




HISTORICKÝ ATLAS
bitvy u Slavkova

Kateřina Obrazová





ÚVOD……………………………………………………………..............................7

SITUACE V EVROPĚ V ROCE 1805.………………………….......….................8

SITUACE PŘED BITVOU 1. PROSINCE 1805.…………………......................10

PRŮBĚH BITVY 2. PROSINCE 1805 RÁNO.………………...……...................12

PRŮBĚH BITVY 2. PROSINCE 1805 V POLEDNE.…………….......................14

EVROPA PO PREŠPURSKÉM MÍRU……………...………………….................16

BOJIŠTĚ DNES...............................…………………………………...................18

POUŽITÉ ZDROJE.…………………………………................…………………...20

OBSAH





VYSVĚTLIVKY





ÚVOD

7

Obraz La bataille d‘Austerlitz. 2 decembre 1805 od francouzského umělce François Gérarda

Bitva u Slavkova, též známá jako bitva tří císařů, je jednou z nejznámějších i nejvý-

znamnějších bitev, které se odehrály na našem území. Tato bitva se ukotvila v kolektivní 

paměti Čechů a Moravanů, i přes to, že byla bitvou cizích armád. Slavkov představoval 

mezník napoleonských válek a pro Napoleona znamenal velkolepý triumf.  On sám ho 

bral jako své největší vítězství. Kvůli Slavkovu se rozpadla Svatá říše římská, která exi-

stovala vedle Českého království už od raného středověku a často ohrožovala existenci 

našeho království. Bitva u Slavkova je v našich očích vnímána s určitým respektem, 

neřadí se mezi známé české porážky jako u Lipan a Bílé Hory. Rekonstrukce bitvy               

u Slavkova je tradiční akce, na kterou se sjíždí účinkující s mnoha zemí a má velký 

ohlas nejen u těch, kteří se zajímají o napoleonské války.
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SITUACE V EVROPĚ
V ROCE 1805
Napoleon se v roce 1804 nechal korunovat cí-
sařem Francie. Francie své války však započala     
již před jeho nástupem, v době Velké francouzské 
revoluce (1789–1794). Evropské mocnosti se po-
koušeli ve Francii znovu obnovit monarchii.

Již za revoluce byla země napadena především 
Velkou Británií a Rakouskem. Z obranné války    
se postupně stala válka útočná, a to díky Napo-
leonovi. Nejpre táhnul do Itálie, odkud vytlačil 
Rakušany. Napoleon v této době měl po Evropě 
několik spojenců jako Španělsko a vytvářel své 
„loutkové“ státy jako Batávská republika, Etruské 
království či Italské království. 

V této době se proti němu zformovala třetí proti-
napoleonská koalice zahrnující Rakousko, Velkou 
Británii, Rusko, Neapolsko a Švédsko. Napoleon 
tuto silnou koalici chtěl zničit, jelikož znamenala 
nebezpečí pro Francii. Rozhodl se proto zaúto-
čit na Rakousko. Využil k tomu 200 tisíc vojáků
z bývalé armády, která se měla se vylodit v Ang-
lii, francouzsko-španělská flotilabyla v témže roce 
poražena v bitvě u Trafalgaru, jižně od Španělska.

Napoleon překročil Rýn 24. září 1805. Jeho voj-
ska pochodovala rychlostí 25-30 kilometrů za den. 
Jejich cílem bylo Bavorsko - nový napoleonův 
spojenec. Proti Napoleonovi však vytáhl rakous-
ký generál Mack. Přes České země pochodovali 
jemu na pomoc také Rusové. Ti se společně s Bri-
ty také snažili napadnout Itálii z jihu a Hannover-
sko na severu.

Napoleonovým hlavním cílem bylo zničit rakous-
kou armádu dříve než dorazí Rusové. To se mu 
také podařilo v bitvě u Ulmu, která pro Rakušany 
znamenala katastrofickou porážku. Okolo 27 tisíc 
rakouských vojáků bylo zajato. Napoleon měl ote-
vřenou cestu k Vídni. Slavkovská kampaň mohla 
začít.

