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2./4 NAPOLEON 1800 - 1812 

 
D M R Info: 
08 05 1800 Odjezd Napoleona k armádě - zahájení tažení do Itálie 
16 05 1800 Zahájení přechodu Alp 
17 05 1800 Napoleon dorazil do Martigni přesně 1000 let po Karlu Velikém, který se vracel ze své korunovace v Miláně 

14 06 1800 

Bitva u Marenga Francouzi přešli Alpy a rakouské jednotky tak byly odříznuty od pomoci Německa. Prohranou bitvu obrátil 
v 17hod. ve vítězství gen.Desaix, když dodatečně dorazil na bojiště-v bitvě i padl. Napoleon 7 000 padlých a Rakušané 12 000. 
Napoleon nemá ve zvyku jíst před bitvou, ale po boji má velký hlad nařizuje svému druhému kuchaři Dunandovi ať rychle 
něco udělá.Opeče kuře s česnekem,rajčaty zaleje to brandy z Napoleonovy čutory a z raků a vejcí udělá oblohu. Napoleon je 
z jídla uchvácen a stejný pokrm vyžaduje po každé bitvě - jídlo vejde do dějin jako: Kuře Marengo 

10 10 1800 
Atentát „Spiknutí dýk“ v pařížské Opeře kousek od lože Napoleona v průběhu představení je zadrženo několik mužů, kteří 
byli ozbrojeni dýkami. Akci prozradil agent Harel, atentátníky jsou bývalí jakobíni Joseph Antoine Aréna (bratr Berthelemyho 
Arény Napoleonova kamaráda z mládí z Korsiky), druhým významným komplicem byl Dominique Demerville 

03 12 1800 
Bitva u Hohenlinde východně od Mnichova vedl ji gen.Moreau s gen.Grenierem, d´Hautpolem, Richenpansem  a Decaenem, 
bitvu Francouzi vyhráli. 

24 12 1800 

Atentát v Rue Saint-Nicais: atentátníci Pierre Picot de Limoëlan (1768-1826),Pierre Robinault de Saint-Régeant (1768-1801) a 
Francois-Joseph Carbon (1756-1801). Carbon zakoupí povoz a starou oslici za 200 franků od obchodníka s obilím Lamballeho, 
pak odjede do domu čp.19 na ul. Paradis. Nedaleko Saint-Lazare do sudu od vína naplní střelný prach s ostrými střepinami. 
Asi 20m od nám.Place du Carrousel, díky opilému Napoleonovu kočímu Césarovi když nechal jet koně tryskem, tak ujel  
atentátu. Organizátor atentátu Georges Cadoudal (1771-1804) utekl do Anglie a r.1804 se pokouší opět o atentát na císaře 

09 02 1801 Uzavření míru s Rakouskem v Lunéville 

23 03 1801 
Ve své ložnici byl nalezen mrtvý car Pavel I. - inklinoval k Francouzům, na vraždě se podílel i jeho syn Alexandr I. za vydatné 
pomoci Angličanů - hlavní osnovatel vraždy byl anglický baron Whitworth 

 04 1801 Alexandr I. jmenován carem Ruska 
25 01 1802 Napoleon vyhlásil Italskou republiku a stal se jejím prezidentem 
25 03 1802 Mírová smlouva v Amiens - podepsali Francouzi,Španělé,Angličané - součástí byl mír s Anglií, Angličané opustí Maltu 
01 05 1802 Založena napoleonská  6-ti roční lycea - oblast školství spadalo pod min. vnitra Talleyranda 
02 08 1802 Napoleon ustanoven doživotním konzulem 
28 08 1802 Povstání ve Švýcarsku proti centralistické vládě ustanovené Francií  

  1803 Prusko odstoupilo své državy na levém břehu Rýna Francii 

  1803 Vynález šrapnelu-granátu (vynálezce angličan Shrapnel) 
12 03 1803 Britský velvyslanec v Paříži baron Whitworth byl odvolán 
14 05 1803 Změna v organizaci francouzské armády: zánik půlbrigád (tvořena ze tří pluků)  
16 05 1803 Velká Britanie vyhlásila Francii válku, zablokovala francouzská a holandská pobřeží 
22 05 1803 Válka s Velkou Británií 
03 06 1803 V Suhlingenu podepsána franc.-hannoverská konvence - Napoleon obsadil Hannoversko, majetek anglického krále 

