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Císař Napoleon
v Brně

Císař Napoleon Bonaparte 
Co má Brno společného s francouzským
císařem a vojevůdcem Napoleonem Bonaparte? Možná se budete divit, ale celkem
dost – právě v Brně totiž Napoleon strávil
v roce 1805 při přípravách bitvy u Slavkova
i po jejím ukončení více času než na slavkovském bojišti.

1769–1821
Město tehdy císaři a jeho armádě nedobrovolně poskytlo potřebné zázemí, v měšťanských domech byli ubytováni důstojníci,
vojáci i koně a obyvatelé města i okolních
vesnic nesli plnou tíhu příprav na velkou
bitvu. A to nebylo všechno – během prosincové bitvy i po ní byly v místních klášterech
a lazaretech ošetřovány tisíce raněných
a nemocných a shromažďováni zajatí vojáci.
Po vojenském střetnutí probíhala ve městě
mírová jednání, která ale byla v důsledku šířící se tyfové epidemie nakonec přesunuta
do Prešpurku (dnešní Bratislavy).
Připravili jsme pro vás procházku po
místech, která dodnes připomínají tyto
pohnuté události.

Chcete zažít atmosféru Napoleonského tažení? Navštivte kalendář akcí na stránkách
www.morava-napoleonska.cz.
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Napoleon překračuje Alpy,
Jacques-Louis David, 1801

obálka

Císař Napoleon v jeho studovně
v Tuileries, J.-L. David, 1812
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Místodržitelský palác

Kostel sv. Jakuba
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Místodržitelský palác ve středu
veduty od Veselé brány, 1829

Místodržitelský palác byl původně augustiniánský klášter. Za Josefa II. byl ale augustiniánům zabaven a stal se významným
místem spojeným s moravskou zemskou
správou – sídlem moravského zemského
hejtmana. V roce 1805 tu nejdříve začátkem listopadu přespal rakouský císař František I. a po vstupu francouzských vojsk do

města si tento palác vybral také francouzský císař Napoleon. Jeho pobyt před bitvou
u Slavkova i po ní, ale také po vítězné bitvě
u Znojma v roce 1809, připomíná pamětní
deska na Místodržitelském paláci.

Kostel sv. Jakuba staršího vpravo
na vedutě od Veselé brány, 1829

Právě zde se konal pohřeb a byla sloužena
zádušní mše, za doprovodu turecké muziky, za francouzského generála Valhuberta,
který zemřel v Brně na následky vážného zranění z bitvy u Slavkova. Valhubert
u Slavkova bránil Francouzi obsazený kopec Santon před Bagrationovým sborem
spojenců, kde ho zasáhla dělová koule
nebo střepina z granátu. Přes generálovy
protesty ho vojáci převezli do lazaretu ve

Šlapanicích a odtud do Brna, ale navzdory
důkladné péči po třech dnech zemřel.
Pohřbu v kostele sv. Jakuba se zúčastnil
sám císař Napoleon. Po mši vynesli vojáci
Valhubertovu rakev na dnes již neexistující
městský hřbitov (nyní Tyršův sad) a při
pohřbívání vypálili tři salvy. Později byly
ostatky převezeny do Francie.
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Zelný trh
V říjnu roku 1805, tedy před samotnou bitvou u Slavkova, táhla část ruské armády
ustupující před Francouzi kolem Brna. Při té
příležitosti velitel spojenecké armády, ruský
generál Kutuzov, se svým štábem přespal
v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu.
O této událostí svědčí i pamětní deska
umístěná na dnešní budově Moravského
zemského muzea. Po Kutuzovově odjezdu
a obsazení Brna Napoleonovými vojsky se
v sídle knížete Dietrichsteina ubytoval francouzský maršál Lannes.
Pěkný výhled z okna ale zrovna neměl. Náměstí, které má každý Brňan spojené s nákupem čerstvého ovoce, zeleniny a květin,
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Zelný trh na vedutě vlevo

Náměstí Svobody

se totiž v té době změnilo v obrovská krvavá 03
páchnoucí jatka. Francouzi po městě Brně
denně žádali 26 000 liber masa, což odpovídalo asi 23 kravám. Z dvorů a osad v okolí
odváděli sedláci dobytek a Francouzi ho
poráželi přímo na náměstí.
Budova divadla Reduta ve spodní části náměstí byla jedním z míst, kam byli sváženi
ranění a zajatí vojáci. Celý interiér Reduty
byl tímto válečným využitím dost poničen.
To nakonec zruinovalo tehdejšího nájemce
divadla Mayera, jenž Brno roku 1807 opustil.

