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Benátky na sklonku 18. století již ztratily hodně ze svého lesku a významného postavení. A to 

vzdor zhoršující se pozici jejich úhlavního nepřítele, Osmanské říše. Na úkor Osmanské říše 

získaly Benátky mírem karlovickým v letech 1699–1714 Moreu na Peloponésu. Nadále již 

nemělo docházet k žádným ziskům ani ztrátám. Také postupný rozvoj nových obchodních 

námořních cest se stal další příčinou úpadku Benátek. Paradoxem asi zůstane, že právě v této 

době Benátky mezi příslušníky evropské smetánky slavily úspěch coby hlavní město 

vybraných pochoutek, hazardních her, zábavy a nekonečného karnevalu.1 

Navíc Benátky začaly příliš pozdě věnovat pozornost stále sílící hrozbě v podobě 

Napoleona Bonaparte, který byl v březnu 1796 jmenován velitelem italské armády. Když poté 

1. června 1797 přitáhl Napoleon s vojskem k Veroně, celá severní Itálie se stala bojištěm pro 

francouzská a rakouská vojska. Napoleonovy nesporné úspěchy na bitevních polích vyústily 

v uzavření předběžného příměří s Rakouskem v Leobenu. Benátky společně s Istrií 

a Dalmácií tak dle úmluv mezi oběma aktéry „leobenského příměří“ připadly Rakousku. 

Francouzská flotila se o týden později vylodila v Lidu. Tento vojenský vpád Napoleonových 

vojsk nebyl Benátčany zastaven. V důsledku tohoto nebezpečí se sešla Velká rada a poslední 

dóže Ludovico Manin složil svůj úřad.2 S 512 hlasy pro a jen 30 hlasy proti rada odsouhlasila 

ukončení republiky. Byla nastolena tzv. provizorní správa – „municipalitá provisoria“. Čtvrtý 

červen, den nastolení této správy, byl prohlášen za „Den svobody“ jako národní svátek. 

Napoleon nechal spálit Libro d´Oro, Zlatou knihu města, jež obsahovala jména všech velkých 

patricijských rodin v Benátkách. Město bylo vypleněno. Do Paříže se tehdy dostala řada 

uměleckých děl, např. čtyři bronzoví koně z dómu sv. Marka. Řada budov byla zbořena, 

kostely a kláštery zničeny nebo předány do světských rukou.3 

                                                           

1 František Honzák, Marek Pečenka, František Stellner a Jitka Vlčková: Evropa v proměnách staletí, Praha 2001, 
viz heslo Benátská republika (dále jen Evropa…) a Danilo Reato: Benátky. Místa a historie, 2004, s. 37. 
2 V tomto neslavném roce byl dóžetem Ludovico Manin (1725–1802), který nebyl u obyvatel Benátek příliš 
oblíben, neboť postrádal onu pověstnou dóžecí velkorysost. Vládl od roku 1789 až do své abdikace v roce 1797. 
Rodina Maninů pocházela z Friaulu. V roce 1651 zakoupila volební právo na dóžecí úřad za 100 000 dukátů. In: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ludovico-Manin. 
3 Danilo Reato: Benátky. Místa a historie, 2004, s. 38. 



 Mír z Campo Formio z 12. října 1797, uzavřený mezi Francií a Rakouskem, přiřkl 

s konečnou platností Benátky, Dalmácii a Istrii Rakousku. Jednalo se vlastně o kompenzace 

za územní zisky Francie v Itálii a v Rakouském Nizozemí.Ovšem již roku 1805 bylo Benátsko 

po další porážce Rakouska Napoleonem připojeno na základě prešpurského míru k Italskému 

království.4 Napoleon, který stál v čele tohoto nového státu, se 26. března nechal v milánské 

katedrále korunovat železnou langobardskou korunou.  Království se skládalo z Lombardie, 

Benátek, Modeny, části papežského státu a části Sardinského království. V letech 1805 až 

1809 navíc Italské království zahrnovalo Istrii a Dalmátsko. Tyto Jadranské oblasti tvořily 

tzv. Ilyrské provincie. Vnitřní organizace Italského království byla utvářena podle vzoru 

centralizované napoleonské Francie: území státu bylo rozděleno na departementy a do čela 

každého z nich byl vyslán prefekt. Bylo také zavedeno napoleonské zákonodárství. Finanční a 

daňová politika království byla naprosto podřízena francouzským vojenským požadavkům. 

