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Abstrakt

 Úvodní �ást mé práce se zabývá historií Bitvy t�í císa��. Popisuje významné 
historické události, které k bitv� vedly, pr�b�h bitvy a její  d�sledky, vyplývající  
z francouzského vít�zství. Hlavní �ást se v�nuje mapovým fond�m vojsk t�í císa��. 
Zkoumá je z hlediska historie, porovnávání topografických a geografických údaj�  
a postupu vedení bitvy. 

Abstract

The opening part of my work deals with the history of the Battle of the Three 
Emperors. Describes the major historical events that led to the battle, procedure of the 
Battle of Austerlitz and its consequences, resulting from the french victory. The main 
part is devoted to mapping funds of troops of the Three Emperors. Examines them  
in terms of history, comparing topographic and geographic data and procedure of battle 
management.  
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1 ÚVOD 

 Bakalá�skou práci s názvem �Mapové fondy vojsk t�í císa�� v Bitv�

u Slavkova 2. prosince 1805� jsem si vybral, proto�e mám zájem o historii a to 

p�edev�ím o  vojenskou historii. Také jsem se cht�l dozv�d�t více o tehdej�ích 

mapových podkladech slou�ících k plánování a vedení bitev b�hem 

napoleonských válek. Navíc mi toto téma p�i�lo velice zajímavé, proto�e jsem 

do této doby o �ádné publikaci zabývající se posouzení bitvy z hlediska 

mapových podklad� nev�d�l. Práce se nezabývá pouze mapovými podklady, 

ale také ur�itým uvedením do tehdej�í doby, popisem historických událostí 

okolo roku 1805, bitvou samotnou a d�sledky, které m�la na dal�í pr�b�h 

událostí v Evrop�. Mapové podklady pro bitvu jsou zkoumány nejen z pohledu 

historické p�esnosti, ale také z hlediska dne�ních kartografických standard�. 

Záv�r práce je v�nován porovnání mapových podklad� mezi sebou a jejich 

rozdíl� v p�esnosti v 19. a 21. století.  

Obr. 1 Generál Rapp p�ivádí p�ed Napoleona zajatého kní�ete Repnina. [3] 
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2 HISTORIE BITVY T�Í CÍSA��

2.1 Situace v Evrop� na p�elomu 18. století 

 Roku 1789 vypukla Velká francouzská revoluce a Francie se stala 

konstitu�ní monarchií. Tím byli zneklidn�ni panovníci jiných zemí, co� vedlo 

k tomu, �e 7. února císa� Svaté �í�e �ímské a pruský král vytvo�ili pakt 

proti Francii, �ím� za�aly francouzské revolu�ní války. Po pokusu Ludvíka XVI. 

o út�k, po jeho zadr�ení ve Varennes a po pozd�j�í poprav� se koalice roz�í�ila 

o italské státy, Velkou Británii a �pan�lsko.  

 S touto koalicí Francie vál�ila a� do roku 1797, kdy generál Bonaparte 

donutil �ímského císa�e uzav�ít mír v Campo Formio, kde ale Velká Británie 

s Francií mír neuzav�ela. Roku 1798 zahájil Bonaparte egyptské ta�ení, �eho� 

vyu�ili nep�átelé Francie, aby vytvo�ili druhou koalici, v ní� bylo Rusko, 

Rakousko a Velká Británie.  

  

 Spojenecká armáda, jí� velel mar�ál Suvorov, za�ala porá�et Francouze 

v Itálii a ve �výcarsku, ale za�aly se objevovat rozpory mezi Ruskem 

Obr. 2 Dobytí Bastily [11] 
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a Rakouskem, které nakonec vedly k tomu, �e Rusko stáhlo svá vojska 

z evropských boji�	. Mezitím se Bonaparte vrátil z Egypta, kde zanechal svoje 

vojska pod velením generála Klébera a v tzv. druhém italském ta�ení porazil 

Raku�any v bitv� u Marenga. Válka v�ak i p�es krátké p�ím��í pokra�ovala 

do zimy, a� do okam�iku bitvy u Hohenlinden, kde generál Moreau porazil 

spojeneckou rakousko-bavorskou armádu pod velením Arcivévody Jana. 

Následná jednání vedla v Lunéville k separátnímu míru s Rakouskem. Roku 

1802 uzav�ela mír s Británií, v Ammiensu, ale byl to mír se zárodky války.[1]  

Obr. 3 Bitva u pyramid [12] 
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2.2 Vznik t�etí koalice 

 V pr�b�hu roku 1803 se ukázalo, �e Anglie nehodlá dodr�et podmínky 

amienského míru, uzav�eného s Francií a jejími spojenci. Zejména �e nechce 

vojensky opustit st�edomo�ský ostrov Maltu. Tím bylo obnoveno letité vále�né 

nap�tí mezi Anglií a Francií.[2] V roce 1804 se Napoleon prohlásil císa�em, 

co� byl dosud nevídaný �in, jeliko� císa� byl v Evrop� dosud pouze  

jediný �vládce Svaté �í�e �ímské.Tento post ji� po n�kolik staletí dr�eli rakou�tí 

Habsburkové a proto nep�ekvapí, �e korunování Napoleona vedlo jen k dal�ímu 

zvý�ení nevra�ivosti mezi Francií a Rakouskem. Napoleon tím také dával 

nepokryt� najevo svou touhu po v�t�í moci i síle Francie. Dal�í protifrancouzská 

koalice  se pomalu rodila a v�e znovu sm��ovalo k dal�í válce.[3]  Roku 1805 

naplánoval císa� Napoleon vále�nou kampa
, p�i ní� m�li jeho vojáci 

dobýt Anglii.[4] Obratná diplomacie britského premiéra Williama Pitta mlad�ího 

zachránila ostrovy p�ed francouzskou invazí na poslední chvíli. S vynalo�ením 

obrovského úsilí a velkých finan�ních náklad� se poda�ilo anglickým 

diplomat�m vytvo�it rychle novou protifrancouzskou koalici - u� t�etí v po�adí. 

Jejími vojenskými pilí�i se stalo Rusko a Rakousko.[5] Nep�ipravené rakouské 

císa�ství zpo�átku dal�í válku odmítalo, nicmén� jeho diplomatický postoj nabral 

opa�ný sm�r poté, co Napoleon nechal z území Bádenska unést  

a po zinscenovaném procesu popravit blízkého p�íbuzného bývalého 

francouzského krále Ludvíka XVI., vévodu Antoina d'Enghien. Tímto �inem,  

a to i do budoucna, ztratil francouzský císa� sympatie v�t�iny hlav evropských 

panovnických dvor� [4] a do jisté míry zap�í�inil vytvo�ení t�etí protifrancouzské 

koalice, která vznikla podepsáním anglicko-rusko-rakouské spojenecké 

deklarace 28. �ervence 1805. 
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2.3 Velitelé a armády 

2.3.1 Ruské Impérium 

  
V �ele ruského impéria byl mladý car Alexandr I. Pavlovi�. Narodil se 

roku 1777 v rodin� ruského cara Pavla I. a byl p�edur�en stát se následníkem 

tr�nu. Na jeho výchov� se významn� podílela babi�ka Kate�ina Veliká. Jejím 

úmyslem bylo patrn� pominout nástupnictví svého syna Pavla a p�edat tr�n 

Alexandrovi. Kate�ina nicmén� umírá roku 1796 a na tr�n nastupuje Pavel I. Ji� 

roku 1801 byl p�i p�evratu zavra�d�n, p�i�em� otázkou z�stává, zda a jak byl 

zapojen do tohoto �inu také Alexandr. Tého� roku nastupuje Alexandr na tr�n 

a p�es nestabilitu v evropské politice se pokou�í o �adu vnit�ních reforem. 

Rusko se aktivn� zapojilo do napoleonských válek a to se st�ídavými úsp�chy. 

