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1./4 NAPOLEON 1769 - 1799 

 
D M R Info: 

15 08 1769 NAROZEN  NAPOLIONE di BUONAPARTE v AJACCIU na KORSICE  -  jen 3 měsíce je připojena k Francii 

  1769 
Otec Napoleona Carl Maria Buonaparte v r.1769, kdy převzala ostrov Francie, si zajistil šlechtické patentní listiny z Florencie, 
které dokladovaly jeho čtyři předchozí šlechtické generace. 

 12 1778 
Otec Napoleona odvezl své dva nejstarší syny, staršího Josefa a mladšího Napoleona, do Francie. 
Jejich další výchovu, protože se jednalo o děti nižšího šlechtice, zajistil na své náklady král.   

01 01 1779 Počátek studií ve francouzské škole v Autunu - začal se učit francouzský jazyk - starší bratr Josef studoval advokacii. 
20 04 1779 Po krátkobobém pobytu na škole v Autunu (jihozápadně od Dijonu) ukončujue zde docházku a přechází na voj. král. učiliště. 
23 04 1779 Počátek studií ve vojenském královském učilišti v Brienne-Le-Chateau (Jihozápadně od Metz) se stipendiem od krále. 
  1780 Vydán zákon pro důstojníky nižší šlechty - mimojiné zabraňoval v dosažení vyšších vojenských postů. 

  1784 
Úspěšně ukončené pětileté vojenské studium - spolužák Bourriene a také správce voj. školy rytíř de Keralio se společně 
shodují: vyniklal v matematice a měl výborné znalosti v dějepisu a zeměpisu, naopak latina a němčina mu nešla. 

01 10 1784 Jako úspěšný absolvent mohl vstoupit do nejlepší vojenské školy v zemi, do Královské voj. školy na Maratově poli v Paříži. 
 02 1785 Zemřel 39 letý Carl Maria Buonaparte - otec Napoleona. 

17 10 1785 

Ukončení školy se specializací zaměřenou na dělostřelectvo  - vyřazen v hodnosti podporučík, z 56 žáků vyhodnocen jako 42. 
Jako 1. byl vyřazen jeho spolužák Le Picard de Phelippeaux, s kterým se střetl v bitvě proti Britům r.1799 v Sýrii. Dvakrát ho 
Napoleon zajal v r.1805 a 1809. Ale vždy ho nechal ihned po zjištění propustit. V Dražďanech a pak u Chlumce,kde byl zraněn 

 12 1785 Zařazen do posádkové služby k dělostřeleckému pluku La Fére u Valence/ Lyon , - ubytuje se v domě sl. Bourové. 

 04 1786 Sepsal dílo „O Korsice“ na obranu korsického lidu s obhajobou korsičana Paoliho, který v r.1755 ukončil nadvládu Janovanů. 

03 05 1786 Osobní zápis: Vždy osamělý mezi lidmi, vracím se ke svým snům, jen když jsem sám…  

 09 1786 Z důvodu úmrtí otce požádal o zvláštní dovolenou a odjel na Korsiku za matkou a sourozenci, kteří  zůstali bez prostředků. 

 10 1787 Odjíždí z Ajaccia do Paříže a vyřizuje staré soudní spory po svém otci, které nebyly náležitě vyřešeny. 

 12 1787 Ukončená soudní řízení v Paříži ve prospěch své matky - uplatňuje nároky na základě soudního nařízení a odjíždí na Korsiku. 

 01 1788 U svého pluku v La Fére žádá o prodloužení dovolené - nadřízení souhlasí s udělením další dovolené 

 05 1788 
Po působení na Korsice se vrátil do služby ke svému pluku, který se mezitím přesídlil  do Auxonne/ Dijon. Do Francie sebou 
přiváží i o 10 let mladšího bratra Louise a zajišťuje mu vzdělání - Louis je otec Napoleona III. 

  1788 Vypacoval návrh ústavy pro položertovnou rovnostářskou společnost Calotte - členové jen důstojníci do hodnosti nadporučík 

06 06 1788  J.P. du Teil náčelník dělostřelecké školy v Auxonne  jmenuje Napoleona do nově utvořené zvláštní komise pro vrhání bomb. 

14 07 1789 PÁD   BASTILY - počátek Velké francouzské revoluce, většina jeho spolužáků emigrovala 

09 09 1789 Revoluce pro něj znamenala uskutečnění změn také na Korsice,a proto požádal svého velitele o dovolenou a odjel na Korsiku 

31 10 1789 

Na Korsice v kostele San Francesco má své první politické vystoupení - úspěšné - v proslovu usiluje o nový řád na ostrově.  
Napoleon spolu se svým přítelem Pozzou di Borgem ovládá Ajaccio. Ten ho později zradí,když se přidá k carovi Alexandrovi I., 
v r. 1814 se stane jeho vyslanecemv Paříži  u dvora krále Ludvíka XVIII. 

