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SPORTUJ S NÁMI                                                                         SPORTUJ  S  NÁMI  

 

 
Datum:  sobota 15. b řezna 2008 
Odjezdy vlak ů:  
Sraz v hale u odjezdu do 7.30 hod.  Odjezd osobním vlakem v 7.47 hod.  s příjezdem do 
Kolína v 8.33 hod., do Nové Vsi u Kolína v 8.42 hod.  
Časy odjezdů zpět z Kolína: 
- osobní vlaky – 16.26, 18.26 hod.  (doba jízdy – cca 45 min.) 
- rychlíky – 15.55, 16.12, 16.31, 16.56, 17.31 hod.  (doba jízdy – cca 25 min.) 
Pro cestu je nejvýhodnější skupinové jízdné.  
Od nového jízdního řádu jsou zrušeny příplatky ve vlacích IC a EC. 

Trasy:   

 
Mapa:  zelená edice KČT č. 42 – Kolínsko a Kutnohorsko, ale i jiné edice. 

V e d o u c í  v ý l e t u  M i l o š  K a j z r l í k  p ř e j e  v š e m  
ú č a s t n í k ům  p ř í j e m n é  p ř e d j a r n í  p r o t a ž e n í .  

Z d r á v i  d o š l i !  
 
 
 
 

 

  KKoollíínnsskkoo      

bbiittvvaa  11775577 

� Z Kolín – Klavary – Žl N. Ves u K. 
– Bedřichov – Kamhajek – Křečhoř 
(odb. k rakouskému památníku) – 
Radovesnice – Kolín (v případě 
jasného počasí Křečhoř – vrch Křečhoř 
a zpět; možná i odb. k hostinci Zlaté 
Slunce) = 22 km,   s odb. = 25 km  

