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 Autem

Lokalita je výborně dostupná díky dálnici D1. 
Rekonstrukce Bitvy u Slavkova se odehrává poblíž odpočívadla Rohlenka 
(Brno – Olomouc 207,5 km). Odtud můžete pokračovat po silnici I/50 
směr Uherské Hradiště. Pokud jste se rozhodli nevyužít veřejnou dopravu, 
doporučujeme přijíždět na všechna místa s časovým předs�hem. 
Dobrá parkovací místa jsou často obsazená.

 Autobusem

Pro dopravu na Rohlenku (výchozí bod pro pozorování rekonstrukce bitvy) 
využijte speciální spoje z Brna, Úzké (u OD Tesco) a od Slavkova a Kyjova. 
Z Rohlenky bude zajištěna doprava zpět do Brna i do Slavkova. Poslední spoj 
ze Slavkova do Brna jede ve 21:22, do Kyjova ve 23:07. 
Info a spojení na: www.idsjmk.cz

 Vlakem

Do Křenovic a Slavkova u Brna se pohodlně dostanete vlakem z Brna nebo 
v opačném směru z Kyjova nebo Veselí nad Moravou po tra� 341 (Vlárská 
dráha). Poslední vlak ze Slavkova směr Veselí nad Moravou odjíždí 21:54 
a směr Brno 22:07. Výlukový jízdní řád se na tuto sobotu nevztahuje a vy tak 
můžete cestovat bez omezení. 

Slavkov u Brna
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Místo slavného Napoleonova 
vítězství leží cca 15 kilometrů 
jihovýchodně od Brna. Slavkovské 
bojiště se rozkládá na území 
sedmnác� obcí, z nichž každá před 
213 lety zažila krvavé boje a válečný 
stav. Ve většině z nich si i po dvou 
stale�ch můžete připomenout 
evropské dějiny a zažít atmosféru 
na vlastní kůži.

Slavkovské bojiště se již desítky let začátkem prosince vrací do doby, 

kdy krajinou táhly a bojovaly armády tří císařů. Připomeňte si díky �sícům 

účastníků vojensko-historických klubů z celého světa významnou epochu 

evropských dějin i tragédie, jež zasáhly do životů místních obyvatel.

DOPRAVA
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19. 11.
Nové poznatky o vojenských nemocnicích v 18. a 19. stol.
      KKD Vyškov  16:30 www.mksvyskov.cz, www.kkdvyskov.cz

Přednáška Ing. Jaroslava Janúška v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově 

24. 11.
Pochod slavkovským bojištěm
      Křenovice 7:54 www.buhurt.cz 

Spojte zajímavos� z historie s pohybem! Vydejte se poslední listopadovou sobotu 
na turis�cký pochod s vojáky po významných místech slavkovského bojiště. 
Pochod vede po zelené turis�cké značce vedoucí přes Křenovice. Sraz je na horním 
nádraží v Křenovicích, odkud účastníci odjedou vlakem v 7:54 do Újezda u Brna.

24. 11.
Napoleonský pochodňový pochod
      Holubice 16:30 www.holubiceou.cz 

Připomenu� bitvy u Slavkova je v Holubicích doprovázeno pochodňovým 
průvodem obcí a pietním aktem k uctění památky padlých v napoleonských 
válkách.

24. 11.
Napoleon v Brně
 Brno   17:00   www.napoleonvbrne.cz 

Zažijte s námi příjezd císaře Napoleona do Brna! Podvečerní Brno se opět stane 
svědkem historického průvodu vojáků francouzské armády v čele se svým panovní-
kem. Hlavní program této vzpomínkové akce se bude odehrávat v prostorách 
Biskupského dvora u Zelného trhu. Připraveno je velkoplošné promítání o pobytu 
francouzských vojsk v Brně, modlitba za obě� válek i šermířské vystoupení.

TOP
AKCE
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27.–28. 11.
Vyškov v roce 1805
   Vyškov  17:30  www.mksvyskov.cz, www.vyskov-mesto.cz

Navš�vte město Vyškov a vraťte se do doby před Bitvou tří císařů v roce 1805. 
Přímo v centru města můžete zažít malou jezdeckou šarvátku a boj o dělo, operaci 
raněného vojáka, válečné útrapy obyvatel města, ukázku na mo�vy světového 
románu L. N. Tolstého – Vojna a mír, v němž se píše také o Vyškově, a modlitbu 
za obě� válek.

