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Prusko-rakouská válka v roce 1866 byla vyvrcholením soupeření Rakouska a Pruska o vliv nad Německým spolkem a její
nejvýznamnější bitvy se odehrávaly ve východních Čechách. Po
porážce u Hradce Králové 3. července 1866 ustoupilo rakouské
vojsko na Moravu.
V neděli 15. července 1866 byla u Tovačova napadena pruskou 3. pěší brigádou generálmajora Malotkiho (I. sbor) rakouská brigáda generálmajora Rothkircha (VIII. armádní sbor) a po
dvouhodinovém boji byla donucena k ústupu. Tím se pruské
jezdecké divizi generálmajora Julia von Hartmanna otevřela
cesta k útoku na Přerov, který byl důležitým rakouským zásobovacím a komunikačním uzlem.
Okolo 15. hodiny překročilo pruské jezdectvo jižně od Rokytnice řeku Bečvu, generálmajor Hartmann uspořádal svůj oddíl sestávající ze čtyř eskadron 2. zeměbraneckého husarského
pluku, 4. eskadrony poznaňského hulánského pluku č. 10, tří eskadron 2. tělesného husarského pluku č. 2 a jedné dělostřelecké
baterie a zaútočil na protivníka.
Přerov a jeho okolí byl obsazen rakouským I. armádním sborem generálmajora hraběte Leopolda Gondrecourta a v prostoru mezi obcemi Dluhonice a Rokytnice byly rozmístěny brigády podplukovníka Hohendorfa (30. a 34. pěší pluk a 18. prapor
polních myslivců) a plukovníka Cattaneiho (33. a 38. pěší pluk
a 32. prapor polních myslivců).
Poměrně nepřehledný boj, který se vzápětí strhl, se skládal ze samostatných útoků eskadron pruského jezdectva,
podporovaných palbou pruské dělostřelecké baterie, na jednotlivé prapory rakouské pěchoty (především 33. a 38. pěší
pluk), které byly donuceny ustupovat od Rokytnice k Dluhonicím. Poté se směrem od Přerova přiblížily 4 eskadrony
rakouského 12. husarského pluku a ihned zaútočily na pruský 2. zeměbranecký husarský pluk. V prudké seči byli pruští

ského litinového železničního
mostu. 18. července bylo celé
město obsazeno pruským vojskem, které zde zůstalo až do
15. září.

Pruský generálmajor
Julius von Hartmann

Velitel I. armádního sboru generálmajor
hrabě Leopold Gondrecourt

husaři zahnáni zpět a bylo osvobozeno také značné množství
rakouských pěšáků zajatých v předcházejících bojích. Generálmajor Hartmann poznal, že okolí Přerova je bráněno příliš silnými rakouskými jednotkami a okolo 17. hodiny zahájil
ústup zpět k Tovačovu. Celkové ztráty byly na rakouské straně
vyčísleny na 9 důstojníků a 248 mužů, Prusové ztratili 7 důstojníků a přibližně 100 mužů.
V noci z 15. na 16. července začala rakouská armáda Přerov
vyklízet a do 9.00 ráno odešly z města poslední rakouské jednotky. Odpoledne pruský oddíl zničil železniční trať ve směru
na Olomouc a ve 23.00 vyhodil do povětří jednu část přerov-

S příchodem pruského vojska vypukla v Přerově epidemie cholery, na kterou zemřelo
310 obyvatel města (kronikářské záznamy hovoří až o 356
mrtvých). Mezi jejími oběťmi
byl i starosta města Přerova
František Kramář, který zemřel
6. srpna 1866. Další oběti si
Starosta města Přerova
František Kramář
cholera vyžádala v okolních
vesnicích – v Předmostí zemřelo 29 obyvatel, v Dluhonicích 31,
Rokytnici 8, Kozlovicích 5, Újezdci 25, Lověšicích 1 a v Horní
Moštěnici 17. V celé přerovské farnosti pak na choleru zemřelo
až 650 obyvatel.
Po obsazení města pruskou armádou byla v tehdejší vojenské vychovatelně (pozdějších kasárnách – v dnešní Tovačovské
ulici) zřízena vojenská nemocnice, ve které zemřelo přes 150
pruských vojáků. Byli pohřbeni na evangelickém hřbitově ležícím těsně za nádražím a v roce 1900 byl na jejich hrobech vztyčen mohutný pískovcový obelisk, který byl později přenesen na
městský hřbitov.
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Naučná stezka
Po stopách války
z roku 1866 na Přerovsku

