
ZASTAVENÍ č. 4

Srážka u Dluhonic a Rokytnice – 2. fáze - závěr

V  průběhu přesku-
pování pruských jed-
notek generálmajora 
Hartmanna u  Vrbovce 
zůstaly na bojišti pouze 
dvě eskadrony 2. země-
braneckého husarské-
ho pluku, které dorážely 
na ustupující rakouské 
oddíly a  shromažďovaly 
zajatce. Třetí eskadrona 
zeměbraneckých hu-
sarů zaútočila na řadu 
vozů trénu, která jela 
směrem od Rokytnice 
k  Přerovu a  uvedla ji ve 
zmatek, od dalších úto-
ků ji však odradila boční 
palba rakouské pěchoty.

Směrem od Přerova se přiblížily čtyři eskadrony rakouského 12. husarského pluku a ihned zaútočily 
na rozptýlené pruské husary. V prudké seči, která nastala, byl těžce zraněn a zajat pruský plukovník Gla-
senapp a pruští husaři byli zahnáni zpět k Vrbovci. Tímto nenadálým zásahem rakouských husarů bylo 
osvobozeno také značné množství rakouských pěšáků zajatých v předcházejících bojích a prakticky jím 
byly ukončeny bojové střety tohoto dne.

Generálmajor Hartmann poznal, že okolí Přerova je bráněno příliš silnými rakouskými jednotkami, 
proti nimž nemá v současné situaci šanci na úspěch (jeho síly byly tvořeny především jezdectvem, ne-
dostávalo se mu pěchoty a také dělostřelectva) a okolo 17. hodiny zahájil ústup zpět k Tovačovu, kde se 
utábořil. Rakouská pěchota opět obsadila Dluhonice a byla posílena jednotkami brigády generálmajora 
Pireta, která zaujala postavení v Henčlově.

Celkové ztráty byly na rakouské straně vyčísleny na 9 důstojníků a 248 mužů, Prusové ztratili 7 důstoj-
níků a přibližně 100 mužů.

Ústup rakouského vojska
Po boji se brigáda podplukovníka Hohendorfa rozložila u Předmostí, kde se postupně shromažďovaly 

i jednotky rakouského VIII. armádního sboru ustupující od Tovačova. Brigáda plukovníka Cattanei zůstala 
u Dluhonic, brigáda generálmajora Pireta byla vysunuta do Henčlova, brigáda podplukovníka Hausky se 
přesunula do Přerova a brigáda generálmajora Abeleho (35. a 72. pěší pluk a 22. prapor polních myslivců), 
která do bojů 15. července 1866 nezasáhla, byla ve Vlkoši.

Ještě v noci po bitvě začaly rakouské jednotky odcházet z Přerova a jeho okolí a poslední z nich opus-
tily město 16. července v 9 hodin ráno. Jejich další cesta vedla přes Holešov, Fryšták a po přechodu Bílých 
Karpat dále údolím řeky Váhu až k Bratislavě.

Kříž na hřbitově v Rokytnici
Na hřbitově v Rokytnici se 

vpravo od vchodu do hrobky 
šlechtické rodiny Eichhoffů na-
lézá společný hrob pruských 
i  rakouských vojáků padlých 
při srážce u Rokytnice dne 15. 
července 1866. Na místě jejich 
posledního odpočinku je na 
pískovcovém podstavci vzty-
čen štíhlý železný kříž s plasti-
kou Krista a plechovou nápis-
ní destičkou. Mělo by zde být 
pohřbeno až 20 rakouských 
a několik pruských vojáků a je 
možné, že zde leží i  tělo jed-
noho rakouského důstojníka. 
Nápis na kříži se v  průběhu 
času několikrát změnil. V roce 
2005 byl kříž na náklady obce 
Rokytnice kompletně opraven, v roce 2015 jeho renovaci provedl Komitét 1866.

Péče o památky z války roku 1866
Na území celé České republiky se nachází přibližně 1300 pomníků a hrobů vztahujících se k prus-

ko-rakouské válce roku 1866. Ochranou těchto památek a péčí o ně se zabývá od roku 1990 spolek 
Komitét pro udržování památek z války roku 1866 se sídlem v Hradci Králové. Komitét 1866 navazu-
je na odkaz podobných spolků, které vznikaly na bojištích východních Čech po roce 1888 a jejichž 
činnost byla utlumena rozpadem habsburské monarchie v roce 1918 a násilně ukončena po únoru 
1948.

