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Ve vrcholném středověku Benátky extrémně zbohatly díky své kontrole obchodu mezi 

Evropou a Levantou. Město totiž získalo během 11. století důležitá privilegia, jež se rovnala 

monopolu na obchod mezi Svatou říší římskou a Orientem. Získalo je od římsko-německého 

císaře Jindřicha IV. za podporu ve sporu o investituru proti papeži Řehoři VII. a také od 

byzantského císaře Alexia I. Komnena za válečnou pomoc proti tureckým Seldžukům a 

Normanům.  

Téměř od počátku se Benátky také angažovaly během křížových výprav; 200 

benátských lodí se zapojilo při obsazování pobřežních měst v Sýrii po první Křížové výpravě. 

Roku 1110 benátský dóže Ordelafo Faliero osobně velel benátské flotile o síle sta lodí, jenž 

pomohla jeruzalémskému králi Baldwinovi I. při dobytí města Sidon, a v roce 1123 podepsaly 

Benátky spojeneckou smlouvu s nově vzniklým Jeruzalémským královstvím. Tato smlouva, 

zvaná Pactum Warmundi podle jeruzalémského patriarchy Gormonda (latinsky Warmundus), 

který spojenectví dojednal, zavazovala Benátky pomoci svojí flotilou při křižáckém útoku 

buď na Týros nebo Ascalon, poslední dvě pobřežní města, která byla stále pod kontrolou 

muslimů. Nakonec byl losem vybrán Týros, jenž byl bohatší a rozlehlejší a byl také cenným 

přístavem pro nepřátelský Damašek ležící více ve vnitrozemí. Benátčanům byla za jejich 

pomoc přiznána řada privilegií. Zaručovala jim vlastní kostel, ulici, náměstí, lázně, trh, míry, 

mlýn a pekárnu v každém městě, které král Jeruzaléma kontroloval, vyjma Jeruzaléma 

samotného, kde jejich autonomie byla více limitována. V ostatních městech jim bylo 

povoleno užívat vlastní míry při obchodování s jinými Benátčany, jinak však museli užívat 

míry a ceny stanovené králem. V Akkonu jim byla přiznána vlastní čtvrť, kde každý Benátčan 

měl být „tak svobodný, jako v Benátkách samotných“. V Týru a Ascalonu (ačkoli ještě nebyl 

dobyt) jim byla přidělena třetina města s třetinou okolních oblastí, což znamenalo v případě 

Týru asi 21 vesnic. Tato privilegia byla zcela zproštěna od platby daní, vyjma případů, kdyby 

benátské lodě přivážely poutníky. V tomto případě by byly zdaněny a král osobně by měl 

právo na třetinu těchto poplatků. Za pomoc při obléhání Týru měli Benátčané právo na 300 

saracénských besantiů (zlatá římská mince) ročně z výnosů města. Bylo jim dovoleno užívat 

vlastního práva při civilních soudních jednáních mezi Benátčany nebo v kauzách, kde 

Benátčan stál v pozici žalovaného. Avšak pokud byl Benátčan žalobcem, měl být spor veden 



před soudem království. Jestliže by Benátčan ztroskotal nebo zemřel v království, měl být 

jeho majetek přednostně poslán zpět do Benátek namísto konfiskace králem. Každý, kdo by 

žil v benátské čtvrti v Akkonu nebo v benátských distriktech v jiných městech, měl podléhat 

benátským zákonům. Smlouva byla později ratifikována i jeruzalémským králem Baldwinem 

II. po jeho propuštění z tureckého zajetí v roce 1125. Ten však přesto odmítl uznat benátské 

komuny jako plně autonomní oblasti ve svém království. Trval na svých feudálních právech a 

požadoval službu tří benátských rytířů.  