 12 1789 Vojenský velitel Ajaccia si stěžoval ministrovi války na Napoleona-už se měl dávno vrátit ke svému pluku-že zde pobuřuje lid. 

  1790 
Vznikl optický telegraf: zprávy byly zakodovány a přenášely se pomocí ramen s prapory - vynalezl Francouz Claude Chappe. 
První úsek byl mezi Paříží a Lille 220km. Předávaly se z jedné věže na druhou - věže byly ve vzdálenost 6 -7km.  

  1791 Vstupuje, jeden první z členů, do spolku jakobínů do tzv. Spolku klubu konstituce. 

  1791 
Duchovenstvo muselo skládat přísahu věrnosti ústavě, která vyžadovala od duchovních a učitelů zrušení všech náboženských 
sdružení, včetně jejich škol.  

 01 1791 Napsal spis „Dopis Matteovi Buttafuokovi“ - obviňující pojednání proti poslanci korsického parlamentu 

 02 1791 Napoleon se vrátil ke svému pluku do Auxonne 

 03 1791 Napsal „Dialog o lásce“  sociální analýza lidského dějinného osudu, rozhovor s jeho přítelem de Mazisem, který byl v emigraci 

 07 1791 
Povýšen na poručíka a převelen opět do Valence (jižně od Lyonu) k 4.dělostřeleckému pluku, ubytoval se do stejného domu 
k sl.Bourové. Bydlel tam spolu se svým bratrem, o kterého se nadále pečlivě staral a učil školním předmětům 

 10 1791 
 S velkými obtížemi obdrží opětovné svolení od armády (J.P. du Teil) k tříměsíční dovolené a znovu odjíždí na Korsiku, důvo-
dem je podpora bratra Josefa do Zákonodárného shromáždění - Josef zvolen nebyl. 

01 04 1792 
Zůstává na Korsice a dosahuje významného postu, je zvolen podplukovníkem praporu dobrovolníků. To se však neslučuje s 
vojenskou funkcí v dělostřeleckém pluku ve Valence - samovolně opouští armádu. 

09 04 1792 V Ajacciu  došlo k nasilnému střetu mezi praporem dobrovolníků s pravidelným vojskem-výsledekem byly ztráty na životech. 

20 04 1792 Francie vypověděla Rakousku válku. Francie měla málo důstojníků, to v příštích dnech zachránilo Napoleona od voj. soudu. 

28 05 1792 Odjíždí do Paříže obhájit svůj postup z minulého měsíce v Ajacciu - obhájí se a je mu umožněno opět vstoupit do 4.děl. pluku. 

10 07 1792 Král Ludvík XVI. podepisuje povýšení Napoleona do hodnosti kapitána u 4. dělostřeleckého pluku ve Valence. 

10 08 1792 Svržena monarchie - vyhlášena Francouzská republika. 

15 10 1792 Přes nesouhlas armády odjíždí do Ajaccia.Důvodem má být doprovod své sestru domů. Na Korsice zůstává dalších 8 měsíců. 
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21 01 1793 Poprava Ludvíka XVI. 

05 05 1793 Napoleon jmenován kapitánem dělostřelectva. 

11 06 1793 
Útěk rodiny Bonapartú z Korsiky, následovalo trvalé přesídlení matky i sourozenců do Francie. Napoleon unikl jen o vlásek 
smrti - ztratil všechny ideály - stal se realistou. Přestal důvěřovat lidem, odmítl myšlenky Roussea, kterým dříve tak věřil. 

13 06 1793 
Napoleon se vylodil v Toulonu, rodina zůstala několik dní v La Valette/Toulon, odtud potom odjela do Marseille. 
Odebral se do Nice, kde byl 4.dělostřelecký pluk v němž kdysi sloužil, tam ho osud opět spoji s gen. du Teilem.   

15 09 1793 
Vydáním spisu „Večeře v Beaucaire“ na sebe upoutal pozornost po celé Francii. Stal se velitelelm  II.praporu dělostřeleckého 
pluku. Ten byl součástí armády gen.Cartouxe obléhající Toulon, která vedla bitvu s britskými a španělskými vojsky. 

16 10 1793 Popravena gilotinou královna Marie Antoinetta, dcera Marie Terezie. 

15 11 1793 

Bonaparte zásadně nesouhlasil se strategií gen. Carteauxe a  vypracoval zcela jiný plán na dobytí Toulonu. Prosadil ho až s po 
mocí vlivného komisaře konventu a také vojáka de Gasparina, ten nechal gen.Carteauxa odvolat. Novým velitelem byl jme-
nován gen.Doppet, ale za 10 dní musel být také odvolán pro neschopnost, nahrazen gen.Dugommierem. 

