Čtvrt století trvající napoleonské války přinášely Evropě
a pochopitelně i našim zemím mnoho lidských utrpení,
válečných škod a především nevinných obětí vehnaných
do válečné vřavy tehdejšími panovníky. Proto, když Vídeňský kongres ukončil toto válečné běsnění, vyvstala
potřeba vystavět na paměť lidských utrpení a zmařených životů nadčasové připomenutí - Pomník míru připomenutí budoucím na dlouhou dobu uzavřený mír
a nedůstojnost válek mezi národy. Stalo se tak v různých
zemích a zásluhou moravských stavů a sněmu i v hlavním městě Moravy, Královském městě Brně, a to poměrně brzy po ukončení napoleonských válek v letech
1816–1818.
Proto město Brno i Brněnský městský střelecký sbor si
připomenou v letošním roce dvousté výročí odhalení
jednoho z prvních mírových památníků v českých zemích, zbudovaného moravskými stavy a požehnaného
biskupem Václavem Urbanem ryt. Stufflerem za přítomnosti arcivévody Ferdinanda, potomního posledního
korunovaného českého a moravského panovníka a rakouského císaře Ferdinanda I. (V.) dne 4. října 1818.
Podnět k výstavbě vzešel z okruhu místodržícího na
Moravě Antonína Bedřicha hraběte Mitrowského (17701842) a pod jeho vedením se rozběhly organizační a stavební práce. Architektonickým návrhem byl pověřen
Alois Ludvík Pichl, architekt pracující zejména v uherských zemích a v Rakousku. Starohrabě Hugo Salm
neprosadil litinovou variantu pomníku a zvítězila kamenná kvádrová podoba jehlanu postavená z materiálu,
vytěženého v lomech v okolí Brna, na Hádech, v Pozořicích a Tišnově.
Tento Mírový památník v Brně byl určen moravskými
stavy od roku 1849 za jednu z Moravských národních
kulturních památek, máme tu tedy mimo vzpomenuté
výročí také už skoro 170. rok trvání tohoto prohlášení
kamenného obelisku - Památníku míru za Moravskou
národní kulturní památku. Po roce 2003 se na pomník
vrátily původní texty německé nápisů a celé okolí Památníku včetně parku bylo nově upraveno. Na význam
tohoto památného místa bychom zde v Brně neměli
zapomínat, a také proto Vás na tuto naši letošní vzpomínkovou slavnost u příležitosti významného jubilea co
nejsrdečněji zveme!
BMSS, z. s.

František Richter – Svěcení a položení závěrečného kamene pomníku na paměť ukončení napoleonských válek v Brně za účasti arcivévody Ferdinanda
v neděli 4. 10. 1818. Ze sbírek Moravské galerie v Brně ©

Brněnský městský střelecký sbor, z. s.

Předběžné informace pro historické jednotky TR, ostrostřelecké sbory a uniformované osoby pro akci Pietní vzpomínka
k 200. výročí odhalení a požehnání mírového památníku na paměť ukončení napoleonských válek v městě Brně
1. Pietní vzpomínka s koná v Brně v sobotu 6. října
2018 v 11.30 hodin katedrále na Petrově a následně
u Památníku míru - obelisku v Denisových sadech.
2. Sraz uniformovaných jednotek před katedrálou
na Petrově je v sobotu 6. 10. 2018 v 11 hodin.
Začátek slavnostní pontifikální bohoslužby v katedrálním kostele sv. Petra a Pavla v 11.30 hodin. Možnost parkování v podzemních garážích
Velký špalíček na Dominikánském nám. v sobotu
30 Kč/hodinu a v podzemních garážích ul. Husova
vedle hotelu International, hodina parkování zde
v sobotu 30 Kč a od 13 hodin 20 Kč/hodinu (stav
k 1. 3. 2018).