Velké nám. na vedutě Brna vpravo,
Josef Maserle, 60.—70. léta 18. stol.

V roce 1805 se tomuto místu říkalo
Velké náměstí, ale pravděpodobně byste jej
v jeho původní podobě dnes ani nepoznali.
Dominantou byl totiž kostel sv. Mikuláše,
jenž byl zbořen v roce 1870, a v současnosti jeho polohu připomíná nenápadná linka
v dlažbě nedaleko tzv. časostroje. Při pobytu francouzských vojsk v Brně byly právě

na tomto náměstí denně pořádány vojenské přehlídky, a to až do přesunu armády
k bojišti. Tak se zde Brňanům předvedla
La Grande Armée neboli Velká armáda, jak
se Napoleonovo vojsko složené ze sedmi
armádních sborů nazývalo.
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Obelisk v Denisových sadech
O vznik městského parku s jedinečným výhledem na jihozápadní část Brna se v roce
1814 zasloužil moravský gubernátor hrabě
Mitrovský. Jednalo se o první veřejně přístupný park na Moravě a ve Slezsku a pojmenován byl původně Františkov, podle
rakouského císaře Františka I. Jako poděkování za konec válečných útrap byl v parku
v roce 1818 slavnostně vztyčen obelisk ve

tvaru čtyřbokého jehlanu se čtveřicí poz- bytech museli často přepustit své příbytky
lacených lvů v každém rohu.
k ustájení koní. Měšťané, kteří nezvané
návštěvníky ubytovali, se museli postaK díkům za konec napoleonských válek rat i o jejich obživu. Na město pak dolehly
mělo město Brno a jeho obyvatelé oprav- tíživé rekvizice, bylo přinuceno Francoudu důvod. Po obsazení Brna si francouz- zům dodat 5 000 párů bot, každodenně
ští maršálové a generálové zabrali ty potom přibližně 12 tun masa, 20 000 bochnejhonosnější šlechtické paláce. Vojáci níků chleba a 14 000 porcí ovsa a sena.
se ubytovali v měšťanských domech Po bitvě u Slavkova navíc město zaplnia klášterech. Brňané bydlící v přízemních ly tisíce raněných a zajatců. Následovala

rychle se šířící epidemie tyfu, jež kosila
lidi po desítkách. Její řádění zastavily až
první mrazy kolem Vánoc. Poslední hořkou
kapkou pro Moravu byly válečné reparace,
které poražené Rakousko muselo zaplatit
vítězné Francii. Významnou částí se na nich
podílelo také Brno.
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Hrad Špilberk

Obávanou pevnost Špilberk v roce 1805
Napoleon dobývat nemusel – jeho rakouská
posádka totiž spolu s ostatním vojskem
a panstvem z Brna odjela do bezpečí do
Olomouce. Obyvatelé byli ponecháni bezbranní a nezbývalo než se francouzským
vojskům vzdát bez boje. Na Špilberku tak
získali překvapení Francouzi velké zásoby,
konkrétně 3000 centů střelného prachu,
60 děl, 6000 pušek, mnoho uniforem, vojenských bot a potravin. Přesto tato vojenská

pevnost nedala císaři spát, a proto při jeho
druhé návštěvě v Brně v roce 1809 nechal
zasypat studnu a zbořit některé důležité
části opevnění. Nechtěl mít totiž robustní
hrad v zádech.
Od tohoto roku již majestátní hrad Špilberk
ztratil význam „nedobytné“ vojenské pevnosti. Roku 1820 přešel z rukou vojenské
správy do správy civilní a sloužil jako pevnostní věznice. Od druhé poloviny 19. století

využívali Špilberk opět vojáci. Jako kasárna
objekt sloužil více než sto let. Vězením se
stal Špilberk ještě dvakrát – za první světové války a podruhé v prvním roce nacistické
okupace, kdy za špilberskými zdmi trpěli
vojenští a političtí vězni z celé Evropy.
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