Alexandr stanul n�kolikrát v �ele hlavních ruských voj�. Po porá�ce Napoleona 

byl jedním z hlavních str�jc� evropské politiky navr�ené na Víde
ském 

kongresu. Umírá roku 1825 na tyfus.[3]  

  

Obr. 4 car Alexandr I. [13] Obr. 5 generál M. I. Kutuzov [14] 
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 Vrchním velitelem podolské armády v roce 1805 a pozd�ji vrchní velitel 

spojeneckých ozbrojených  sil v bitv� u Slavkova byl generál Michail 

Ilarionovi� Kutuzov. Narodil se 16. zá�í 1745 ve �lechtické rodin�

v Petrohradu. Absolvoval d�stojnickou d�lost�eleckou akademii a poprvé se 

vyznamenal za války s Osmanskou �í�í v letech 1768-74. Roku 1802 se stal 

petrohradským vojenským gubernátorem, roku 1805 byl jmenován velitelem 

ruské armády vyslané na pomoc Rakousku. Po porá�ce u Slavkova byl Kutuzov 

sesazen z funkce, nicmén� pozd�ji byl znovu jmenován vrchním velitelem 

v dal�í válce s Osmanskou �í�í a p�edev�ím roku 1812 za Napoleonovy invaze 

do Ruska. Zde prokázal své vynikající strategické um�ní, vyu�il chyb protivníka 

a poda�ilo se mu zni�it prakticky celou Velkou armádu. Umírá ve Slezsku roku 

1813 p�i pronásledování zbylých ustupujících francouzských sil.[3]  

 Mu�stvo ruské armády tvo�ili odvedenci p�evá�n� z �ad nevolník�, kte�í 

byli nevzd�laní, hluboce zbo�ní, pov�r�iví, oddaní tr�nu, nesmírn� state�ní, 

ob�taví a skromní. P�i jejich výcviku bylo vyu�íváno ji� zastaralé pruské 

vojenské doktríny, navíc vojáci postrádali zku�enosti z evropských boji�	. 

V armád� neexistovaly sbory, jen armádní celky, které se organizovaly 

do kolon, v nich� se skladba jednotek a zbraní m�nila tak�ka ze dne na den. 

Z vojenských jednotek organiza�n� existovaly pouze pluk, prapor a rota, 

p�i�em� koordinace mezi pluky nebyla do výcviku zahrnuta. Vojsko Alexandra I. 

postrádalo generální �táb, v poli existoval pouze orgán s názvem Svita Jevo 

Imperarskovo Veli�enstva po kvart�rmajsterskoj �asti, jeho� úkoly spo�ívaly  

jen v logistice; bojové akce plánovalo kolegium sídlící v Petrohrad�. Ruská 

p�chota od�ná v tmavozeleném saku do pasu se d�lila na t��kou (granátníci, 

mu�ketý�i) a lehkou (myslivci). V roce 1805 nastupovala do boje p�evá�n�

s nedrá�kovanou 144 cm dlouhou mu�ketou vzor 1798, její� hmotnost byla 5 kg 

a rá�e 19,8 mm. D�stojníci rot a dvacítka nejlep�ích st�elc� mysliveckých pluk�

vlastnili myslivecký �tucer vzor 1798 s drá�kovanou hlavní o hmotnosti 4,2 kg  

a rá�i 15,6 mm. Ruské jezdectvo se d�lilo na gardové (T�lesný�gardový 

jezdecký pluk, Kavalergardský pluk, T�lesný�gardový dragounský pluk, 

T�lesný�gardový husarský pluk a T�lesný�gardový kozácký pluk) a �adové 

(tj. pravidelné). To bylo u Slavkova zastoupeno kyrysníky (bez kyrys�), 
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dragouny, hulány a husary. Z nepravidelných jednotek se na boji�ti nacházelo 

n�kolik kozáckých regiment�, rozd�lených do jednotlivých kolon. D�lost�electvo 

bylo vyzbrojováno kanóny s hladkou hlavní pro st�elbu koulemi, kartá�i  

a zápalnými st�elami a jednoro�ci, které byly ur�eny zejména pro st�elbu 

granáty a bombami, kartá�i (jen p�ímou st�elbou) a na omezenou vzdálenost  

i plnými koulemi.[6]  

Obr. 6 Uniformy ruské armády [5]   
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2.3.2 Rakouské císa�ství 

Hlavou Rakouské císa�ství a Svaté �í�e �ímské je císa� Franti�ek II.

(�i I., zále�í zda je brán jako císa� Rakouský, tedy Franti�ek I., �i jako císa�

Svaté �í�e �ímské, tedy Franti�ek II.).  Narodil se jako nejstar�í syn toskánského 

vévody, budoucího císa�e Leopolda II., roku 1768 ve Florencii. Po smrti 

bezd�tného Josefa II. a úmrtí jeho nástupce Leopolda II. nastupuje Franti�ek 

roku 1792 na rakouský tr�n. A� se doba panování Franti�ka II. jen �áste�n�

kryje s vládou Napoleona ve Francii, je období konfliktu s tímto panovníkem 

pokládáno za nejvýznamn�j�í periodu Franti�kova panování. Po porá�kách 

ve válkách roku 1805 a 1809 bylo území Rakouska zna�n� zú�eno, ale 

po vít�zství u Lipska se v�ak situace radikáln� zm�nila. Franti�ek díky 

schopnostem Klemense von Metternicha politicky profituje na Víde
ském 

kongresu a Rakousko se tak znovu stává evropskou mocností. Roku 1835 

umírá Franti�ek I. ve Vídni.[3]  

Obr. 7 císa� Franti�ek II. [15]   
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 Rakouská infanterie se d�lila na �adovou p�chotu (n�mecká a uherská), 

hrani�á�e a myslivce (Tyroler�Jäger�Regiment). P�íslu�níci �adové p�choty 

v bílých jedno�adových kabátcích s rovným zapínáním byli vyzbrojeni 150,1 cm 

dlouhou a 4,8 kg t��kou mu�ketou Infanterie-Gewehr M 1798 mit Stichbajonett

s kalibrem hlavn� 17,58 mm. Hrani�á�i, verbovaní v balkánských státech, od�ní 

do bílého fraku, bílých kalhot a ka�ketu, pou�ívali dvouhlav
ovou kozlici 

Doppelstutzen für Grenzenscharfschützen M 1795 se sedmidrá�kovým vývrtem 

rá�e 14,8 mm, která se p�i st�elb� stabilizovala o 2,53 m dlouhou a 2 kg 

t��kou píku. Jednotky myslivc� v ost�e �edé uniform� s p�chotní p�ilbou byly 

vyzbrojovány mysliveckým �tucem se sedmidrá�kovým vývrtem Jägerstutzen 

M 1795 (kalibr 14,5 mm, délka 105,2 cm). Rakouské d�lost�electvo se d�lilo 

na �adové a zálo�ní. �adové disponovalo t�í�, �esti� a dvanáctiliberními d�ly, 

zálo�ní osmnáctiliberními kanóny, �estiliberními jezdeckými kanóny, 

sedmiliberními p��ími a jezdeckými houfnicemi a desetiliberními houfnicemi. 

V roce 1805 se �adové d�lost�electvo p�id�lovalo pluk�m, v nich� �ást d�l 

p�ipadla jednotlivým prapor�m.[7] Z jezdectva se u Slavkova nacházely t�i 

rakouské kyrysnické regimenty, �vali�érský pluk, pluk hrani�á�ských husar� a t�i 

pluky hulán�.[8] Pokud �lo o kvalitu pluk�, koní a pé�i o n�, byli Raku�ané 

pova�ovaní za nejlep�í v Evrop�, jejich taktika v�ak byla v porovnání 

s Francouzi zastaralá.[7]   

Obr. 8 Uniformy rakouské armády [5]   
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2.3.3 Francouzské císa�ství 

 Francouzský vojev�dce a státník Napoleon Bonaparte posléze císa�  

Napoleon I. je pova�ován za jednoho z nejv�t�ích stratég� a vojev�dc� d�jin. 

Narodil se roku 1769 na Korsice v rodin� advokáta a p�es sv�j korsický p�vod 

se postupn� prosadil jako d�stojník ve francouzské královské armád�. 

V rámci revolu�ních bou�í se pokou�el získat pro revoluci rodnou Korsiku, 

proslavil se, ale a� p�i obléhání Toulonu, kdy v pouhých 24 letech získává 

hodnost brigádního generála. Výrazných úsp�ch� také dosáhl po jmenování 

velitelem armády na italské front�. Roku 1798 a 1799 velel ta�ení do Egypta 

a Sýrie, které sice skon�ilo katastrofou. Napoleon v�ak z porá�ky získal 

maximum a vrátil se do Francie jako hrdina. Po uchopení politické moci 

po p�evratu z listopadu 1799 pak ni�í politickou opozici a jako první konzul 

porá�í Rakousko. Roku 1804 se sám prohlásil císa�em, co� byl dosud nevídaný 

�in, jeliko� císa� byl v Evrop� dosud pouze jediný � vládce Svaté �í�e �ímské. 