 09 1803 

Britové vysadili ve Francii George Cadoudala - vendéanský vůdce opětovně naplánoval vraždu Napoleona. Všichni aktéři byli 
popraveni až na gen.Moreaua, ten prý směl na základě císařova rozhodnutí odejít do exilu,odešel do Spojených států. Aten-
tátníci chtěli provést únos Napoleona při cestě do Malmaisonu. Akce selhala, při vyšetřování bylo zjištěno, že mezi podezře-
lými je i  gen.Moreau (1763- 1813) a gen.Pichegru (1761- 1804) ten se prý oběsil v cele…Cadoudal byl popraven 25.06.1804    

21 03 1804 
Součástí vyšetřování atentátu měla být i záminka k popravě vévody Enghienského člena bourbonského rodu, byl unesen 
z neutrálního Bádenska. Problematická poprava, která Napoleona pronásleduje, jako čestného vojáka, celý život! 

  1804 Dokončen občanský zákoník (Code civil). 

18 08 1804 
Jmenování prvních 8 maršálů:  Soult, Murat, Lannes, Jourdan, Bessiéres, Berthier, Davout a Bernadotte -  výrazné osobnosti, 
které doplní později ještě dalších 18 mužů. V boji jich padne 6, jeden se stane švédským králem a dva budou popraveni. 

06 11 1804 Podepsána koalice mezi Ruskem a Rakouskem 
02 12 1804 Korunován císařem jako Napoleon I. - chrám Notre Dame při účasti papeže, korunu si nasadil sám 

14 02 1805 
Vydal nařízení zakazující se ženit začínajícím učitelům - součástí také je, že učitelé do konce kariéry mají zajištěné zaměstnání 
ve státních službách.                                     

17 03 1805 Napoleon prohlášen Italským králem 
11 04 1805 Podepsána Britsko-Ruská dohoda o finnační pomoci Rusku 

15 06 1805 

Maršál Joachim Murat, naparáděný Gaskoněc, vynikající velitel jízdy, Napoleonův švagr, se stává králem Neapole. S Napole-
onem byl už od prvního výstřelu v Paříži, pak mu vyhrává řadu bitev, ale také ho zradí, na to však Napoleon nebere zřetel a 
povolá ho v r.1813 na Drážďany a tam se mu omluví svým stylem, jak jinak než vítězstvím. Po bitvě u Lipska, kde Napoleon je 
poražen, jeho zrada pokračuje. Uměl vítězit, neuměl vládnout, uměl zemřít. Popraví ho vlastní „Napolitani“. Jednou ohlásil 
Napoleonovi: Boj končí pro nedostatek protivníků. Říkat, že byl proslulý svou odvahou, to je málo, to musel být každý, i 
generálové a maršálové, ale on byl přeci jenom s Neyem víc…ten byl také popraven 
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16 07 1805 Ve Vídní se konala společná rakousko-ruská konference o vzájemné vojenské pomoci 
03 09 1805 Rakousko vyhlašuje Francii válku 
01 10 1805 Napoleon překračuje Rýn    
17 10 1805 Mack se dostavil osobně k Napoleonovi s kapitulací, aniž by se zúčastnil bojů, bylo zajato 50 000 mužů 
20 10 1805 Porážka rakouské armády u Ulmu 

21 10 1805 

 Bitva u TRAFLGARU britský admirál Nelson s vlajkovou lodí Victory se svými 33 loděmi a 2 158 děly porazil francouzsko-
španělskou flotilu admirála Villeneueva se 40 loděmi a s 2 636 děly. Britové najeli kolmo dvěma kolonami a rozdělily protiv-
níka. Většina lodních střetů se odehrávala cca 80km od pobřeží. Lodní dělo obsluhovalo 6 mužů, lodě měly posádky od 200 - 
600 mužů. Ve 13:25, hned na začátku bitvy, byl asi se ze 35m z lodě Redutablu zasažen a smrtelně zraněn admiral Nelson. 
Admiral Villeneuev je posádkou lodi Mars zajat. Ztráta franc-španěl flotily byla 6 000 mužů. Během bitvy se ozvala bouře. 
Lodě neměly kotvy. Po boji 22.10. byly pláže v Cadizu plné mrtvých vojáků, napočítalo se okolo 5000 padlých. 

