
WALK OF PEACE - POT MIRU

čina povezana v Pot miru od Alp do Jadrana. Vse 

časa in vabi k oddihu ali razmisleku. Širi vrednoto miru in prijateljstva med narodi. Pred 

in drugimi sencami vojne danes glasniki miru.

POT MIRU NA OBMOČJU POKRAJINE BENETKE

Spominska pot, ki povezuje nekatere zgodovinske ostaline iz prve svetovne vojne v pokrajini Benetke, 
je pomemben rezultat strateškega projekta WALKofPEACE v sklopu programa čezmejnega sodelo- 
vanja Interreg V-A Italija-Slovenija, financiranega s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(ESRR), v katerega je kot partner vključ
so ohraniti in ovrednotiti zgodovinsko dediščino prve svetovne vojne. Tudi s promoviranjem poti s 
pomenljivim imenom “Pot miru“, ki je namenjena ohranjanju spomina in širjenju vrednot miru, bratstva 
in prijateljstva med narodi v današnjem času. Del poti na območju pokrajine Benetke je bil začrtan ob 
sodelovanju vseh vključ če poti 
med Slovenijo in Furlanijo-Julijsko krajino. Ob poti so še posebej pomembne točke, katerih simbolni 
pomen je usklajen s splošnim konceptom evropskega projekta ter s sporočilom, ki ga projekt prenaša 
današnji in vsem prihodnjim generacijam.

Vojaška konstrukcija, vključena v obalni obrambni sistem Benetk in 
č – pobudo zanjo je na začetku 1. svetovne vojne 

dal admiral Paolo Thaon di Revel – je bila posvečena spominu na 
italijanske vojne 

mornarice; ladjo je v severnem Jadranu 7. julija 1915 potopila nemška 
podmornica. Pred tem so ogromne mornariške oklepne kupole 
vključ čito
Manile. Po umiku iz Kobarida (v avstro-ogrski literaturi znanem kot 
Č ) je
mostovi čez reko Piave in uspešno razstrelila most San Donà, še 
preden bi ga lahko prečkala avstro-ogrska vojska. Kasneje je bila 
baterija pripravljena na posredovanje 

-
je in omogočili dostop do nje, zaradi njene lege v naravi pa je na 
območju nastal nekakšen zgodovinsko-kulturni park.

Gradnja utrdbe se je začela leta 1538 v okviru krepitve utrdbenega 
sistema v t.i. "pristaniškem ustju" beneške lagune. Po francoskem 
obrambnem načrtu so bila na trdnjavi leta 1806 opravljena dela za 
njeno izboljšanje in nadgradnjo. Od leta 1831 do 1848 je bilo opravlje-

bile zgrajene peč prvo svetovno 
 so bili v trdnjavi 

obrambo. V novejšem času se je vanjo vselila , a 
se je kasneje umaknila. Lokacija je zdaj predmet pobud, katerih namen 
je povečati njen javni pomen.

Avstro-ogrska kostnica stoji levo od vhoda na civilno pokopališče. V 
njej je pokopanih ,
Njihova imena so izpisana na spominski plošči. Kostnica je bila 
obnovljena , ki so ga 

podlagi spodnjega dela uniforme.

V vili iz 16. stoletja je bil 
korpusa, ki ga je vodil general Armando Diaz. Dne 9. novembra 1918 

sil, nadomestil je generala Luigija Cadorno. Na ta dogodek spominja 
marmorna plošča na fasadi.

Trdnjava, ki je sedaj za javnost zaprta in je mogoče obiskati le obdaja-
joči jo park, je bila zgrajena med letoma 1909 in 1912. Spada v vrsto 
utrdb, zgrajenih iz armiranega betona in takrat opredeljenih kot 

90 topnič . Pred prvo svetovno 
i in s topovi 

v primerjavi z aktualnimi bojnimi tehnikami je utrdba do leta 1916 

so naredili vojni zelenjavni vrt za oskrbo vojakov s hrano.