Po Napoleonově abdikaci 11. dubna 1814 se bývalý italský vicekrál Eugéne de 

Beauharnais5 pokusil uchopit moc v království, ale opozice královského senátu a vojenský 

zásah Milánska 20. dubna zmařil jeho plán. Eugéne byl zajat. Po této drobné epizodě bylo 

Benátsko znovu obsazeno Rakouskem a na základě rozhodnutí vídeňského kongresu ze 7. 

dubna 1815 začleněno do Lombardsko-benátského království. V čele Lombardska-Benátska 

stanul místokrál jmenovaný vždy Vídní.6  

S výsledky vídeňského kongresu, který uplatňoval na Apeninském poloostrově princip 

legitimity a umožnil návrat všech sesazených dynastií v Itálii na své trůny, ale italští 

obyvatelé spokojení nebyli, a proto již v roce 1821 propukly revoluční nepokoje. Také 

                                                           

4 Do té doby se jednalo o Italskou republiku, jejímž základem byla Cisalpinská republika, která zanikla v roce 
1802. Cisalpinská republika představovala krátkodobý historický státní útvar zaujímající severní a částečně i 
střední Itálii. Vznikla v létě 1797 v důsledku Napoleonova tažení do Itálie. V Cisalpinské republice se sloučila 
území republiky Cispadánské (Modena, Reggio, Ferrara a Bologna) a Transpadánské (základem byla rakouská 
Lombardie čili Milánsko), které byly vytvořeny Napoleonem už roku 1796. Rozsah i pojmenování těchto 
republik odpovídaly starověkým Galiím na území Itálie. Nově vytvořená „sesterská“ Cisalpinská republika 
zahrnovala Mantovu, Veronu, Modenu, Romagnu, část Parmy a ještě celou řadu menších území (Bergamo, 
Brescia, Cremona, Massa a Carrara atd.) a byla organizována po francouzském vzoru. Hlavním městem byl 
Milán. V květnu 1799 došlo po vítězství Ruska a Rakouska k jejímu zrušení, ale už roku 1800 byla Napoleonem 
znovuobnovena a zvětšena ještě o část Piemontu. In: Evropa…, viz hesla Italská republika, Cisalpinská 
republika, Transpadánská republika a Cispadánská republika. 
5 Napoleonův adoptivní syn. 
6 Italské království tak zaniklo, neboť byly obnoveny Modena a Lucca. Zbylé území získal církevní stát. Svou 
nezávislost si zachovala Parma. V důsledku těchto změn Italské království zaniklo. In: Evropa…, viz hesla 
Italské království a Lombardsko-benátské království.  



Benátky nezůstaly stranou a během revolučních povstání získaly první „mučedníky“: bratry 

Bandiera a Dominica Mora, kteří byli  zastřeleni roku 1844 v Cosenze.7 

Při pohledu na vnitřní vývoj Benátek lze toto období označit jako dobu velkých změn. 

Město se měnilo před očima v důsledku rozličných asanací, přestaveb, vysazování nových 

zahrad a ztráty ostrovního charakteru, o kterou se postarala výstavba hrázní komunikace přes 

lagunu (1841–46), jež do města přivedla železnici.8 

Duch risorgimenta se však šířil po celém poloostrově. Jeho síla kulminovala 

v revolučním roce 1848–49. Na scénu se tehdy dostal mladý benátský právník Daniele 

Manin9 a dalmatský spisovatel Niccolo Tommaseo,10 kteří předali 21. října 1847 vládě petici 

se svými požadavky, týkajícími se úprav vztahů mezi Benátskem a Rakouskem.11 Oba autoři 

onoho prohlášení byli rakouskou policií obviněni ze šíření nebezpečných myšlenek a byli 18. 

ledna uvězněni. 