200. výročí odhalení
Památníku míru – obelisku
v Denisových sadech
v Brně

3. Po skončení církevních obřadů pochod jednotek
k obelisku - Památníku míru v Denisových sadech.
4. Začátek vzpomínkových a pietních obřadů za padlé
u Památníku míru v 13.30 hodin - uvítání a představení hostů, slavnostní projevy zástupců města,
církve, a delegáta rodu Habsburg-Lotringen, připomenutí 25. výročí obnovení činnosti Brněnského
městského střeleckého sboru, kladení věnců, salvy,
udílení stuh a medailí, čestná salva z křesadlových
zbraní.

https://hotelpegas.com

5. Slavnostní pochod centrem městem (cca 1,5 km)
včetně občerstvovací zastávky u pivovaru Pegas
a položení kytice k pamětní desce maršála Josefa
Václava Radeckého u Jezuitského kostela NPM.
6. Zakončení v prostorách Staré radnice, Mečová ulice
5, spojené s pohoštěním pro uniformované jednotky T.R.
7. Velitelé historických uniformovaných jednotek
T. R. nahlásí předběžné počty účastníků v historických uniformách 18.–19. století a zbraní do
30. června 2018. Přihlášeným bude následně zaslána mailem definitivní přihláška s podrobnostmi,
mapkou a programem.

Kontaktní údaje, dotazy:
Vlastimil Schildberger,
velitel Brněnského městského střeleckého sboru, z. s.
Antonína Procházky 40, 628 00 Brno,
e-mail: v.schildberger@seznam.cz,
tel.: 608 403 094,
https://brnocorps.webnode.cz/

Pietní vzpomínka na padlé
a zemřelé v napoleonských
válkách
Brno 6. 10. 2018

Die ein Vierteljahrhundert dauernden Napoleonischen
Kriege brachten für Europa und natürlich auch für unsere Länder viel menschliches Leid, Kriegesschäden und vor
allem unschuldige Opfer, die in den Kriegstumult von den
damaligen Herrschern hineingetrieben wurden. Aus diesem
Grunde, als der Wiener Kongress dieses Rasen beendet hatte,
entstand der Bedarf ein zeitloses Mahnmal – Friedensdenkmal - des menschlichen Leidens und der zerstörten Leben,
das sowohl an den abgeschlossenen Frieden als auch an die
Unwürdigkeit der Kriege unter den Völkern den kommenden Generationen für eine lange Zeit erinnern wird, auszubauen. Das ist in verschiedenen Ländern und durch das
Verdienst der mährischen Stände auch in der Hauptstadt
Mährens, und zwar ziemlich bald nach der Beendung der
napoleonischen Kriege in den Jahren 1816–1818 geschehen.
Darum werden die Stadt Brünn und der Brünner Bürger-und Schützenkorps in diesem Jahre den 200. Jahrestag
der Enthüllung eines der ersten Friedensdenkmäler in den
böhmischen Ländern, das von den mährischen Ständen erbaut und von dem Bischof Václav Urban Ritter Stuffler unter Anwesenheit des Erzherzogs Ferdinand, des kommenden
letzten gekrönten böhmischen und mährischen Herrscher
und des österreicheischen Kaisers Ferdinand I. (V.), gesegnet
wurde, erinnern.
Der Anlass zum Ausbau des Denkmals entstand im Kreis
des Statthalters in Mähren Antonín Bedřich Graf Mitrowsky (1770–1842) und unter seiner Führung fingen die organisatorischen und baulichen Arbeiten an. Durch den
architektonischen Entwurf wurde Alois Ludvík Pichl, der
Architekt der vor allem in Ungarn und in Österreich tätig
war, beauftragt. Der Altgraf Hugo Salm hat seine Variante
aus Gusseisen nicht durchgesetzt, und es siegte die Steingestalt in der Form einer viereckingen Pyramide, die aus dem
Werkstoff, der in den Steinbrüchen in der Umgebung von
Brünn in Hády, Pozořice und Tišnov gefördert wurde, gebaut wurde.
Dieses Friedensdenkmal in Brünn wurde von den mährischen Sttänden seit dem Jahre 1849 als eine der Mährischen nationalen Kulturdenkmäler festgesetzt, wir haben
hier vor uns jetzt ausser des erwähnten Jahrestages auch
fast 170 Jahre seit der Festsetzung dieses Obelisk aus Stein
– des Friedensdenkmals zum Mährischen nationalen Kulturdenkmal. Nach dem Jahre 2003 wurden die ursprünglichen deutschen Texte auf das Denmkmal zurück gebracht
und die ganze Umgebung des Denkmals einschliesslich des
Parks wurde neu instandgesetzt. Wir sollen also in Brünn
die Bedeutung dieses denkwürdigen Ortes nicht vergessen,
und auch darum laden wir Sie zu dieser unserer heutigen
Gedenkfeier anlässlich des bedeutenden Jubiläums ein.