13 11 1805 Obsazení Vídně  

17 11 1805 

Francouzi vstoupili na Moravu - Mort a vie/ Smrt za živa.  
Prohlášení jihlavského hejtmana: Francouzský císařský voják není oprávněn žádat od svého hostitele nic než nocleh a stravu 
jinak nic i kdyby žádal cokoliv. Pokud ne, je nutné oznámit číslo z jeho knoflíku - viz. ozn.pluku 
V Jindřichově Hradci maršál Bernadotte vydal nařízení hostinským, že smí prodávat alkoholické nápoje jen do 17:00, kdo to 
poruší, bude trestán dle franc. předpisů.  
Známý je obraz kdy ve sněhu stojí bosí moravští sedláci, kteří rozmlouvají s Napoleonem  

16 11 1805 Bagration se svými 6 000 ruskými vojáky  za cenu 70% ztrát u Hollabrunu dokázal zdržet 20 000 francouzů 
20 11 1805 Napoleon dorazil v doprovodu svých 40 mameluků do Brna 

02 12 1805 

Bitva u Slavkova 60 000 Francouzů bojuje proti 89 000 spojencům. Byl v nevýhodné pozici, spojenci měli všechny předpokla-
dy k vítězství. Tato bitva je považována, i samotným Napoleonem, za nejúspěšnější a takticky nejlépe zvládnutou. Spojenci 
neměli jednotné velení. Strategii určil gen. Weyrother, ale ten byl pouhým štab.důstojníkem. Navíc v den bitvy byl Kutuzov 
odsunut do pozadí. Car (27let) raději naslouchal jemu stejně starým kumpánům, spolu byli už dopředu „opiti“ vítězstvím.  
Bitva začala ve 3:00, trvala do 16:00, zranění vojáci i důstojnici byli bez rozdílu armád společně ošetřováni. Údajně po bitvě 
docházelo i k pohřbívání mrtvých společně s těžce raněnými – do hrobů byli ukládány systematicky střídavě hlavy k nohám. 

12 12 1805 
Bratislavský mír po bitvě u Slavkova - Rakousko ztratilo svým územím 4 mil. obyvatel a přišlo tak o 10% státních příjmů  a hla-
vně  Svatá říše římská národa německého, díky Napoleonovi, zanikla 

31 12 1805 Konec republikánského kalendáře  

16 03 1806 
K nejdůležitějším zdravotnickým nařízením patří císařský dekret z 16. 03. 1806 o očkování proti neštovicím. Na jeho propaga-
ci byly vynaloženy nemalé finanční odměny. Lékařské záznamy uvádějí, že ve Francii v následujícím r.1807 bylo již 510 953 
očkovaných osob. 

30 03 1806 Napoleonův nejstarší bratr Josef byl jmenován králem Neapolským - Ferdinand IV uprchl pod ochranou Britů na Sicílii 
16 05 1806 Velká Britanie zavedla blokádu francouzského pobřeží 
05 06 1806 Napoleonův mladší bratr Ludvík jmenován králem Holandským 
11 06 1806 Velká Británie vyhlásila Prusku válku, když Fridrich Vilem III., na nátlak Napoleona, přerušil jejich vzájemný obchod   
12 07 1806 Založení Rýnského spolku, jehož je Napoleon protektorem - konfederační smlouvu uzavřelo 16 říšských knížectví 
20 07 1806 Rusko uzavřelo mír s Francií 
01 10 1806 Prusko vyhlásilo Napoleonovi ultimatum: stažení franc. vojska za Rýn a vytvoření pruského  protektorátu nad němec. státy 
10 10 1806 Bitva u Saalfeldu Napoleonovo vítězství - zabit princ Ludvik Ferdinand 