 Odpor proti nenáviděnému metternichovskému režimu však narůstal v celé 

monarchii. Vypuknutí revoluce ve Vídni dne 13. března mělo ohlas i v Benátkách. Benátčané 

16. března 1848 pronikli do vězení a osvobodili Manina a Tommasea, které s velkou slávou 

nesli ulicemi na ramenou. Tamní zjitřená situace vedla rakouskou vládu k nařízení generálovi 

Zichymu stáhnout se do pevnosti ve Veroně. Dne 22. března obsadil Manin jen s malými 

potížemi Arsenal a o den později bylo Benátsko před Dóžecím palácem prohlášeno Benátskou 

                                                           

7 Gulio Lorenzetti: Venice and its lagoon, Triest 1975, s. 64–65. 
8 Danilo Reato: Benátky. Místa a historie, Praha 2004, s. 39. 
9 Daniele Manin se narodil 13. května 1804 v Benátkách. Byl židovského původu. Po přestupu na katolickou 
víru v roce 1759 si změnil své původní jméno Medina na Manin po svém kmotrovi, bratrovi posledního dóžete 
v Benátkách, Ludovicu Maninovi. Vystudoval práva v Padově, kde již ve svých sedmnácti letech získal titul 
doktora. Prosazoval politické vzdělávání svého národa, podporoval vůdce nacionálních hnutí Giuseppe 
Mazziniho, kritizoval rakouskou nadvládu v severní Itálii. Stál také u zrodu tzv. Societá Nazionale Italiana. Po 
svém politickém intermezzu v čele Benátek strávil zbytek života ve Francii, kde působil jako učitel italštiny a 
novinář. Podporoval radikálně demokratické hnutí, psal články o nacionálním hnutí a o spojení severních částí 
Itálie pod taktovkou Piemontsko-sardinského království. Krátce před svou smrtí založil Italský národní spolek, 
ve kterém se spojila řada proudů italského nacionálního hnutí. Zemřel 22. září 1857 ve Francii. Jeho tělo bylo 
v roce 1868 slavnostně převezeno do Benátek. Od roku 1861 stojí v Turíně jeho socha.  
In: http://de.wikipedia.org/wiki/Daniele-Manin 
10 Niccoló Tommaseo se narodil roku 1802 v Šibeniku v Dalmácii. Studoval také v Padově práva, ale převážil u 
něj zájem o literaturu. Od roku 1827 působil jako novinář ve Florencii a v roce 1833 odešel do Francie. V roce 
1834 uveřejnil svůj spis Dell´educazione a v roce 1835 vyšel jeho politický spis L´Italia a v následujícím roce 
román Il duce d´Atene. Od roku 1838 žil v Benátkách, kde pokračoval ve vydávání dalších děl: Kommentar zu 
Dante, Nuovi critti, Studj critici a slavná sbírka Canti popolari toscani, corsici, ilirici, greci. V roce 1848 
sympatizoval s liberálními a nacionálními stranami v Itálii. Podobně jako jeho přítel Manin musel Benátky po 
jejich kapitulaci opustit. Odcestoval na Korfu, kde v roce 1852 vyšel jeho psychologický román Fede e bellezza. 
Na sklonku života pobýval v Turíně. Zemřel 1. května 1874 ve Florencii. In: 
http://de.wikipedie.org/wiki/Niccol%C3%B2-Tommaseo. 
11 http://de.wikipedia.org/wiki/Daniele-Manin. 