Jeho dal�í �ivot je napln�n snahou o hospodá�ský rozkv�t Francie, politickou 

marginalizaci evropských protivník� a p�edev�ím prakticky neutuchajícím 

konfliktem s okolními státy jako jsou Rakousko, Prusko, Anglie a Rusko. Známá 

st�etnutí jako jsou bitva u Slavkova, Jeny, Aspern, Wagramu, Borodina, Lipska 

�i Waterloo dokládají intenzitu vále�né v�avy v tehdej�í Evrop�. P�esto�e se 

Obr. 9 Napoleon Bonaparte [16]   
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tehdej�í Francii na �as da�ilo ovládat a ovliv
ovat velkou �ást Evropy, 

výsledkem p�íli� expanzivní politiky (a také ambicí jednoho mu�e) byla porá�ka 

Francie a Napoleonovo uv�zn�ní na Elb� a pozd�ji na Svaté Helen�, kde roku 

1821 umírá.[3]  

 Napoleonova armáda p�edstavovala roku 1805 vojenství nového typu, 

které m�lo sv�j po�átek ve Velké francouzské revoluci. Na tom nic nezm�nil 

fakt, �e revoluce skon�ila a k moci se dostal císa� Napoleon. Francouzská 

revolu�ní armáda vznikla v okam�iku ohro�ení revoluce ve Francii armádami 

nep�átelských feudálních stát�. Zrodila se z lidového odporu proti vet�elc�m 

a tento spontánní nástup ozbrojeného národa - ,,ob�an� ve zbrani" na obranu 

ohro�ené vlasti, vtiskl také nové francouzské armád� její charakter. 

Proti t��kopádným pluk�m feudálních armád, kde byl nejni��ím �lánkem voják, 

�asto naverbovaný proti vlastní v�li, �oldné� bez samostatného rozhodováni, 

pohan�ný lískovkou podd�stojníka a zautomatizovaný ve svých pohybech, stojí 

náhle po�etný a �ádnými zábranami dlouhodobého drilu nespoutaný protivník. 

  Armády starého feudálního sv�ta manévrovaly za bitvy ve strnulých 

formacích lineární taktiky, je� se vyvinula v pr�b�hu 18. století. Nedokázaly 

vyu�ívat výhod terénu a jejich jednotky se pohybovaly na cvi�i�ti i na boji�ti jako 

figurky na �achovnici. Za �evu d�stojník� a podd�stojník� provád�ly p�ísn�

vyrovnané �ady p��ák� slo�ité manévry a evoluce. Tvrdými tresty byl z vojáku 

vytlu�en pud sebezáchovy a oni pak krá�eli vzp�ímen� a po�adovým krokem 

vst�íc nep�átelské palb�. K bitvám byl zpravidla vyhlédnut rovný a p�ehledný 

terén bez p�eká�ek, které by bránily dokonalému rozvinutí linie. Hlavním 

strategickým cílem války nebylo ani tak zni�eni nep�átelských vojenských sil, 

jako obsazení území protivníka a ochrana vlastního území.  

 Nová francouzská armáda naproti tomu ni�ila �ady nep�átel ne�ekanými 

nástupy, útoky rozptýlených st�elc� a rojnic, rozbíjela pomalého protivníka 

prudkostí svých úder�, p�i kterých dob�e vyu�ívala v�ech nerovností krajiny        

i p�írodních p�eká�ek. Proti dlouhé a m�lké linii nastupuje stále �ast�ji sev�ená 

formace kolon o hloubce a� �estnácti �ad, tvo�ených praporem p�choty, �tverce 

p��ák�, zvané kare, které se formovaly proti útok�m jezdectva a volné formace 
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lehké p�choty - to v�e v nejr�zn�j�ích kombinacích, jak to vy�adovala okam�itá 

bojová situace. Tato taktika dokázala divy, vyvád�la nep�ítele z míry, 

p�ekvapovala svou prudkostí a dokázala ho porá�et na hlavu.  

 Strategickým cílem francouzské armády bylo dosáhnout rychlými 

pochody jádra sil soupe�e a zni�it je v rozhodné bitv�. Za pochodu dokázala 

francouzská armáda vyvinout rychlost, která se rovnala a� dvojnásobku 

rychlosti jejich protivník�. V�echny tyto principy revolu�ní armády p�evzal i císa�

Napoleon. Sám vojev�dce nadaný nev�edním talentem um�l vyu�ít nového 

zp�sobu boje a p�ivést ho k vy��ímu stupni dokonalosti. Dal armád� i novou 

pevnou organizaci a strukturu, která ve své podstat� trvá i v moderním 

vojenství. Souhrn v�ech t�chto nových a progresivních prvk� vále�ného 

�emesla p�isp�l rozhodující m�rou také k úsp�chu francouzského ta�ení          

ke Slavkovu.  

 Rozdílnost taktických a strategických princip� se nijak neprojevila            

v b��né výzbroji a výstroji voják� armád, které se st�etly u Slavkova. Zbran�        

a technické vybavení byly na obou stranách tém�� stejné. Ani v d�lost�elecké 

výzbroji nebylo podstatných rozdíl�. Francouzi v�ak dokázali lépe vyu�ívat své 

artilerie a um�li velkým soust�ed�ním d�l znásobit jejich palebnou sílu. P�i v�í 

progresivnosti francouzské taktiky zavedl Napoleon ve své armád�                  

a� p�ekvapiv� málo technických novinek.[5]  

 Francouzská p�chota se v roce 1805 d�lila na lehkou a �adovou. Vojáci 

byli oble�eni do tmavomodrého fraku, vzadu opat�eného �osy a vp�edu bílým 

revérem. P�íslu�nost k jednotkám se ur�ovala podle barvy dopl
k� (epolety, 

man�ety atd.). Charakteristickým znakem p��áka byl �erný dvourohý klobouk 

s kokardou a pomponem.[6] Infanteristé byli vyzbrojeni p�evá�n� pu�kou 

s hladkou hlavní a k�esadlovým zámkem fusil �infanterie vzor An IX a An IX�

An XIII. Její váha byla 4,6 kg, délka 152,9 cm a rá�e 17,48 mm.[7] Základní 

opera�ní svazek armády byl armádní sbor (corps �armé), a�koli síla 

jednotlivých sbor� se výrazn� li�ila. Sbory se skládaly ze dvou nebo více divizí 

p�choty, lehké divize jezdectva a d�lost�electva.[8]   Divize se zpravidla dále 

d�lila na t�i brigády, z nich� jedna byla lehká p��í. P��í brigáda se pak 
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formovala ze dvou a� t�í pluk� (podle okolností 1200�3300 mu��), jejich� 

základní organiza�ní jednotku tvo�il prapor (batalion).[6] Ty se �lenily               

na kompanie a takticky na pelotony. Dva pelotony dávaly jeden 

divizion. Francouzské jezdectvo se podle zp�sobu vyu�ití d�lilo na t��ké 

(kyrysníci, karabiníci), �adové (dragouni) a lehké (jízdní myslivci, husa�i).[7]      

V rámci Napoleonovy reorganizace disponovala Grande Armée tzv. jezdeckou 

zálohou, jejím� velením byl pov��en mar�ál Joachim Murat. Zahrnovala dv�

divize t��kého jezdectva, p�t divizí dragoun� (jedna z nich byla pro nedostatek 

koní p��í) a podp�rné d�lost�electvo.[8] Spole�n� s jízdní zálohou Napoleon 

z�ídil i zálohu d�lost�eleckou, která stejn� jako zbytek armády, disponovala 

�esti- a osmiliberními d�ly systému Gribeauval. P��í d�lost�elci nosili modré 

uniformy s modrým, �erven� olemovaným revérem a �osy, a na hlav� pak 

�erné �áko s pomponem.[6] Ke Slavkovu p�ivedl Napoleon i císa�skou gardu 

pod velením mar�ála Bessièrese, kterou zastupovalo 3885 p��ák�, 1130 jezdc�

a 660 d�lost�elc� s 24 d�ly.[8] 

Obr. 10 Uniformy francouzské armády [5]   
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2.4 Z Boulogne do Brna 

 Napoleon Bonaparte za�al vále�né ta�ení proti koalici svých protivník�

koncem srpna 1805. Jeho armáda, �ítající 200 tisíc mu��, vyrazila z Boulogne 

k francouzskému pob�e�í, odkud se chystala vylodit na britské ostrovy. 

Vzhledem k situaci v�ak byla nucena postupovat sm�rem k Rýnu. Sv�j zám�r 

porazit a poko�it Británii, svého nejv�t�ího protivníka, na jeho vlastním území 

Napoleon u� nikdy neuskute�nil. Napoleon s t��kým srdcem opustil my�lenku 

na vylod�ní své armády v Doveru.  

 Napoleonova armáda p�edvedla v tomto vále�ném ta�ení bez nadsázky 

bleskovou válku. P�ekvapila tehdej�í Evropu rychlostí svých pochod�.[5]  

Francouzské sbory se p�esunovaly rychlostí 25�30 km za den, ani� by rakouský 

vrchní velitel tu�il, kde se objeví.[3] 

Po p�ekro�ení Rýna zahájili rychlé a rozsáhlé vojenské operace sm�rem 

do Bavorska, kam p�edtím vnikla I. rakouská armáda. Zám�rem bylo zni�it 

I. rakouskou armádu d�íve, ne� jí p�isp�je na pomoc I. ruská armáda, která ji� 

do Bavorska postupovala kolem Dunaje.  