Delo spada v kategorijo spomenikov "javnega pomena", ki je bila v 
povojnem obdobju precej razširjena. Most je 9. oktobra 1927 slovesno 

, poveljnik tretje italijanske 
armade, ki je ustavil avstro-ogrsko napredovanje prav v teh krajih. 

, okrašeni z reliefi, nosijo imena 
V

zadnjem času obnovljeni spominski most je bil ponovno slovesno odprt 
leta 2011.

Ko je bila krstilnica zgrajena, so jo posvetili miru. Je spominsko 

mladenič ,  po dopolnjenem osemnajstem 
letu pa . Spomenik, ki je bil slovesno odprt 
19. junija 1983, naj bi bil napoved bratstva med vsemi ljudmi prihodnjih 

imenovano Dan miru (Giornata della Pace), med katero krstijo 
italijanske in tuje otroke. Obč
pred kratkim obnovila. 

Po umiku italijanskih čet leta 1917 na linijo reke Piave, od Monte 

Contarini, priključili zgodovinskim stavbam, ki so jih 
 za bolne in ranjene vojake s fronte. Vila se je takrat 

imenovala , v 
njej je bilo na razpolago 50 postelj. Ob vili je majhen, prekrasen 
Spominski park, urejen leta 1925. Odlikuje ga monumentalna fasada s 
pogledom na Riviero. Zasnovala sta ga arhitekta Gastone Isera in 
Giovanni Possamai. čje prečka več poti, obdanih z 
desetinami bronastih spominskih sulic, na katerih je na vsaki izpisano 
ime padlega vojaka.

Most čez reko Piavo, ki povezuje občini San Donà in Musile, je bil 
prvotno zgrajen leta 1224. Med prvo svetovno vojno so Italijani 
novembra 1917 (po dvanajsti soški bitki) stari most razstrelili, da bi tako 
upoč čet. Po
Veneto leta 1918 so obe strani reke spet povezali, najprej s pontonskim 
mostom, leta 1919 pa z leseno konstrukcijo. Sedanji kovinski most 
Ponte della Vittoria je bil . Odprli so ga 12. novembra 
1922. Most zmage je posveč

Piave.

mesta in okolice; poudarek je na pridobivanju zemljišč z izsuševanjem, 
ki je eden najpomembnejših dejavnikov teritorialnega razvoja. 
Oddelek, posvečen , obravnava vprašanje 

, pa tudi 
. Del razstave je 

posvečen
čnih sil, ki se je rodil v San Donà, bil odlikovan z zlato 

konferenčna soba, avdiovizualna soba, učilnice in knjigarna. V MUBu 
je tudi č

Na monumentalnem civilnem pokopališču v Portogruaru stoji mogočna
kostnica, v kateri so pokopani posmrtni ostanki več kot 

, padlih v bojih, ki so med prvo 
svetovno vojno močno prizadeli območje Portogruara. Pred nedavnim 
je bila obnovljena na pobudo Občine Portogruaro ob priliki spominskih 
slovesnosti ob stoti obletnici prve svetovne vojne.

Vojaško pokopališče se nahaja č ča in ga 
sestavlja deset vrst betonskih nagrobnih kamnov, ki so danes napol 

1984 so nanje namestili kovinske plošče z imenom in priimkom 
pokojnika kot nadomestilo za prvotne napise, ki so postali nečitljivi.
Nekatera teh imen so tipično germanska, druga slovansko-balkanska, 

je tudi datum smrti, v nekaterih primerih celo datum rojstva. Najstarejši 
pokopani vojak se je rodil leta 1863, najmlajši leta 1900. V sredini se 

cipresi. Odkrit je bil leta 1984 ob koncu restavratorskih del, ki so bila 
izvedena v sodelovanju z avstrijsko vlado. Na eni strani stoji zunaj 

čega se kvadra z napisi v 
italijanščini in nemščini.