14 10 1806 

Bitva u Auerstädtu a Jeny Prusové, Bedřich Vilém s královnou Louisou (prý jediný muž v Prusku, byla odvážná) dohodli spo-
jenectví s Ruskem z obavy, že jim Napoleon zabere část jejich území. Následně Prusové začali okupovat Sasko, aby mu zabrá-
nili vstupu do Rheinbundu/Rýnský spolek - organizace německých států, která byla pod ochranou Napoleona.  
Bitva u Jeny v 15:00 přestala pruská armáda existovat  
Bitva u Auerstadtu Důležitý spor mezi Davoutem a Bernadottem. Davout vyřizoval Bernadottemu rozkaz od Napoleona, ten 
ho neuposlechl. Vysoké nasazení Davoutova III.sboru jeho 26 000 vojáků, proti 63 000, rozhodlo bitvu.   

27 10 1806 Napoleon v Berlině - pruský král utekl do Královce a odtud do ještě vzdálenější a bezpečnější Klajpedy 
28 10 1806 Pronásledovaný prus. gen.Hohenlohe byl dostižen v Prezlau a z pruské armády zůstalo jen 25 000 vojáků pod gen.Blücherem 
30 10 1806 Francouzský gen.Lasalle dorazil do Štětína, tam se svými 700 vojáky bez děl, přinutil ke kapitulaci 5 500 mužů s 120 děly  
07 11 1806 U Lübecku  se vzdal i gen.Blücher - za 39 dní války s Pruskem skončilo v zajetí 140 000 vojáků 60 000 padlo nebo bylo zraněno 

08 11 1806 

Ney přinutil ke kapitulaci pevnost Magdeburg s 25 000 muži, velel gen. Kleist, jen propagačními výstřely z několika svých děl 
Nejstatečnější ze statečných. Kníže Moskevský. U vojáků oblíbený maršál, v bitvách byl vždy na čele. Několik bitev, unáhle-
ným rozhodnutím, Napoleonovi zkomplikoval, pak ale vše napravil. Na jeho poravě je absurdní to že, ho k popravě odsoudili 
jeho vlastní kolegové,maršálové. Byl souzen soudem maršálů Victorem (předseda  poroty ) Marmontem, Massénou, Macdo-
naldem, Saint-Cyrem (ti u Waterloo nebojovali, byli na straně Bourbonů), odsouzen za velezradu k trestu smrti zastřelením. 

21 11 1806 Napoleon vydal dekret o kontinentální blokádě - ten zakazoval dovoz a konfiskaci veškerého britského zboží 
27 11 1806 Napoleonské vojsko vstoupilo do Varšavy 
11 12 1806 V Poznani podepsána mírová smlouva začleňující Sasko do Rýnské konfederace, 

  1807 Britská vláda, pod nátlakem lidu, zakázala na svém území obchod s otroky, přestože vynášel miliony liber 
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07 02 1807 

Bitva u Eylau/Jílové Ruská armáda se vydala na pomoc Prusům, kteří byli poraženi u Jeny. Bitva skončila nerozhodně.Ve sně-
hové vánici, nebylo vidět ani na krok. Rusové dokázali odrazit útoky Murata, vojáci Augereau se zcela ztratili ve sněhové vá-
nici a dostali se tak přímo před ruská děla, za 15 min padlo 1000 mužů a dalších 4000 bylo zraněno, celkem jeho sbor přišel o 
70% svého stavu a musel býtl rozpuštěn. Napoleon ztratil celkem 40% své armády. 
Napoleon v bitvě poprvé použil nové bílé uniformy, jinak byly modré. Zjistilo se, že vzhledem ke zranění, které způsobovalo 
viditelné krvavé skvrny, tak to v boji vážně deprimovalo velkou část mužstva. Proto bylo od nich napříště upuštěno. 
Po bitvě se říkalo: Rusa musíte nejdříve zastřelit a potom porazit. 