Obr. 11 Napoleon p�i inspekci vojsk v Boulogne [17]     
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 Ve druhé polovin� �íjna Francouzi  obklí�ili a odzbrojili I. rakouskou 

armádu v pevnosti Ulm vedené podmar�álkem Mackem.[2]  Celkem 60 000     

ze 72 000 mu�� I. rakouské armády bylo p�evá�n� zajato �i dezertovalo.[3] 

Stalo se tak d�ív, ne� dorazily pomocné ruské sbory generála Kutuzova. 

Napoleonovu radost ov�em z velkolepého vít�zství zkazila zpráva o porá�ce    

a zni�ení francouzské vále�né flotily anglickým lo�stvem admirála Nelsona       

v bitv� u mysu Trafalgar dne 21. �íjna 1805. I. ruská armáda pod vedením 

generála Kutuzova musela po ulmské katastrof� I. rakouské armády ji� jen 

ustupovat zp�t k Vídni. Napoleon jí sp�chal v patách a 13. listopadu bez boje 

obsadil Víde
. Rusové se zbytky rakouské armády se po n�kolika ústupových 

bojích a poty�kách s francouzským p�edvojem sto�ili je�t� p�ed Vídní              

na Moravu. Tam se spojili s II. ruskou armádou, u ní� dlel i ruský car Alexandr I. 

a rovn�� rakouský císa� Franti�ek I. Koncem listopadu zaujala tato spojená 

rusko-rakouská armáda postavení ji�n� od Olomouce. Mezitím, 19. listopadu, 

se dostali Francouzi do Brna a jejich jízdní oddíly a� do Vy�kova.[2] 

Obr. 12 Napoleon p�ijímá kapitulaci generála Macka  u Ulmu [18]      
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2.5 P�edehra a plánování bitvy 

Blí�ící se zima a zv�t�ující se vzdálenosti od základen nutily ob� armády 

k rychlému jednání. Rozhodující bitvu bylo nutno svést co nejd�íve. Více 

nasp�ch v�ak m�l Napoleon, v�dom si p�ibli�ování dal�ích ruských posil p�es 

Hali� a rakouské armády arcivévody Karla z Itálie i toho, �e k protifrancouzské 

koalici se chystá p�ipojit i dosud váhající Prusko. Obratn� p�esv�d�il vrchní 

velení spojenecké armády o domn�le �patném stavu francouzské armády 

na Morav�, aby nevy�kávalo p�íchodu posil a neotálelo s bitvou. 

Spojenecká armáda, �ítající 90 tisíc mu��, z toho 73 tisíc Rus� a 17 tisíc 

Raku�an�, opustila le�ení u Olomouce 27. listopadu 1805 a v n�kolika 

proudech zvolna postupovala proti francouzským pozicím u Brna. Byla 

organizována do p�ti pochodových kolon, p�edního a zadního voje a carské 

gardy. P�ednímu voji velel rakouský podmar�ál Kienmayer, 1. kolon� velel ruský 

generál Dochturov, 2. kolon� francouzský exulant v ruských slu�bách generál 

Langeron, 3. kolon� ruský generál Przybyszewski, 4. kolon� rakouský 

podmar�ál hrab� Kolowrat, 5. jízdní kolon� rakouský podmar�ál kní�e 

Liechtenstein a zadnímu voji ruský generál Bagration, p�vodem Gruzínec. 

Carské gard� velel car�v bratr velkokní�e Konstantin. 

Obr. 13 generál Bagration [19] 
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Tato mohutná armáda postoupila do výchozího postavení na linii 

Kovalovice - Holubice - Prace - Újezd u Brna a generální �táb umístila 

v K�enovicích. Vrchní velení této spojenecké armády bylo formáln� sv��eno 

Kutuzovovi, ale zásadní rozhodnutí si vymínil mladý car Alexandr I., ovliv
ovaný 

svou suitou mladých nezku�ených a sebev�domých dvo�an�. 

Dne 1. prosince 1805, den p�ed bitvou, bylo rozestavení jednotlivých �ástí 

spojenecké armády následující: na nejji�n�j�ím levém k�ídle, západn�

od Újezda k �at�anskému rybníku se zastavil Kienmayer�v p�ední voj, 

na temeni Prackého kopce nad Host�rádkami a Re�ovem byly rozlo�eny 

1. a 2. kolona. Tém�� v Praci stál se svou jízdou Liechtenstein. 

Severovýchodn� od Prace, na vý�in� Staré vinohrady byla 3. kolona a za ní, 

blí�e K�enovicím, 4. kolona. Velkokní�e Konstantin s gardou stál severn�

od K�enovic. Pravé, severní k�ídlo mezi Holubicemi a Kovalovicemi obsadil, 

pon�kud vzdálen od ostatních sbor�, kní�e Bagration. Ten m�l sv�j hlavní stan 

na Pozo�ické po�t� (dnes Staré po�t�). Vrchním velitelem celého ji�ního k�ídla, 

kde m�la být postupn� p�emíst�na podstatná �ást spojenecké armády 

k prora�ení francouzské obranné linie Sokolnice - Telnice, byl jmenován 

n�mecký generál v ruských slu�bách Buxhöwden. V bitv� se projeví jako zcela 

neschopný reagovat na vývoj bojové situace. 

Bitevním plánem spojenc� bylo obchvátit nep�ítele na ji�ním k�ídle, 

od�íznout jej od ústupové linie na Víde
 a vytla�it na sever do les� Drahanské 

vrchoviny. Vypracoval jej pe�liv� ale bez dostate�né znalosti síly a rozmíst�ní 

nep�ítele rakouský podmar�ál Weyrother. N�mecky psanému rozkazu v�ak 

v�t�ina ruských d�stojník� nerozum�la a p�eklad byl k dispozici a� ráno t�sn�

p�ed bitvou. N�kte�í velitelé ho neobdr�eli v�bec. Nev�d�lo se �ádn�, co se 

vlastn� bude d�lat, jen to, �e se bude úto�it. Opakované p�ipomínky generála 

Kutuzova k ukvapenosti postupu spojenc� byly marné, car Alexandr I. necht�l 

od bitvy za �ádnou cenu ustoupit. 

Napoleon m�l p�i liknavých p�esunech spojenc� od Olomouce dost �asu 

p�ipravit se na bitvu a sám pro ni ur�it místo. Osobn� po n�kolik dn� objí�d�l 

krajinu východn� od Brna a zkoumal ji do v�ech detail�.  
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Zatím zaujal zdánliv� mén� výhodné postavení na linii Velatice - Ji�íkovice 

- Kobylnice - Telnice. Narychlo je�t� povolal od Jihlavy 1. sbor k posílení svého 

st�edu a od Vídn� 3. sbor k posílení ji�ního k�ídla. 

Celkem m�l Napoleon k dispozici v p�edve�er bitvy na Morav� asi 74 tisíc 

mu��. Ná�elníkem generálního �tábu byl mar�ál Berthier, velitelem 1. sboru 

mar�ál Bernadotte, 3. sboru mar�ál Davout, 4. sboru mar�ál Soult a 5. sboru 

mar�ál Lannes. Císa�ské gard� velel mar�ál Bessières, velitelem granátník� byl 

generál Duroc a divizní generál Oudinot, velitelem samostatné jízdy byl mar�ál 

Murat. Francouzské d�lost�electvo m�lo asi 150 d�l oproti 300 d�l�m spojenc�. 

Francouzská artilerie v�ak m�la v�t�í ú�innost díky lep�ímu výcviku obsluh       

a soust�ed�nému nasazení. 

Rozestavení Francouz� ve�er p�ed bitvou bylo následující: pravé ji�ní 

k�ídlo na linii Telnice - Sokolnice - Kobylnice, kde se o�ekával hlavní nápor 

nep�ítele, zatím chránila jen jedna p��í a jedna jezdecká divize. Tento �ivotn�

d�le�itý úsek byl a� v pr�b�hu boje dopl
ován vojáky Davoutova 3. sboru 

p�icházejícími sem od Vídn�. Ti byli v poslední chvíli p�esm�rováni od Rajhradu 

k Sokolnicím. Hlavní úto�ná síla Francouz�, Soult�v 4. sbor, samostatný 

granátnický sbor a také Muratova jízda, byli soust�ed�ni v �irokém prostoru 

u Pon�tovic, �lapanic, Bed�ichovic, Velatic, Podolí a Ji�íkovic v blízkosti návr�í 

�urán�. Ráno v den bitvy se za n� p�isunul od Slatiny je�t� Bernadott�v 1. sbor. 

