
ZASTAVENÍ č. 1
Prusko-rakouská válka v roce 1866

Prusko-rakouská válka v roce 1866 byla vyvrcholením soupeření Rakouska a Pruska o vliv nad Německým spol-
kem. Pruské vojsko, určené pro tažení proti Rakousku, bylo rozděleno do tří armád a celkově čítalo 254 000 mužů 
a 796 děl. Rakouská armáda postavená proti Prusku, čítající celkem 230 000 mužů a 736 děl, pod velením polního 
zbrojmistra Ludwiga von Benedeka byla v polovině června z větší části soustředěna v okolí Olomouce a odtud se 
přesouvala do Čech.

V  polovině června 1866 bylo nejprve napadeno Sasko, spojenec Rakouska a  koncem června překročila 
pruská armáda v několika proudech hranice Rakouska a vstoupila na území Čech. Proti nim byly izolovaně vr-
hány rakouské armádní sbory přicházející z Moravy. V průběhu pouhých tří dnů, od 27. do 29. června, utrpěli 
Rakušané řadu zdrcujících porážek, zejména v bojích u Náchoda, České Skalice, Jičína. Výjimkou bylo rakouské 
vítězství v bitvě u Trutnova. Rakouská armáda se pak soustředila u Hradce Králové, kde také došlo 3. červen-
ce k rozhodující bitvě celého tažení (druhé největší bitvě v Evropě 19. století), ve které bylo rakouské vojsko 
se svým saským spojencem poraženo a ustupovalo k obraně Vídně, z větší části přes Olomouc, přičemž bylo 
pronásledováno předvoji pruské armády. Ustupující rakousko-saská armáda svedla s nepřítelem několik bojů, 
z nichž nejvýznamnější byla 15. července 1866 srážka u Tovačova. Posledním střetnutím byla bitva u Bratisla-
vy-Lamače svedená 22. července 1866, v jejímž průběhu byl vyhlášen klid zbraní. Stejného dne byla v Mikulo-
vě zahájena jednání o příměří, která vyvrcholila v Praze 23. srpna 1866 podpisem mírové smlouvy, kterou tato 
válka skončila.

Celkové ztráty ve všech bojích činily na straně Rakouska a Saska přibližně 75 000 vojáků, 7 800 koní a 220 děl. 
Prusové ztratili 16 500 mužů a 1600 koní.

Boje v prostoru Tovačova 15. července 1866
Po bitvě u  Hradce Králové se 

většina rakouské armády shro-
máždila v okolí pevnosti Olomouc 
a  po nezbytné reorganizaci na-
stoupily jednotlivé armádní sbory 
pochod podél řeky Moravy smě-
rem na Vídeň. V  neděli 15. čer-
vence 1866 vyrazil od olomoucké 
pevnosti rakouský VIII.  armádní 
sbor. Předvoj kolony tvořil hlavní 
stan armády, kde se nacházel i její 
velitel polní zbrojmistr Benedek 
a brigáda generálmajora Rothkir-
cha (25. a 71. pěší pluk a jedna dě-
lostřelecká baterie).

O den dříve dostala pruská jez-
decká divize generálmajora Hart-
manna (1. a  5. kyrysnický pluk, 2. 
husarský pluk a 2. husarský země-
branecký pluk) rozkaz k  výpadu 
k Přerovu s cílem přerušit rakouské 
komunikační linie. Tato akce měla 
být podpořena pěchotou, která by 
obsadila most přes řeku Moravu 
mezi Tovačovem a Troubkami. K to-
muto úkolu byla vybrána 3.  pěší 
brigáda generálmajora Malotkiho 
(4. granátnický a 44. pěší pluk, es-
kadrona hulánů, jedna dělostře-
lecká baterie).