Benátské autonomní oblasti v Akkonu a Týru byly obzvláště mocné a vlivné ve 13. 

století a to i poté, co království ztratilo Jeruzalém a bylo zredukováno na pobřežní stát. Jiné 

italské a provensálské městské státy, zejména Janov a Pisa, požadovaly v průběhu 12. a 

13.století stejné obchodní smlouvy od jeruzalémského krále jako měly Benátky. Komuny 

ustavené na základě těchto smluv se staly, dá se –li to tak říci, ranou formou evropského 

kolonialismu a byly důležitým krokem v obchodním rozvoji italských městských států, jenž 

kulminoval v italské renesanci v dalších stoletích. 

Během 12. století Benátčané také získali rozsáhlá obchodní privilegia v Byzantské říši a 

svými loďmi často poskytovali Byzanci námořní síly. Roku 1182 vypukly v Konstantinopoli 

bouře proti latinsko-katolickému obyvatelstvu, jejichž cílem se stali především Benátčané. 

Byzantinci totiž žárlili hlavně na moc a vliv Benátčanů, a tak když po smrti prozápadně 

orientovaného císaře Manuela I. Komnena roku 1180 nastoupil na byzantský trůn jeho 

desetiletý syn Alexios II. Komnenos, za nějž jako regentka vládla jeho matka, známá svými 

latinskými kořeny a kulturou, přerostla všeobecná zášť vůči latinským obyvatelům v masové 

pouliční bouře, jež daly Manuelovu synovci Androniku Komnenovi možnost chopit se vlády. 

Právě jeho pochod s armádou na Konstantinopol, po němž následovalo uvěznění a usmrcení 

Alexia i jeho matky, byl doprovázen masakry latinského obyvatelstva města, které fakticky 

kontrolovalo městské hospodářství. Celkově jich bylo zabito asi 80 000, z velké části 

Benátčanů, jejichž majetek byl uchvácen. Přeživší byli uvězněni, či vyhnáni. Tento akt 

mimořádně ponížil a rozhořčil Benátskou republiku, která se za to Byzantincům následně 

pomstila. Benátská flotila totiž byla nezbytnou pro přepravu při čtvrté křížové výpravě, a tak, 

když křižáci neměli z čeho lodě zaplatit, lstivý benátský dóže Enrico Dandolo urychleně 

využil situace a nabídl křižákům přepravu, když dobudou dalmatské město Zadar, jenž se 

v roce 1183 vzepřelo benátské nadvládě a požádalo o ochranu papeže a uherského krále 

Imricha I. Ačkoli velká část křižáků považovala tento plán za odpudivý a odmítla se na něm 

podílet, většina z nich i přes výslovný protest papeže Inocence III. souhlasila, poněvadž 

neměla na vybranou, a město poté roku 1202 dobyla. Papež následně křižáky i Benátčany 



exkomunikoval, nakonec však ale, když zjistil, že křižáci byli dóžetem vydíráni, křižákům 

odpustil a svou exkomunikaci vztáhl jen na Benátčany. Byl to první útok křižáků proti 

katolickému městu. Poté byla křížová výprava obrácena směrem na Konstantinopol. Mladý 

byzantský princ Alexios Angelos totiž křižáky požádal o pomoc proti svému strýci, císaři 

Alexiovi III. Angelovi, který v Byzanci vládl od svržení svého bratra Izáka II. Angela. Mladý 

Alexios, kterému se podařilo uprchnout, za dosazení sebe a svého otce nešetřil velkorysými, 

ale naprosto nereálnými sliby. Křižákům za jejich pomoc slíbil vyplatit 200 000 stříbrných 

marek, uznání papežské autority nad východní ortodoxní církví, zásobování křižáckého 

vojska a poskytnutí byzantské armády o síle 10 000 mužů pro přímou účast na křížové 

výpravě. Podobně jako před útokem na Zadar, i v této chvíli odmítla spousta křižáků mít 

s tažením na Konstantinopol cokoli společného a výpravu opustili. Benátčané se však pro 

princovu nabídku jasně vyslovili a křižákům, podobně jako před Zadarem, pohrozili 

opuštěním výpravy. Vůdcové nátlaku Benátčanů podlehli a v zájmu zachování jednoty vojska 

návrh přijali. Během cesty do Konstantinopole stihli Benátčané a křižáci ještě vydrancovat 

ostrovy Korfu a Andros. Po těžkém obléhání Konstantinopole nakonec Alexios III. uprchl a 

na trůn byl opět dosazen uvězněný Izák II. se svým synem Alexiem IV. Brzy se však ukázalo, 