František (Franz) Richter – Die Segnung und die Legung des Grundsteines für das Denkmal zur Erinnerung auf die Beendung der napoleonischen
Kriegeunter Teilnahme des Erzherzogs Ferdinand am Sonntag 4. 10. 1818.

Brünner Bürger-und Schützenkorps

Vorläufige Auskünfte für die historischen Einheiten der Traditionsregimente, Bürgergarden und uniformierte Personen betreffend der
Aktion „Gedenkfeier zum 200. Jahrestage der
Enthüllung und Segnung des Friedensdenkmals zur Erinnerung der Beendung der napoleonischen Kriege in der Stadt Brünn
1. Diese Gedenkfeier findet in Brünn am Samstag
6. Oktober 2018 um 11.30 im Dom zu Petersberg
und anschliesslich am Friedensdenkmal – Obelisk
in Denisovy sady (Franzensberg) statt.
2. Das Treffen der uniformierten Einheiten ist am
Samstag 6. 10. 2018 vor dem Dom zu Petersberg um
11 Uhr. Der Anfang des pontifikalen Gottesdienstes
im Dom Hl. Petrus und Paulus ist um 11,30. Das
Parken ist möglich in Untergrundgaragen „Velký
Špalíček“ auf dem Dominikanerplatz, am Samstag
(30 Kč pro Stunde) und auch in den Untergrundgaragen in Husova Strasse neben des Hotel International (Samstag 30 Kč pro Stunde, ab 13 Uhr 20 Kč
pro Stunde – Gestand zum 1. 3. 2018).
3. Nach der Beendung der Kirchenzeremonie ist der
Abmarsch der Einheiten zum Obelisk – Friedensdenkmal in Denisovy sady (Franzensberg).
4. Der Anfang der Gedenk- und Erinnerungszeremonien für die Gefallenen am Fridensdenkmal ist um
13 Uhr – Willkommen und Vorstellung der Gäste,
feierliche Reden der Vorsteller der Stadt, der Kirche
und eines Delegaten der Familie von Habsburg-Lothringen, Erinnerung des 25. Jahrestages der Erneuerung der Tätigkeit des Brünner Bürger-und
Schützenkorps, Kranzniederlegung, Salutschiessen,
Erteilung der Bände und Medaillen, Ehrensalut aus
Feuersteinwaffen.
5. Festmarsch durch das Stadtzentrum (ca. 1,5 km)
einschliesslich der Erfrischung in der Brauerei „Pegas“ und Blumenstraussniederlegung zur Gedenkplatte des Feldmarschall Josef Václav Radecky an
der Jesuitenkirche Unserer Lieben Frau.
6. Die Beendung der Feier ereignet sich im Raum des
Alten Rathaus, wo eine Erfrischung für die uniformierten Einheiten der Traditionsregimente serviert
wird.
7. Die Kommandanten der uniformierten Einheiten
werden vorläufig die Nummern der Teilnehmer in
den historischen Uniformen des 18. und 19. Jahrhunderts und der Waffen bis zum 30. Juni 2018
melden. Die Angemeldeten werden dann per Email
die endgültige Anmeldung mit Einzellheiten, Stadtplan und Programm erhalten.

https://hotelpegas.com

Kontaktdata für Fragen:
Vlastimil Schildberger,
Kommandant des Brünner Bürgerund Schützenkorps e.V.,
Antonína Procházky 40, 623 00 Brno.
E-mail: v.schildberger@seznam.cz,
Tel. 00420 608 403 094,
https://brnocorps.webnode.cz/

200. Jahrestag
der Enthüllung des
Friedensdenkmal –
Obelisk in Denisovy sady
(Franzensberg) in Brünn
Erinnerung an die
Gefallenen und Toten in den
Napoleonischen Kriegen
Brünn, am 6.10 2018