26 04 1807 V Bartoszyci byla podepsána Prusko-Ruská smlouva o společném pokračování ve válce za účelem  obnovení Pruska 

14 06 1807 
Bitva u Friedlantu výrazně se projevilo franc. dělostřelectvo, s nebývalou formou útoku gen. Sénarmonta. Svých 36 děl do-
pravil do vzdálenosti cca 120m od protivníka a za 20min padlo 4000 Rusů, proti jeho 11mrtvým, 45 raněným a 53 zabitým 
franc. koní 

04 07 1807 Francouzský císař Napoleon a ruský car Alexandr I. podepsali ve městě Tylži na řece Němen na pontonu příměří   
22 07 1807 Vytvoření Velkovévodství varšavského - Napoleon svěřil jeho vládu saskému králi Fridrichu Augustovi III. 
16 08 1807 Napoleonův další bratr Jerome je jmenován králem Vestfálska 
12 10 1807 Napadení Portugalska – Jan IV. uprchl na britské lodi do Brazílie 

  1808 Setkání Napoleona s Goethem, umělec skládá na jeho počest oslavnou symfonii Euridika 

  1808 Ve Francii vešel v platnost obchodní zákoník 
23 03 1808 maršál Murat obsadil Madrid 
04 06 1808 Bratr Napoleona Josef se stává králem Španělska 

14 07 1808 

Španělský odpor byl odražen maršalem Bessiéresem - padl u Lützenu v r.1813 v Rippachu, hned za stavením je nechráněná 
pozice  s výhledem do polí, kde to „dostal“. Jsou dvě verze: padl, když chtěl popojít k císaři tak ho zasáhla dělová koule nebo, 
že se to stalo v rozhovoru s Neyem. Jasné je, že se střílelo z Ruské baterie. Velel nejlepším vojákům Staré gardě v počtu 12tis. 
mužů. Byl vzdělaný a uvážlivý, muž vzácného charakteru. V amádě zajišťoval ekonomiku, odmítal rabování dobitých území. 
Měl konflikt s Lannesem a Muratem o překročení vojenského rozpočtu jejich sborů. 

27 09 1808 Setkání s Alexandrem I. v Erfurtu na tajném Erfurtském sněmu s 38 německými knížaty - souhlas s ruskou expanzí do Finska 
30 10 1808 Napoleon odjel do Španělska, Španělé neustále a odhodlaně vedli odpor proti francouzské okupaci 
10 11 1808 Bitva u Burgos také Bitva u Gamonalu maršal Bessieres  zničil španělské vojsko gen. Belvedera 

11 11 1808 
Bitva u Somosierry svým neustálým odbojem proti francouzskému okupačnímu vojsku přinutili Španělé k útěku Josefa Bo-
naparta ze země. V bitvě se vyznamenala Polská jízda se 125 vojáky a zapsala se tak do voj. historie. Plk. Kozietulský rozhodl 
celou bitvu už v průsmyku proti výrazné přesile, cesta Napoleona s 40 000 vojáky do 95km vzdáleného Madridu byla volná.  

04 12 1808 Napoleon v Madridu 
21 02 1809 maršál Lannes dobil Zaragozu 

29 03 1809 

Rozvíjející se portugalské město Porto začalo okupovat napoleonské vojsko, maršál Soult vstoupil na území Porta. Místní 
obyvatelé se snažili před vojáky uprchnout a použili k přechodu nový pontonový most (Ponte dos Barcos) z r.1806 přes řeku 
Douro. Úplně nový most se pod velkou masou lidí zřítil a řeka tak pohřbila přes 4000 lidí, což dnes připomíná reliéf u nového 
mostu. Napoleonská armáda nakonec z Porta odešla. 