Op�rným bodem pro levé, severní k�ídlo, byl kopec Santon, obsazený 

d�lost�elci generála Claparèda. Pod Santonem, kolem císa�ské silnice, byl 

p�ipraven Lannes�v 5. sbor. Muratova jízda byla vysunuta a� ke Tvaro�né. 

Napoleon m�l sv�j hlavní stan ve starém lomu na úpatí �urán�. Kolem n�j se 

rozlo�ila císa�ská garda. 
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Napoleon�v bitevní plán p�edvídal nápor hlavní síly spojenc� na ji�ní 

k�ídlo. Sám je k tomu svým postavením vylákal. Cht�l vy�kat, a� nep�ítel opustí 

návr�í nad Prací sm�rem k Telnici a Sokolnicím a odkryje mu tak sv�j pravý 

bok. Na ten pak zaúto�í a jeho armádu rozrazí. S tímto bitevním zám�rem 

seznámil Napoleon své vojáky armádním rozkazem, p�e�teným v p�edve�er 

bitvy. Ka�dý francouzský voják tedy v�d�l, o� zítra p�jde, co� na spojenecké 

stran� nev�d�li ani mnozí velitelé. 

Dne 1. prosince 1805 stály proti sob� mezi Brnem a Slavkovem dv�

rozdílné armády. Na jedné stran� francouzská armáda organizovaná 

na základ� nových revolu�ních princip� ve vojenství, jednolitá a prodchnutá 

národním duchem i obdivem k svému nejvy��ímu veliteli, který ji vedl 

na základ� nové a netradi�ní taktiky i strategie. Proti ní stála nesourodá armáda 

spojenc� postavená na tuhém drilu a ovládaná zastaralými, v podstatn�

feudálními zásadami vedení války. Jejich zít�ej�í souboj bude i soubojem 

historických epoch, co� Napoleon i jeho mar�álové dob�e v�d�li.[2] 

Obr. 14 Napoleon pod Santonem [20] 
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2.5 Pr�b�h bitvy 

Dne 2. prosince 1805 ráno byla pole pokryta slabým sn�hovým 

popra�kem. Ranní mlha pozvolna sedala do ú�labin. Vojáci obou stran �ekali 

celou noc ve svých pozicích. Jen tu a tam padl výst�el p�edních hlídek. 

Mezi 7. a 8 hodinou ranní za�ínají sestupovat spojenecké kolony 

z Prackého kopce sm�rem k ji�nímu k�ídlu Francouz� mezi Sokolnicemi 

a Telnicí a postupn� se s nimi pou�t�jí do boje. Stále sílící spojenecká p�esila 

na tomto úseku v�ak nem��e prorazit pevnou francouzskou obranu. 

Francouzská d�lost�elba u sokolnického zámku p�sobí n�krytým p��ák�m 

v ruských uniformách stra�né ztráty. 

Vinou �patného rozestavení spojeneckých kolon p�ed bitvou si v postupu 

p�eká�í Liechtensteinova jízda, která se od Prace p�esunuje na severní pravé 

k�ídlo a brání v cest� 3. kolon�, která m�la podpo�it útok kolon na ji�ním levém 

k�ídle u Sokolnic. 

Mezitím se, zahalena ranní mlhou, p�esunuje hlavní úderná síla 

francouzské armády, 4. Soult�v sbor, za Velatický potok sm�rem k Praci. Tam 

�eká na povel k útoku. 

Kolem 8. hodiny vyplouvá z mlh nad Slavkovem �krvavé� slunce. V 8 hodin 

30 minut vydává císa� Soultovi povel k útoku. Francouz�tí vojáci vystupují 

z mlhy tam, kde je nikdo ne�ekal. Postupují sm�rem od Pon�tovic a Ji�íkovic 

k Praci a odtud k Prackému kopci a k vý�in� Staré vinohrady. Úto�í do kopce, 

na zeslabený st�ed spojenc�, který kryjí u� jen dv� divize Kolowratovy 

4. kolony, zatímco 1., 2. a 3. kolona u� návr�í opustily a dostaly se v údolí 

Zlatého potoka u Sokolnic a Telnice do kontaktu s nep�ítelem. Obrany tohoto 

úseku, poté co rozpoznal kritickou situaci, se osobn� ujímá Kutuzov. 

Na Prackém kopci se st�etává ruská divize generála Miloradovi�e s divizí 

Vandammovou a na Starých vinohradech divize Kolowratova, sestavená 

z rakouských nová�k� a zálo�ník�, s divizí Saint-Hilairovou.  
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K obran� vý�in se p�idává je�t� Kamenského brigáda z 3. kolony, která se 

zpozdila s p�esunem k Sokolnicím a obrátila se te� zp�t, aby bránila návr�í. 

Kolem císa�ské silnice vyrá�í do útoku severní francouzské k�ídlo mar�ála 

Lannese proti Bagrationovi. Ruské oddíly se v�ak brání skv�le a zp�sobují 

Francouz�m zna�né ztráty. Pozd�ji dokonce p�ejdou do protiútoku. 

Kolem 9. hodiny ji� zu�í bitva na v�ech úsecích fronty. Francouzská obrana 

ji�ního k�ídla, kde se ji� bojuje o ka�dé stavení �i zahradu, odolává. Ani 

p�es velkou spojeneckou po�etní p�evahu se zde fronta nehýbe. To znamená, 

�e Weyrother�v bitevní plán, od po�átku �patn� pojatý, se za�íná definitivn�

hroutit. Zatím se do boje zapojuje ruská carská garda. P�ichází od Slavkova 

a K�enovic a ocitá se ne�ekan� v první linii. Zaúto�í úsp��n� proti francouzské 

p�chot� u Starých vinohrad� nad Bla�ovicemi a roze�ene ji. Na pomoc 

prchajícím p��ák�m posílá Napoleon svou císa�skou gardu. Na Starých 

vinohradech pak dojde k spektakulárnímu st�etnutí obou elitních útvar� ruské 

a francouzské armády. Stanula tady garda proti gard�, ka�dá z nich p�ímý 

symbol moci svých vládc�. Sama srá�ka prakticky nezm�nila nic na celkovém 

pr�b�hu bitvy, ale p�esto se stala legendou. Francouzský jezdecký útok, p�i 

n�m� d�le�itá role p�ipadla divoké jednotce arabských mamaluk�, které si 

Napoleon p�ivedl z Egypta, smetl ruskou gardu a od�inil p�edchozí neúsp�ch 

francouzských p��ák�. 

Obr. 15 Útok mameluk� na ruskou císa�skou gardu [21]   
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Severn� od olomoucké silnice se pokou�í v�emi zbran�mi o protiútok 

Bagration. Da�í se mu probít do Tvaro�né a ru�tí jezdci dokonce proniknou 

do boku obranné linie na Santonu. Od Podolí v�ak vyrá�ejí francouz�tí kyrysníci 

a vytla�ují Rusy zp�t. Prudká d�lost�elba ze Santonu vyhání Rusy i z Tvaro�né. 

V jedenáct hodin dopoledne dochází ke hlavnímu zlomu v bitv�. 

Na st�edním úseku na Prackých vý�inách sice francouzský útok zaváhá, 

proto�e jeho p�ední linie se p�íli� roztáhla a spojenci zde kladou silný odpor, 

ale obranná linie 4. spojenecké kolony je nakonec prolomena. Nastává ústup 

spojenc� ve st�edu a na severním k�ídle sm�rem ke Slavkovu a Rousínovu. 

Zku�enému Bagrationovi se da�í nazna�it ústup na Vy�kov a oklamat tak 

Francouze. Zatím v krytu terénních nerovností stá�í svoje vojáky ke Slavkovu, 

kde pak v záv�ru bitvy kryje zmatený ústup pora�ené armády. P�ehradnou 

palbou kryjí tento ústupový manévr od silnice k Rousínovu dv� baterie 

rakouského majora Frierenbergera. 

Kolem poledne posílá mar�ál Soult své dv� divize z Prackého kopce 

do zad je�t� zápasícího ji�ního spojeneckého uskupení, tedy stejnou cestou, 

kterou spojenci ráno sestupovali proti Francouz�m. Spojenci se tak ocitají 

v kle�tích, jejich� druhé rameno tvo�í ji�ní francouzské k�ídlo na Zlatém potoce 

v linii Sokolnice - Telnice.  