26. 11.
Císařská silnice a její význam v roce 1805
      KKD Vyškov  16:30 www.mksvyskov.cz, www.kkdvyskov.cz

Komentovaný videodokument RNDr. Aloise Klevety

27. 11.–1. 12.
XIV. ročník pochodu IV. kolony Kolowrat 
Olomouc – Tvarožná
 www.kvh-ostrava.cz

Rekonstrukce skutečného přesunu IV. kolony Kolowrat rakouského vojska 
z Olomouce do Tvarožné. Účastníci šedesá� kilometrového pochodu dorazí 
v pátek do Tvarožné a připraví se na bitevní střet... 

28. 11.
Vzpomínková akce na Bitvu u Slavkova – Kučerov
    Kučerov   15:00 www.austerlitz.org

Přijďte vzpomenout do Kučerova na Bitvu tří císařů, která se odehrála 
roku 1805. Akce je spojena s pochodem IV. rakouské kolony hraběte 
Kolowrata, kterou pořádá KVH Ostrava. 



30. 11.–2. 12.
Francouzové v Křenovicích
 Křenovice   16:00   www.buhurt.cz 

Přeneste se o 213 let zpět – dobový selský dvůr, sláma... ale i ukázka operace 
raněného vojáka nebo bojové šarvátky za přítomnos� desítek koní – nasajte 
atmosféru plnými doušky! Můžete také sledovat práci mistra kováře a zúčastnit se 
pietního aktu u hromadných hrobů nad Křenovicemi zakončeného ohňostrojem.
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29. 11.
Brno a Bitva u Slavkova – Setkání v Denisových sadech
   Brno  17:45  www.brno1805.cz 

Večerní průvod uniformovaných vojáků můžete zažít přímo v centru města Brna. 
Průvod bude zakončen v 19:00 hodin vzpomínkovým shromážděním u pomníku 
v Denisových sadech.

29. 11.
Zádušní mše za obě� bitvy
     Slavkov u Brna, Chrámu Vzkříšení Páně 18:00  www.austerlitz-ops.cz 

Zažijte napoleonskou téma�ku v pietním rozměru. Ve Slavkově u Brna se bude 
konat zádušní mše za obě� padlých v Chrámu Vzkříšení Páně. 
Následovat bude hudební vystoupení Václava Hudečka v Historickém sále 
Zámku Slavkov-Austerlitz. 

29. 11.
Václav Hudeček: galakoncert v Historickém sále
     Zámek Slavkov – Austerlitz 19:00  www.austerlitz-ops.cz 

Světoznámý houslový virtuóz Václav Hudeček po dvou letech navš�ví Slavkov 
u Brna. Koncert v Historickém sále Zámku Slavkov – Austerlity si můžete užít 
zdarma! 

TOP
AKCE
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30. 11.
Pietní akt za obě� bitvy 1805 ve Šlapanicích
   Šlapanice  16:30  www.slapanice.cz

Vzpomínkové akce k bitvě u Slavkova budou ve Šlapanicích doprovázeny 
průvodem a pietním aktem za obě� bitvy 1805.  

30. 11.
Ohně na Žuráni
    Podolí u Brna 17:30  www.podoliubrna.cz 

Tradiční setkání na bývalém velitelském stanoviš� císaře Napoleona za účas� 
uniformovaných vojáků. Proběhne slavnostní nástup uniformovaných jednotek 
zakončený slavnostní salvou před památníkem na Žuráni. 

30. 11.
Vzpomínková akce k 1805 – Zbýšov
     Zbýšov u Vyškova 19:00  www.obec-zbysov.cz 

V obci Zbýšov proběhne tradiční setkání občanů se zástupci vojenských 
jednotek. Připravena bude ukázka vojenské šarvátky na návsi a pietní akt za 
obě� válek. V obci můžete navš�vit i vojenský tábor.  

30. 11.
Jiříkovské ohně
    Jiříkovice  18:00 www.jirikovice.cz 

Připomeňte si skutečnou historickou událost a zavzpomínejte na obě� válečných 
událos� roku 1805 a na vypálení Jiříkovic.
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30. 11.–1. 12.
Tenkrát ve Slavkově 1805
 Slavkov u Brna   www.slavkov.cz 

Jak prožívali Napoleonské tažení Evropou řadoví vojáci? Jak se dotkla vojenská 
služba nejen jich samotných, ale jejich rodin a blízkých? Na tyto otázky odpoví 
dvoudenní velkolepý program Tenkrát ve Slavkově 1805, který bude letos vyprávět 
příběh rakouského dělostřelce z jižní Moravy Jana Nepomuka Prokeše. Jeho osud 
přiblíží krátkometrážní filmy promítané na nádvoří zámku i sobotní bitevní ukázky 
v zámeckém parku. Letos se uskuteční hned dvě – v sobotu ve 12:00 a ve 20:00. 
Unikátní noční vřavu doplní pyrotechnické efekty, které se spojí se závěrečným 
ohňostrojem. Slavkov ožije dobovou atmosférou již v pátek večer, kdy na zámek 
přijedou panovníci z Rakouska a Ruska. Návštěvníci pak můžou zažít jedinečnou 
noční prohlídku památky i empírový bál. Sobota je pak tradičně spojená s jarmar-
kem a vojenskými ukázkami.  