Napoleon císařem Francie

Bitva u Trafalgaru 21. října 1805

Bitva u Ulmu 16. – 19. října 1805 - kapitulace
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Rusové, kteří nestihli dorazit na pomoc Rakuša-
nům u Ulmu, se dali na ústup. Napoleon je proná-
sledoval. Ruskému maršálovi Kutuzovi se podařilo 
s maršálem Buxhöwdenem spojit v Olomouci na 
Moravě. Francouzi mezitím obsadili Víděň. Z ra-
kouských sil však zbyla armáda prince Jana z Li-
chtenštejna, který se spojil síly s Rusy. Dále mělo 
Rakousko toskánského arcivévodu Ferdinanda 
III. v Praze s 9 tisíci muži. V Uhrách přebýval arci-
vévoda Karel Schwarzenberg, který měl předtím, 
než se odpojil Jan z Lichtenštejna, 80 tisíc mužů.
Francouzi s 50 tisíci vojáky vyhnali ze severní Itálie 
Karla Schwarzenberga. Jižní část Itálie však drže-
la Velká Británie společně s Rusy s podobnou si-
lou. Napoleonovo hlavní vojsko se utábořilo v okolí

typ armády velitel počet mužů

Císařská 
garda

maršál 
Bessieres

~ 5 500

1. sbor maršál 
Bernadotte

~ 12 300

3. sbor maršál Davout ~ 6 300

2. divize generál Friant

4. sbor maršál Soult ~ 24 000

1. divize generál 
Saint-Hilaire

2. divize generál 
Vandamme

3. divize generál Legrand

5. sbor maršál Lannes ~ 13 000

Záložní 
jezdectvo maršál Murat ~ 7 000

Granátnická 
divize

generál Oudinot, 
generál Duroc

~ 5 000

celkem ~ 73 100

typ armády velitel počet mužů
Předvoj         
1. kolony

podmáršálek 
Kienmayer

~ 6 000

1. kolona generálporučík 
Dochturov

~ 14 000

2. kolona generálporučík 
hrabě
de Langeron 

~ 12 000

3. kolona generálporučík 
Przybyszewski

~ 5 500

4. kolona generálporučík 
Miloradovič, 
podmaršálek 
hrabě Kolowrat

~ 16 000

5. kolona podmaršálek 
kníže Jan          
z Lichtenštejna

~ 7 000

Spojenecký 
předvoj

generálporučík 
kníže Bagration

~ 14 000

Ruská carská 
garda

velkokníže 
Konstantin

~ 10 000

celkem ~ 84 500

ROZLOŽENÍ SIL

Spojenecké sílyFrancie

Brna.  Rusové však Napoleona překvapili a vytáhli 
proti němu z Olomouce. Ten musel povolat posily 
- maršály Bernadotta z Jihlavy a Davouta z Vídně.

K překvapení všech se napoleon stáhl z výhod-
ného postavení na Prateckém návrší ke Zlatému 
potoku. Posílil však své levé křídlo vojáky i děly, 
konkrétně na kopci Santon. Napoleon koncentro-
val své síly na levém křídle a doufal, že nepřítel 
zaútočí na jeho pravé slabší křídlo, kde ho pak     
s maršálem Davoutem, který přijde z jihu, sevřou. 
Rusové se usadili na Prateckém návrší a zauja-
li zde obranné pozice. Rusko-rakouská armáda 
byla rozdělena do pěti kolon. Měly napadnout Na-
poleonovo pravé křídlo. Daly se do pohybu. 

SITUACE PŘED BITVOU
1. PROSINCE 1805
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PRŮBĚH BITVY
2. PROSINCE 1805 RÁNO

kníže Jan z Lichtenštejna maršál Kutuzov maršál Bernadotte

Jižní část
Rakušané překvapili Napoleona, když zaútočili       
a dobyli na jihu Telnici. Napoleon ji dobyl zase 
zpět. Rusové měli v záloze carskou gardu pod ve-
lením velkoknížete Konstantina. Byla však příliš 
daleko, aby zasáhla. Rakušané, konkrétně mar-
šál Kienmayer, se opět neúspěšně pokoušel do-
být Telnici. Na jihu u Sokolnic se ale spojili Rusové 
s Rakušany a zahnali 4 tisíce Francouzů. Maršál 
Davout, který pochodoval z jihu, podpořil jak Tel-
nici, tak především Sokolnice. Francouzi nakonec 
Telnici ztratili a v Sokolnicích se bitva změnila
v  souboj o každý dům. Francouzi zde měli jen       
7 tisíc mužů, spojenci 13 tisíc. 