08 04 1809 Rakousko napadlo Bavorsko - spojence Francie 
22 04 1809 Bitva u  Eckmühlu vítězství Napoleona 

23 04 1809 
Dobytí Regensburgu - Napoleon pobýval zraněný v klášteře Prüll. To je klášter, v jehož kostele byl pohřben v r.1634 gen. 
Johann von Aldringen, byl zabit v Bitvě u Landshutu. V místě byl zřízen památník s epitafem. Společně s ním zde byla po-
hřbena i jeho manželka hraběnka Livie z Arca, která zemřela v šestinedělí v nedalekém Pasově. (viz.Clary-Aldringen) 

12 05 1809 

Bitva u Oporta Angličané s Wellingtonem porazili ve Španělsku maršála Soulta. V 16-ti vstoupil do armády, těší se přízni císa-
ře. Byl taktik, jako císař. Měl zásady: Mnohdy stačí cíl jen ohrožovat až sám pod tlakem spadne do klína. To moc nekorespon-
dovalo s rychlostí vedení bitev Napoleonem, toleroval to. Mělo to velký vliv na vojsko, u jeho sboru bylo méně mrtvých. 
Vzájemně se nenáviděli s maršálem Lannesem, dokonce ho vyzval na souboj. Nebál se vystoupit proti císaři, pro neshody s 
Josefem Bonapartem opoustí v r.1813 Španělsko. To není nic neobvyklého. Servilita u maršálů ani u generálů se ve franc. 
armádě nepraktikovala, co by pak Napoleon s takovýma „blbama“ dokázal vyhrát. Nic. Před Waterloo napodruhé umluví 
Soulta, aby se stal náčelníkem štábu po Berthierovi, ale bitvu nezvlád. Maršál Berthier byl výjimečný, nenahraditelný. 

13 05 1809 Napoleon podruhé ve Vídni 

18 05 1809 

Přechod Francouzů přes malebný slovinský průsmyk Predil. Uvítá vás řada, s úctou udržovaných pevností a pomníků. U Travi-
za na Vás shlíží v nadživotní velikosti navlečený francouzský pěšák. Doslova úžasné je prostředí, kde obě pevnosti stály, jak 
v Malborghettu ta i v Predilu  s českými stopami dvou kapitánů ze Znojma. Vyženěný syn Napoleona Eugèn de Beauharnais 
několikrát vyzve 28-ti letého kap. F. Hensela ke kapitulaci, obdobné to bylo kousek dál na Predilu, kde byl jeho spolužák ze 
znojemské akademie pražák kap. H. von Hermannsdorf. Výzvy ke složení zbraní nenašly vyslyšení u žádného z obou ženijních 
inženýrů. Oba dva muži, společně se svými vojáky…..padli. Moulíček rakouský císař Ferdinnad I. Dobrotivý a český král Fer-
dinnad V. nechal oběma mladým mužům shodné a důstojné pomníky s uchváceným, vyhladovělým ležícím lvem.. 

05 06 1809 Napoleon nechal internovat papeže Pia VII. 

22 05 1809 
Bitva u Wagramu-Esslingenu Rakušané spustili loď na přepravu obilí, lépe řečeno měli jí špatně přivázanou, která zničila 
francouzský most a tím znemožnila další přesun - Napoleon nařídil uvážený ústup a Rakušané z toho udělali vítězství - trapný 

25 06 1809 
Bitvy u Wagramu-Esslingenu se také účastnil „náš“ Adalbert Wenzel Clary-Aldringen,který byl v bitvě těžce raněn a na ná-
sledky zranění 25.06. zemřel ve 30-ti letech v Komárně 
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04 07 1809 

Bitva u Wagramu  Z ostrova Lobau začal Napoleon ostřelovat Rakušany ve 20:00 zahájil přesun přes prefabrikované pontony 
z Lobau na severní  břeh, v 5:00 byl již celý franc. II.Sbor na druhém břehu. Po 12:00 se přesunuly tři sbory přes mosty 72 tis. 
mužů 9 200 jezdců a 280 děl. Raasdorf hlavní stan Napoleona - ve 20:00 bitva skončila, aniž by rakouský arcivévoda  Jan ze 
vzdálenosti 16km vůbec dorazil. V zázemí byl přítomný i děčínský mjr. Fr. Antonín Thun, pravděpodobně se zdržoval v blízko-
sti arcivevody.  V boji, ale byl „náš“ 73 letý gen.mjr.jezdectva Josef Clary-Aldringen, který byl zraněn, na základě obou bitev 
byl jmenovám 25.09.1809 Feldmarschalleutnantem, zemřel 14.04.1811 v Nitře 

