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příměří 

po slavkovské bitvě

Na setkání u Spáleného mlýna nedaleko Žarošic 
se 4. prosince francouzský a rakouský císař 
dohodli na ukončení bojů mezi jejich zeměmi. 
Vlastní příměří podepsali 6. prosince 1805 
ve velkém (dnes Historickém) sále slavkovského 
zámku maršál Louis-Alexandre Berthier 
za Francii a generál Jan I. kníže Liechtenstein 
za Rakousko. To mělo platit (a nakonec také 
platilo) buď do uzavření řádného míru, nebo 
ještě po dobu 16 dní od přerušení mírových 
jednání. V rámci příměří byly dohodnuty 
oblasti rakouského císařství, které zůstanou 
obsazené francouzskou armádou a stanovena 
přesná linie oddělující obě strany. Rakousko se 
nesmělo chystat na možné pokračování války 
novými odvody a vyzbrojováním jednotek 
v Čechách ani stavění vojenské hotovosti 
(domobrany, tzv. insurekce) v Uhrách. Na území 
pod vládou rakouského císaře rovněž neměly 
vstupovat žádné cizí armády, což bylo zaměřeno 

proti možnému vstupu dalších ruských nebo 
případně pruských jednotek. Ruské sbory, 
které se již na území Rakouska nacházely, 
měly co nejdříve opustit Moravu, Uhry a Halič 
(jihovýchodní část dnešního Polska a sousední 
oblast Ukrajiny). Mírové jednání následně však 
neprobíhala v Mikulově, jak bylo v textu příměří 
plánováno, ale nejprve v Brně a poté v Prešpurku 
(dnešní Bratislavě).

prešpurský 
mír

Mírová jednání byla mezi Francií a Rakouskem 
zahájena v Brně záhy po podepsání příměří. 
Hlavním francouzským vyjednavačem se stal 
ministr zahraničí Charles Maurice de Talleyrand-
Périgord a na rakouské straně byli pověřeni 
jednáním Jan I. kníže Liechtenstein a Ignác 
hrabě Gyulay. Jednání byla dlouhá a rakouští 
zástupci se snažili vymoci co nejpřijatelnější 
podmínky, ale jako poražená strana „tahali 
za kratší konec provazu“. Z důvodu šířících se 
nemocí ve městě, zvláště tyfové epidemie, dal 
Napoleon 16. prosince pokyn k přesunu jednání 
z Brna do Prešpurku (dnešní Bratislavy). Mírová 
smlouva byla nakonec dojednána a 26. prosince 
1805 podepsána v Zrcadlovém sále prešpurského 
Primaciálního paláce (paláce uherského primase – 
ostřihomského arcibiskupa). Panovníky obou 
zemí měla být smlouva ratifikována do osmi dnů – 
Napoleon smlouvu podepsal v schönbrunnském 
zámku hned následující den (27. 12., podle 
republikánského kalendáře 6. nivôse roku XIV). 

Důsledky porážky u Slavkova byly pro Rakousko 
tvrdé. Ztratilo území v severní Itálii, Dalmácii, 
drobná území na území dnešního Německa, 
ale také země jako Tyrolsko, které po staletí 
náležely k Vídni – území v celkovém rozsahu 
přibližně 63 000 km2 obývané třemi miliony lidí. 
Vliv Františka II. jako císaře Svaté říše římské 
národa německého (ve smlouvě je označován 
jen jako „císař německý“) na dění v německých 
zemích klesl na minimum, zato moc Francie 
v těchto oblastech mohutně posílila. Napoleon 
nezapomněl ani na své spojence – Bavorsko, 
Bádensko a Württembersko, které odměnil 
na vrub poraženého. To však ještě nebylo vše – 
v tajném dodatku se Rakousko zavázalo zaplatit 

obrovskou sumu 40 milionů franků jako další 
odškodnění pro Francii. Vítěz se stal dominující 
velmocí na evropském kontinentu a Rakousko 
kleslo na úroveň druhořadé mocnosti.