že sliby, jež dal Alexios IV. křižákům, je nemožné splnit. Aby byli schopni splácet křižákům 

slíbenou částku, museli císařové vyhlásit mimořádné daně a peníze získávali dokonce i z 

církevního jmění a jednotlivých kostelů, což pobouřilo konstantinopolské obyvatelstvo a 

rozdmýchávalo nenávist vůči císařům a jejich křižáckým spojencům, která nakonec přerostla 

v otevřené povstání. Oba císaři byli uvězněni. Křižáci již však neměli v úmyslu na trůn 

dosadit jiného císaře, ale rozhodli se Konstantinopol regulérně dobýt pro sebe. Pro tento účel 

měli již v březnu 1204 Francouzi s Benátčany dohodu o rozdělení kořisti: křižákům měla 

připadnout vláda v dobytých územích, zatímco Benátky měly nadále ovládat zdejší 

obchod.Tím křížová výprava definitivně rezignovala na tažení do Svaté země. Konstantinopol 

byla 12.dubna 1204 dobyta a vypleněna. Mnohé z antických a byzantských uměleckých děl 

byly odvezeny do Benátek, např. známé 4 bronzové koně, kterými byla následně ozdobena 

basilika sv. Marka v Benátkách. Při následném dělení Byzantské říše získaly Benátky zhruba 

tři osminy jejího území: velkou část Konstantinopole a Adrianopole, významné přístavy 

Dubrovník a Drač na Jadranu, Coron a Modon na Peloponésu (tzv. oči republiky), Gallipoli 

na evropském břehu Dardanel, maloasijskou Héraklei a téměř všechny řecké ostrovy včetně 

Kréty a Euboie. Roku 1207 dobyl velitel benátské flotily Marco Sanudo, jenž byl 

Dandolovým synovcem, Kykladské ostrovy. Dobytí Kyklad byl od Marca Sanuda nezávislý a 

velmi riskantní podnik, ke kterému neměl od latinského císaře svolení. Pro svoji kampaň si 



zapůjčil 9 galér z benátské flotily. Kyklady poté rozdělil na padesát šest provincií, které 

podělil jako léna mezi své spolubojovníky. Většina z nich vládla velmi autonomně a nejspíš 

platili Sanudovi nějaké dávky. Sanudo si poté nechal od latinského císaře udělit Kyklady jako 

dědičné léno a titul vévody z Naxos, protože to bylo pro něj výhodnější než být přímým 

vazalem Benátek. Spolu s Benátčany přišel na Kyklady i západoevropský feudalismus, což 

způsobilo zpřetrhání starého byzantského systému vlastnictví půdy zvaného pronoia. Marco 

Sanudo a jeho nástupci na trůnu prováděli vůči místním Řekům velmi smířlivou a uvážlivou 

politiku, udělujíce jim dokonce léna ve snaze je ke státu více připoutat. Sanudo ani jeho 

nástupci se také nepokoušeli obrátit ortodoxní řeckou většinu na katolictví, přesto však 

omezili vliv východního kléru a nechali vyloučit všechny východní křesťany z významných 

státních pozic. Později, a to sice roku 1418, přešlo vévodství přímo pod lení svrchovanost 

Benátské republiky. V roce 1566 sultán Selim II. svrhl posledního latinsko-křesťanského 

vévodu, který mu ještě předtím byl nucen platit tribut, a dosadil na trůn jako posledního 

vévodu, teď již čistě loutkového, portugalského žida Josefa Nasiho, po jehož smrti v roce 