11 07 1809 Napoleon ve Znojmě 
10 07 1809 Bitva u Znojma na Křižovatce nad Dobšicemi 
11 07 1809 Znojmo/Suchohrdly odtud Napoleon řídil bitvu u Znojma a sídlil zde gen.štáb Berthiera 

13 08 1809 

V Innsbrucku na vrchu Bergisel na jižní straně města se odehrála  bitva mezi francouzskými a bavorskými vojsky. Francouzům  
velel „jednodušší“ (Napoleon dlouho nemohl najít příležitost jak dobráckého mlynářského synka, jinak odvážného, jmenovat 
maršálem. Zajímavá příhoda byla z divadla, kde hlasitě vstupoval do hry tloukl se do kolen a křičel: Kdo to napsal? Jjak se 
jmenuje? (Maria Voltair) a tloukl se do stehen a volal: Je tady? Přiveďte mně ho!). Tak tenhle maršál prohrál s horaly vede-
nými obyčejným hostinským a obchodníkem s dobytkem Andreasem Hofferem  

14 10 1809 Podepsáno rakousko-francouzské mírové příměří v Schönbrunnu  
15 12 1809 Napoleon veřejně vyhlašuje, že se rozchází s manželkou Josefínou a nechal vyhotovit rozvodový protokol 

  1810 
Odměna 12 000 franků, kdo vymyslí jak zajistit dlouhodobě uchování potravin - odměnu získává vinař Nicolas Appert 1749-
1841 který dokázal konzervovat potraviny sterilizací v uzavřených skleněných  nádobách,  ještě v tomto roce je nahrazena 
plechovou konzervou, otvírák objeven až v r.1858 v Americe  

  1810 Setkání Karla Jos.Clary-Aldringena v Paříži s Napoleonem - prohlásil, že se vedle něj necítil vůbec dobře, byl posranej 
17 02 1810 Řím připojen k Císařství 

20 02 1810 
Andreas Hoffer  se skrývá nedaleko svého bydliště u San Leonardu. Za odměnu 1500 zlatých ho jeho krajan Franz Raffel 
„práskne“ Francouzům. 20.02.1810 je v Mantově popraven. V Rakousku i v Itálii má řadu velkých pomníků, mezi ty obzvláště 
zdařilé považuji ten v Meranu. 

25 08 1810 Od 25.8.1810 musí každý departement dodat čtyři muže o výšce 176 cm pro fyzilíry-granátníky a 170 cm pro fyzilíry-myslivce 
11 03 1810 Arcibiskup vídeňský Hohenvarth oddal Marii Luisu s Napoleonem v zastoupení maršála Berthiera 
13 03 1810 Z Vídně vyrazila Marie-Louisa do Paříže 
26 03 1810 Marie-Louisa dorazila do Vitry-sur-Marne, Napoleon jí zastavil už v Courcelles 
01 04 1810 Na zámku Saint-Cloud se konala fyzická svatba Napoleona s Marii-Louisou 
02 04 1810 Církevní sňatek s Marií-Louisou 
15 04 1810 Velvyslanec v Paříži K.Schwarzemberg představil Napoleonovi Clary-Aldringena 

01 07 1810 
Velvyslanec v Paříži Schwarzenberg uspořádal na rak. velvyslanectví slavnost-hotel Montesson-účastnil se i Napoleon, slav-
nost skončila tragicky, požárem. Napoleon tam organizoval záchranné práce, řídil i hasiče 

  1811 Napoleon vydal ve Francii Trestní zákoník 

  1811 Napoleonova blokáda způsobila nedostatek cukru, situace dala v Čechách podnět k výrobě cukru z bíle řepy   

  1811 Finanční krach Rakouska vydány Bankocetle - papírové peníze a Šajny - směnné listy  
20 03 1811 v 09:50 se narodil syn Napoleona, Napoleon II. Orlík král římský vévoda Zákupský 
22 07 1811 Bitva u Salamanky Napoleon poražen – Madrid jev moci Britů 
24 02 1812 Prusko-Francouzská smlouva o společném tažení proti Rusům 
08 04 1812 Alexandr I. posílá Napoleonovi ultimátum 
09 05 1812 Odjezd Napoleona z Paříže k armádě   
10 05 1812 Napoleon se šestispřežím ujede vzdálenost Paříž -  Mainz cca 600km za dva dny  

