
                                                                                                                                                                                                                        

SPOLEČNOST 1645 z.s. 

si Vás dovoluje pozvat na shromáždění 

 

Brno a bitva u Slavkova 

setkání v Denisových sadech 

28. 11. 2019 

PROGRAM: 

18:00  setkání uniformovaných jednotek a jednotlivců Tyršův sad, položení 

kytice u hrobu francouzského generála Valhuberta 

pochod vojenských jednotek městem - Tyršův sad, Kounicova, Rašínova, 

Nám. Svobody, Masarykova, Květinářská, Zelný trh, Starobrněnská, 

Biskupská, Denisovy sady 

18:20  průchod jednotek náměstím Svobody 

18:30  položení kytice pod pamětní deskou ruského generála Kutuzova                  

na Zelném trhu 

19:00   vzpomínkové shromáždění v Denisových sadech u obelisku, který byl  

postaven v roce 1818 jako poděkování za konec válečných útrap                        

a ukončení koaličních válek, položení věnců na paměť obětem z řad 

padlých vojáků a obyvatel města, salva z děl, kulturní program                         

a vystoupení uniformovaných jednotek 

Pozdrav brněnského biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho. 

 

Záštitu nad akcí převzal biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. 

Za finanční podpory Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna. 

www.brno1805.cz 

http://www.brno1805.cz/


BRNO A BITVA U SLAVKOVA 

setkání v Denisových sadech 

 

Připomeneme účastníkům shromáždění a současným obyvatelům města Brna oběti, 

které byly podstoupeny ve spojitosti s Bitvou u Slavkova 2. prosince 1805 a to jak z řad 

bojujících vojáků, kterých spousta zemřela ve zdech budov tehdejšího města, tak                

i obyvatelstvem města a okolí.  Symbolicky byl vybrán právě pylon v Denisových 

sadech, odhalený v roce 1818 na paměť ukončení koaličních válek. Pro Brňany je 

symbolem jedné z nejkrvavějších bitev počátku 19. století, zničené majetky, nedostatek 

potravin, následující nemoci, odcizené cennosti, rekvírovaný dobytek a podobně, měl 

za následek několikaleté strádání a odříkání místního obyvatelstva, s následky 

pociťovanými ještě desetiletí potom. 

Uvidíte historické vojsko pochodující centrem města pěšky i na koních. Vzpomínkové 
shromáždění a kulturní program v Denisových sadech u pomníku postavenému na 
paměť ukončení koaličních válek. Výstřely z kanónů nad Brnem.  
Pozdrav brněnského biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho. 
 
 
Kudy půjde vojsko: 
Tyršův sad, Kounicova, Rašínova, Nám. Svobody, Masarykova, Květinářská, Zelný 
trh, Starobrněnská, Biskupská, Denisovy sady 
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