
ZASTAVENÍ č. 3

Srážka u Dluhonic a Rokytnice – 1. fáze – zahájení

Poté, co byla rakous-
ká brigáda generálmajora 
Rothkircha poražena u  To-
vačova pěchotou prus-
ké brigády generálmajora 
Malotkiho a  těžkým jez-
dectvem generálmajora 
Hartmanna, její jednotky 
v  nepořádku ustupova-
ly přes Věrovany z  bojiště. 
Pruskými oddíly byl obsa-
zen Tovačov, Troubky a dal-
ší obce. Byly tak vytvořeny 
příhodné podmínky ke spl-
nění hlavního úkolu, se kte-
rým pruské jednotky ráno 
15.  července 1866 vytáhly 
z  okolí Prostějova, přerušit 
v  prostoru Přerova rakous-
ké komunikační linie a způ-
sobit nepříteli co největší 
ztráty. Okolo 15. hodiny překročilo pruské jezdectvo brodem u Vrbovce (jižně od Rokytnice) řeku Bečvu 
a generálmajor Hartmann uspořádal svůj oddíl sestávající ze čtyř eskadron 2. zeměbraneckého husarské-
ho pluku, 4. eskadrony poznaňského hulánského pluku č. 10 a 2. a 3. eskadrony 2. tělesného husarského 
pluku č. 2 do bitevního šiku. 4. eskadrona posledně jmenovaného pluku byla určena k ochraně dělostře-
lecké baterie, která zahájila palbu na rakouské oddíly u Dluhonic a severně od Rokytnice.

Přerov a jeho okolí byl obsazen jednotkami rakouského I. armádního sboru. Když bylo ve směru od To-
vačova slyšet hřmění děl, byl vydán velitelem sboru generálmajorem hrabětem Leopoldem Gondrecou-
rtem rozkaz brigádě plukovníka Hohendorfa (30. a 34. pěší pluk a 18. prapor polních myslivců) a plukov-
níka Cattanei (33. a 38. pěší pluk a 32. prapor polních myslivců), aby zaujaly postavení u Rokytnice a Dlu-
honic. Brigáda plukovníka Hausky (42. a 73. pěší pluk, 26. prapor polních myslivců) obsadila severní okraj 

města a železniční násep, přímo ve městě se shromáždila brigáda generálmajora Pireta (18. a 45. pěší pluk 
a 29. prapor polních myslivců). Mezi 13. a 14. hodinou Hohendorfova brigáda zaujala postavení severně 
od zámku v Rokytnici, vlastní obec byla obsazena II. praporem 33. pěšího pluku od Cattaneiho brigády. 
První prapor tohoto pluku a brigádní baterie byly na východním konci obce. 32. prapor polních myslivců 
byl vyslán do prostoru mezi Bečvou a železnicí, 38. pěší pluk měl 
obsazenu ves Dluhonice a prostor západně od ní. Východně od 
Dluhonic se pak ještě nalézal 12. husarský pluk.

Poměrně nepřehledný boj, který se vzápětí strhl, se skládal ze 
samostatných útoků eskadron pruského jezdectva, podporova-
ných palbou pruské dělostřelecké baterie, na jednotlivé prapory 
rakouské pěchoty (především 33. a 38. pěší pluk), které byly do-
nuceny ustupovat od Rokytnice k Dluhonicím. Ustupující rakous-
ká pěchota byla nucena utvářet před nájezdy pruského jezdectva 
obranné čtverce (karé). Část z nich však byla útočící pruskou jíz-
dou rozbita. Při tom bylo zajato mnoho rakouských vojáků.

Po těchto útocích shromáždil pruský generálmajor Hartmann 
své rozptýlené síly u Vrbovce, aby je uspořádal a mohl pokračo-
vat v dalším boji. Část rakouské Hohendorfovy brigády ustoupi-
la k Předmostí, část zamířila k Prosenicím. Také některé jednotky 
Cattaneiho brigády se stáhly. Od východního okraje Dluhonic pře-
šly železniční násep a mířily za řeku Bečvu. Prostor mezi Rokytnicí 
a Přerovem byl přenechán nepříteli.

Druhá, závěrečná fáze je popsána na tabuli zastavení č.  v Rokytnici u Přerova.

Pomník u hřbitova
Nalevo od vchodu na hřbitov v Dluhonicích stojí pískovcový jehlanec na podstavci a třech stupních 

z téhož materiálu, který označuje společný hrob tří rakouských a čtyř pruských vojáků padlých v bojích 
15. července 1866. Původně se na hrobě nacházel kříž s vyobrazením P. Marie a nápisem. V roce 1906 ho 
však nechala obec Dluhonice nahradit tímto pomníkem. K větším opravám památky, na kterých se podí-
lelo město Přerov i Komitét pro udržování památek z války roku 1866, došlo v letech 1993 a 2003.

