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Napoleon Bonaparte 
 

aneb 
 

Z poručíka císařem 



Dětství 

• narodil se 15. srpna 1769 v Ajacciu na Korsice 

• otec Carlo Maria di Buonaparte byl advokátem, 
patřil k úřednické šlechtě 

• matka Maria Laetitia Ramolino pocházela z 
hraběcího rodu 

• rodina nebyla příliš zámožná 

• Napoleon měl 12 sourozenců, dospělého věku 
se dožilo osm 

 



Carlo Maria di Buonaparte 
1746 -1785 

 

• otec byl korsický vlastenec, účastnil se bojů 
proti Francouzům, když byla roku 1768 Korsika 
prodána Janovem Francii 

• 1769 složil přísahu francouzského advokáta 

• mimo to se zabýval zemědělstvím 

• uznán francouzským šlechticem  privilegia 

• jmenován soudcem v Ajjaciu 

• zastával významné funkce v autonomní správě 
Korsiky 
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Maria Laetitia Ramolino 
1750 - 1836 

 

• po smrti manžela roku 1785 přebírá péči o rodinu 

• výraznou podporu ji poskytoval syn Napoleon 

• děti vychovávala pevnou rukou, velký důraz 
kladla na víru 

• z politických důvodů žila rodina od roku 1792 ve 
Francii 

• podle svědectví současníků žila skromně, stranila 
se oslav 

• až do své smrti zůstala hrdá na syna Napoleona 
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Studia 

• 1778 studoval na vojenské škole v  Autunu 

• téhož roku přijat na vojenské učiliště v Brienne 

• schopný student – vynikal v matematice, 
zeměpisu a historii 

• po úspěšném absolvování vojenského učiliště 
roku 1784 přijat na École Militaire v Paříži 

• po jejím ukončení vstoupil 30. 10. 1785 do 
armády 

 



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Napoleon16Jahre.jpg, licence PD 

 
Autor: Jean-Pol GRANDMONT, licence Creativa Commons, BY-SA 
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Vojenská kariéra 

• v roce 1786 složil důstojnické zkoušky, 

získal hodnost podporučíka 

• soukromě se vzdělával, finančně 

podporoval svoji rodinu 

• roku 1789 se po vypuknutí revoluce 

zúčastnil dění na Korsice, se svými 

snahami neuspěl, vrací se do Francie 

• roku 1791 povýšen na poručíka 

• působí u dělostřeleckého pluku ve Valence 

• sympatizuje s jakobíny 

 

 



• v letech 1791 - 1792 opětovně se zapojil do 

dění na Korsice, nyní jako velitel oddílu 

dobrovolníků 

• ze svých činů je nucen zodpovídat se                         

v Paříži 

• úspěšně se obhajuje a vrací do armády 

• povýšen na kapitána (1792) 

• v srpnu 1792 se naposledy zapojuje do 

dění na Korsice, opět neúspěšně, rodina ji 

musí opustit 

 

 



Boje u Toulonu 

• roku 1793 významný přístav Toulone 

přešel do rukou odpůrců revoluce 

• pomoc povstalcům poskytlo britské a 

španělské loďstvo 

• začíná obléhání Toulonu stoupenci 

revoluce 

• rozhodný podíl na jeho znovudobytí má 

právě Napoleon Bonaparte, přes intriky 

odpůrců prosadil vlastní plán získání města 

• sám Napoleon je při hlavním útoku  v noci 

ze 17. na 18. prosince 1793 raněn 
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Cesta vzhůru 

• úspěch u Toulonu mu vynesl hodnost 

brigádního generála a podporu mocných 

• roku 1794 jsou jakobíni svrženi a Napoleon 

krátce vězněn, poté zůstává v armádě 

• v říjnu roku 1795 vypuká v Paříži povstání 

roajalistů 

• Napoleon neváhá a povstání rozdrtí 

• v březnu 1796 se mu plní sen – ujímá se 

vedení tzv. italské armády 

 

 

 



Italské tažení (1796 - 1797) 

• v dubnu vstoupil na italské území 

• v krátké době svedl řadu vítězných bitev 

• přinutil Piemont uzavřít s Francií mír 

• v květnu  přeplavil se svými vojáky řeku 

Pád a bojuje s Rakušany 

• rakouské jednotky nakonec ustoupily až                

k Vídni 

• 17. října 1797 je podepsán mír mezi Francií 

a habsburskou monarchií 

 



Tažení do Egypta  

(1798 – 1801) 

• dobytí Egypta mělo oslabit Velkou Británii 

• nejprve je dobyt ostrov Malta a stává se 

základnou francouzských vojsk 

• v červenci se Francouzi v počtu 30000 

vojáků vylodili v Alexadrii 

• 21. července 1798 se po namáhavém 

pochodu pouští střetli s mamlúckým 

vojskem tureckého místodržitele v tzv. bitvě 

pod pyramidami a porazili jej 

• dva dny poté je obsazena Káhira 
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• 1. 8. 1798 je francouzské loďstvo 

rozdrceno v bitvě u Abukíru (při ústí řeky 

Nil do Středozemního moře) 

• strůjcem porážky se stal kontradmirál 

Horatio Nelson 

• Britové zvítězili jednak díky lepší taktice, 

jednak díky chybnému postavení 

francouzského loďstva 
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• po dobytí Káhiry dochází ke střetům mezi 

místními obyvateli a Francouzi 

• střety pramenily z rozdílnosti obou kultur 

• vše vrcholí povstáním v Káhiře listopadu 

1798 

• povstání potlačeno 

• neúspěchem skončilo tažení francouzských 

vojsk do Svaté země, které začalo v únoru 

1799 
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• v době egyptského tažení zažívá Francie válečné 

neúspěchy na evropských bojištích, prohlubuje se 

politická krize v samotné Francii 

• 22. srpna 1799 opustil v tajnosti  Napoleon 

Bonaparte své vojáky a odplul do Francie 

• francouzská vojska musel čelit nejen útokům 

Turků a Angličanů, ale také nemocem, nedostatku 

vody a vedru 

• tažení do Egypta končí kapitulací francouzských 

vojsk 31. 8. 1801 

• z 50 000 vojáků se do Francie vrátilo 23 366 

 



Prvním konzulem 

• Napoleon Bonaparte se aktivně zúčastnil státního 

převratu, který proběhl  18. – 19. brumairu roku 

VIII podle revolučního kalendáře (9. – 10. listopadu 

1799) 

• je jmenován jedním ze tří dočasných konzulů 

• od 1. ledna 1800 vytváří tzv. Záložní armádu 

• v květnu téhož roku nečekaně překročil Alpy a 

vpadl do týla vojskům II. koalice 

• 14. června v bitvě u Marenga porazil Rakušany 

• po dalších střetnutích je únoru 1801 v Luneville 

podepsán mír mezi Rakušany a Francií 
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Cesta k císařství 

 

• upevňuje svoji moc, opírá se o armádu 

• za pomoci právních machinací vyhlásil v létě 1802 

plebiscit a byl zvolen doživotním konzulem 

• 2. srpna 1802 jej senát potvrzuje doživotním 

konzulem 

• připravuje nový občanský zákoník, 21.3. 1804 

slavnostně vyhlášen pod názvem Code civil des 

Francois 

• 18. května 1804 jmenován senátem císařem 

• slavnostní korunovace se konala 2. prosince 1804 
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