25 11 1793 Sešla se válečná rada pod veleím gen.Dugommiera s Robespierrem ml. a definitivně odsouhlasili Napoleonův plán. 

14 12 1793 Zahájena dělostřelecká palba na Touloun ze tří směrů z 15 hmoždířů a 30 děl za hustého déště -  nepřítel úspěšně odolával.  

17 12 1793 Do útoku ze čtvrtého postu zasáhl Napoleon - ve 3:00  jeho 19-ti letý kapitán Muiron prorazil strategické místo v pevnůstce. 

18 12 1793 Bitva u Toulonu: Napoleon  v 5:00 dokázal přinutit odplout britské i španělské lodě a tím zvítězil - bojoval zde i Nelson. 

22 12 1793 Na základě úspěchu v Toulonu je Napoleon ve 24 letech ministrem války Bouchettem povýšen na brigádního generála.  

17 11 1794 Dekretem dovoleno občanům, kteří byli schopni doložit bezúhonnost a občanskou loajalitu, aby si otevřeli základní školu. 

 05 1794 Napoleon se seznámil s Désirée Claryovou, budoucí manželkou maršála Bernadotteho a tím i švédskou královnou. 

06 06 1794 Francouzská armáda měla více než 1 200 000 vojáků - zkrácena voj služba na 2-6 let - zavedené právo vykoupit se z armády. 

28 07 1794 Bratři Robspierrové byli na nam. Gréve v Paříži popraveni - znamenalo to faktický konec jakobínské revoluce. 

09 08 1794 Napoleon je 9.08 zatčen a do 22.08. vězněn důvodem byly blízké vztahy s bratry Robspierrovými po propuštění rehabilitován 

04 10 1795 
Povolán členem direktoria Paulem Barrasem (hrabě a důstojník popravil jak krále tak i Robespierra jeho milenka byla pozděj-
ší žena Napoleonai Josefina de Beauharnais) k obraně Konventu proti vzpouře pařížského lidu.  

05 10 1795 Napoleon je pověřen k obraně Konventu, v ulicích Paříže použije proti vzbouřencům svá děla. a zcela vzpouru potlačí. 

15 10 1795 Poprvé se potkává s Josefinou de Beauharnais - budoucí první manželkou. 

02 03 1796 
Po neúspěších gen.Schérera byl jmenován velitelem Italské armády - měla jen 36 000 mužů.  
Větší uskupení měla Rýnsko-Moselská armáda gen.Moreau 80 000 mužů.  

09 03 1796 
Svatba s Josefínou, falšuje její rodný list, protože Napoleon je o 6 let mladší, což je nepřijatelné, oběma je tak stejně 28 let. 
Už po dvou dnech po svatbě odjíždí na delší dobu do Itálie. Josefína má intimní vztah s důstojníkem Charlesem Hippolytem.    

11 03 1796 Odjezd k Italské armádě 

12 04 1796 Bitva u Montenotte Napoleonovo vítězství porazil Rakušany gen.Beaulieua (jeho pobočníkem byl Radecký) 

14 04 1796 Bitva u Dega Napoleonovo vítězství  

21 04 1796 Bitva u Mondovy Napoleonovo vítězství 

28 04 1796 Příměří s Piemontem podepsáno v Cherasku - tímto mírem Francie získala Savojsko a Nice 

10 05 1796 Bitva u Lodi Napoleonovo vítězství 

15 05 1796 Napoleon obsadil Miláno 

05 08 1796 Bitva u Castiglione Napoleonovo vítězství nad gen. Wurmserem 

04 09 1796 Bitva u Rovereda Napoleonovo vítězství 

08 09 1796 Bitva u Bassano Napoleonovo vítězství 

05 11 1796 Jmenován divizním generálem 

15 11 1796 
Bitva u Arcoly rozhodující bitva o Itálii, díky mostu postaveným Andreossym zvítězil - kuchař Lebeau na oslavu vítězství upekl 
Napoleonovi dort ve tvaru mostu přes řeku Alponu 

17 11 1796 Bitva u Arcoly Napoleonovo vítězství nad gen. Alvinczym 

14 01 1797 Bitva u Rivoli zvítězil proti 50 000 rakouským vojákům gen. Jozsefa Alvinczyna Börbereka 

02 02 1797 Bitva u Mantovy, bitva, která přinutila Rakušany s konečnou platností uzavřít mír v Itálii, velká oslava Napoleona      

22 03 1797 Francouzi obsadili Terst – Bolzano – Brixen a Klagenfurt 

18 04 1797 Mírové podmínky s Rakouskem v Leobenu na zamku Eggenwald  - Rakušané ztratili Belgii a Severní Italii 