rabování
Rekvizice byly pro civilní obyvatelstvo 
poměrně značně nepříjemnou záležitostí, ale 
nesrovnatelně horší byly případy násilného 
rabování vojskem. Nejaktivnější v tom byly 
tlupy tzv. marodérů (vojáků, kteří kvůli svému 
skutečnému nebo předstíranému zranění 
nebo nemoci táhli za armádními jednotkami 

a loupili). Na ně nalezneme často stížnosti 
v dobových kronikách. V době po slavkovské 
bitvě v regionu se rabování účastnili především 
vítězní Francouzi, protože spojenci urychleně 
ustupovali. Obecně však byly na Moravě větší 
stesky na činy ruské než francouzské armády. 
Volný překlad z latinsky psaného zápisu ve 
farní kronice popisuje události, ke kterým došlo 
po bitvě na faře v Dražovicích. Zdejší farář 
Jan František Gerlich nejprve zaznamenal, jak 
4. prosince (dva dny po bitvě) na faru zavítal 
francouzský panovník. K této události existují 
dva možné výklady. Podle jednoho si farář spletl 
Napoleona s nějakým francouzským generálem. 
Podle druhého se mohlo jednat opravdu 
o samotného císaře, který při návratu z jednání 
od Spáleného mlýna zabloudil.

rekvizice
Slavkovskou bitvou starosti civilního 
obyvatelstva neustaly. Francouzští vojáci zůstali 
na jižní Moravě v hojném počtu a začali se 
stahovat až o více než měsíc později. Během 

této doby požadovala francouzská armáda 
po samosprávách a vrchnostenských či zemských 
úřadech značné množství potravin, nápojů, 
obuvi, píce pro koně, dobytek apod.
Příkladem může být dokument vrchnostenského 
úřadu ve Žďáru nad Sázavou z 16. prosince 1805. 
Francouzský maršál Jean-Baptiste Bernadotte 
v něm požadoval po žďárském panství poměrně 
značné množství píce pro vojenské koně – 
200 mír (přibližně 14 100 litrů) ovsa a 200 centů 
(přibližně 11 200 kg) sena. Bernadotte 
neopomenul přidat výhružku, že pokud nebude 
píce dodána co nejdříve, vyšle do oblasti své 
jezdectvo.

Žďárský vrchnostenský úřad tak, s vidinou 
možné nevítané návštěvy francouzské armády, 
raději okamžitě vyslal vojákům alespoň část 
požadovaného objemu.
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Grafika zobrazuje výjev z noci předcházející 
slavkovské bitvě – setkání Napoleona s jeho vojáky. 
Francouzský císař Napoleon měl následujícího dne 
(2. prosince 1805, podle republikánského kalendáře 
11. frimairu roku XIV) první výročí od své císařské 
korunovace. Napoleon procházel předními liniemi 
a kontroloval situaci u svých jednotek. Někde 
v okolí Jiříkovic začali francouzští vojáci spontánně 
zapalovat nejrůznější pochodně, svítit mu na cestu 
a provolávat slávu. Krajina se náhle rozzářila 
stovkami světel. Napoleon měl o tomto okamžiku 
prohlásit, že to byl nejkrásnější večer jeho života.

Autorem tohoto vyobrazení události před slavkovskou bitvou byl francouzský malíř a litograf Louis 
François Lejeune. Jeho obrazy mají poměrně velkou vypovídací hodnotu, protože se, na rozdíl od jiných 
umělců zobrazujících bitvu tří císařů, střetnutí u Slavkova 2. prosince 1805 zúčastnil v hodnosti kapitána 

a neznal ji tak pouze z vyprávění. Ústřední motiv obrazu zachycuje císaře Napoleona, který přes 
tlumočícího důstojníka rozmlouvá se sedláky z oblasti slavkovského regionu. Císaře obklopuje jeho suita, 
osobní strážce mameluk Rustam a komoří u cestovního kočáru, který Napoleon používal i jako pracovnu. 

Na vyobrazení je hned několik zajímavostí.

napoleon 
a moravští sedláci

Sedláci obklopení francouzskými vojáky 
jsou odění v teplých kabátech odpovídajících 
ročnímu období, avšak stojí se smeknutými 
čepicemi před císařem bosí. Je velmi 
pravděpodobné, že je o boty připravili již jiní 
francouzští vojáci, protože stížnosti na krádeže 
obuvi nejsou v dobových kronikách ojedinělé. 
Mimo ústřední motiv lze pozorovat ležení 
francouzských vojáků, ale také získávání dřeva 
na ohně, u kterých se jednotky ohřívaly. V levé 
části obrazu je patrná rekvizice domácího 
zvířectva a slámy či sena, které vojáci využívali 
nejen pro koně, ale i pro příjemnější nocování. 
V pozadí se nachází nejspíše kopec Santon 
u Tvarožné.