Střed
Ke Kobylnicím měla mířit 4. spojenecká kolona     
z Prateckého návrší, poslední kolona, co se dala 
do pohybu, aby zaútočila na Napoleona. Ta byla 
pod společným rusko-rakouským velením a byla 
plná vyčerpaných mužů. Dne 2. prosince zaútočil 
francouzský maršál Soult na poloprázdný Pratec-
ký kopec, konkrétně sbor generála Saint-Hilaira. 
Zároveň generál Vandamme obsazuje Pratecké 
návrší severovýchodně. Francouzi ho dobyli a Ru-
sové pod velením Kamenského se ho pokusili mar-
ně dobýt zpět. Problém této 4. kolony tkvěl v tom, 

že vyrazila nejpozději a sotva opustila Pratec-
ký kopec, musela se tam vracet kvůli Soultově 
útoku. Chyba byla v nekoordinovaném rusko-
-rakouském pokusu dobýt kopec a návrší zpět. 
Rakušané chtěli zajistit Staré Vinohrady, tam 
však čekal generál Vandamme. Dva prapory kur-
ských mušketýrů spěchaly na pomoc Kamen-
skému, ale když dorazili, Rusové byli poraženi 
a tyto dva prapory sevřel generál Saint-Hilaire 
a příchozí generál Lavasseur. Nakonec se ješ-
tě čerstvým rakouským šesti praporům podaří
obsadit Pratecké návrší, postupně je ale obkli-
čuje generál Vandamme, který tam posílá více 
mužů a Rakušané se stáhnou. Pratecké návrší 
ovládal bezkonkurenčně generál Saint-Hilaire.

Severní část
V severní části je boj rozdělen na několik menších 
částí a zúčastní se ho hojně i kavalerie na obou 
stranách. Proti sobě stojí předvoj ruského gene-
rála Bagrationa a sbor francouzských maršálů 
Lannese a Murata. Francouzi v jednotlivých čás-
tech zvítězí i kvůli svojí převaze, jen v obci Tva-
rožná  se nedaří zvítězit. Rusové nakonec ustoupí
ze všech pozic. Francouzi měli problém s Kon-
stantinovou carskou gardou, která byla nakonec 
na východě odražena. 
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Napoleon ovládl důležité Pratecké návrší ve stře-
du bitvy, 4. spojenecká kolona byla značně ochro-
mena. Na severu tlačili maršálové Murat a Lannes 
postupně Rusy pryč a na jihu, kde Francouzi byli   
v oslabení, hrál francouzský maršál Davout o čas 
s Rusy a Rakušany. Bitva byla 2. prosince roz-
hodnuta. 

Ruský maršál Buxhöwden na Jihu měl čas se stáh-
nout, ale neudělal to. Francouzské síly ze severu
a středu se přesunuli na jih proti němu. Francouzští 
generálové Saint-Hilaire a Vandamme sestoupily 
z Prateckého návrší. Generál Vandamme zajistil 
Újezd a jihovýchodní část, aby zabránil ústupu 
nepřítele. K Sokolnicím pochoduje generál Saint-
-Hilaire. Z druhé strany útočí oslabený francouz-
ský generál Friant. Velitel 3. kolony Przibyszewski 
si uvědomil, v jak špatné situaci se nachází.
Pokusil se stáhnout se na sever a připojit
se k 4. koloně. Nevěděl však, že ta už je poražena 
a vpadl do náručí maršála Lavasseura, kterému 
se vzdal.

Ruský maršál Buxhöwden až nyní chce ustoupit 
se svou první a částí druhé kolony. Ustupuje přes 
dobytou Telnici a i přes zamrzlý Zatčanský rybník. 
Francouzi útočí i na Rakušany, snaží se je chy-
tit, ale pluk francouzského hraběte O‘Reillyho jim 
dává zabrat. Francouzi spojencům odřízli ústup 
na sever, západ i východ, kde byl generál Van-
damme, tak se stáhli na jih přes Telnici.