1579 připojil zbytek vévodství pod přímou vládu Osmanské říše. Vláda západních křesťanů 

po tomto datu však nebyla zcela vymýcena. Rod Gozzadini z Bologny, kteří vládli na ostrově 

Siphnos, dále nesli titul „vévody z Naxos“ a pod benátskou správou zůstaly i některé další 

menší ostrovy v Kykladském souostroví. Ostrov Tinos Benátčané drželi až do roku 1714. 

Poslední benátské přístavy v Moree byly dobyty roku v roce 1718.  

Některá další území kontrolovala Benátská republika přímo jako svou kolonii a ne jako 

součást vévodství Naxos či Latinského císařství. Od vůdce čtvrté křížové výpravy Bonifáce z 

Montferratu roku 1204 Benátky odkoupily Krétu a od roku 1207 do roku 1211 ji dobývali od 

Maltézana Enrica Pescatora, který Krétu ovládl roku 1206. Prvním vévodou zde byl 

ustanoven Giacomo Tiepolo. Benátky také kontrolovali většinu ostrova Eubóia, kde měli své 

obchodní kolonie, a dále ovládali několik přístavů na řecké pevnině.  

Následující desetiletí tak Benátky využily ke zřízení obchodního impéria a koloniální 

říše ve východním středomoří. Řetězec jejich pobřežních pevností se táhl od Dalmácie, Řecka 

a Kréty až do Černého moře a jejich obchodní stezky nyní vedly až do nitra Asie. Hlavním 

rivalem Benátčanů se v této době stalo jiné italské obchodní město, Janov. S jeho pomocí 

dobyli roku 1261 Řekové, kteří si udrželi vládu v Nikájském císařství, Konstantinopol zpět, 

obnovili Byzantskou říši a Benátky se musely ve prospěch Janova vzdát části kolonií a 

obchodních privilegií. Během války Benátek s Janovem, která probíhala v letech 1294-1299, 

Benátčané utrpěli několik vážných porážek, mj. roku 1298 u ostrova Korčuly blízko 

dalmatského pobřeží. Podle pozdější tradice, zaznamenané Giovannim  Battistou 



Ramusionem, byl mezi benátskými zajatci i Marco Polo, který během několika měsíců svého 

věznění nadiktoval svoji knihu Milion. Avšak zda byl zajmut během této bitvy nebo během 

předcházejícího menšího střetnutí u Lajazza, je nejasné. Mír mezi oběma italskými 

republikami byl podepsán v roce 1299.  

V letech 1350 až 1381 probíhala mezi Benátčany a Janovem další velká námořní válka, 

jenž měla dvě fáze. První otevřený konflikt vypukl v roce 1350 a trval do roku 1355. Příčinou 

byla snaha Benátčanů podkopat obchodní aktivity Janovanů ve východním středomoří. Jejich 

spojencem se stala Byzantská říše a království Aragonu, které už předtím byly ve válce 

s Janovem. V průběhu konfliktu se na stranu Benátek přidala i Pisa, jejíž námořní aktivity 

byly o tři čtvrtě století dříve zhaceny právě Janovem. Janované tak byli nuceni uzavřít 

spojenectví s osmanskými Turky. Benátky utrpěly v konfliktu několik těžkých porážek, mj. 

v bitvě u Bosporu, a nakonec uzavřeli 1. června 1355 s Janovem mír. Druhá část bojů mezi 

Benátkami a Janovem probíhala v letech 1378 až 1381. Tentokrát konflikt vyvolal spor o 

ostrov Tenedos ležící v blízkosti Dardanel. Zajímavostí je, že zde byly poprvé v boji použity 

lodní děla. Stejně jako i minule byly Benátky podpořeny Byzantinci, jmenovitě císařem 

Janem V. Palaiologem a vládcem Milánska Bernabem Viscontim. Mezi Janovskými spojenci 

byl uherský král Ludvík I., dále Padova, rakouský vévoda Leopold III. a aquileiský patriarcha. 

