
Naučná stezka 
Po stopách války  
z roku 1866 na Přerovsku

Stejně jako na mnoha místech v severních a východních 
Čechách, došlo v létě roku 1866 v okolí města Přerova ke kr-
vavému střetnutí pruských a rakouských vojsk, po němž zů-
stalo v okolí města mnoho mrtvých a raněných vojáků. Další 
oběti, zvláště mezi civilním obyvatelstvem, si vybrala epide-
mie 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-ra-
kouské 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, kte-
ré se dochovaly v Přerově, Dluhonicích a Rokytnici.

Naučná stezka má 4 zastavení. Začíná před městským 
hřbitovem v Přerově (zastavení č. 1), vede na hřbitov (zasta-
vení č. 2) a odtud směřuje přes centrum Přerova a most Legií 
do Dluhonic, kde je u místního hřbitova zastavení č. 3, a kon-
čí 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 zřídi-
lo 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.

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 
pruští vojáci

6  Pomník na společném hrobě pruských a rakouských vojáků 
v Dluhonicích u hřbitova

7  Cholerový kříž na hřbitově v Dluhonicích
8  Cholerový kříž v Dluhonicích u boží muky
9  Kříž na společném hrobě pruských a rakouských vojáků  

na hřbitově v Rokytnici

ZASTAVENÍ NAUČNÉ STEZKY
1  Přerov – vstup na městský hřbitov
2  Přerov – městský hřbitov (pruský pomník)
3  Dluhonice – u hřbitova
4  Rokytnice – u hřbitova

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

2015-08-15_Skladacka 392 × 210 mm   B

1
1

3

4

2

4 5

6
7

8

9

2

3