republikou.12 V čele nově jmenované vlády stanul Daniele Manin ve funkci ministra 

prezidenta a ministra pro zahraničí13 a jeho přítel Nicollo Tommaseo se stal ministrem 

vyučování.14  

Na základě rozhodnutí národního shromáždění se Benátsko připojilo na stranu 

sardindsko-piemontského krále Karla Alberta. Daniele Manin byl odpůrcem tohoto spojení, a 

proto se vzdal vlády. V čele nového ministerstva stanul Jaccopo Castelli. Porážky sardinsko-

piemonstkého krále Karla Alberta u Custozzy 25. července a u Milána 3. srpna vedly 

k návratu Manina k moci. Ten byl 11. srpna jmenován diktátorem. Tato funkce vyvolala ale 

vlnu nevole, takže již 3. března se Manin funkce diktátora vzdal a byl zvolen předsedou 

nového ministerstva.  

Po porážce Karla Alberta maršálem Radeckým 23. března u Novarry se sardinský král 

vzdal koruny ve prospěch svého syna Viktora Emanuela. Benátská republika se stala poslední 

baštou severoitalských revolucionářů a republikánů. V květnu začalo tažení rakouského 

generála Julia von Haynau k pevnosti Marghera, ve které se bránilo 2500 mužů pod vedením 

Girolama Ulloa z Neapole. Ti museli 25. května pevnost opustit. Revoluční vojska poté 

vzdorovala Rakušanům na mostě Ponte delle Libertá, který spojuje historické jádro Benátek 

s pevninou. Nabídka kapitulace generálem Radeckým byla nakonec přijata a 23. srpna 1849 

opět vlála na stožárech na náměstí Svatého Marka rakouská vlajka.15 Daniele Manin, 

Tommaseo a další revolucionáři byli 24. srpna amnestováni a vypovězeni z Benátek.16 

Své panství si tedy Rakousko udrželo i po revoluci 1848–49, vzdor snaze Sardinského 

království. Správou Lombardsko-benátského království byl poté pověřen generál Radecký, 

který zde působil do roku 1857 jako vojenský guvernér. Teprve roku 1859 byla téměř celá 

Lombardie po válce s Piemontem za pomoci Francie, kdy byla rakouská vojska poražena u 

San Marina a Solferina, spojena se Sardinským královstvím a poté v roce 1861 s Italským 

královstvím. 

Benátsko se stalo součástí Italského království až roku 1866, po porážce Rakouska ve 

válce s Pruskem, a to bez ohledu na rozložení sil na rakousko-italském bojišti, kde situaci 

                                                           

12 Nebo tzv. Republika sv. Marka. 
13 http://de.wikipedia.org/wiki/Daniele-Manin. 
14 Http://de.wikipedie.org/wiki/Niccol%C3%B2-Tommaseo. 
15 Guilio Lorenzetti: Venice and its lagoon, Triest 1975, s. 64–65. 
 



zachraňovala jen francouzská pomoc Italům. Formálně sice Benátsko připadlo Napoleonovi 

III., ale ten ho předal výměnou za Savojsko a Nizzu Italskému království.17 
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17 Italské království byl historický státní útvar, který vznikl v důsledku risorgimenta roku 1861 po válce 
s Rakouskem a po Garibaldiho tažení. Základ tvořilo Sardinské království, k němuž byla připojena většina 
poloostrova s výjimkou zbytku církevního státu a Benátska. Zároveň musel nový stát už roku 1860 odstoupit 
Francii Napoleona III. většinu Savojska a Nizzu výměnou za Lombardii, kterou Rakousko postoupilo předtím 
oficiálně Francii. Italské království bylo proklamováno pod vládou savojské dynastie, která dosud vládla 
Sardinskému království. Roku 1866 (po italsko-rakouské a prusko-rakouské válce) bylo k Italskému království 
připojeno Benátsko a konečně roku 1871 bylo dokončeno sjednocení připojením zbytku území církevního státu, 
kdy se hlavním městem stal (po Florencii) Řím. In: Evropa…, viz heslo Italské království. 
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