Po několika předchozích úspěších byla benátská flotila poražena v blízkosti Puly u Istrie a 

Janované vpluli do Benátské laguny a s pomocí Uhrů a Padovanů zaútočili na město 

kombinovaně z moře i ze souše. Podařilo se jim dobýt přístav Chioggia na pevninském 

pobřeží laguny, čímž kontrolovaly vjezd do laguny a Benátky se tak ocitly obklíčeny a hrozilo 

jim naprosté zničení. Janovské lodě však měly problém v mělké laguně manévrovat a 

Benátčanům se podařilo povolat zpět svou další flotilu, která mezitím operovala ve středomoří 

s cílem rozrušit janovský obchod. S její pomocí se Benátčanům podařilo opět obnovit 

kontrolu nad přístavem Chioggia. Janovské pozemní síly tak byly obklíčeny a jejich flotila, 

která se je snažila vyprostit z obklíčení, byla v následné námořní bitvě zničena. Janované byli 

nuceni kapitulovat a Benátky byly zachráněny. Mírová smlouva podepsaná roku 1381 v 

Turíně znamenala pro Janovany konec jejich námořního působení na Jadranu. 

S nástupem 15. století začali Benátčané expandovat také v Itálii, stejně jako podél 

dalmatského pobřeží z Istrie do oblasti dnešní Albánie, kterou získali od neapolského krále 

Ladislava během občanské války v Uhrách, ve které se Ladislav snažil uplatnit svůj nárok na 

uherský trůn proti Zikmundovi Lucemburskému. Když se zdálo, že Ladislav má konflikt 

prohraný, uprchl do Neapole, avšak ještě předtím se rozhodl prodat svá, nyní již prakticky 

ztracená práva na dalmatská města Benátkám za skrovnou cenu 100 000 dukátů. Benátčané 



využili situace a rychle dosadili do oblasti nové vládce, např. hraběte Filippa Stipanova do 

Zadaru. Tento krok Benátek byl odpovědí na hrozící expanzi milánského vévody 

Giangaleazzoa Viscontiho. Kontrola nad severovýchodními pevninskými cestami byla totiž 

také nezbytností pro bezpečnost obchodu. Situace v Dalmácii byla vyřešena v roce 1408 

příměřím s uherským králem Zikmundem Lucemburským. Problémy Uherského království 

nakonec poskytly Benátkám čas pro konsolidaci poměrů ve svých jadranských državách. Do 

roku 1410 měly Benátky námořnictvo o síle 3 300 lodí (s posádkou 36 000 mužů) a držely 

většinu Benátska, včetně takových významných měst jako Padova nebo Verona, která se 

zavázala Benátkám k loajalitě roku 1405. Benátčané totiž obratně využily rozbroje, jež v 

tehdejší době sužovaly okolní severoitalské státy. 

Po vypršení příměří Benátčané okamžitě podnikli invazi na území aquileiského 

patriarchátu, kde zrovna probíhal střet mezi městy Cividale, podporované Zikmundem, a 

Udine, podporované Benátčany. Podařilo se jim dobýt jak Cividale roku 1419, tak Udine v 

roce 1420, které předtím obsadila císařská armáda a dosadil tam patriarchu loajálního císaři. 

Následně si Benátky podrobili i Trogir, Split a Durazzo (Durres v Albánii) na pobřeží 

Dalmácie. V roce 1445 se poražený patriarcha smířil se ztrátou svých území výměnou za 

roční plat 5 000 dukátů z benátské pokladnice. Od té doby byly jen Benátčané oprávněni 

používat titul Aquileiského patriarchy a území patriarchátu bylo včleněno do Benátské 

republiky a spravoval jej Generální dodavatel potravin, sídlíci v Udine. 