30. 11.
Koncert chorvatské skupiny Klapa Sol
     Zámek Slavkov – Austerlitz  18:00 www.slavkov.cz 

V mrazivém počasí teplé slunce přijde vždy vhod. Melodie plné moře, písku 
a soli v podání chorvatské skupiny Klapa Sol rozezní v pátek od 18:00 zámeckou 
kapli ve Slavkově u Brna. Mužské sexteto vystoupí v rámci doprovodného 
programu zdarma. Skupina pochází z chorvatského města Pag, které je 
partnerským městem Slavkova u Brna.

30. 11.
Austerlitz – Genius Loci: 
Speciální noční prohlídky s empírovým bálem
     Slavkov u Brna  19:00 www.slavkov.cz 

Při noční prohlídce ožije zámek příběhy vojáků, šlechty i panovníků. Noční 
komnaty a sály opět ožijí příběhy obyvatel zámku před více než 213 lety 
a návštěvníci tak budou vtaženi do jejich života. Zažijí nejen atmosféru noci těsně 
před bitvou, ale také empírový bál za přítomnos� desítek krásných dam a pánů.

Veřejná doprava na program do Slavkova a večerní spoje
Slavkov u Brna má dobré vlakové a autobusové spojení od Brna i od 
Kyjova. Po skončení programu v Tvarožné se navíc můžete do Slavkova 
přemís�t zvláštními spoji. Odjezdy najdete na  www.idsjmk.cz 

TOP
AKCE
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30. 11.
Příjezd panovníků na zámek
     Slavkov u Brna  19:00 www.slavkov.cz 

Velkolepá podívaná odkazující na historickou událost, která předcházela 
bitevnímu střetu, kdy na zámku nocovali rakouský císař Fran�šek I. a ruský car 
Alexandr I. Akci můžete spojit i s unikátní prohlídkou zámku, která vás zavede do 
atmosféry roku 1805.

30. 11.
Premiéra filmů z cyklu Moravské Elegie
     Slavkov u Brna  19:00 www.moravske-elegie.cz 

Páteční program vzpomínkových akcí na Bitvu u Slavkova přináší také premiéru 
prvních dvou dílů krátkometrážních snímků z cyklu Moravské Elegie. Užijte si 
jedinečnou atmosféru na nádvoří zámku a venkovní promítání, kdy se může 
jednoduše stát, že příběh nebudete sledovat pouze na plátně, ale i na vlastní kůži... 

1. 12.
Burza militárií ve Šlapanicích
   Šlapanice  7:00  www.slapanice.cz

Ve Šlapanicích proběhne v době od 7:00 do 12:00 hodin burza militárií. Bude se 
konat ve ves�bulu Městského úřadu Šlapanice na Masarykově náměs�.

1. 12.
Pietní akt v Jiříkovicích
   Jiříkovice  10:00  www.jirikovice.cz

Pietní akt a uniformovaný průvod k pomníku Norberta Brassinna na vás čeká 
v obci Jiříkovice.  
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1. 12.
Indiánský běh ze Slavkova na Mohylu míru
       Slavkov u Brna 10:00 www.indiansky-beh.cz

Uctěte památku obě� bitvy pohybem. Můžete se zúčastnit přespolního běhu 
(případně prokládáného chůzí) po zpevněných i nezpevněných cestách ze 
Slavkova na Mohylu míru a zpět. Akce je určena všem nadšencům zdravého 
pohybu od 18 let věku! Trasa je dlouhá 25 kilometrů.

1. 12.
Kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem
       Slavkov u Brna 10:30 www.zamek-slavkov.cz

Zámek Slavkov – Austerlitz je proslavený originálními kostýmovanými 
prohlídkami. Spolek Per Vobis pro vás i v letošním roce nachystal několik 
historických scén a v zábavné formě vám je přiblíží v rámci vzpomínkových akcí 
výročí Bitvy u Slavkova. 

1. 12.
Pietní pochod k Božím mukám
   Křenovice  11:00  www.obec-krenovice.cz

V sobotu 1. prosince dopoledne projde průvod francouzských dělostřeleckých 
a pěších jednotek obcí k Božím mukám, k malému pietnímu aktu v 11.00. 