Když se 15. července 1866 před 
9. hodinou ranní dostaly pruské 
jednotky za Hrubčice, spatřily na 
silnici z Olomouce do Tovačova po-
stupující rakouskou pěchotu a dě-
lostřelectvo a  generálmajor Ma-
lotki ihned vydal rozkaz k  útoku. 
7. východopruský pěší pluk č.  44 
překročil říčku Blatu a zaútočil pro-
ti dnes již neexistujícímu lesíku – 
bažantnici, severozápadně od To-
vačova, odkud po nelítostném boji vytlačil části I. praporu rakouského 71. pěšího pluku. Okolo 10. hodiny provedly 
II. a III. prapor téhož pluku zprvu nadějně se vyvíjející protiútok, posléze však byl zastaven silnou palbou pruských 
jehlovek a rakouská pěchota utrpěla obrovské ztráty. Pod tlakem protivníka nastal všeobecný ústup zpět k silnici 
Olomouc – Tovačov.

Nedaleko Věrovan překvapivě zaútočil západopruský kyrysnický pluk č. 5 na rakouské dělostřelecké baterie 
a ukořistil 17 děl a do ohrožení se dostal i sám Benedek.

Okolo 11. hodiny většina Rothkirchovy brigády ustoupila přes Věrovany na levý břeh Moravy k Citovu. V době 
mezi 11.30 a 14.00 se boje omezily většinou na vzájemnou dělostřeleckou palbu. Po 14. hodině byli Rakušané na 
levém břehu Moravy a postupovali k jihu. Některé oddíly se však stáhly zpět k Olomouci.

Přerov ve válečných operacích roku 1866
Před válečnými operacemi byla převážná část rakouské armády soustředěna v okolí Olomouce. V oblasti Přerova 

a Lipníku nad Bečvou operoval rakouský VI. armádní sbor barona Ramminga a v Tovačově pobývala armádní dělo-
střelecká záloha (128 děl s trénem). 17. června se celé uskupení vydalo na pochod do Čech.

Rakouské vojsko se do města vrátilo již za měsíc, když se 11. července v Přerově a jeho okolí rozložil I. armádní sbor 
pod velením generálmajora Gondrecourta, teď již značně ztenčený ztrátami v bitvách u Jičína a Hradce Králové.

15. července 1866 bylo od rána ve městě slyšet hřmění děl od Tovačova a Dubu nad Moravou. V průběhu dopo-
ledne byli do Přerova přiváženi ranění vojáci a bylo jim poskytováno základní ošetření. Odpoledne vyrazila pruská 
jezdecká divize generálmajora Hartmanna k Přerovu, aby zde přerušila železnici a telegrafní vedení.

V prostoru mezi Dluhonicemi a Rokytnicí u Přerova se jí do cesty postavily dvě brigády rakouského I. armádní-
ho sboru a 12. husarský pluk. Postup Hartmannovy jezdecké divize byl zastaven a Prusové byli donuceni se vrátit 
k Tovačovu.

Okolo poledne dorazil do Přerova i polní zbrojmistr Benedek se svým štábem a ubytoval se v hostinci U Bí-
lého koníčka (viz ) - (býval v místě dnešního Městského domu), kde přenocoval a ráno odjel s ustupující 
armádou.

V noci z 15. na 16. července začala rakouská armáda Přerov vyklízet a do 9.00 ráno odešly z města poslední 
rakouské jednotky, které přes Holešov a poté údolím řeky Váhu ustupovaly k Bratislavě. Již dopoledne dorazily 
do Přerova pruské přední hlídky a našly město vyklizené. Odpoledne části pruské 2. pěší divize generálporučíka 
Clausewitze zničily železniční trať ve směru na Olomouc v délce přibližně 1 000 kroků a ve 23.00 vyhodily do po-
větří jednu část přerovského litinového železničního mostu. Několik hodin před odstřelem mostu však Prusové 
uvědomili o svém záměru obyvatele Přerova, aby se na výbuch mohli připravit.

18. července bylo celé město obsazeno pruským vojskem, které zde zůstalo až do 15. září. Prusové byli ubyto-
váni přímo v jednotlivých přerovských domácnostech a Přerovu připadla povinnost je vyživovat na útraty městské 
pokladny.