V italských městských státech žila spousta otroků. Mezi lety 1414 a 1423 bylo do 

Benátek prodáno asi 10 000 otroků, z nichž většina byly mladé ženy z Ruska, Řecka, Bosny, 

Gruzie, Arménie, Bulharska a Turecka. 

Roku 1489 přinutily Benátky Kateřinu Cornaro, poslední královnu křižáckého království 

Kypru, aby jim ostrov prodala. 

Počátkem 15.století započala námořní expanze Osmanské říše. V roce 1423 vypukla 

sedmiletá válka Benátek s Osmanskou říší o námořní kontrolu Egejského a Jaderského moře. 

Ta pokračovala pak znovu od roku 1463 až do podepsání mírové smlouvy roku 1479. Ta 

umožnila Turkům v roce 1480 nerušené oblehnout ostrov Rhodos a dobýt jihoitalské město 

Otranto. Válka Benátek s Turky pokračovala znovu v letech 1499 až 1503. Ve stejné době 

Benátčané uzavřeli spojenectví s francouzským králem Ludvíkem XII. proti Milánu, za což 

získali město Cremona. Turci vyslali proti Benátkám své lodě pod velením Kemala Reise, 

který se s benátskou flotilou, které velel Antonio Grimari, jenž byl spíše obchodník a 

diplomat než námořník, setkal v srpnu 1499 u mysu Zonchio na západním pobřeží 

Peloponéského poloostrova a uštědřili Benátčanům drtivou porážku. Tato bitva je také někdy 



označována jako první bitva u Lepanta. Ještě na podzim téhož roku se Benátčané pokusili 

získat zpět své ztracené pozice, avšak v srpnu následujícího roku utrpěli další námořní 

porážku u pobřežní pevnosti Modon ( někdy označováno jako druhá bitva u Lepanta), kterou 

Turci následně obsadili stejně jako pevnost Coron. Po bitvě u Modonu turecká flotila a 

armáda obsadily většinu benátských držav v Řecku. Modon a Coron, tzv. “oči republiky”, 

byly ztraceny. Turkům se následně podařilo vojenskými výpady dosáhnout části benátského 

území v severní Itálii, což Benátky přinutilo uzavřít roku 1503 s Turky mír, jímž uznaly jejich 

zisky. 

Benátky poté upřely svou pozornost na rozšíření svého panství v severní Itálii, zvláště v 

Romagni, jedné z nejbohatších oblastí v Itálii, jenž byla formálně součástí papežského státu, 

avšak fakticky rozdělena na několik malých částí, které římské jednotky jen stěží 

kontrolovaly. V souvislosti s dobytím Neapolského království Španěly obsadily Benátky také 

velkou část pobřeží Apulie.  Aby papež Julius II. zamezil vzrůstající moci Benátek v Itálii, 

uzavřel 10. prosince 1508 se všemi s benátským územím sousedící velmocemi tzv. Ligu v 

Cambrai proti Benátkám, do jejíhož čela se sám postavil. Papež chtěl získat Romagnu, císař 

Maxmilián I. Furlansko a Benátsko, aragonský král Ferdinand II. přístavy v Apulii, 

francouzský král Ludvík XII. Cremonu, uherský král Vladislav Jagelonský Dalmácii a ostatní 

členové ligy nějakou z dalších částí. Útok proti Benátkám byl zahájen z Francie přes 

Milánsko. 14. května 1509 byly Benátky drtivě poraženy v bitvě u Agnadella. Francouzké a 

císařské jednotky poté okupovaly Benátsko, ale Benátky samotné se díky diplomatickým 

snahám dokázaly z tého okupace vymanit. Přístavy v Apulii byly postoupeny Španělsku. 

