

kého Svatého Pavla) se rynk jest; 450 mostů, sto deset palácův, tj. vel-

kých předních domův, a 157 zahrad v něm jest, krom ostrovův okolních. 

Město na dvě velikým kanálem se dělí zdýli 1300 kroků a 40 zšíři. Jediný 

toliko most, Ponte di Rialto jmenovaný, velmi vysoký z jednoho oblouku, 

takže prostřední šíf s mastbaumem projíti může, má; jest velmi nákladný, 

praví, že by do 200 000 korun státi měl. S obou stran krámy kupecké 

jsou. Z toho velikého kanálu jiných třinácte menších do města jde, po 

kterých se na malých lodičkách, gondole slovou, kterých tuto kontrfekt 

máš, sem i tam plaví. Jest jich v městě do 8000, některé možnějších 

měšťanův při dveřích přivázané, jiné nájemní, kterých každý za jisté 

smluvené peníze užíti a dle libosti své po mostě na nich projížděti může, 

neb větší díl města v vodě na kolích stojí, a v větších ulicech po stranách 

jsou břehové zdmi vyhnaní, takže se může suchou nohou choditi. Ostatní 

díl města na ostrůvkách jest, kdežto ulice jsou ouzké a domy ne tak pěkné 

jako v kanálích při vodě vystavené, aniž tak lidné.1 

  

                                                 
1
 BINKOVÁ, Simona – POLIŠENSKÝ, Josef (edd.) Česká touha cestovatelská: Cestopisy, deníky a listy ze 17. 

století. Praha: Odeon, 1989.  
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MILOTA ZDIRAD POLÁK (1788 – 1856) 

Důstojník, který se účastnil bitev u Drážďan a u Lipska, ces-

toval v roce 1815 v hodnosti nadporučíka jako pobočník pod-

maršálka barona Františka, svobodného pána Kollera do Ne-

apole. Tam pobyl tři roky a napsal cestopis Cesta do Itálie, 

který pak od roku 1820 vycházel v časopise Dobroslav, knižně 

poprvé vyšel až v roce 1862. 

 

Vystoupiv z kondoletky, zašel jsem mezi ulice zdejší, které tak uzké jsou, 

že dva muži jeden druhému vyhnouti se nemohou. Puch nezdravý ucitiv, 

jenž v těch liduprázdných užinách se zdržuje, a smrad nesnesitelný, jenž 

se z prodlevy vytáčí, jiné myšlénky o kráse města jsem nabyl.  

(…) 

Město na 72 ostrovích stojí, které téměř pětisty mosty spojeny jsou. Pod 

nimi množství loděk se žene, které všecky černě obarvené neb černým 

suknem potažené, ba i vnitř černě vylíčené jsou. První na ně pohlednutí 

podivně cizího jímá; když jim pak maličko zvykl, a vstoupě do nich, po-

hodlnosti příjemné zažil, brzy se mu ta smutná barva líbí. Z obou stran 

každé takové kondole jsou okna sklená aneb klopicí okeničky. Jeden pla-

vec vede zpředu, druhý vesluje zádu; i umějí velmi schopně průtokami, 

které se nepravidelně sem tam křivějí, se obraceti. – Těmi kanály zvláště 

v létě velmi příjemně se neplave, poněvadž rubaniny a oškrabky, šlupky  

a všelikou nečistotu okny do těch příkopů vylívají, což veliký smrad pů-

sobí a oči uráží; ale co jest dělati? Zvlášť cizí není s to, aby se úzkými  

a zkřivenými uličkami dále dostal, bloudí od jednoho mostu na druhý,  

a jména ulic k ukrácení cesty, kterouž dvojnásobně konati musí, mu nic 

nespomáhají. Náměstí, kteréž právě v Evropě nejkrásnějším se nazvati 

může, jest náměstí svatého Marka, kteréž podlouhlý čtyrhraník tvoří, na 

jedné straně trochu zoužený. 

(…) 
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Dívek veřejných se zde veliké množství zdržuje, z nich větší díl bídný vede 

život. Ve dne jsou zalezlé v domích a děrách, zvečera jako sovy vylezají  

a na okna, kamž sedají, aby od okolojdoucích spatřeny byly, svíce staví. 