Památky na choleru roku 1866 v Dluhonicích
V Dluhonicích se nacházejí také dva pískovcové kříže s plastikou Krista, které zhotovil sochař Ernst 

Melnitzky z Olomouce. Oba připomínají epidemii cholery v roce 1866. První stojí uprostřed dluhonické-
ho hřbitova . Na čelní straně nese nápis 1866, nad nímž je reliéf hlavičky Panny Marie. Původně stával 
u školy. Druhý kříž má na čelní straně zpodobnění Panny Marie a nápis 1866 je na zadní straně. Stojí za 
posledními domy obce vpravo od silnice vedoucí ke hřbitovu, vedle boží muky . Nechal ho na své ná-
klady zbudovat František Davídek z Dluhonic, v jehož hospodářství v roce 1866 zemřelo na choleru 5 lidí.

Clash near Dluhonice and Rokytnice – Phase 1: opening

After the defeat of the infantry brigade of general major Rothkirch near Tovačov the Prussian general 
major Hartmann´s cavalry brigade marched towards Přerov with the view of interrupt Austrian communi-
cation lines. Přerov and its surroundings were occupied by troops of the Austrian 1st army brigade. Fights 
took place In the surroundings of Dluhonice and Rokytnice near Přerov. The Austrian infantry battalions 
suffered an attack by the Prussian cavalry and must have retreated from Rokytnice towards Dluhonice 

and had to form defensive four-squares (karé) against the Prussian cavalry invasion. But some of them 
were broken and a  lot of austria soldiers were captured. After these attacks general major Hartmann 
gathered his spread forces near Vrbovec in order to reorganize them and to continue in fighting.

To be continued: Stop No. .

Monuments to 1866 in Dluhonice
In Dluhonice on the left next to the cemetery there is a monument mounted on a shared tomb dedi-

cated to three Austrian and four Prussian soldiers killed in fights on July 15th 1866.
In Dluhonice there are also two sand-stone crosses with Christ commemorating the epidemcs of chol-

era in 1866. First of them is situated in the centre of the Dluhonice cemetery and boring the inscription 
„1866“ with a relief of a little head of the Virgin Mary . The second krucifix is situated behind last hous-
es of the village on the left of a road leading to the cemetery (by the devotional pillar) .

Treffen bei Dluhonice und Rokytnice – 1. Phase – Eröffnung

Nach der Niederlage der österreichischen Brigade Generalmajor Rothkirch bei Tobitschau (Tovačov) be-
gab sich die preußische Kavalleriebrigade Generalmajor Hartmann gegen Prerau (Přerov), um hier österrei-
chische Kommunikationslinien zu unterbrechen. Prerau (Přerov) mit seiner Umgebung war von Truppen des 
österreichischen I. Armeekorps besetzt. In der Umgebung von Dluhonice und Rokytnice kam es zu einem 
Kampf, in dem die österreichischen Infanteriebataillone gezwungen wurden unter den Attacken der preu-
ßischen Kavallerie von Rokytnice gegen Dluhonice zurückzugehen, wobei die österreichische Infanterie vor 
den Ausfällen der preußischen Kavallerie Karrés bilden musste. Ein Teil von denen wurde jedoch durch die 
attackierende preußische Kavallerie zersprengt, und viele österreichische Gefangene wurden genommen. 
Nach diesen Attacken sammelte Generalmajor Hartmann seine verteilten Kräfte bei Vrbovec, um sie zu ral-
lieren und im weiteren Kampf fortsetzen zu können. Fortsetzung beim Halt Nr. .

Andenken von 1866 in Dluhonice
Links vom Eingang auf den Friedhof in Dluhonice steht ein Denkmal auf gemeinsamem Grab von drei 

österreichischen und vier preußischen Soldaten gefallen in Kämpfen am 15. Juli 1866.
In Dluhonice befinden sich auch zwei sandsteinerne Kreuze mit Christ, die an die Choleraepidemie im 

Jahre 1866 erinnern. Das erste steht in der Mitte des Dluhonicer Friedhofs. An der Frontseite trägt es die 
Inschrift 1866, über der das Relief des Kopfes der Heiligen Maria ist . Das andere bildet an der Frontseite 
Madona ab und steht hinter den letzten Häusern des Dorfes rechts von der Straße zum Friedhof neben ei-
ner Martersäule .
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