� trasa zkrácená o úsek Kolín –  
N. Ves u K. = 17 km,   s odb. = 22 km   

�

� 
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Turisticko-vlastiv ědný text.  
Bitva u Kolína z 18. června 1757, patří k významným střetnutím sedmileté války i k důležitým 
dějinným událostem střední Evropy. V bitvě bojovala vojska pruského krále Fridricha II. s rakouskou 
armádou polního maršála Leopolda hraběte Dauna.  
Pruský král soustředil část svého vojska východně od Prahy a vytlačil záložní armádu maršála Dauna 
na Moravu. 15. června ráno se sbory pruského krále a vévody brunšvicko-bevernského spojily u Ma-
lotic (jihovýchodně od Kouřimi). V noci ze 16. na 17. června dorazily do Nymburka vozy s proviantem. 
18. června brzy ráno vyrazil z pruského ležení jižně od Vrbčan pruský předvoj vedený generálpo-
ručíkem von Treskowem, který kolem 9. hodiny donutil ustoupit z Plaňan c. k. oddíl. Podařilo se mu 
tak uvolnit cestu pro záložní vojsko generálporučíka von Zietena. Po odchodu Prusů ke Kolínu vtrhli 
do Plaňan znovu hraničáři. 
Kolem 8. hodiny přijel král Fridrich k zájezdnímu hostinci Nové Město (nedaleko Plaňan) a z jeho 
prvního patra zkoumal rozestavení Daunovy armády na protáhlém návrší jižně od silnice do Kolína. 
Po zjištění situace vydal pokyn k zahájení bitvy a setrval zde asi do 13 hodin. Nebyl však v boji do-
statečně důsledný a nechal vojáky před bitvou odpočívat. Daun měl dost času seskupit své vojsko  
a posílil pravé křídlo Wiedenovou divizí. Před 10. hodinou zaujímala již pruská armáda postavení  
v kolonách mezi Plaňany na západě a hostincem Zlaté Slunce na východě. Před bitvou již stál ne-
daleko hostince také pruský předvoj s velitelem generálmajorem von Hulsenem.  
Fridrich se opět přesunul do místnosti v prvním patře a pozoroval vývoj situace. Pruská armáda kolem 
13. hodiny zaujala postavení blíže ke Kolínu, aby mohla zaútočit na pravé křídlo Daunovy armády  
u Křečhoře. Daun však odhadl záměr útoku a posílil své pravé křídlo. Nejprve vybídl k rychlej- 
šímu postupu divizi podmaršála Wiedena, která se přesouvala z levého křídla, aby zaujala postavení 
na vrchu Křečhoř mezi jezdectvem Nádasdyho a Serbelloniho. Útok pruské armády byl zahájen asi ve 
14 hodin. Von Hulsenova armáda vyrazila s podporou jízdy na Křečhoř. Prostor dobyli asi ve 14.30 
hodin, postup však museli zastavit kvůli opětovnému zformování vojsk. Wieden však znovu uspořádal 
své divize a zahájil útok na Hulsenovu pěchotu, ovšem neúspěšně. Divize byla rozbita protiútokem 
pruské jízdy a pěchoty. Přes krvavé ztráty situaci zachránil dragounský pluk vévody württenberského. 
Zbytky Wiedenovy divize musely ustoupit a Starhembergova pěší divize zastavila postup pruských 
praporů z Treskowovy divize a Hulsenovy brigády. Fridrich chápal, že je nutné pokračovat s tlakem na 
Daunovo pravé křídlo, ale současně vydal rozkaz k frontálnímu útočnému postupu po celé linii šiku. 
Další prudké boje tedy probíhaly 18. června v prostoru Přerovského vrchu nad obcí Chocenice.  
I když zde probíhaly rozsáhlé boje, obec vypálena nebyla. Podle tradice prostřelil pruský voják v ra- 
ně barokní kapli sv. Anny z konce 17. století oltářní obraz. Pruský král si uvědomoval nutnost zame-
zení přeskupení pruských jednotek habsburské armády na její ohrožené pravé křídlo nedaleko Křeč-
hoře. Okolí Chocenic pokrývala obilná pole, jako úkryt je využili beckovští hraničáři a napadli pra- 
pory pěší divize generálporučíka vévody brunšvicko-bevernského. Zaútočil na ně pruský generálmajor 
Manstein, kterému se však podařilo strhnout i Pannwitzovu brigádu ze stejné divize a její postup na 
střed císařských musel být zastaven. Mannstein ovládl Chocenice a útočil do příkrého svahu na divizi 
podmaršála Andlaua na Přerovském vrchu. Během hodiny a půl na ni Manstein podnikl tři velké útoky, 
ale jeho snažení bylo bez úspěchu, vždy byl zahnán zpět. Při útoku byl zraněn major hrabě de Soro, 
který velel rakouským granátníkům. Mannstein byl útoky vyčerpán, a tak zaujal postavení na okraji 
Chocenic. V 17.30 hodin dostal rozkaz k dalšímu útoku proti Andlauovi. Mannsteinovy jednotky byly 
sraženy bodákovým útokem pěších praporů Andlauovy divize za podpory jízdy, Andlau dobyl zpět 
Chocenice. Mannstein ještě zaútočil na pěší pluk divize Puebla, ale byl zahnán jezdectvem generála 
Stampachy. Uvolněná Andlauova armáda se stáhla na ohrožený střed císařského šiku a posílila jej 
před závěrečným útokem pruských sil. V bitvě ale nakonec zvítězilo zásluhou tzv. holobrádků Ra-
kousko. Bitva si vyžádala 13 tisíc mrtvých na straně Pruska a 9 tisíc rakouských vojáků. 
Sedmiletá válka, která se někdy označuje za historicky první světovou válku, trvala od roku 1756 do 
roku 1763. Proti sobě bojovalo Prusko, Velké Británie a Hannoversko s koalicí tvořenou Rakouskem, 
Francií, Ruskem, Švédskem a Saskem; později se do bojů zapojily i Španělsko a Portugalsko. Válka 
vypukla kvůli opětovnému řešení slezské otázky. Císařovna Marie Terezie se totiž snažila o opětovné 
získání Slezska, které ztratila v důsledku podmínek sněmů v Drážďanech (1745) a Cáchách (1748). 
Musela ovšem modernizovat armádu, bylo tudíž jasné, že jediným řešením je boj. Rakousku se ale 
Slezsko získat zpět nepodařilo, znamenalo to pro něj velké hospodářské i politické ztráty. Ve válce šlo 
ale i o koloniální zájmy v Severní Americe a v Asii, kde byla v Indii napadena neutrální holandská 
vojska. 

Křečho ř – v letech 1846-1848 empírově přestavěný raně gotický kostel Božího Těla (původně sv. 
Václava); rakouský památník bitvy z roku 1898; vrch Křečhoř (333 m n. m.) – možnost vidět zhruba 
třetinu Čech. 

Kamhajek –  č. p. 1 – rodiště nejslavnějšího českého zápasníka Gustava Frištenského.   

Bedřichov –  velitelské stanoviště pruského krále v závěrečné fázi bitvy; obelisk z roku 1842 mylně 
vydávaný za pruský památník bitvy v roce 1842 postavil tehdejší majitel panství Václav Weith. 

Nová Ves u Kolína –  kostel sv. Václava z roku 1886 místo původního gotického ze 14. století. 
 