16 05 1812 
Napoleon s Marii-Louisou dorazil do Drážďan ve 22:00 byl uvítán salvami z děl.  Zůstal zde 14 dní. Po celý čas probíhaly velko-
lepé slavností za účasti všech spojeneckých panovníků-rozsvícené město 

29 05 1812 Napoleon odjíždí v 5:00 z Drážďan přes Poznaň na Toruň 
31 05 1812 Napoleon je v Poznani 
24 06 1812 Napoleon překračuje řeku Němen a poprvé vstupuje na území Ruska 

26 06 1812 
Napoleon vtrhl do Ruska, odhaduje se, že měl k dispozici 420 000-675 000 mužů, z toho francouzů bylo max. 180 000, Prusů 
20tis. Rakušanů 30tis. zbytek byli vojáci ostatní národnosti. 156 tis. koní, 400 děl. Každý z pěšáků nesl v torně náklad asi 30kg 
náhr. spodky 2x košile, náhr. boty, nádobí, pokrývku, slavnostní uniformu, dávku potravin na 4 dny 

09 07 1812 

Bitva u Borodina velmi aktivní byl maršál Davout, granát zabil jeho koně a on padl v bezvědomí k zemi. Vyznamenali se také 
Ney a Murat. Murat se svým výrazným oblečení byl vždy cílem nepřátel. Napoleon měl vysoké teploty. Celkem padlo nebo 
bylo zraněno 47 franc. generálů. Padlo 50 000 Rusů a 30 000 Francouzů. Schwarzenberg se útočných bitev neúčastnil, jedna-
lo se o domluva mezi Meternichem a Alexandrem I., Napoleon úmluvu respektoval. Maršál Davout byl jediným maršálem co 
nepoznal porážku. Už jako brig. generál v Rynské armadě v r.1795 padl do zajetí.Byl vzdáleným švagrem Napoleona. vyžado-
val aby see u jeho armady nekouřilo, udržoval železnou kázeň. Doslova nenáviděl maršála Bernadotteho co mu vyvedl u 
Jeny. Opevnil a vybavil Hamburg tak, že se z něj stala pevnost, kterou nemohli spojenci dobýt až na rozkaz krále pevnost 
otevřel.Po porážce u Waterloo se snažil jako jeden z mála zachránit před popravou Ney. Jeho kolega m. Saint-Cyr v té době 
byl královským min. války, jeho obhajobu odmítl. Tak jako Soult a jiní generálové, dal svému synovi jméno Napoleon 
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18 08 1812 Dobití Smolenska 
30 08 1812 Kutuzov (67let) jmenován velitelem, nahradil M.B.Barclaye de Tolla, vedením všech 4 armád 
02 09 1812 Napoleon dobyl Moskvu 
09 09 1812 Zapálená Moskva 4/5 města lehla popelem hrabě Rostopkin nechal zapálit Moskvu jeho dcera byla Madame de Segur 
15 09 1812 Napoleon vjíždí do Moskvy - po měsíci 16.října Moskvu opouští 
02 10 1812 Na podnět Napoleona je K.Schwarzenberg jmenován maršálem 
03 10 1812 Francouzi začínají opouštět Moskvu 
08 12 1812 Napoleon opouští svojí armádu v Rusku 
09 12 1812 Příchod velkého množství Francouzů do Vilniusu -35°C objeven hrob s 2000 mrtvých Francouzů 
14 12 1812 Napoleon dojel na saních do Drážďan, ubytován u ministra Camila Marcollini Ferettima 1739-1814 saně jsou v Letohradu   
18 12 1812 Napoleon je v Paříži   -   250km/den 
30 12 1812 Rusko-pruská Tauroggenská dohoda zcela v režii gen.Yorcka, který bojoval po boku Napoleona v Rusku 
31 12 1812 Rakousko mělo 587 000 mužů ve zbrani - statistický stupeň dezerce je 10% 

                                                                                                                                                                                                                                        carlo@seznam.cz 

 


