
 

 
 

 
  

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Napoleon v Brně 

 
 

V sobotu 21. listopadu 2015 v podvečer se v centru Brna uskutečnila akce, která 

připomněla příjezd císaře Napoleona do města v roce 1805. Historickým centrem prošel 

průvod francouzských vojáků, průčelí Místodržitelského paláce oživil unikátní 

videomapping a v kostele sv. Tomáše byla pronesena modlitba za oběti válek. Kromě 

večerní prohlídky expozice mohli účastníci zažít také atmosféru historického bálu.  

 

Inspirací pro tuto akci byly skutečné historické události, neboť 20. listopadu 1805 přijel 

francouzský císař 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). 

  

Sobotní program začal v 17 hod na Moravském náměstí před Místodržitelským palácem. 

Od parku na Moravském náměstí vyjel v 17.20 historický kočár s císařem, který doprovázeli 

dragouni na koních a bubeníci. Průvod projel ulicí Joštovou, Solniční, Veselou, 

Dominikánskou na Šilingrovo náměstí. V tomto prostoru před 210 lety vstoupil Napoleon do 

města bývalou Brněnskou branou. Průvod dále pokračoval Biskupskou a Petrskou ulicí na 

Zelný trh a ulicí Masarykovu na náměstí Svobody. Zde byl během krátké zastávky předán 

symbolický klíč od města. Rašínovou ulicí nakonec průvod dorazil v 18.15 až před 

Místodržitelský palác. Císař Napoleon tam pronesl proslov z balkonu paláce a poté jej 

návštěvníci mohli vidět v jeho stanu v přízemí. V zaplněném kostele sv. Tomáše následně 

pronesl pan děkan Slouk modlitbu za oběti válek. 

  

Novým prvkem programu byl unikátní videomapping připravený speciálně pro tuto 

příležitost. Budova Místodržitelského paláce ožila historickými výjevy a toto představení bylo 

v průběhu večera ještě jednou zopakováno. V prostorách paláce bylo možné si po celou dobu 

trvání akce prohlédnout kostýmované páry na historickém bále v barokním sále. Celým 

večerem provázeli dva moderátoři (Michal Chylík a JUDr. Ladislav Mucha), kteří poskytli 

návštěvníkům řadu zajímavých informací z období napoleonských válek. Atmosféru tohoto 

historicky laděného večera vhodně doplnily zapálené svíce umístěné v prostoru před 

Místodržitelským palácem.  

Na své si v sobotu přišli také ti, kteří se zajímají o umění starých mistrů - Moravská galerie 

zpřístupnila mimořádně i ve večerních hodinách svou expozici obrazů Umění od gotiky po 

19. století a na návštěvníky expozice připravila i jedno překvapení – obraz císaře Františka 

Josefa II., který v Místodržitelském paláci také pobýval.    

 



 

 
 

 
  

 

Druhý ročník Akce Napoleon v Brně navštívilo přes 5000 osob a organizovala ji podobně 

jako v loňském roce Regionální rozvojová agentura jižní Moravy ve spolupráci s Moravskou 

galerií v Brně a Acaballado, o.s. a za podpory Jhomoravského kraje. Pořadatelé tímto děkují 

všem subjektům, kteří se podíleli na přípravách a realizaci akce a na zajištění plynulosti a 

bezpečnosti historického pochodu (Policie ČR, Městská policie Brno).  

 

Akce Napoleon v brně byla 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 představoval pan Roberto Colla 

z Itálie, kterého doprovodilo ještě dalších členů italského reenactmentu.  

V rámci doprovodného programu navštívil císař Napoleon a jeho družina benediktínský 

klášter v Rajhradě a Zámek Mikulov.  

 

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 

http://www.morava-napoleonska.cz/
http://www.morava-napoleonska.cz/
http://www.napoleonvbrne.cz/
http://www.facebook.com/napoleonvbrne
http://www.rrajm.cz/
mailto:libor.oplustil@rrajm.cz
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