17 10 1797 

Uzavřen mír v Passarianu/Campo Formiu, kterým Rakousko uznalo ztrátu svého vlivu v Itálii (uznání Cisalpinské a Ligurské 
republiky), dále bylo donuceno vyměnit Lombardii a Belgii za Benátsko, Istrii a Dalmácii. Smlouva stanovila konec Benátské 
republiky, která se stala součástí habsburské monarchie 

05 12 1797 Napoleon zpět v Paříži. Po triumfálním přijetí jmenován do funkce velitele Anglické armády 

25 12 1797 
Napoleon se zajímal, podobně jako intelektuální elita té doby, o přírodní vědy. V matematice dosáhl takových vědomostí, že 
byl 25. prosince 1797 zvolen do vědecké sekce Institutu/Institut de France. 

11 02 1798 Murat s Berthierem dobyli Řím  -  vyhlašena Republika Římská  - papež Pius VI. zbaven moci 

12 04 1798 Napoleon jmenován velitelem Orientální armády 
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19 05 1798 Vyplouvá z Toulonu s 33 000 armádou včetně 300 žen, na 300 lodích s 146 vědci na vojenskou výpravu do Egypta 

11 06 1798 Napoleon obsadil Maltu 

30 06 1798 Vylodění v Egyptě poblíž Alexandrie v přístavu Marabu 

02 07 1798 Dobití Alexandrie 

21 07 1798 Bitva u Pyramid 

23 07 1798 Dobití Káhiry 

01 08 1798 

Bitva u Abúkíru námořní bitva mezi franc. viceadmiralem Bueys d´Aigallieresem a britským kontradmiralem Nelsonem. Bu-
eys d´Aigallieres doprovazel Napoleona do Egypta, po vylodění Napoleona měl ihned odplout zpět, ale on zakotvil v abúkír-
ské zátoce, v pasti. Zde ho objevil Nelson. Francouzská děla 1233/17lodí/1700 mrtvých – britská 1028/15 lodí/218 mrtvých. 

22 08 1798 Založení Egyptského institutu 

  1799 Napoleon nechal zabít 2000 tureckých zajatců, někteří byli z důvodu úspory střeliva, usmrceni bajonety 

07 02 1799 Dobití  Aríši 

07 03 1799 Obsazení Jaffy 

19 03 1799 
Zahájeno obléhání pevnosti Akka (Saint John d'Acre) Sýrie - zde se Napoleon setkal se svým spolužákem Le Picardem de 
Phellippeauxem, s kterým se vzájemně nenáviděli , když je učitel posadil vedle sebe  ve vojenské králov. škole v Paříži 

25 03 1799 Bitva u Stockau  francouzský gen.Jourdan dokázal s 8 000 muži porazit rakouskou armádu s 30 000 muži 

05 04 1799 Bitva u Magnany rakouský gen.Kray porazil franc. gen.Schérera 

22 04 1799 Bitva u Brescie ruský gen. Bagration porazil gen.Bouseta a dobyl Brescii 

16 04 1799 Vítězství na úpatí hory Tabor v Egyptě 

20 05 1799 Konec neúspěšného obléhání Akky/Syrie - návrat/útěk Napoleona do Egypta  

14 06 1799 Napoleon zpět v Káhiře 

25 07 1799 Bitva u Abúkíru pozemní bitva Napoleona a jeho drtivé vítězství nad tureckým vojskem 

22 08 1799 Napoleon předává velení gen.Kleberovi a opouští Egypt  

08 10 1799 Vylodění v přístavu Fréjus - jížně od Cannes 

16 10 1799 Triumfální přijetí v Paříži 

25 10 1799 Bratři Napoleona Josef a Lucien se spojili s Talleyrandem a Sieyésem a dosadili Luciena  na prezidenta Rady pěti set   

09 11 1799 

Napoleon uskutečnil státní převrat, záminkou mu bylo údajné spiknutí. Proto Rada starších a Rada pěti set byly přeloženy 
z Paříže do Saint-Cloud. Napoleon byl voj.velitelem Paříže, kde pronesl proslov k 10 000 vojákům a odjel do St-Cloud, tam  
druhý den před rozzuřenými poslanci zpanikařil, nakonec ho zachránil  Lucien když řekl vojákům, že Napoleona chtějí zavraž-
dit. Murat s Lefebrem vtrhli do sněmovny a do večera přinutili poslance k souhlasu s vytvořením úřadu v čele s Napoleonem 

02 12 1799 Byla vydána nová ústava. Napoleon se stal prvním konzulem. Cambacérés druhým a Lebrun třetím konzulem. 

15 12 1799 Jmenována Státní rada v Lucemburském paláci 
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