(…) 

Benátčané se mi mezi jinými Vlachy nejvíce líbějí. Pěkného bývají větším 

dílem vzrůstu. Přívětivost, kterou mezi sebou a cizími zachovávají, pří-

jemnými je činí. Děvčata jsou sice bledá, ale nad sníh bílá a černé oči je-

jich v Germánii nadarmo hledáme.2       

 

 

 

KAREL HYNEK MÁCHA (1810 – 1836) 

byl v Benátkách koncem léta roku 1834 dva dny, když 

s Antonínem Strobachem putoval, většinou pěšky, po trase 

Praha – České Budějovice – Linec – Salcburk – Innsbruck – 

Benátky – Terst – Lublaň – Vídeň – Praha  

 

Vyšli v pět hodin. Snídali polívku a holbu vína. Měli vypito 82 žejdlíků. 

Jeli vozem. Přišli do Mestre. Jeli na barce. Ponejprv viděli Benátka. Slaná 

voda. Vlaši šidili. Vjeli v Benátka. Šli po městě, poprvé Markusplatz.  

Ó Venezia, Venezia! – Ponte Rialto. Procesí. Vlach se nás chytil. Pokoj. 

Oběd stál 56 kr. k. m. Zpěv vlašský. Hospoda. Tréporté. Byli na policii. 

Kostel sv. Marka. Campanilla. Koně Lysippové. Tři sloupy. V kostele re-

liefs. Vyhlídka mezi 2 sloupy v přístavu. Palazzo ducale. Socha Othella. 

Schody. Nahoře dvě sochy. Most. Žaláře. Silné mříže dvoj- i trojnásobné  

i více. Vlevo vchod do kostela sv. Marka. Podlaha kostelní. Kulaté okno. 

Napoleonova zahrada. Lodě mořské. Prodávání knihy. Ovoce. Pucování 

bot. Markusplatz na noc. Večeře. Moravci. Nocleh. Hraní na klarinetu. 

Deklamací. Vodění po ulicích. Mníši.3   

 
                                                 
2
 POLÁK, Milota Zdirad. Cesta do Itálie. Praha: Odeon, 1979. 

3
 MÁCHA, Karel Hynek. Literární zápisníky, deníky, dopisy. Praha: Odeon, 1972.  
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ALOIS BEER (1833 – 1897) 

Dobrušský soustružník, řezbář, pasíř, pozlatitel, brejlař  

a malíř se vyučil dřevosoustružníkem a vydal se na vandr. 

Návštěvu Benátek zachytil v ilustrovaném rukopisu Cestopis 

z Železnice do Itálie a domů roku 1852. Objevil Karel Michl  

a vydal v roce 1973. 

 

Množství holubů, jejichž střediště náměstí jest, kde bývají stravování od 

obce a denně po udeření druhé hodiny odpůldne je svobodné krmení, 

k němuž se moc lidí cizích nejvíce dostavují, jinak by tito v té době spali 

neb v stínu kavárny sobě hověli. Náměstí čisté a prachu se málo nadělá, 

ani větrem nezanese, spíše se zarosí, přece obcházejí cidiči obuje, il 

lustrajo, neb obuvníci, ciabattini, a hledí na obuje, dle ní sezná i pána. 

Zde se musí obuj třpytiti u procházejících, an se ví, kdo se na Markus-

platze prochází, že chudák není, proto zdvořile říkají: „Padrone comandi 

lustrace“, přičemž již vržena stolička, na níž jsou zvýšené tlapy velké  

a malé a tak podstavek zřízen, aby pána neumdlíval; když noha v tlápotě, 

tu v jedné ruce kartáčem natírá a s druhou rukou s kartáčem objede; 

v minutě jest pán na svobodě, dokud jej nějaký prášek v osidlí čističe ne-

svedl. 

Květinářky, die Rosenmädeln, Růženky, la rosettina jest vnadná děva  

a vkusně oděná, s krásným košíkem nabízí kytičky a často per tri soldi li-

bou kytičku v šat zastrčí. Jejímu zevnějšku již okouzlen, koupí.  

Šplouchání vln, houpající gondole, rozličným směrem veslované, zpěv 

lodníků člunařů a jich zpěv se zove „la barkarola“. Takový výjev báječný 

trvá do půl noci a později. Ráno jest všude mrtvo, ani stopy po takém 

nočním lomozu, všude prázdno. 

Byla to báje?4     

 

                                                 
4
 BEER, Alois. Na vandru. Praha: Československý spisovatel, 1973.  