Naučná stezka „Po sToPách války z roku 1866 Na Přerovsku“

Polní zbrojmistr  
Ludwig von Benedek

Velitel rakouské brigády  
generálmajor Rothkirch

Velitel pruské brigády  
generálmajor Malotki

Fyzilír 7. východopruského  
pěšího pluku č. 44

2015-08-15_Tabule 1 Prerov pred hrbitovem 1750 × 1250 mm

Naučnou stezku zřídilo Statutární město Přerov | Texty a návrhy tabulí: Komitét pro udržování památek z války roku 1866 | Obrazová dokumentace: archiv Komitétu pro udržování památek z války roku 1866; Muzeum Komenského v Přerově, p.o.; Státní okresní archiv Přerov; Pravoslavná církevní obec Přerov | Mapový podklad: © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz

Popis naučné stezky
Naučná stezka má 4 zastavení. Začíná před městským hřbitovem v Přerově (zastavení č. 1), vede na hřbitov (zastavení č. 2), 

odtud směřuje přes Přerov do Dluhonic (zastavení č. 3) a končí v Rokytnici (zastavení č. 4). Celková délka je 7,5 km.

Popis zastavení naučné stezky:

Zastavení č. 1 – Přerov – vlevo od hlavního vchodu na městský hřbitov (z ulice 9. května) na travnatém pásu. Se-
znamuje návštěvníka s průběhem prusko-rakouské války, bitvou u Tovačova a událostmi roku 1866 ve městě Přerově.

Zastavení č. 2 – Přerov - na městském hřbitově, vedle pomníku pruských vojáků. Informační tabule popisuje epide-
mii cholery v roce 1866, její oběti z řad pruských vojáků i civilního obyvatelstva města a vznik pruského pomníku. Pouka-
zuje na dvě další místa hřbitova. Na místo s uloženými ostatky ze zrušeného hřbitova (též ostatky zemřelých na choleru 
v roce 1866 – ) a na hrobku rodiny Psotovy, v níž je pamětní deska Fr. Kramáře – . Dále na vojenský výchovný ústav 
(pozdější kasárna) přeměněný v roce 1866 na pruský lazaret  a na místo bývalého evangelického hřbitova, kde jsou 
pochováni zemřelí Prusové a kde původně stál evangelický kostelík a pomník 1866 .

Zastavení č. 3 – Dluhonice, před vstupem na hřbitov. Informační tabule seznamuje návštěvníka s první fází bojů 
v prostoru Dluhonice – Rokytnice, s nedalekým pomníkem obětí bojů 1866 a s dalšími dvěma památkami na rok 1866 

 .

Zastavení č. 4 – Rokytnice, před vstupem na hřbitov. Informační tabule popisuje druhou fázi bojů v prostoru Dlu-
honice – Rokytnice, ústup rakouského vojska z prostoru Přerovska a kříž na hrobě obětí bojů na místním hřbitově. Kromě 
toho také informuje o péči o památky z války roku 1866 a uvádí návaznost na tovačovskou naučnou stezku.

The austro-Prussian War in 1866
A rivalry between the two nations – Austria and Prussia – culminated in the Austro-Prussian war. The main 

struggles took place in the territory of Bohemia. After the capitulation close to Hradec Králové on July 3rd in 
1866 the Austrian army retreated in the direction of Vienna (mostly across Olomouc). Some smaller battles with 
infiltrating Prussian troops occurred in Moravia. The battle of Tovačov on July 15th in 1866 was the most impor-
tant of them.

Přerov in war operations in 1866
Before opening the war operations in the territory of Přerov there had been localized an Austrian 6th armycorps 

and on June 17th its army redeployment to Bohemia was begun. After retreat from Hradec Králově on July 11th the 
Austrians were in the town again. The 1st armycorps under Maj. Gen. Gondrecourt´s command had been localized 
in its surroundings.

On July 15th in 1866 in the afternoon the Prussian military led by Major General Hartmann set forth to Přerov 
with a view to destroy the railway. In the territory between Dluhonice and Rokytnice u Přerova the mentioned mili-
tary had to stand up to two brigades of 1st armycorps which put a stop to the military march. Round midday a field 
armourer sergeant Benedek and his battery arrived in Přerov and put up at a restaurant „Bílý koníček”  and they 
stayed overnight there.