Gradnja kostnice se je začela leta 1925 kot izpolnitev slovesne 
zaobljube, ki jo je leta 1917 podal 
Fontaine. Gradnja je bila končana leta 1930, vodil pa jo je
arhitekt Giuseppe Torres. Vendar so se dela nadaljevala še do leta 
1942, ko so na vrh osrednje kupole postavili kip Matere Boje, načrtov-
ana notranja oprema pa še vedno ni bila dokončana. Tloris zgradbe je 

čimi stebri iz črnega
marmorja. Posmrtni ostanki padlih vojakov so pokopani v dveh velikih 
skupnih grobnicah, vklesanih v zid za oltarjem. Dne 10. junija 1928 so 
tu  epitaf pa mu je 
napisal kardinal. Kripta, ki je bila nedavno obnovljena in dograjena po 
prvotni arhitekturni zasnovi, ima dva vhoda, po enega na obeh straneh 
stopnišča, ki vodi do zgradbe.  padlih vojakov so 
razporejene . Občina Comune di 
Venezia je v sodelovanju s patriarhatsko kurijo (Curia Patriarcale) in ob 
finanč

v letih 1849–1850 v kraju Alberoni na 
 je odprta, z enostavno ravno fasado, 

kratkimi stranicami in vodnim jarkom. Obe pročelji imata preprost prečni
branik, postavljen za topništvo. Baterija je izvajala nadzor nad t.i. 

utrdba Alberoni, štirikoten, skoraj pravokoten poligon 
katerega stranice tvorijo kote skoraj 90 stopinj, da se prilagajajo terenu. 
Obod je obdan z  jarkom, da varuje utrdbo pred morebitnim obleganjem. 

čelji, zgrajeni na dveh temenih poligona, 
obrnjeni proti morski obali oziroma laguni. Tretje pročelje je bilo dodano 
kasneje in je obrnjeno proti pristanišču. Utrdba je bila opremljena z 
dvema zidanima stolpoma, ki sta bila izmenično uporabljena kot 
skladišče smodnika, zaklonišč

Informacijski center Pot miru Kobarid

t: +386 (0)5 389 01 67, +386 (0)31 586 296
e: info@thewalkofpeace.com
www.thewalkofpeace.com

Informacijski center Pot miru, MUB Museo della Bonifica
Viale Primavera 45, I–30027 San Donà di Piave (VE), Italia

t: +39 0421 42047
e: museobonifica@sandonadipiave.net, museicivici@sandonadipiave.net

www.museicivici.sandonadipiave.net

Utrdba stoji na dveh otočkih med laguno in celino, v slikovitem območju
velikosti 30 hektarjev. Graditi so jo začeli Avstrijci leta 1805, dokončana
pa je bila v času francoske oblasti med letoma 1809 in 1814. To je prva 

 Na severovzhodni strani utrdbenega oboda stoji 
navzven obrnjena baterija, opremljena z nizom majhnih strelskih 

v utrdbi se uporablja kot razstavni prostor za 
 v njem so razstavljeni ostaline in predmeti, povezani z zgodovi-

orodja in materiala, ki ga je med prvo svetovno vojno uporabljala 

Pokopališče San Michele del Quarto d'Altino je bilo v zadnjem letu prve 
svetovne vojne eno od mnogih pokopališč, ki so bila namenjena 
pokopu posmrtnih ostankov vojakov, padlih v bojih na fronti na Piavi. 
Nekaj let po vojni so se odločili, da znotraj pokopališkega obzidja 
zgradijo kostnico, ki bo posvečena padlim vojakom iz Altina. Je 
preprosta kapela, pokrita s kupolo, na vrhu katere stoji votivna svetilka. 
V notranjosti je bronasta plošča, donacija Odbora za počastitev
vojakov, padlih med obrambo Benetk, in dve plošči iz belega marmorja 
z izpisanimi imeni padlih vojakov.

 (v Italiji je mesto 
poznano kot Caporetto, na nemško govorečih območjih pa Karfreit), še 
pred napredovanjem avstro-ogrske vojske proti Noventi, sledilo razselje-
vanje civilistov, prenos občinskih pisarn v Rim in 
sv. Mavra, da bi nasprotniku prepreč
Bitke ob Piavi so trajale eno leto. Končale so se s popolnim 

 in izgubo velike večine umetniške in kulturne 
dediščine na njegovem ozemlju. Škoda je bila tako velika, da so 

čiti obnovo, vendar je odločnost
domačinov prevladala in čela leta 1919. Stara 

so na tem območju razkrila številne ostanke, ki si kronološko sledijo od 
rimskega obdobja 1. stoletja pr. n. št. do srednjega veka in renesanse.