Obr. 16 Vrch Santon s kaplí [22]   
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Kolem jedné hodiny odpoledne zde spojenci zahajují v�eobecný ústup, 

který se v�ak záhy m�ní v út�k. Vojáci 1. a 2. spojenecké kolony prchají kolem 

�at�anského rybníka a po hrázi odd�lující tento rybník od sousedního rybníka 

M�nínského, kde jsou v�ak snadným ter�em palby francouzského gardového 

d�lost�electva, postupujícího mezitím kolem od Újezdu. Zde se zrodila fale�ná 

francouzská legenda o tisících utopených ruských voják� v jezerech. Chránit 

ústup ji�ního k�ídla se pokou�í podmar�ál Kienmayer se svým sborem. Jeho 

d�lost�elci se sna�í narychlo zbudovat pozice poblí� Bo�í muky u Telnice. 

Dezorientovaná Przybyszewského 3. kolona je obklí�ena a zajata Francouzi     

u Kobylnic. 

Poslední výst�ely bitvy padly kolem t�etí hodiny odpoledne, kdy ob�

vy�erpané armády zaujaly postavení na vzdálenost p�l d�lového dost�elu 

od sebe. Spojenci na severním k�ídle - p�ibli�n� v linii Slavíkovice - Vele�ovice - 

vrch Cigán nad Slavkovem - Vá�any nad Litavou; na jihu pak za �at�anským 

rybníkem sm�rem jihovýchodním. Francouzi stanuli v údolí Rousínovky 

a na ji�ním k�ídle severn� od �at�anského rybníka.[2] 

Obr. 17 Probo�ení ledu na �at�anském rybníku [20] 
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2.7 D�sledky bitvy 

Bezprost�edním výsledkem bitvy u Slavkova bylo boji�t� pokryté tisíci 

mrtvými a na smrt ran�nými vojáky. Celkové ztráty Rus�, v�etn� ran�ných 

a zajatých se odhadují maximáln� na 20 tisíc, Raku�an� na 6 tisíc a Francouz�

na více ne� 8 tisíc. Ran�nými a zajatými vojáky bylo p�epln�no celé Brno 

i okolní vsi. Mnohým se nedostalo základního o�et�ení je�t� dva dny po bitv�, 

proto�e u� do�ly zásoby obvazových látek a základních lé�iv. 

Noc po bitv� a po pr�chodu setm�lým boji�t�m p�espal Napoleon 

na Pozo�ické po�t�, zatímco decimovaní Rusové se zdrceným carem 

Alexandrem za�ali ustupovat na Hodonín a za �eku Moravu do Uher. 

Francouzská Muratova jízda, oklamaná Bagrationovým ústupovým manévrem 

se vrhla do pronásledování neexistujícího nep�ítele p�es Rousínov k Vy�kovu. 

Dne 3. prosince 1805 se Napoleon ubytoval i se svým �tábem 

na slavkovském zámku rodu Kounic�. Druhého dne se se�el u �aro�ic 

s ne�	astným rakouským císa�em Franti�kem I. k uzav�ení p�ím��í a dojednání 

podmínek následného míru. Na slavkovském zámku bylo uzav�eno 

francouzsko-rakouské p�ím��í a kone�ný mír byl sjednán mezi Francií 

a Rakouskem a� v Pre�purku (dne�ní Bratislav�) dne 26. prosince 1805.  

Obr. 18 zámek Slavkov [23] 
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Rakousko tím ztratilo n�které svoje d�di�né zem� (Istrii, Dalmácii, 

Benátsko a Tyrolsko) a zavázalo se zaplatit Francii vysoké vále�né reparace. 

Rusko na výsledek bitvy nijak diplomaticky nereagovalo a zbytky jejich armády 

se stáhly p�es Slovensko k východu. P�í�tím rokem pak Rusové ve válce proti 

Napoleonovi pokra�ovali, tentokrát po boku nového spojence � Pruska. T�etí 

koalice v�ak byla pre�purským mírem definitivn� zlomena a Napoleonova moc 

na kontinent� byla upevn�na. 

D�sledkem slavkovské bitvy byl i zánik Svaté �í�e �ímské národa 

n�meckého, jeliko� pod vlivem katastrofální prohry a na Napoleon�v nátlak se 

rakouský císa� Franti�ek I. v pr�b�hu následujícího roku 1806 z�ekl titulu císa�e 

této starobylé a u� jen zcela formální �í�e. 

Vále�né drancování, kterého se dopou�t�ly p�ed bitvou ob� armády           

a po bitv� samoz�ejm� u� jen Francouzi, p�ivedlo Moravu do nebývalé bídy. 

Rekvizice trvaly a� do ledna 1806, kdy francouzské sbory po�aly zubo�enou 

zemi opou�t�t. V opatrování místních obyvatel z�stali jen zran�ní Francouzi, 

kte�í dom� nemohli nebo necht�li. Památkou na n� jsou �asto zkomolená 

francouzská p�íjmení, která dnes nosí mnoho obyvatel zejména na Brn�nsku.[2] 



3 MAPOVÉ FONDY 

3.1 Zájmové území 

Slavkovské boji�t�

dvou okres� Vy�kov a

6 km. Celé území má pak rozlohu

boji�t� je vymezená obcemi Pozo

�at�any (z jihu) a �lapanice (ze

(ze severu), Zlatým potokem

Na ji�ním cípu boji�t� Litava plnila dva dnes ji� zaniklé 

a M�nínský. V míst� u Pon

�í�ka ve Zlatý potok, byl terén zna

Od severozápadu k jihovýchodu 

korunují dv� vý�kové kóty: 

(dnes zde stojí Mohyla míru).[

zhruba vymezuje dálnice

francouz�tí veteráni p�

nad terén o 15 metr�, ze

bodem za levým francouzským k

trojúhelníku obcí Tvaro�ná, Podolí a �lapanice

Napoleon z�ídil své velitelské stanovi�t

Obr. 19 Hranice památkové zóny bitvy u Slavkova 
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DY VOJSK T�Í CÍSA��

Zájmové území - Boji�t�

Slavkovské boji�t� je oblast rozkládající se na východ od Brna, na úz

a Brno-venkov. Její �í�ka je zhruba 8 km a 

elé území má pak rozlohu asi 120 km² a pojímá 25 obcí a 

 je vymezená obcemi Pozo�ice (ze severu), Slavkov u Brna (z

jihu) a �lapanice (ze západu), nebo té� starou císa�

Zlatým potokem (ze západu) a �í�kou Litavou (z jihovýchodu). 

Na ji�ním cípu boji�t� Litava plnila dva dnes ji� zaniklé rybníky �at

� u Pon�tovic, kde se Velatický potok slévá s

ve Zlatý potok, byl terén zna�n� podmá�ený a plný mok�

jihovýchodu protíná boji�t� Pratecké návr�í, jeho� h

 vý�kové kóty: kóta 298 Staré vinohrady a kóta 324 Pratecký kopec 

Mohyla míru).[7]  Na severní hranici boji�t� (v sou�

dálnice D1) stojí u olomoucké silnice vrch Pad�

francouz�tí veteráni p�ejmenovali na Santon.[9] Z východní strany vy

�, ze strany západní pak o metr� 80. Dal�ím významným 

za levým francouzským k�ídlem je kóta 286 �urá
, stojící uprost

trojúhelníku obcí Tvaro�ná, Podolí a �lapanice, kde si na vrcholu kopce 

ídil své velitelské stanovi�t�.[7]

Obr. 19 Hranice památkové zóny bitvy u Slavkova [20] 

 je oblast rozkládající se na východ od Brna, na území 

km a délka kolem 

obcí a m�st. Lokalita 

Brna (z východu), 

západu), nebo té� starou císa�skou cestou 

jihovýchodu). 

rybníky �at�anský 

slévá s potokem 

plný mok�in. 

Pratecké návr�í, jeho� h�eben 

324 Pratecký kopec 

� (v sou�asnosti ji 

D1) stojí u olomoucké silnice vrch Pad�lek, který 

dní strany vy�nívá 

Dal�ím významným 


, stojící uprost�ed 

a vrcholu kopce 
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3.2 Podklady pro plánování bitvy 

3.2.1 Podklady a plány Francouzské císa�ství 

Slavkovské boji�t� si Napoleon vybral b�hem cesty se svou suitou mezi 

Brnem a Vy�kovem, kdy� se cht�l ujistit o pozicích nep�ítele. Po zji�t�ní situace 

a vydání rozkaz� si p�i zpáte�ní cest� zamy�len� prohlí�el okolí a studoval 

terén. B�hem cesty ob�as sesko�il z kon�, pro�el se p��ky p�es pole, 

poklekával a sledoval ka�dou nerovnost krajiny. Poté své dru�in� �ekl: �Pánové, 

prohlédn�te si d�kladn� tento terén! Bude to boji�t�! Budete tu muset sehrát 

svou úlohu.�[4] Napoleon si boji�t� poté projí�d�l je�t� mnohokrát. 

