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POČÁTKY BENÁTSKÉ REPUBLIKY A JEJÍ ÚZEMNÍ EXPANZE 

Za počátek Benátské republiky je považována první svobodná volba dóžete Orsa Ipata v roce 

727. Jeho sídlem však nebyly Benátky, nýbrž město Heraclea ležící v ústí řeky Piavy. Vznik 

města Heraclea datujeme do roku 640.  V té době byl pobřežní pás (tzv. Venettia marittima, 

později zvaný Venetia) pod vlivem Byzantské říše, konkrétně Ravennského exarchátu. Orso 

Ipato ale nebyl úplně prvním vládcem, kterému náležel titul dóžete. Ravennský exarcha 

pověřil již v roce 697 správou tohoto přímořského území dóžete, který byl pod jeho přímým 

vlivem. Byl tak jakýmsi Byzantským místodržícím v této oblasti.  Benátky i po roce 727 

zůstaly formálně součástí Byzantské říše, neboť jim to zajišťovalo větší bezpečnost. 

Heraclea se ale ze strategického hlediska příliš neosvědčila, proto již v roce 742 po jejím 

vyplenění Orso Ipato přenesl své sídlo na Malamocco, jeden z ostrovů v Benátské laguně. 

V roce 774 Karel Veliký dobyl říši Langobardů a zmocnil se jejího území. V roce 803 byl 

uzavřen tzv. Pax Nicephori, smlouva mezi byzantským císařem Nikeforem I. a Karlem 

Velikým, uznávající Benátky jako de facto samostatné, ale nadále formálně náležející 

k Byzantské říši. Mezi lety 809-810 se Karlův syn Pipin pokusil o anexi Benátské republiky. 

Při jeho tažení bylo Malamocco zničeno a dóže Angelo Partizipazio přenesl své sídlo na 

velmi těžce přístupnou skupinu ostrovů Rialto, kde se nacházejí dnešní Benátky. Na obtížné 

dostupnosti ostrovů Pipinova vojenská akce ztroskotala.  Smlouva mezi následovníky Karla 

Velikého a Byzancí uzavřená roku 812 v Aix-le-Chapelle znovu potvrdila formální 

podřízenost Benátek Byzantské říši. 

Deváté století je ve znamení velkého rozvoje samotného města. Významnou událostí bylo 

bezesporu přenesení ostatků svatého Marka z Alexandrie (kde byly uloupeny) do Benátek. 

Svatý Marek se pak stal patronem Benátek a Benátské republiky.  Nastal všeobecný rozvoj 

obchodu a vliv Benátek značně stoupal. Do tohoto období vzestupu Benátek spadá také snaha 

o upevnění pozic na pobřeží Jadranu, aby mohl být zajištěn bezproblémový průjezd 

benátských obchodních lodí. Důležitým mezníkem ve směřování Benátska do role námořní 

velmoci je období vlády dóžete Pietra Orseola II. v letech 991-1008.  Benátčané zahájili 

tažení proti Dalmácii.  To bylo úspěšné a v roce 997 získaly Benátky důležitý obchodní bod 

na Istrii v oblasti dnešního Koperu. V roce 998 pak Benátky získaly do svých rukou 



podstatnou část dalmatského pobřeží včetně klíčových měst. Další významné zisky přinesly 

Benátkám výsledky čtvrté křížové výpravě, kdy po dobytí Konstantinopole získaly Benátky 

značné části území Byzantské říše. Podrobné pojednání o benátských državách v Dalmácii a 

jiných oblastech středomoří však není hlavním cílem tohoto referátu. Věnujme se proto vývoji 

v bezprostředním okolí města Benátek, tj. na italské pevnině.  

 

TERRAFERMA – ROZŠIŘOVÁNÍ VLIVU BENÁTEK DO VNITROZEMÍ 

 

Jak vyplývá z předchozích řádků, Benátská republika se orientovala v prvních staletích své 

existence z hlediska územní expanze zejména na oblasti ležící mimo italskou pevninu. Po 

dlouhou dobu patřil Benátkám na italské pevnině (terrafermě) jen úzký pobřežní pás. 

Benátčané dlouho nepomýšleli na rozšiřování svého území na pevnině (s okolními státy 

samozřejmě provozovali čilý obchod, ale to ponechme v tomto referátu trochu stranou).  

Logicky musel přijít okamžik, kdy budou mít Benátčané zájem na rozšíření svého 

bezprostředního zázemí na pevnině. Než však k tomuto dostaneme, podívejme se krátce na 

vývoj na pevnině před jejím získáním Benátčany.  