Papež však brzy rozpoznal nebezpečí, které by plynulo z konečné destrukce Benátek, tehdy 

jediné italské mocnosti schopné čelit mocnostem jako Francie a Osmanská říše. Následkem 

rozporů mezi papežem a francouzským králem se liga rozpadla a papež se roku 1511 spojil s 

Benátčany za účelem vyhnat Francouze z Itálie. Později se k nim připojilo i Švýcarsko, 

aragonský král, římskoněmecký císař, anglický král a vznikla tak Svatá liga proti Francii. 

Francouzi byli v roce 1512 vyhnáni zpět za Alpy. Ovšem potě došlo k rozbrojům uvnitř Svaté 

ligy. Císař Maxmilián se totiž odmítl vzdát území, která získal v Benátsku a podepsal s 

papežem dohodu za účelem vyloučení Benátek z konečného dělení území. Když se proti tomu 

Benátky ohradily, papež jim pohrozil znovuustavením Ligy z Cambrai proti nim. Benátky na 

to reagovaly obratem k Francii, s níž 23. března 1513 podepsaly smlouvu v Blois, která 

slibovala rozdělení celé severní Itálie mezi Benátky a Francii. 14. září 1515 porazily 

francouzsko-benátské jednotky armádu Svaté ligy u Marignano. Následně došlo k uzavření 

míru, jímž byl znovu nastolen status quo z roku 1508 a Benátky tak získaly zpět svá území, o 



která během války přišly. Znamenalo to však také konec územní expanze Benátské republiky 

– ta se na italském území od té doby snažila zachovávat neutralitu. 

Obávaje se nové turecké námořní expanze začala Nejjasnější republika opevňovat své 

državy ve východním středomoří.  Turecký nástup na moři však Benátčany potupně připravil 

o vévodství Naxos a pak i další území včetně Kypru, poslední významné državy Benátek v 

Levantě, který byl Turky pod vedením Mustafa Paschi dobyt roku 1570. Poslední baštou 

Benátek na Kypru bylo město Famagusta, které Turkům odolávalo až do srpna 1571. O dva 

měsíce později, 7. října 1571, námořní síly Svaté Ligy pod vedením Juana de Austria, složené 

hlavně z benátských, španělských a papežských lodí (přičemž Benátky zajistily více jak 

poloviny z těchto lodí) porazily Tureckou flotilu vedenou Alim Pašou u Lepanta. Ali Paša v 

bitvě zahynul. Vítězství však přišlo příliš pozdě na to, aby zachránilo Kypr, který tak zůstal 

pod osmanskou vládou po další tři století. 

Počátkem 17. století se Benátky dostaly do konfliktů se španělskými i rakouskými 

Habsburky. Síla Benátek však byla ve 30. letech podryta 16 měsíců trvajícím morem, jemuž 

za oběť padlo na 50 000 obyvatel. Roku 1638 došlo k obnovení konfliktu s Osmanskou říší, 

když do Jaderského moře pronikla tunisko-alžírská korzárská flotila, jenž zde operovala s 

tureckou podporou. Benátské loďstvo sice piráty zničilo, ale následná válka trvající od roku 

1645 do roku 1669 přinesla dobytí Kréty Turky. Jistý obrat znamenalo oslabení turecké moci 

po porážce u Vídně roku 1683. Benátčané získali mezi roky 1685 a 1699 řadu vítězství a 

dobyli zpět některá území na Balkáně, včetně Peloponésu, avšak v poslední benátsko-turecké 

válce, která probíhala v letech 1714 až 1718, Benátky o tato území opět přišly. 

V poslední fázi své existence Benátská republika sice ztratila své dřívější vojensko-

politické postavení, i nadále však byla úspěšná a pokračovala v provozování mezinárodního 

obchodu. Její existence byla ukončena tažením Napoleona Bonaparta, který Benátky obsadil 

14. května 1797. Mír v Campo Formio 17. října 1797 poté předal většinu dosavadního 

benátského území pod svrchovanost Habsburské monarchie, zatímco Jónské ostrovy si 

ponechala Francie. 
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