P�i poch�zkách terénu zkoumal sch�dnost terénu, umíst�ní mok�ad�, které by 

mohly bránit v p�esunech jízdy i p�choty a podobn�. Zmapováním oblasti 

a zaji�t�ní podklad� pro plánování bitvy byla pov��ena vojenská topografická 

slu�ba. D�stojníci vojenské topografické slu�by projí�d�li krajinu na koni 

a mapovali metodou "a la vue", �esky to zní mén� vzne�en� - "od oka", tj. 

pouhým pozorováním v terénu. Mapy vznikaly bez topografického podkladu 

a bez m��ení.[10] Napoleon m�l mapové podklady terénu, které si zajistil 

b�hem cesty na Moravu. Byla to nap�íklad tehdej�í mapa Moravy vyhotovená 

v Norimberku roku 1802, ale pro vedení bitvy byla p�íli� málo podrobná 

a pro vedení bitvy nedosta�ující. Napoleon poté �ikovnými machinacemi svého 

vojska p�inutil spojeneckou armádu k pochodu z Olomouce k Brnu, kde se 

nakonec u Slavkova st�etla s jeho armádou. 
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3.2.1 Podklady a plán Rakouského císa�ství a Ruského impéria 

 Spojenecký plán vyhotovil ná�elník spojeneckého �tábu generál 

Weyrother. Tento mu� byl zastáncem tehdy ji� zastaralé vojenské taktiky, dále 

byl pom�rn� nepraktický a jeho plán mohl fungovat na papí�e, ale jen t��ko 

v oné dob� a je�t� proti Napoleonovi. Znalosti terénu  a mapové podklady m�l 

více ne� dosta�ující, proto�e prostor mezi Tu�any a Slatinou je u� odedávna 

místem rakouských vojenských manévr�. Poslední velké manévry tady byly 

v lét� roku 1804 za p�ítomnosti samotného císa�e Franti�ka a rakou�tí 

d�stojníci je m�li je�t� v �erstvé pam�ti. Weyrother byl jedním z nich a v�d�l 

tedy, do jakého terénu spojeneckou armádu vede.[4]  Mapování terénu tady 

probíhalo stejnou metodou a výsledky m��ení pro ú�ely bitvy byly tém��

toto�né. Spojenci m�li ale oproti francouz�m p�i plánování zna�nou nevýhodu 

a tou byla organizace a jazyková bariéra. P�eklady rozkaz� a pokyn� k bitv�

na svá místa ve v�t�in� p�ípad� dorazila bu�to pozd�, nebo nedorazila v�bec. 

To vedlo ke zmatk�m a p�ípadn� k fámám o �patných mapových podkladech 

ruské a rakouské armády. Plán bitvy hrál Napoleonovi p�ímo do karet, proto�e 

dob�e p�edpokládal vyklizení prateckých vý�in a snahu od�íznout jeho ji�ního 

k�ídla od Vídn�, kam m�l údajn� sm��ovat p�ípadný ústup.  

Plán ani jednoho z vojev�dc� nevy�el podle jeho p�edpokladu, ale na rozdíl 

od v�t�iny spojeneckých velitel� byl Napoleon a jeho pod�ízení schopni v�as 

zareagovat na zm�nu situace a zvít�zit.
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3.3 Mapové fondy 

Tato  st��ejní �ást mé práce se v�nuje porovnávání a popisu 

kartografických d�l zobrazující Bitvu t�í císa��. Map a plán� této vojenské 

operace je velké mno�ství a proto jsem ud�lal jen výb�r t�ch nejpoveden�j�ích 

a nejznám�j�ích. Díla jsem porovnával s �ástí vektorizované mapy ZM 50  

(ML 24-43). Vektorizoval jsem významné vrcholy a obce s vodními toky 

ohrani�ující slavkovské boji�t�, které jsem poté natransformoval a porovnal.  

U n�kterých plán� chybí grafika s porovnáním, proto�e p�esnost a podrobnost 

mapy byla tak �patná, �e natransformovaná kresba by nám nic ne�ekla a mé 

práci nijak nep�isp�la. 
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3.3.1 Mapy I. vojenského mapování 

vytvo�eno:     1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace)  

m��ítko:     1:28 800 

zp�sob znázorn�ní terénu: sklonové �rafy a stínování 

popis díla: 

Podkladem se stala Müllerova mapa zv�t�ená do m��ítka 1: 28 800. 

P�ed mapováním nebyla z finan�ních a �asových d�vod� vybudována sí	

p�esn� astronomicky ur�ených trigonometrických bod�. Proto pokusy  

o sestavení p�ehledné mapy monarchie, bez její kvalitní geometrické kostry, 

skon�ily neúsp��n�. Kresba ne�la jednozna�n� napojit, deformovala se, �i 

p�ekrývala. Velká pozornost byla v�nována komunikacím, �ekám, potok�m  

i um�lým strouhám, vyu�ití p�dy i r�zným typ�m budov - kostely, mlýny. Díky 

barevnému rozli�ení jednotlivých slo�ek je lze snadno identifikovat. Sou�asn�  

s kresbou map vznikal vojensko-topografický popis území obsahující informace 

co v map� nebyly - �í�ka a hloubka vodních tok�, stav silnic a cest, zásobovací 

mo�ností obcí, aj. Tento materiál jen pro území �ech sestává z 19 rukopisných 

svazk�.[10] 

výsledky porovnání: 

P�i porovnání tohoto plánu jsem pou�il mapu ZM 50, i kdy� má men�í 

m��ítko. D�vodem byla dostate�ná p�esnost a podrobnost sou�asné mapy díky 

jejím dokonalej�ím metodám m��ení a vyhotovení. Navíc byla pro porovnání 

boji�t� dostate�ná, proto�e jsem plán nezkoumal s p�íli� velkými po�adavky  

na p�esnost. Byla pro m� hlavní alespo
 p�ibli�ná poloha jednotlivých vesnic 

obklopujících boji�t� a poloha jeho nejvýznamn�j�ích vrchol�.  

Mapy I. vojenského mapováni, které byly pou�ity jako mapový podklad k bitv�

nemohly dostate�n� vyjád�it terén pro vedení pozemního boje. P�i zkoumání 

geometrické p�esnosti jsem nalezl spoustu chyb. I kdy� byla mapa pom�rn�

p�esná v men�ích úsecích v celkovém pohledu byla zna�n� zdeformovaná  

a v�bec neodpovídala zákresu vesnic ze sou�asné mapy pou�ité pro 

porovnání. Jako podklad nebyly mapy samy o sob� dosta�ujícím podkladem  

a musely být dopln�ny podrobn�j�ími údaji. 
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3.3.2 Plan de la bataille d'Austerlitz - Calmet Beauvoisin 

vytvo�eno:     1805 

m��ítko:     1:11 300 

rozm�r:    86 x 95 cm 

zp�sob znázorn�ní terénu: sklonové �rafy a stínování 

popis díla: 

Tato mapa byla vytvo�ena t�sn� po bitv� kapitánem a in�enýrem 

Calmetem Beauvoisinem. Je jednou z nep�esn�j�ích a nejlépe znázor
ujících 

map bitvy u Slavkova z pohledu  Francie. Mapa je orientovaná k severu a je 

dopln�na t�emi vý�ezy dopl
ující události bitvy.  

výsledky porovnání:

 P�i porovnání tohoto plánu jsem pou�il takté� mapu ZM 50, i kdy� m�la 

men�í m��ítko. D�vod pou�ití byl stejný jako v p�edcházejícím p�ípad�. 

Porovnání dopadlo p�ekvapiv� dob�e oproti I. vojenskému mapování. 

Geometrická a polohová p�esnost vesnic i vrchol� byla a� na ur�ité výjimky 

(obce �at�any, Zby�ov a Host��ádky - Re�ov) a pro ú�el plánu více  

ne� dosta�ující a p�ekvapiv� p�esná. 
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3.3.3 Plan der Gegend von Austerlitz - Joseph Köstler 

vytvo�eno:     1805 

m��ítko:     cca 1:100 000 

rozm�r:    34,5 x 44 cm 

zp�sob znázorn�ní terénu: sklonové �rafy 

popis díla:  

Plán bitvy u Slavkova, ne zcela p�esn� znázor
ující výchozí situaci 

p�ed zapo�etím boj�, kdy se zejména v severní oblasti ob� vojska nacházela 

výrazn� východn�ji. Patrn� jde o �kolní práci zhotovenou s jistým �asovým 

odstupem od události. 

výsledky porovnání: 

 U tohoto plánu jsem na�el nespo�et chyb v poloze obcí i tvarem 

a polohou významných vý�in slavkovského boji�t�. Z �ady nep�esností lze 

p�ipomenout nap�íklad obec Tvaro�ná, která le�í severn�, nikoliv ji�n�

od olomoucké silnice. Tento plán je spí� um�leckým dílem ne� historicky 

a kartograficky p�esným dokumentem. 
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3.3.4 Plan der Gegend von Austerlitz in Mähren - Dilling 

vytvo�eno:     1805-1810 

m��ítko:     1:146 000 

rozm�r:    24 x 36 cm na listu 38 x 48 cm 

zp�sob znázorn�ní terénu: sklonové �rafy 

popis na plánu: 

Plán oblasti u Slavkova na Morav�, s postavením spojenecké armády 

ruského impéria a Rakouského císa�ství spolu s armádou Francouzského 

císa�ství v bitv� 2. prosince 1805. 

výsledky porovnání: 

Porovnání tohoto díla dopadla prakticky stejn� jako v p�ede�lém p�ípad�. 