Tak jako jinde na Apeninském poloostrově zvolila některá města oblasti Veneta samostatnost 

a staly se tzv. městskými komunami. Občany volení konzulové byli do čela města poprvé 

zvoleni v roce 1136 ve Veroně. V roce 1164 pak následovala příkladu další města – Padova, 

Vicenza a Treviso. Autonomní města následně neuznala císaře jako svého vládce a spojila v 

tzv. Veronské lize. Císař pak ve snaze uplatnit svá privilegia (která ovšem byla nárokována 

severoitalskými městy), zahájil tažení do Itálie, přičemž jeho vojska byla zatlačena na ústup 

právě vojsky Veronské ligy. Ta vznikla v roce 1167 a jejími členy se stala většina 

severoitalských měst (Milán, Piacenza, Cremona, Mantova, Bergamo, Brescia, Lodi, Bologna, 

Treviso, Vicenza, Verona a další).  Členem této ligy se staly i Benátky. Veronská liga se pak 

později změnila na známou Lombardskou ligu. Liga získala podporu papeže Alexandra III., 

který se stal její formální hlavou. Členové Lombardské ligy ho pak podpořili v boji o 

investituru. Liga dosáhla velkého vítězství 29. 5. 1176 v bitvě u Legnana. Následující rok pak 

byl uzavřen Benátský mír mezi papežem a Lombardskou ligou a císařem Fridrichem I. 

Barbarossou. Výsledkem míru bylo uznání Alexandra III. jako papeže Fridrichem I. který také 

uznal papežova práva nad Římem. Tento mír pak byl o šest let později, v roce 1183 potvrzen 



Kostnickým mírem. Severoitalská města slíbila zůstat loajální k císaři, ale zároveň měla 

potvrzenou svoji autonomii. Tento posun oproti roku 1176 měl svůj důvod: papež Alexandr 

III., který Lombardskou ligu podporoval, zemřel v roce 1181 a vztahy Lombardské ligy a 

papežského stolce po jeho smrti značně ochladly. 

 

 

Pro úplnost musíme dodat, že ve 12. století v severní Itálii proti sobě stála dvě mocenská 

seskupení šlechtických rodů a měst Guelfové a Ghibellini, přičemž Ghibellini stáli na straně 

štaufských císařů (rody Este, Gonzaga, Scala, města Pisa, Cremona, Siena a další) a Guelfové 

stáli na straně papežů (města Bologna, Brescia, Janov, Lodi, Mantova a další). 

S rozšiřováním svého vlivu na větší území se svobodná města dostala do konfliktů se 

zemskou šlechtou, především s knížaty ze San Bonifacia a Ezzelini da Romano. Asi 

nejznámějším členem rodu Romanů byl Ezzelino III., který se jako představitel Verony 

ukázal jako nelítostný tyran, ve kterém obyčejný lid viděl ztělesnění ďábla. Podporován 

císařem Fridrichem II., mohl Ezzelino III. rozšířit svou moc na nejdůležitější města Veneta, 

Vicenzu, Treviso, Padovu, Feltre a Belluno. Jeho moc byla násilně zlomena pomocí Guelfů a 

jeho dalších odpůrců v roce 1259. Od tohoto roku až do roku 1387 následovala ve Veroně 

vláda rodiny Scaligerů. Scaligerové rozšířili svou vládu téměř na celé  Veneto a dostali se 

přitom do konfliktu s ostatními vládnoucími rodinami v jiných městech: Carraresů 

Stav na Terrafermě v polovině 14. století tj. před získáním Terrafermy Benátkami. 



v Padově a Viscontiů v Miláně. Do konfliktu se dostali i s Benátkami, které se přirozeně 

obávaly velkého a silného státu ve svém bezprostředním sousedství. 

Jak už bylo zmíněno, Benátky se orientovaly zejména na mořeplavbu a Terraferma ležela až 

do 14. století mimo jejich zájem.  Díky výsledkům čtvrté křížové výpravy (1204) měly 

Benátky zajištěnou velmi dobrou pozici ve středomoří (Dalmácie, Kréta atd.) a nepomýšlely 

tudíž na expanzi na pevnině.  Objevil se ale závažný důvod pro Benátčany, aby začali usilovat 

o větší vliv na Terrafermě. Pro obchod se zaalpskými státy byl podstatný stav obchodních 

cest. Benátčané využívali mimo jiné vodní cesty, těmi byly zejména řeky Adige a Brenta, 

přitékající z Alpských oblastí. Řeky ústící do Jaderského moře s sebou každoročně přinášely 

značné množství sedimentů, jež komplikovaly říční plavbu. Řeky navíc ve svém nížinném 

úseku často měnily koryto a to přinášelo další problémy.  Benátčané proto nechtěli přenechat 

regulaci řek Padově a Trevisu, a chtěli ji mít pod svým vlivem.  

