
Benkovac 

 

Benkovac je mesto v severnej Dalmácii. Leží asi 30 km východne od Zadaru. Prvé stopy 

osídlenia oblasti Benkovac sa datujú do obdobia neolitu - staršej doby kamennej (6000 - 

2500) pred Kristom. V tom čase začína intenzívne poľnohospodárstvo a vytváranie trvalých 

osád.          

  
Benkovac a Benkovický hrad                                                                                                                                                                                         
Doba bronzová a doba železná, doba Liburne boli potvrdené  archeologickými nálezmi  v 

oblasti Gradina, kde sa dnes nachádza Kastel Benković. 

Po príchode Rimanov do tejto oblasti sa Liburňania dostali pod rímsku vládu. Rimania 

založili nové osady (Jader - Zadar), zatiaľ čo iné liburnské osady pochádzajúce z neskorej 

doby bronzovej si zachovávajú pôvodné obyvateľstvo, ktoré postupne prevzalo rímsku 

kultúru, zvyky a život = romanizácia (Asseria - Podgradje, Nedinum - Nadin, Corinium - 

Karin). V samotnom Benkovci sa našli pozostatky rímskej kultúry v lokalitách Ponaiti, 

Glogovac, Veleševo. Je tu rímska rustikálna vila umiestnená pozdĺž rímskej cesty, ktorá 

viedla z Jaderu do Salony. 

Od 4. storočia preniklo do týchto oblastí kresťanstvo, čo sa odrazilo vo výstavbe prvých 

kostolov. Po vpáde Avarov a Slovanov v 7. storočí bolo zničených mnoho veľkých osád. 

Prichádzajú noví ľudia, Slovania, takže život kresťanských komunít zaniká. V toponymii 

v okolí centra Benkovaca (Perušić, Veleševo a Sv. Vid) sú s zachované stopy Slovanov. 

Okolnosti sa výrazne zmenili na začiatku 9. storočia, keď sa nový cisár Karol Veľký  

rozhodol  Byzancii  odňať  Jadran. S jeho vojenskou činnosťou prichádza nová, organizovaná 

armáda Chorvátov, ktorí ako poddaní  františkánskeho cisára prevzali riadenie Dalmácie a 

natrvalo sa tam usadili. Ako poddaní kresťanského cisára prijímajú kresťanstvo a organizujú 

svoj prvý štátny zväz pod vedením princa. V severnej Dalmácii si zakladajú svoje kľúčové 



vojenské jednotky (Knin) a cirkevné centrá (Nin, Biograd). Oblasť Benkovacu sa nachádzala 

v strede „posvätného“ priestoru Chorvátov, na polceste medzi Kninom a Ninom.  

 

Benkovický hrad je stredoveký hrad v Benkovci. Pochádza z druhej polovice 15. storočia. 

Kultúrne bohatstvo je pamiatkovo chránené. V areáli citadely sa nachádzajú priestory 

miestneho múzea Benkovac .  

 