Na sredini trga Piazza Indipendenza v kraju San Donà di Piave, 
rojstnem kraju Giannina Ancillotta (1896–1924), je spomenik, 
posvečen temu letalskemu asu, pilotu italijanskih zračnih sil v prvi 
svetovni vojni. Spomenik, ki ga je zasnoval arhitekt Pietro Lombardi, je 
bil postavljen leta 1931. Morda gre za edinstven primer te vrste, saj je 
narejen v obliki letala, s kakršnega je Ancillotto 5. decembra 1917 
sestrelil avstrijsko izvidniško letalo v Rustignèju pri Oderzu, za kar je 
prejel zlato medaljo. To dejanje je upodobljeno tudi na enem od dveh 
bronastih reliefov, ki krasita spomenik in sta delo umetnika Valeria 
Brocchija.

Kraj je zgodovinsko in simbolno pomemben v zvezi z
(drugo bitko ob Piavi). Po hudih bojih sredi junija 1918 je avstro-ogrski 
vojski uspelo prečkati reko Piavo v njenem spodnjem toku med 
krajema Candelù in Caposile. Kljub številnim poskusom, pri katerih so 
bili kot okrepitev vključeni mnogi rezervisti, pa njihovim četam ni uspelo 
prodreti dlje od frontne č -
ga obstreljevanja s strani italijanskega topništva in zračnih sil je 
avstro-ogrsko vrhovno poveljstvo ugotovilo, da je nemogoče prodreti 
globlje v sektor, in je v noči 23. junija ukazalo prekinitev ofenzive na 
celotni fronti in umik na levi breg reke. 

Topniška baterija, imenovana po beneškem poveljniku, ki je leta 1380 
med vojno v Chioggi premagal genovsko floto, je 

 utrdb. Betonska konstrukcija je 
sestavljena iz osrednjega telesa v enem nivoju, z dvema stolpoma z 
ravno streho in dvema stranskima kriloma, kjer so bile nameščene

občina to topniško baterijo nedavno obnovila, tako da je zdaj dostopna 
za javnost in je tudi opremljena z nekaterimi specifičnimi didaktičnimi
pripomočki.

2. TOPNIŠKA BATERIJA 
PISANI
Cavallino Treporti

1. TOPNIŠKA BATERIJA
AMALFI
Cavallino Treporti

4. KRSTILNICA MIRU
Fossalta di Piave

5. KOSTNICA PADLIH 
AVSTRO-OGRSKIH 
VOJAKOV
Fossalta di Piave

7. VILLA FOLCO
Meolo

8. UTRDBA FORTE
POERIO
Mira

3. UTRDBA FORTE 
SAN FELICE
Chioggia

6. SPOMINSKI MOST ZA 

Jesolo

9. VILLA DEI LEONI- 
SPOMINSKI PARK
Mira

11. MOST ZMAGE
Musile di Piave
San Donà di Piave

13. MUB MUSEO 
DELLA BONIFICA
San Donà di Piave

15. VOJAŠKA KOSTNICA 
Portogruaro

17. AVSTRO-OGRSKO 
POKOPALIŠČE 
San Michele al Tagliamento

19. SVETIŠČE MIRU, 
VOJAŠKA KOSTNICA
Lido di Venezia

18. UTRDBA FORTE 
MARGHERA
Venezia Mestre

20. BATERIJA 
ROCCHETTA UTRDBA 
ALBERONI
Lido di Venezia

16. VOJAŠKA KOSTNICA 
Quarto d’Altino

SAN MAURO
Noventa di Piave

12. SPOMENIK GIANNINU 
ANCILLOTTU
San Donà di Piave

10. CAPOSILE
Musile di Piave WALK OF PEACE

Dediščina prve svetoven vojne
v pokrajini Benetke

www.ita-slo.eu/WALKofPEACE



Zanimivosti LEGENDA
Zanimivosti

Druge zanimivosti v okolici

1. BATERIJA AMALFI Cavallino Treporti 
Lokacija: Punta Sabbioni, Via Amalfi/Via Retrone
Ogled: možen samo ogled zunanjosti
V bližini: kolesarska pot Jesolo-Cavallino; kolesarske poti v 
laguni