14. století bylo zároveň ve znamení války s Janovem, jejíž první fáze, ve které měly Benátky 

podporu Katalánců, skončila bez vítěze. Po opětovném vypuknutí konfliktu byly Benátky 

poraženy v námořní bitvě u Puly a následně byla zahájena námořní blokáda Benátek. Válka 

skončila kompromisním mírem, ovšem pro Janov to znamenalo Pyrrhovo vítězství. Po 

skončení této války se následně Benátky spojily s Milánským vládcem Gianem Galeazzem 

Visconti a využili slabost vlády Scaligerů. V roce 1389 se k Benátské republice připojilo 

Treviso a roku 1395 bylo Benátkám zastaveno Rovigo. V roce 1402 pak zemřel Gian 

Galeazzo Visconti, nejmocnější vévoda z milánského rodu Viscontiů (Viscontiové vymřeli 

v roce 1447 a vládu nad Milánským vévodstvím převzal rod Sforzů) a Benátky toho využily 

k dalšímu posilování svého vlivu na Terrafermě. V roce 1404 se Benátkám dobrovolně 

podřídila Vicenza a Belluno a v roce 1405 je následovala Verona. V lednu 1406 pak benátská 

vojska přemohla armádu Francesca Novella Carrary a vtáhla do Padovy. Tím se stalo 

prakticky celé Veneto součástí Benátské republiky. K Benátsku se následně připojilo 

Furlandsko v roce 1420, r. 1426 Brescia a v roce 1428 Bergamo. Tato dvě jmenovaná města si 

ale udržela velkou část své dřívější autonomie.  



 

 

Nyní se ještě krátce zmíníme o událostech, které vedly k připojení Furlandska v roce 1420. 

Poté, co se rozpadla říše Karla Velikého, zde vzniklo knížectví se sídlem v Aquileji, ovšem 

pod vlivem římského císaře. Dne 3. srpna 1077 pak udělil císař Jindřich IV. za věrnost a 

podporu při cestě do Canossy předcházejícího roku jistému Sigehardovi velkou část 

Furlandska. Tím se zrodil na tomto území Patriarchát, který zde vydržel až do anexe 

Furlandska Benátkami. Patriarchové sídlili nikoli v Aquileji, nýmbž v Cividale a později 

v Udine. Největšími soupeři pro Patriarchát byla knížata z Gorizie. Na konci 12. století se 

situace státu stabilizovala a ve 13. století začali představitelé Furlandska praktikovat politiku 

vstřícnou k papežskému stolci. Až do roku 1251 byli patriarchové německého původu, až poté 

se zde ujal vlády první italský patriarcha Gregorio da Montelongo. Tím začala ona zmíněná 

politická a kulturní orientace na Itálii. Následující století je ve znamení vojenskými střety 

s knížaty z Gorizie. Krvavé střety vyvrcholily zavražděním devadesátiletého patriarchy 

Bertranda de Saint-Genies v roce 1350. Jeho nástupce, jmenovaný papežem, pak v Udine 

rozpoutal krvavý teror. Mezitím se část Istrie v sousedství Furlandska dostala do rukou 

Habsburků. Pro patriarchu Marquarda von Randeck (1365) stala největší hrozbou Benátská 

republika. Benátky se v téže době připravovaly dobýt Terst (patřící patriarchátu) a dožadovaly 

se celého pobřeží Istrie. Patriarchátem následujících 40 let zmítaly spory mezi znepřátelenými 

městy Cividale a Udine. V roce 1410 se území Furlandska stalo předmětem střetu římského a 

Územní rozsah Benátska po expanzi na Terrafermu. Stav k roku 1494. 



uherského krále Zikmunda a Benátské republiky. Následoval Zikmundův vpád a 

v následujícím střetnutí trvajícím až do roku 1420 zvítězily Benátky a Furlandsko se stalo 

součástí Benátské republiky.  