1. 12.
Slavkov 1805 – příběh dělostřelce Prokeše 
v Bitvě u Slavkova (prolog a epilog)
   Slavkov u Brna  12:00 / 20:00  www.slavkov.cz

Vrcholem sobotního programu ve Slavkově budou ukázky bitevních střetů v zá-
meckém parku. Zapojí se do něj většina uniformovaných účastníků ubytovaných 
ve Slavkově u Brna. Uskuteční se ve 12:00 hodin a ve 20:00. Unikátní noční 
ukázku doprovodí impozantní pyrotechnické efekty spojené s ohňostrojem.



10

1. 12.
Austerlitz 2018 - Rekonstrukce Bitvy u Slavkova
 Tvarožná   14:00   www.austerlitz.org 

Součás� vzpomínkových akcí je rozsáhlá bitevní ukázka pod kopcem Santon, 
vojenské ležení na návsi a jarmark v Tvarožné. Divácky nejnavštěvovanější 
rekonstrukce Bitvy tří císařů se uskuteční nedaleko obce Tvarožná, na poli poblíž 
dálničního odpočívadla Rohlenka v sobotu 1. prosince od 14:00.
Velkolepá bitevní ukázka pod kopcem Santon za účas� cca 1100 vojáků ze třinác� 
zemí světa v dobových uniformách, 60 koní a 15 děl se letos inspiruje úvodním 
střetnu�m bitvy mezi předvojem rakouského generála Kienmayera a posléze 
1. kolony ruského generála Dochturova s francouzským 3. plukem řadové pěchoty 
v Telnici, kam přibyla Heudeletova brigáda od sboru maršála Davouta. Akce je 
součás� projektu Austerlitz 2018.

Doporučujeme všem, aby nechali svá auta doma.
Autobus vás dopraví k motorestu ROHLENKA z Brna, Slavkova, Kyjova, 
Žarošic i Archlebova. Odtud je to pouhých 100 m k místu konání akce.
Od Rohlenky jsou rovněž do všech směrů zajištěné spoje zpět po skončení 
akce, stejně tak do Slavkova u Brna na navazující večerní program.

Bližší informace o spojích naleznete na portále www.1805.cz nebo 
stránkách dopravce  www.idsjmk.cz 

1. 12.
Pietní akt u pomníků Kopjafa
   Telnice  17:00  www.telnice.cz

U pomníku maďarských vojáků můžete společně s občany obce Telnice uc�t 
památku padlých v Bitvě tří císařů. Následuje průvod obcí za doprovodu vojáků 
a telnických dělostřelců k Božím mukám Na Lopatě, kde vzdají čest padlým. 
Salvy z pušek a děla bude doprovázet szekelská hymna v podání studentů.

1. 12.
Pietní akt k uctění památky padlých civilistů 
v Újezdu u Brna
     Újezd u Brna 17:00  www.ujezdubrna.cz 

Malý pietní akt konaný pro obyvatele města k uctění padlých v bitvě u Slavkova. 

TOP
AKCE



11

2. 12.
Pietní zastavení u sochy M. I. Kutuzova
   Křenovice  9:00  www.buhurt.cz

V neděli 2. prosince proběhne v 9.00 slavnostní nástup vojenských jednotek 
u sochy M. I. Kutuzova v ulici Na Liškově. Zde zazní čestná salva s krátkým pros-
lovem, a poté se jednotky přemís� na Mohylu míru ke společnému pietnímu aktu. 

2. 12.
Sokolnice 1805 aneb Malý zámek ve středu velké bitvy
 Sokolnice   10:00   Sokolnice1805

Zámecký park Domova pro seniory v Sokolnicích opět ožije rachotem střelby, 
salvami z děl a dusotem koní. Již pátým rokem si můžete užít atrak�vní bitevní 
střet plný pyrotechnických efektů, kde můžete sledovat souboje vojáků na dosah 
ruky. Součás� je také pietní akt u pamětního kříže.

2. 12.
Pietní akt na Mohyle míru
 Prace, Mohyla míru   12:00   www.kr-jihomoravsky.cz

Tradiční pietní akt na Mohyle míru je vyvrcholením vzpomínkových akcí Bitvy 
tří císařů 1805. U památníku postaveného obětem bitvy se pravidelně 
setkávají uniformovaní účastníci, zástupci dotčených národů, vlády, kraje, obcí, 
církví apod. Pratecké návrší je symbolickým místem, které je považováno za 
místo, kde se rozhodlo o Napoleonově vítězství a kde jsou dodnes ukládány 
nalezené ostatky padlých, jejichž počet se odhaduje na 20 000 až 33 000. 

2. 12.
Pobožnost u Boží muky na Starých Vinohradech
   Blažovice   12:00  farnostblazovice.webnode.cz 

Uctěte památku padlých při pobožnos� u Boží muky na Starých vinohradech. 
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