2. BATERIJA PISANI Cavallino Treporti 
Lokacija: Ca’ Savio, Via Vettor Pisani
Ogled: odprta za javnost
V bližini: kolesarska pot Jesolo-Cavallino; kolesarske poti v 
laguni

3. UTRDBA SAN FELICE Chioggia 
Lokacija: Sottomarina, Via San Felice
Ogled: možen samo ogled zunanjosti
V bližini: kolesarske poti Sottomarina; kolesarska pot Chiog-
gia-Bovolenta; Izleti z ladjo laguna južni del

4. KRSTILNICA MIRU Fossalta di Piave 
Lokacija: Via Ragazzi del ’99
Ogled: javni prostor
V bližini: kolesarska pot Basso Piave; Rečni turizem na Piavi

5. KOSTNICA PADLIH AVSTRO-OGRSKIH VOJAKOV  Fossalta 
di Piave
Lokacija: Via Saloni Soccorso
V bližini: javni prostor

6. SPOMINSKI MOST PADLIM MORNARJEM Jesolo 
Lokacija: Via Parco Rimembranza
Ogled: javni prostor
V bližini: kolesarska pot Gira Sile, kolesarska pot Jesolo-Caval-
lino; Rečni turizem na reki Sile

7. VILLA FOLCO Meolo 
Lokacija: Piazzetta Cesare Battisti, 14
Ogled: obisk po dogovoru

8. UTRDBA POERIO Mira 
Lokacija: Oriago, Via Risorgimento/Via Forte Poerio
Ogled: možen samo ogled zunanjosti
V bližini: javni park; Kolesarske poti Riviera del Brenta; Rečni 
turizem Riviera del Brenta

9. VILLA DEI LEONI-SPOMINSKI PARK Mira 
Lokacija: Riviera S. Trentin, 5/6.
Ogled: odprta za javnost
V bližini: kolesarske poti Riviera del Brenta; Rečni turizem 
Riviera del Brenta

10. CAPOSILE Musile di Piave 
Lokacija: Località Caposile
Ogled: javni prostor
V bližini: kolesarske poti Piave Vecchia in Sile; Rečni turizem na 
reki Sile 

11. MOST ZMAGE Musile di Piave-San Donà di Piave 
Lokacija: Corso Silvio Trentin  
Ogled: javni prostor
V bližini: rečni park Piave; reka Piava; kolesarska pot Basso 
Piave; kolesarska pot Monaco-Venezia; pešpot Romea Strata; 
Rečni turizem na Piavi

12. SPOMENIK GIANNINU ANCILLOTTU San Donà di Piave 
Lokacija: Piazza Indipendenza
Ogled: javni prostor

13. MUB MUSEO DELLA BONIFICA San Donà di Piave 
Lokacija: Viale Primavera, 45
Ogled: odprto za javnost

14. PIEVE DI SAN MAURO Noventa di Piave 
Lokacija: Via Lampol, 46A
Ogled: samo obaasno odprto za javnost
V bližini: kolesarska pot San Donà-Zenson; Rečni turizem na 
Piavi

15. VOJAŠKA KOSTNICA Portogruaro 
Lokacija: Via G. Mercalli
V bližini: javni prostor

16. VOJAŠKA KOSTNICA  Quarto d’Altino 
Lokacija: Via Claudia Augusta
V bližini: javni prostor

17. AVSTRO-OGRSKO POKOPALIŠČE San Michele al 
Tagliamento 
Lokacija: Via Agnolina
V bližini: javni prostor 

18. UTRDBA MARGHERAVenezia Mestre 
Lokacija: Mestre, Via Forte Marghera, 30
Ogled: odprto za javnost
V bližini: kolesarska pot barene San Giuliano-Bazzera