V těchto letech se Benátky také musely potýkat s výpady Turků. Benátky porazilyv roce 1416 

v bitvě u Galipoli turecké loďstvo a udržely si své državy v Řecku.  Po získání Furlandska, 

v roce 1423 byl zvolen dóžetem Francesco Foscari, který byl velkým zastáncem dalšího 

rozšiřování vlivu Benátek na Terrafermě. Období jeho vlády (vládl do roku 1457) přineslo 

Benátkám další územní zisky – v roce 1441 Ravennu a v roce 1454 na základě míru z Lodi 

území podél řeky Addy s enklávou města Crema. Získání Terrafermy byl pro Benátky 

významný počin nejen z hlediska kontroly nad regulací řek, ale získaly zároveň nové zdroje 

dřeva pro stavbu lodí a benátský patriciát začal investovat do pozemků na pevnině a budovat 

zde svá sídla. 

 

VÝVOJ DO ROKU 1797 A SPRÁVA TERRAFERMY 

 

Benátky prokázaly velkou prozíravost při správě Terrafermy zachováním místních zvyklostí a 

tradic. Obsazení politických institucí a městských rad ponechali místnímu patriciátu. Pouze 

nejvyšší úřady byly obsazovány Benátčany. Šlo o post zvaný Podestà (Rychtář) a Capitano 

(Policejní a vojenský prefekt). Místní šlechta však neměla žádné zastoupení v centrálních 

úřadech Benátské republiky. Vztah místní šlechty k Benátkám tak byl velmi zdrženlivý na 

rozdíl od nižších vrstev obyvatelstva. Benátská vláda nad Terrafermou trvala až do zániku 

Benátské republiky s výjimkou let 1509-1517, kdy byla ve válce s tzv. Cambraiskou ligou. 

Papež Julius II., obávající se o zasahování do záležitostí Papežského státu se spojil s císařem 

a anglickým, francouzským a španělským králem a dalšími italskými vládci a společně 

zahájili tažení proti Benátkám. Přestože byly Benátky v roce 1509 poraženy v bitvě u 

Adagnella, díky obratné diplomacii podařilo se Benátčanům zanést do řad spojenců z ligy 

spory a ta se zakrátko rozpadla. Benátky tak získaly kromě území v Apulii, Romagni a města 

Cremony všechny své državy zpět.  

Patricijové v Padově, Udine, Brescii, Veroně a dalších okamžitě po bitvě u Adagnella 

vyhlásili svá města jako svobodná a zbavili se Benátské nadvlády. Proti tomu se však 

postavily nižší vrstvy obyvatelstva, které vydatně pomáhaly Benátčanům. Po získání území 



zpět ale Benátky potrestaly jen pár hlavních viníků a obnovily pořádek panující před bitvou u 

Adagnella. Moc místní šlechty se pak v těchto městech dále upevňovala. Benátky tím 

promarnily velkou příležitost k dalšímu upevnění své moci na Terrafermě a bitva u Adagnella 

je považována za počátek úpadku Benátské republiky.  

V patnáctém století a zvláště na jeho konci se Benátky musely potýkat s Tureckými útoky 

směřující na Dalmácii a Furlandsko. Po jejich odražení se nejvýchodnější části Furlandska 

zmocnili Habsburkové (zmíněná válka s Cambraiskou ligou). Na konci války však Benátky 

toto území získaly zpět (jednalo se o území kolem Aquileje). 

V dalším období 16. století dále pokračovaly námořní boje s Turky, kteří nad Benátkami 

vítězili například v roce 1538 u Prevesy. Významnou roli sehrály Benátky v roce 1578 

v námořní bitvě u Lepanta, ale z vítězství Svaté ligy nedokázaly nic vytěžit.  Počátkem 17. 

století pak Benátskou republiku oslabovaly boje s Habsburky a další boje s Turky, které 

vyvrcholily v polovině 17. století ztrátou Kréty a dalších zámořských území. Část území 

(državy na Peloponnésu) získala sice po porážce Turků u Vídně zpět ale při poslední válce 

s Turky počátkem 17. století tato území opět ztratila.  

Bitva u Adagnella tak v podstatě ukončila územní rozvoj Benátské republiky na Terrafermě. 

Politická a vojenská moc Benátské republiky se až do jejího zániku ocitla v úpadku. Během 

Napoleonova tažení do Itálie pak byly Benátky 14. května 1797 obsazeny francouzským 

vojskem a dlouhá historie Benátské republiky se tím uzavřela. Mír v Campo Formio ze 17. 

října téhož roku pak předal území Benátska na Terrafermě s Istrií a Dalmácií pod 

svrchovanost Habsburků. Menší část území za řekou Adige připadla Cisalpinské republice. 
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