At night from July 15th on the 16th Přerov was cleared by the Austrian army. In the afternoon on July 16th the 
Prussians destroyed the railway route in the direction of Olomouc and blasted away a part of the railway bridge. 
The occupation of Přerov by the Prussian army continued until September 15th in 1866.

education Trail (description)
An education trail, consisting of 4 stops, begins on the municipal cemetery in Přerov (stops No. 1 and 2) and 

then directs (through the centre of Přerov) towards Dluhonice (stop No. 3). The end of the trail is in Rokytnice (stop 
No. 4). Its total distance is 7,5 km.

Der preußisch-österreichische krieg 1866
Die Rivalität Preußens und Österreichs erreichte ihren Höhepunkt in 1866 mit dem preußisch-österreichischen 

Krieg, dessen Hauptkämpfe sich auf dem Territorium Böhmens abspielten. Nach ihrer Niederlage bei Königgrätz 
(Hradec Králové) am 3. Juli 1866 ging die österreichische Nordarmee Richtung gegen Wien, vorwiegend über Ol-
mütz (Olomouc), zurück. In Mähren kam es zu einigen kleineren Zusammentreffen mit durchdringenden preußi-
schen Truppen, von denen das Gefecht bei Tobitschau (Tovačov) am 15. Juli 1866 das bedeutendste war.

Prerau (Přerov) während der kriegsoperationen 1866
Vor der Eröffnung der Kriegsoperationen wurde im Gebiet von Prerau (Přerov) das österreichische VI. Armee-

korps konzentriert, das am 17. Juni seine Bewegung nach Böhmen aufgenommen hat. Am 11. Juli waren die Öster-
reicher nach dem Rückzug von Königgrätz (Hradec Králové) wieder in der Stadt. In deren Umgebung lagerte das 
I. Armeekorps unter Generalmajor Gondrecourt.

Am 15. Juli 1866 nach dem Mittag brach die preußische Kavalleriedivision Generalmajor Hartmann gegen 
Prerau (Přerov) auf, um hier die Eisenbahn zu unterbrechen. Bei Prerau (Přerov), im Raum zwischen Dluhonice 
und Rokytnice, nahmen zwei Brigaden des österreichischen I. Armeekorps gegen sie Stellung ein und hielten 
ihr Vorgehen an. Gegen Mittag traf in Prerau (Přerov) auch Feldzeugmeister von Benedek mit seinem Stabe ein 
und er quartierte sich im ehemaligen Gasthaus Zum weißen Pferdchen (U Bílého koníčka) –  ein, wo er über-
nachtete.

In der Nacht von 15. auf 16. Juli räumte die österreichische Armee Prerau (Přerov). Am 16. Juli Nachmittag ver-
nichteten die Preußen die Eisenbahnstrecke Richtung gegen Olmütz (Olomouc) und sie sprengten einen Teil der 
Eisenbahnbrücke in die Luft. Die Okkupation von Prerau (Přerov) durch die preußischen Truppen dauerte dann bis 
zum 15. September 1866.

lehrpfadbeschreibung
Der Lehrpfad, bestehend von 4 Halten, beginnt auf dem städtischen Friedhof in Přerov (Halte Nr. 1 und 2) und 

von hier aus setzt durch das Zentrum von Přerov nach Dluhonice (Halt Nr. 3) fort und endet in Rokytnice (Halt Nr. 4). 
Seine Gesamtlänge beträgt 7,5 km.

Hostinec U Bílého koníčka, kde nocoval polní zbrojmistr Benedek (1c)

Bitva u Tovačova – dobytí rakouských děl pruskými kyrysníky

 INFORMAČNÍ TABULE ÚVODNÍ

 Místo, kde stál hostinec U bílého koníčka

 INFORMAČNÍ TABULE U PRUSKÉHO POMNÍKU

 Ostatky pohřbených ze starého hřbitova

  
Pamětní deska Františka Kramáře  
(Psotova hrobka)

 Bývalá kasárna (pruský lazaret)

  
Bývalý evangelický hřbitov  
(místo pohřbených Prusů)

 Místo bývalého městského hřbitova 