14

PRŮBĚH BITVY
2. PROSINCE 1805 V POLEDNE

země počet 
padlých

počet
zajatých

Francie ~ 8 000 ~ 100–500

Rakousko ~ 4 200 ~ 1 600

Rusko ~ 16 000 ~ 9 500

ZTRÁTY

rakouský řadový voják

ruský řadový voják

francouzský řadový voják
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Po bitvě u Slavkova Rusové odtáhli domů a Raku-
šané zůstali napospas Napoleonovi. Po Prešpur-
ském míru 26. prosince 1805 muselo Rakousko 
zaplatit 40 milionů franků jako odškodné. Dále 
ztratilo Tyrolsko ve prospěch francouzského spo-
jence Bavorska. Malou útěchou jim však byl na-
opak zisk Salzburgu od Bavorska. Zároveň však 
ztratili Benátsko, Istrii a dalmatské pobřeží, které 
připadlo Italskému království.

Na území Svaté říše římské proběhlo mnoho 
územních změn, především ve prospěch Napo-
leonových spojenců. Bez přímé vlády rakouské-
ho císaře Svatá říše římská přestávala mít smysl. 
Tato zastaralá instituce zanikla 6. srpna 1806 ab-
dikací Františka I. na funkci jejího císaře a vzniklo 
nové uskupení – Rýnský spolek.

Severoněmecké Hannoversko, které bojovalo    
na straně Francie, Napoleon daroval zatím do vál-
ky nezapojenému Prusku. To však ztratilo některá 
velmi malá německá území, často ve prospěch 
Francie, nebo Bavorska, jako například Ansbach. 
Spojenci nedokázali zabránit Napoleonovu ví-
tězství a oslabení Rakouska. Britové a Rusové         
se sice vylodili v Jižní Itálii, ale celá operace měla 
zpoždění a tyto síly nedokázaly vyhnat Francouze 
ze severní Itálie.
Třetí koalice, iniciovaná ze strany Británie,
se rozpadla. Francouzské síly v Itálii počátkem 
roku 1806 podnikly invazi do Neapolského králov-
ství a vyhnaly z něj Brity a Rusy. Rýnský spolek 
představoval významného spojence Francie. Za-
vázal se, že dodá Napoleonovi okolo 60 000 mužů 
do jeho vojska. Francouzské aktivity v německých 
zemích se nelíbily Prusku, které Napoleonovi         
v roce 1806 vyhlásilo válku. 

EVROPA PO PREŠPURSKÉM 
MÍRU

16

císař František I.

car Alexandr I.
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BOJIŠTĚ DNES

Bitva u Slavkova se konala na poměrně velkém 
prostoru v těsné blízkosti města Brno. Leže-
ní Napoleonova vojska před bitvou zasahovalo
až do Slatiny, což je dnešní část města Brna. Le-
žení části spojeneckých vojsk bylo naopak přímo 
samotném Slavkově u Brna. Bitva má k Brnu stej-
ně blízko jako ke Slavkovu, takže by se mohla 
klidně jmenovat u Brna.

Bitva se odehrávala na poměrně ohraničeném 
prostoru mezi tehdejším Zlatým potokem, dneš-
ní Říčkou na západě, Litavou na jihu, Rakovcem    
na východě a silnicí z Brna do Vyškova na severu. 
Terén bitvy byl tehdy a je i dnes jen málo zales-
něn. Krajina je lehce zvlněná, strategicky důležité 
však byly jednotlivé body jako například Pratecký 
kopec či kopec Santon. Svažitý terén je také po-
dél Litavy na jihu, z tohoto svahu také ustupovaly 
některé ruské a rakouské jednotky. Ty také ustu-
povaly přes zamrzlý Žatčanský rybník, který však 
dnes již neexistuje. Byl vypuštěn hned po bitvě, 
bylo z něj vyloveno 30 děl a mrtvoly koní a vojá-
ků. V oblasti bitvy se vyskytuje více rybníků, které 
dnes již neexistují. Tehdy se nacházely v oblasti 
řeky Litavy a Zlatého potoka.
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Mohyla míru na Prackém kopci

Sokolnický zámek

Rekonstrukce bitvy u Slavkova (2018)
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