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Jean-Baptiste Bernadotte/Karel XIV.
„Smrt tyranům a králům!“
a) Jean-Baptiste Bernadotte byl páté dítě Henriho Bernadotta. Jeho otec byl advokátem 

v Pau a chtěl, aby jím byl i jeho syn. Ten ovšem opustil studia a v 17 letech bez vědomí 
rodičů odešel k armádě.

b) Po vypuknutí Velké francouzské revoluce se stal nadšeným revolucionářem.
c) Po bitvě u Slavkova byl Napoleonem jmenován jedním z prvních maršálů Francie.
d) Bernadotte jako maršál často Napoleonovi oponoval. Možná proto, že jeho manželka 

Désirée Claryová, dcera obchodníka s hedvábím z Marseille, byla dříve po dva roky 
s Napoleonem zasnoubena.

e) Navzdory tomu se Napoleon za Bernadotta přimluví a doporučí ho Švédům jako 
vhodného nástupce za stárnoucího a bezdětného krále Karla XIII. Ten nakonec svolí, 
francouzského maršála adoptuje a Bernadotte se stane švédským korunním princem. I 
když se za celý život nenaučil švédsky, ztotožnil se se svým národem a zájmy své země. 
Prokázal to tím, že se hbitě připojil k protinapoleonské alianci.

f) Po nástupu na trůn si okolí krále všímalo, že absolutně odmítá jakoukoliv posluhu při 
koupeli či oblékání. Prostě před nikým se nikdy neobnažil do půli těla, a to ani před 
osobním lékařem. 

g) Po celý život nenapodobitelně kombinoval politickou fantazii se státnickým rozumem krátce 
před svou smrtí prohlásil: „Nikdo neudělal takovou kariéru jako já“. 
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2.12.1805, souboj ruské a francouzské gardy, kóta 298 Staré Vinohrady

a) V poledne bitvy u Slavkova se objevila ruská císařská garda o síle 10 tis. elitních vojáků, 
synů předních šlechtických rodin z Petrohradu, na Starých Vinohradech.

b) Ruské gardové jezdectvo drtí a rozpráší dva pěší francouzské pluky.
c) Napoleon v čele francouzské gardy přijíždí právě včas, aby viděl tuto porážku. Okamžitě 

dává zformovat svou gardu do bojové sestavy a přikazuje plukovníkovi Morlandovi vést 
proti ruské gardě útok francouzského gardového jezdectva.

d) Morland proniká do řad ruské gardové pěchoty a zůstává uvnitř formace. Kůň se skrz 
naskrz probodaným plukovníkem se vrací a Napoleon zuří.

e) Napoleon nařizuje svému pobočníkovi, generálu Rappovi, aby vedl další jezdecký útok.
f) „Ať pláčou krásné dámy v Petrohradě“:  zvolal Rapp a vedl první sled eskadrony 

divokých mameluků, jednotky složené z Napoleonových arabských jezdců.
g) Rapp proráží ruské gardové sestavy a stává se absolutním vítězem. Při útoku byl zajat i 

jeden z hlavních velitelů carovy kavalergardy, kníže Repnin-Volkonskij, kterého Rapp 
přivedl císaři zajatého.

Jean Rapp 
„Ma parole est sacrée“ (Mé slovo je svaté) 



  

François Gérard: Vítězný návrat generála Rappa, který Napoleonovi přiváží ukořistěné ruské prapory 
a zajatého knížete Repnina
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Napoleon Bonaparte
„Krve už bylo prolito dost“ 

11.7.1809, příměří mezi Rakušany a Francouzi, Suchohrdly

a) Bitva o Znojmo byla zbytečným nedorozuměním. Arcivévoda Karel Ludvík Jan Josef 
Vavřinec Rakouský (Carl Ludwig Johann Joseph Laurentius von Österreich), se již od 9. 
července snažil kontaktovat Napoleona s nabídkou příměří. Jeho vyslanec Jan I. Josef, 
kníže z Lichtenštejna se však k Napoleonovi s nabídkou včas nedostal.

b) V odpoledních hodinách na statek Červený dvůr, kde se nacházel generální štáb 
francouzské armády, dorazil náčelník náčelník štábu císařsko-královské rakouské armády 
baron Emmanuel Félix de Wimpffen, kterého opětovně poslal s nabídkou příměří 
arcivévoda Karel Ludvík.

c) Napoleon svolává poradu velících maršálů a generálů. „Navrhujeme příměří odmítnout a 
zničit jednou provždy Rakušany“: něco takového od nich Napoleon uslyšel.

d) „Krve už bylo prolito dost“: odpověděl Napoleon navzdory jejich doporučení a nabídku 
přijal. V bitvě už bylo zabito asi 3 tis. Francouzů a 5 tis. Rakušanů. Od té doby se traduje 
Napoleonova změna z vojevůdce spíše ve státníka.
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„Každá hodina
 ztraceného času v mládí

 je zárodkem
neštěstí v budoucnosti."



  



  

Joachim Murat
Nejlépe oblékaný voják všech dob!
a) Narodil se na jihu Francie jako jedenácté dítě hostinského. Dali jej studovat na kněze. 
b) Ve 22 letech sběhl z kněžských studií a dal se k jezdectvu, kde mu vojáci přezdívali abbé 

Murat. 
c) Věřil v nadřazenost filozofie a vládu ve formě republiky, dal se k revolucionářům. 
d) Roku 1804 jmenoval Napoleon Murata maršálem Francie a roku 1808 se stal 

z Napoleonovy vůle králem Neapolským a Sicilským jako Joachim I.
e) Když se v roce 1815 Napoleon vrátil z Elby, dozvěděl se Murat, že evropské mocnosti se 

na Vídeňském kongresu dohodly na navrácení jeho království do rukou předchozího 
vládce. Murat proto zahájil Neapolskou válku, ve které shromáždil až 82 tis. vojáků, ale 
s Rakušany za tři měsíce bojů nakonec prohrál. 

f) Podmínky kapitulační smlouvy požadovaly návrat krále Ferdinanda IV. Neapolského a 
Sicilského na neapolský trůn.

g) Joachim Murat se odmítl vzdát nároku na trůn a utekl na Korsiku, kde jej dostihl dopis od 
Metternicha s velkorysou nabídkou: mohl se usadit kdekoliv v Čechách, na Moravě nebo v 
Horních Rakousích jako hrabě z Lipony, Rakouský kancléř k psaní dokonce přiložil pas na 
toto jméno.

h) Vrátil se po 5 měsících z exilu a 8. října 1815 přistál s 28 muži v Kalábrii. Byl zajat a 5 dní 
po přistání byl popraven zastřelením.



  



  

Joachim Murat
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