4

9

7
6 3

8

4

5

2

1
3

SEZNAM PAMÁTEK:
1 Pomník věnovaný 151 pruským vojákům na hřbitově v Přerově
2 Pomník na společném hrobě, kam byly přeneseny ostatky

(také obětí cholery) ze starého přerovského hřbitova

3 Hrobka rodiny Psotovy (s pamětní deskou starosty F. Kramáře)

na hřbitově v Přerově
4 Budova kasáren, kde byla roku 1866 pruská vojenská
nemocnice

5 Bývalý evangelický hřbitov za nádražím, kde byli pohřbeni
6
7
8
9

pruští vojáci
Pomník na společném hrobě pruských a rakouských vojáků
v Dluhonicích u hřbitova
Cholerový kříž na hřbitově v Dluhonicích
Cholerový kříž v Dluhonicích u boží muky
Kříž na společném hrobě pruských a rakouských vojáků
na hřbitově v Rokytnici

1
2

ZASTAVENÍ NAUČNÉ STEZKY
1
2
3
4

Přerov – vstup na městský hřbitov
Přerov – městský hřbitov (pruský pomník)
Dluhonice – u hřbitova
Rokytnice – u hřbitova

Stejně jako na mnoha místech v severních a východních
Čechách, došlo v létě roku 1866 v okolí města Přerova ke krvavému střetnutí pruských a rakouských vojsk, po němž zůstalo v okolí města mnoho mrtvých a raněných vojáků. Další
oběti, zvláště mezi civilním obyvatelstvem, si vybrala epidemie cholery. A právě těmto událostem je věnována naučná
stezka Po stopách války z roku 1866 na Přerovsku.
Byla vybudována v roce 2016 statutárním městem Přerov
ve spolupráci s Komitétem pro udržování památek z války
roku 1866.
Naučná stezka provází návštěvníka po nejvýznamnějších
památkách na válečné události roku 1866 v okolí Přerova.
Na 4 zastaveních se prostřednictvím informačních tabulí
návštěvník může seznámit s příčinami a následky prusko-rakouské války roku 1866, průběhem bojů 15. července 1866
v okolí Tovačova a Přerova, okupací města pruským vojskem
a také s epidemií cholery, která Přerov a vůbec celou Moravu
v roce 1866 těžce postihla. Návštěvník má možnost se také
blíže seznámit s památkami na prusko-rakouskou válku, které se dochovaly v Přerově, Dluhonicích a Rokytnici.
Naučná stezka má 4 zastavení. Začíná před městským
hřbitovem v Přerově (zastavení č. 1), vede na hřbitov (zastavení č. 2) a odtud směřuje přes centrum Přerova a most Legií
do Dluhonic, kde je u místního hřbitova zastavení č. 3, a končí v Rokytnici na hřbitově (zastavení č. 4). Celková délka je
7,5 km. Naučná stezka obsahově navazuje na naučnou stezku
Po stopách bitvy u Tovačova 1866, kterou město Tovačov zřídilo v roce 2012. Naučná stezka Po stopách války z roku 1866 na
Přerovsku je teprve druhou naučnou stezkou zaměřenou na
prusko-rakouskou válku roku 1866 na území Moravy a Slezska.
ZAMĚŘENÍ: Boje u Přerova 15. července 1866
ZAČÁTEK: Přerov – městský hřbitov
KONEC: Rokytnice – hřbitov
DÉLKA: 7,5 km
POČET ZASTAVENÍ: 4
TYP STEZKY: Pro pěší i pro cyklisty
NÁROČNOST: Nízká
ČAS PROHLÍDKY: 3 hodiny pro pěší
ZNAČENÍ: Neznačeno
NÁVŠTĚVNOST: Celoročně