Zápis ze šlapanické kroniky: „Vše bylo naplněno 
Francouzi, kteří strhávali střechy domů, rozbíjeli 
tam vrata a dveře, zde stoly a postele, almary 
vynášeli z domu, tam rozsekávali vozy, pluhy, 
brány a jinak vše, co bylo ze dřeva. I seno, slámu 
a oves nakládali na vozy, zatímco jiní plenili 
a páchali bůhvíjaké neplechy a násilnosti.“ 
Dřevěné předměty nerozbíjeli napoleonští 
vojáci samoúčelně, ale sloužily jim k zahřátí 

v chladném počasí. Podobně se zabezpečovali 
proti zimě i krádežemi oblečení a obuvi:  
„…když člověka potkali boty a šaty vyzouvali“, 
píše se v záznamu kroniky z Újezdu u Brna.

ve víru 
slavkovské bitvy

Francouzský malíř Antoine Charles Horace (zvaný Carle) Vernet se stal autorem předlohy pro tuto 
grafiku. Je na ní zachycena slavkovská bitva ve své druhé polovině. Zobrazeno je množství oddílů pěchoty 

i jezdectva útočícího v celém výjevu na protivníky v pozadí. Napoleon řídí bitvu z pahorku v popředí, 
obklopen svými generály a oddílem jízdních myslivců císařské gardy. Francouzští vojáci mu přivádějí 

zajatce a přináší ukořistěné prapory. Na grafice je poznat, že autor na Moravě nikdy nebyl, takže krajina 
neodpovídá bojišti, stejně jako vyobrazené domy a města. Vernet podklad vytvořil především jako 

oslavnou připomínku Napoleonova významného vítězství a neznal místní reálie.

Vyobrazení je variací na slavný obraz Françoise Gérarda. Také zde je ústřední postavou císař Napoleon, 
k němuž přijíždí patrně generál Rapp, následovaný vojáky nesoucími ukořistěné prapory protivníků 
a eskortující zajatce. Za Napoleonem se nachází jeho suita a gardoví granátníci. Krajina je též pokryta 

mrtvými a raněnými vojáky, na několika místech stojí zničená děla. Navíc se zde však objevují na pozadí 
bojující jednotky a vpravo věž církevní budovy. Patrně se jedná o kapli sv. Antonína Paduánského nad 

Újezdem, v jejímž okolí se Napoleon v závěru slavkovské bitvy pohyboval. Současná odlišná podoba kaple 
je z roku 1863, kdy byla nově vystavěna.

závěr 
slavkovské bitvy

1805
NAPOLEONSKÉ VÁLKY A BITVA U SLAVKOVA ZÁSADNĚ 
OVLIVNILY ŽIVOT OBYVATEL MORAVY. PŘEDSTAVÍME 

VÁM DOCHOVANÉ HISTORICKÉ DOKUMENTY 
A GRAFIKY, KTERÉ MAJÍ SPOLEČNÉ TÉMA – BITVU 

U SLAVKOVA.

/ PŘEDVEČER BITVY U SLAVKOVA PŘIBLÍŽÍ GRAFIKA ZAPÁLENÝCH OHŇŮ. / MYSLÍTE, 

ŽE PRŮBĚH BITVY U SLAVKOVA JE VYKLÁDÁN VŽDY STEJNĚ? PODÍVEJTE SE, JAK RŮZNĚ 

BYLA BITVA U SLAVKOVA PŘED VÍCE NEŽ 200 LETY VYOBRAZENA. / VÍTE, JAKÉ BYLY 

NÁSLEDKY VÍTĚZSTVÍ FRANCOUZSKÝCH JEDNOTEK NA OBYVATELE PO DOBU, NEŽ 

DOŠLO K PODPISU MÍROVÝCH JEDNÁNÍ? / PREŠPURSKÝ MÍR, ALE KDE TOTO MĚSTO 

NAJDEME A SETKALI SE V NĚM VŮBEC OBA CÍSAŘI?


