
 

 
 

   
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Napoleon v Brně 
18.11.2017 

 

Akce Napoleon v Brně zahajuje blok vzpomínkových akcí na bitvu u Slavkova 1805 již 

tradičním historickým průvodem, který připomene příjezd císaře Napoleona a jeho 

vojsk do Brna.  

Co vás letos čeká nového?  

Navázali jsme spolupráci s novým partnerem – Moravským zemským muzeem, který 

poskytl pro akci romantické prostory Biskupského dvora s jedinečným výhledem na 

katedrálu sv. Petra a Pavla. Můžete se těšit na krátká divadelní představení o vstupu 

francouzských vojsk do Brna, unikátní videomapping, který oživí areál Biskupského 

dvora, a na modlitbu za oběti válek v katedrále sv. Petra a Pavla.  

 

Podnětem pro uspořádání této akce byly skutečné historické události, neboť 20. listopadu 

1805 přijel francouzský císař se svým vojskem do Brna a ubytoval se v Místodržitelském 

paláci. Francouzská armáda tehdy obsadila Brno prakticky bez boje, rakouská posádka 

opustila dokonce i pevnost Špilberk a ustoupila k Olomouci. Napoleonovi a jeho vojákům  

tak město poskytlo nedobrovolně zázemí, které potřeboval pro přípravu nadcházející vítězné 

bitvy u Slavkova (2. prosince 1805). Město Brno tehdy muselo zajistit přístřeší a stravu  

pro tisíce francouzských důstojníků a vojáků. Mezi nimi byl i např. maršál Lannes,  

který pobýval v prostorách areálu Biskupského dvora. 

  

Hlavní sobotní program začíná v 17.00 hod na Moravském náměstí před kostelem sv. 

Tomáše. Od parku na Moravském náměstí vyjde v 17.10 historický průvod v čele s císařem 

Napoleonem, kterého budou na cestě doprovázet dragouni na koních a bubeníci. Průvod 

projde středem města přes náměstí Svobody na Šilingrovo náměstí. V tomto prostoru před 

212 lety vstoupil Napoleon do města bývalou Brněnskou branou. Průvod bude dále 

pokračovat kolem katedrály svatého Petra a Pavla na Zelný trh do areálu Biskupského dvora. 

Zde bude krátce před 18 hodinou předán symbolický klíč od města a návštěvníci uvidí císaře 

Napoleona nejen při proslovu z balkonu, ale také v jeho pracovním stanu.  

 

Areál Biskupského dvora ožije v 18.15 unikátním videomappingem připraveným speciálně 

pro tuto příležitost. Na budovu budou promítány historické výjevy doprovázené hudbou a toto 

představení bude v průběhu večera ještě jednou zopakováno. V 19.15 proběhne v katedrále 

sv. Petra a Pavla modlitba za oběti válek s možností vyhlídky na večerní Brno z věže 

katedrály. 

V areálu Biskupského dvora bude možné ochutnat dobové pokrmy. Celým večerem budou 

provázet dva moderátoři, kteří poskytnou návštěvníkům řadu zajímavých informací z období 

napoleonských válek. Atmosféru tohoto historicky laděného večera doplní dvě vystoupení 

Divadla historie v pohybu EXULIS o příchodu francouzských vojsk do města v roce 1805.  

 



 

 
 

   
 

 

Pro zvídavé návštěvníky je ve spolupráci s průvodkyní paní Janou Amadou připravena  

i tematicky zaměřená prohlídka centra Brna (ta začíná už ve 14.30 hod na Moravském 

náměstí).  

 

Spolupracující subjekt akce Moravská galerie v Brně vystaví od 16. listopadu 2017  

do 6. prosince 2017 ve stálé expozici Místodržitelského paláce při příležitosti příjezdu císaře 

Napoleona do Brna náčrt kompozice k obrazu Zasvěcení obelisku na Františkově r. 1818  

od Františka Richtera. 

 

Akce Napoleon v Brně končí v 21 hod, je volně přístupná a organizuje ji Regionální 

rozvojová agentura jižní Moravy ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a 

Acaballado, z.s. a za podpory Jihomoravského kraje. Je připravena v rámci projektu Morava 

napoleonská (www.morava-napoleonska.cz) zaměřeného na podporu a propagaci turistické 

nabídky jižní Moravy s vazbou na období napoleonských válek. Císaře Napoleona bude 

představovat pan Roberto Colla z Itálie v doprovodu členů českého a italského reenactmentu.  

 

Více informací k akci najdete na www.napoleonvbrne.cz a na facebooku: 

www.facebook.com/napoleonvbrne  

 

Kontakt: 

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy  

Královopolská 3052/139, 612 00 Brno 

www.rrajm.cz  

 

Kontaktní osoba:  

Mgr. Libor Opluštil, libor.oplustil@rrajm.cz ; tel: 724 578 678 
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