Plán má stejné chyby jak v p�esnosti znázorn�ní terénu, tak i v umíst�ní vojsk.  
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3.3.5 Battle of Austerlitz - Alexander Keith Johnston 

vytvo�eno:     1848 

m��ítko:     1:132 720 (0,5 palce na míli) 

rozm�r:    16 x 20 cm 

zp�sob znázorn�ní terénu: sklonové �rafy 

popis díla: 

Mapa Battle of Austerlitz byla vypracována pro Alison�v historický atlas, 

který obsahuje více ne� 100 map v sérii, pokrývající hlavní vojenské st�etnutí 

z revolu�ních a napoleonských válek z Jemappes a� k Waterloo. Mapy získaly 

vysoká ocen�ní od historik� a vojenských odborník�.

výsledky porovnání: 

Mapa je na svou dobu velice vyda�ená a p�esná. Jediná v�c k vytknutí je 

velké mno�ství popis� vojenských útvar�, které mohou trochu mást. 
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3.3.6 Plány bitvy u Slavkova - A. I. Michajlovski-Danilevski 

vytvo�eno:     1849 

m��ítko:     cca 1:100 000 

zp�sob znázorn�ní terénu: sklonové �rafy 

popis díla: 

Tyto plány a kniha Bitva u Slavkova 1805: První bitva cara Alexandra 

s Napoleonem, její� sou�ástí plány jsou, je dílem Aleksandra Ivanovi�e 

Michajlovského-Danilevského. První z plán� zobrazuje pozice vojsk p�ed bitvou 

a druhý po ní. Jako zajímavost u tohoto plánu je m��ítko, které na rozdíl  

od ostatních d�l není v rakouských nebo n�meckých mílích, ale v ruské 

jednotce délky verstách. Délka 1 versty odpovídá 1,066781 km.

výsledky porovnání: 

Pro porovnání jsem pou�il jen jeden z plán�, proto�e mají stejný mapový 

podklad a li�í se pouze velikostí. Plány jsou oba moc p�kn� zpracované 

a na dobu svého vzniku i velmi p�esné. 
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3.3.7 Bataille d�Austerlitz - Autor J. Rousseau, rytec Ch. Dyonnet 

vytvo�eno:     1879 

m��ítko:     cca 1:100 000 

zp�sob znázorn�ní terénu: sklonové �rafy 

popis díla: 

Toto dílo je mapovou p�ílohou knihy Relation de la bataille 

d�Austerlitz gagnée le 2 décembre 1805 par Napoléon contre les Russes et les 

Autrichiens, kterou vytvo�il  Tranchanta de La Verne. Autorem mapy je 

J. Rousseau a nakreslil ji Ch. Dyonnet. 

výsledky porovnání: 

 Mapový podklad této mapy je p�esný a dostate�n� kvalitní i p�esto, �e je 

trochu nevýrazný. Toto mapové dílo asi nejlépe a nejpodrobn�ji znázor
uje 

umíst�ní jednotlivých vojenských útvar� obou armád. 
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3.3.8 Bitva u Slavkova - návrh prof. A. Slovák, kreslil A. M. Lang 

vytvo�eno:     1898 

m��ítko:     1:84750 

rozm�r:    26,5 x 19 cm 

zp�sob znázorn�ní terénu: sklonové �rafy 

popis díla: 

Tato mapa je také mapovou p�ílohou knihy a to knihy Bitvy u Slavkova 

od �eského autora prof. Aloise Slováka. Prof. Alois Slovák byl významný 

historik a pedagog, který se podílel na výstavb� Mohyly míru. M�l velký zájem 

o napoleonské války a p�edev�ím o bitvu u Slavkova. Mapu nakreslil Antonín 

M. Lang. 

výsledky porovnání: 

Tato mapová p�íloha, stejn� jako ostatní mapy z p�lky 19. století s touto 

tématikou mají u� dostate�n� kvalitní podklad a  dostate�n� p�esn� znázor
ují 

terén a umíst�ní obcí. Poloha obcí a vý�in p�i transformaci byla vyhovující  

a k její p�esnosti nemám �ádné výtky. 



47 

3.3.9 Dal�í 

P�i své práci jsem narazil je�t� na n�kolik dal�ích historických 

i sou�asných map zobrazujících Bitvu u Slavkova, ale vzhledem k jejich 

charakteru jsem je u� podrobn�ji nezkoumal. Mapy byly bu�to p�íli� obecné 

a terén znázor
ovali pro porovnání p�íli� zjednodu�en�, nebo �lo o mapy mén�

známé a nena�el jsem o nich dostatek údaj� k prezentaci. �lo bohu�el  o mapy, 

které jsem získal z historické sbírky zámku Slavkov. Konkrétn� jde o Plán bitvy 

u Slavkova od G.E.F Seidela a o rakouský Plán bitvy u Slavkova, o kterém jsem 

nezjistil prakticky nic. I p�i svém neúsp�chu o dohledání dostate�ných informací 

o t�chto mapách mi nic nebránilo v jejich porovnání a otestování p�esnosti. 

Testování dopadlo velice �patn�. Mapový podklad byl dost nep�esný 

a k p�esnému znázorn�ní terénu byl velmi vzdálený. Chyby byly srovnatelné 

s chybami nalezenými v plánu od Josepha Köstlera  a Dillinga. Chyby byly 

zap�í�in�ny pravd�podobn� �patnými mapovými podklady té doby. 

Dal�í mapy m�ly problém se svou obecností a proto jsem je u� blí�e 

nezkoumal. P�esto si myslím, �e by m�ly být v mé práci obsa�eny, proto�e by 

byla velká �koda je neuvád�t v�bec. Jde o dva ji� zmín�né plány ze sbírek 

Slavkovského zámku - rakouský Plán bitvy u Slavkova od G.E.F Seidela

 a rakouský Plán bitvy u Slavkova,dále pak francouzský Plán bitvy od Jeana 

Pierra ,francouzský Plán bitvy od A.M. Perrota a o �asto reprodukovanou 

americkou mapu Bitvy u Slavkova z historického ústavu Americké vojenské 

akademie West Point. 
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4 ZÁV�R 

Práce mi p�inesla �adu zajímavých poznatk� o Bitv� u Slavkova 

a o zp�sobu zaji�	ování mapových podklad� pro její vedení. Díky ní jsem si 

také p�i porovnání p�esnosti získal v�t�í p�ehled o kvalit� map z 19. století. 

Mapy slavkovského boji�t� z první poloviny 19. století byly nep�esné a ne p�íli� 

kvalitní ve znázorn�ní terénu, a� na vyjímku mapy od Calmeta Beauvoisina. 

Mapy z druhé poloviny byly mnohem p�esn�j�í a dle mého názoru 

i poveden�j�í. Díky své bakalá�ské práci jsem také nav�tívil rekonstrukci bitvy, 

které bych se asi za jiných okolností nezú�astnil a musím uznat, �e bych  

o hodn� p�i�el. Na okolí Brna a  p�edev�ím na bývalé Slavkovské boji�t� se 

budu je�t� dlouho dívat trochu jinak ne� mí spolu�áci, jak z d�vodu v�domí       

k jaké hr�zné události tady p�ed 209 lety do�lo, tak i z d�vodu nespo�t�

záchvat� vzteku a hodin strávených nadáváním u po�íta�e p�i zaji�	ování 

podklad� a jejich následným zkoumáním. Práci chci ale uzav�ít vá�n�, proto�e 

nejen bitva, ale i následné rabování a plundrování uvrhlo Moravu do dlouhého 

období bídy a nepokoj�, která byla je�t� navíc su�ována epidemií tyfu. Záv�rem 

bych cht�l �tená�i doporu�it  náv�t�vu Mohyly míru a Slavkovského zámku, 

p�edev�ím expozici v�novanou Napoleonovi a bitv� u Slavkova a rozhodn�

dal�í rok nav�tívit rekonstrukci bitvy, která bude slavit 210. výro�í. 
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