Naučná stezka Po stopách bitvy u Tovačova 1866
První naučnou stezku věnovanou prusko-rakouské válce roku 1866 na Moravě zřídilo v  letech 

2012–2013 město Tovačov za odborné spolupráce Komitétu 1866. Naučná stezka „Po stopách bitvy u To-
vačova 1866“ má celkem sedm zastávek, začíná před zámkem v Tovačově a návštěvníka provází po mís-
tech krvavých bojů z 15. července 1866 a jednotlivých památkách, které se na tovačovském bojišti nachá-
zejí. Celkové délka této naučné stezky je přibližně 5 km.

Clash near Dluhonice and Rokytnice – Phase 2: epilogue

During the course of regrouping the Prussian troops of general major Hartmann near Vrbovec only two 
columns of 2nd Landwehr Hussar Regiment survived in the battlefield. They attacked retreating Austrian 
troops and gathered prisoners together. 3 columns of the Austrian 12th Hussar Regiment approached 
in the direction of Přerov and attacked spread columns of the Prussian 2nd Landwehr Hussar Regiment 
straight away. Austrians drove Prussian hussars away and liberated a lot of their foot-soldiers captured in 
prior fights. General major Hartmann saw that Přerov surroundings were defended by too forceful Aus-
trian troops and at about 5 p. m. retreated on Tovačov.

A cross in the cemetery in Rokytnice
In Rokytnice in its cemetery on the right of the entrance into the Eichhoff aristocratic family crypt 

there is a collective tomb with more than 20 Prussian and Austrian soldiers killed in a clash near Rokyt-
nice on July 15th in 1866. There should also be buried a body of the Austrian second-lieutenant Adolph 
Němec (from 77th Infantry Regiment) who had died of heatstroke.

Nature trail „Tracing the Battle for Tovačov 1866“
A nature trail called „Tracing the Battle for Tovačov 1866“ was built in the neighbourhood of Tovačov. 

Altogether it has seven stops and it starts in front of Tovačov chateau and a visitor is guided around the 
places of blood-lettings on July 15th 1866 in the surroundings of Tovačov.

Treffen bei Dluhonice und Rokytnice – 2. Phase – Schluss

Im Verlauf der Umgruppierung der preußischen Truppen der Division Generalmajor Hartmann bei 
Vrbovec blieben auf dem Schlachtfeld nur zwei Eskadronen des 2. Landwehrhusarenregiments, die die 
weichenden österreichischen Abteilungen attackierten und Gefangene sammelten. 3 Eskadronen des 
österreichischen 12. Husarenregiments näherten sich von Prerau (Přerov) und attackierten gleich die zer-
sprengten Eskadronen des preußischen 2. Landwehrhusarenregiments. Die Österreicher verdrängten die 
preußischen Husaren gegen Vrbovec und befreiten auch eine beträchtliche Menge ihrer Infanteristen ge-
fangen in den vorherigen Kämpfen. Generalmajor Hartmann erkannte, dass die Umgebung von Prerau 
(Přerov) von ziemlich starken österreichischen Truppen verteidigt wurde, und gegen 17 Uhr zog er sich 
gegen Tobitschau (Tovačov) zurück.

Kreuz auf dem Friedhof in Rokytnice
Auf dem Friedhof in Rokytnice befindet sich rechts vom Eingang in die Gruft der adeligen Familie 

Eichhoff ein Massengrab von mehr als 20 preußischen und österreichischen Soldaten gefallen beim Tref-
fen bei Rokytnice am 15. Juli 1866. Es sollte hier auch der Leib des österreichischen Unterleutnant Adolph 
Němec vom 77. Infanterieregiment begraben, der am 15. Juli 1866 unweit von Rokytnice an Hitzschlag 
starb.

Lehrpfad Nach Spuren des Gefechts bei Tobitschau (Tovačov) 1866
In der Umgebung von Tovačov wurde ein Lehrpfad „Nach Spuren des Gefechts bei Tobitschau (To-

vačov) 1866“ errichtet, der insgesamt sieben Halte hat, der vor dem Schloss in Tovačov anfängt und 
der den Besucher nach Orten der blutigen Kämpfen vom 15. Juli 1866 in der Umgebung von Tovačov 
begleitet.

Naučná stezka „Po SToPáCh váLKy z RoKu 1866 NA PřeRovSKu“

 INFORMAČNÍ TABULE

2015-08-15_Tabule 2 Prerov hrbitov 1000 × 600 mm

Husaři 2. tělesného husarského pluku č. 2 Pěchota rakouského 38. pěšího pluku Rakouský husar
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