19. SVETIŠČE MIRU, VOJAŠKA KOSTNICA Lido di Venezia 
Lokacija: Lido, Riviera Santa Maria Elisabetta
Ogled: odprto za javnost

20. BATERIJA ROCCHETTA-UTRDBA ALBERONI Lido di 
Venezia 
Lokacija: Alberoni, Strada Zaffi da Barca
Ogled: možen samo ogled zunanjosti

Pot miru na območju pokrajine Benetke

FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA

TREVISO

PADOVA

ROVIGO

DRUGE ZANIMIVOSTI V OKOLICI
21) Forte Vecchio Cavallino Treporti
22) Kasarna Ca’ Pasquali in telemetrični stolpi 
Cavallino Treporti 
23) Spomenik padlim Eraclea
24) Baterija Penzo Chioggia
25) Spomenik padlim Chioggia
26) Nagrobna plošča Hemingwaya  Fossalta di Piave
27) Bunker Jesolo
28) Nekdanje pokopališče 1. svetovne vojne (sedaj mestni 
park) Jesolo
29) Spomenik Andreu Bafileju Jesolo
30) Muzej Casa del Bersagliere Jesolo
31) Mostišče Cavazuccherina in topniška opazovalnica
Jesolo
32) Oporišče Ca’ Malipiero-Case Croce Musile di Piave
33) Spomenik bersaljerju Musile di Piave
34) Hidravlične zapornice Intestadura Musile di Piave
35) Spominsko svetišče padlim iz spodnjega toka Piave
Musile di Piave
36) Mestna hiša San Donà di Piave San Donà di Piave
37) Stolnica San Donà di Piave San Donà di Piave
38) Dom za ostarele posvečen spominu na padle
San Donà di Piave
39) Vrtec posvečen spominu na padle San Donà di Piave
40) Spomenik padlim San Donà di Piave
41) Spominska plošča češkoslovaškim legionarjem 
San Donà di Piave
42) Spominska plošča češkoslovaškemu legionarju Bedrichu 
Havleni San Donà di Piave
43) Ikona Blažene device, ki jo je zadela granata
Noventa di Piave
44) Spomenik padlim Noventa di Piave
45) Oratorij Sv. Ignacija posvečen spominu na prebivalce, 
padle zaradi vojne Portogruaro

46) Spomenik padlim Portogruaro
47) Spomenik padlim Quarto d’Altino
48) Nekdanja poljska bolnišnica Trepalade Quarto d’Altino
49) Spomenik padlim Salzano
50) Skedenj ob vili Mocenigo Ivancich
San Michele al Tagliamento
51) Spomenik padlim San Michele al Tagliamento
52) Spomenik padlim San Stino di Livenza
53) Spomenik padlim iz Corboloneja San Stino di Livenza
54) Spominski park in spomenik padlim Teglio Veneto
55) Letališče Marcon
56) Utrdba Gazzera Venezia Mestre
57) Utrdba Tron Venezia Mestre
58) Baterija San Leonardo, prej Morosini Venezia Lido
59) Telemetrični stolp Morandi in letališče San Nicolò 
Venezia Lido
60) Ca’ Corner Mocenigo-spomenik padlim iz enot 
finančne straže Venezia 
61) Zastavni drog Campo Santa Margherita Venezia
62) Spominska plošča San Luca Evangelista Venezia
63) Spominska plošča Santi Apostoli Venezia
64) Spominska plošča San Geremia Venezia
65) Cerkev Sv. Marije iz Nazareta, imenovana cerkev 
bosonogih, poškodovana med bombardiranjem 24. 
oktobra 1915 Venezia
66) Spomenik padlim železničarjem Venezia
67) Ca’ Giustinian dei Vescovi, vodnjak Niobe Venezia
68) Muzej pomorske zgodovine Venezia
69) Steber zmage-spomenik padlim Venezia
70) Utrdbe otoka Sant’Andrea Venezia
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