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opevněné v lese. Za možnou slabinu rakouské strany lze považovat fakt, že mnozí 
z rakouských velitelů dorazili do Liberce v rozmezí několika hodin před vypuknutím 
samotného střetnutí. Na večer 20. dubna 1757 dorazil hrabě Königsegg, který přebral 
od hraběte Lacyho velení. Velitel rakouské jízdy August Kaspar hrabě Porporatti 
přijel na místo budoucího střetnutí necelých pět hodin před ním. K Chrastavě, kde se 
nacházelo pruské zázemí, se blížily rakouské jednotky pod velením generála Macquira, 
které jej napadly a začaly plundrovat. Vévoda Bevern byl o této situaci informován 
a poslal část svých jednotek zpět. Tyto jednotky nepřevyšovaly síly Macquira, ale 
i přesto jej donutily k ústupu, a tím zapříčinily krach rakouských plánů o napadnutí 
Bevernova týlu. Vlastní bitva pak začala okolo páté hodiny ranní 21. dubna 1757.

Sedmiletá válka a situace 
před bitvou u Liberce
V Evropě byla zima mezi válečnými roky 1756 a 1757 vyplněna horečným 
diplomatickým jednáním, kdy se dotvářely jednotlivé nepřátelské tábory nového 
válečného konfliktu – Sedmileté války. Konflikt, který se rozhořel v předešlém 
roce, byl důsledkem snahy Marie Terezie získat nazpět ztracená území Slezska. 
Zprvopočátku lokální konflikt postupně zasáhl další území i na ostatních kontinentech 
a ve spojitosti s ním lze mluvit o prvním celosvětovém konfliktu. Bitva u Liberce 
21. dubna 1757 patří mezi historické události, které málem neodolaly působení 
zubu času. Do obecného povědomí veřejnosti se toto válečné střetnutí dostalo 
ve spojení s archeologickými výzkumy na Nerudově náměstí v Liberci v roce 2011, 
kdy byly objeveny jeho následky v podobě hromadných válečných hrobů.

Ale vraťme se přímo k dění na území širšího Liberecka, kde byla ubytována část 
rakouské armády na zimních kvartýrech a kde probíhaly přípravy na očekávaný 
nový pruský útok na jaře roku 1757. Pěchota zde byla rozdělena na dvě poloviny, 
kdy pod velením Johanna Sigismunda Macquira hraběte z Inniskillen bylo 
ubytováno okolo 10 200 mužů v Jablonném v Podještědí a jeho okolí. Druhá 
polovina pěchoty a tři tisíce jezdců pak byly na kvartýrech v samotném městě 
Liberci pod velením hraběte Frantze Moritze de Lacy. Naopak pruské síly v okolí 
Žitavy dosahovaly počtu zhruba 20 000 mužů. Zima na přelomu let 1756 a 1757 
byla u Liberce vyplněná stavbou polního opevnění na jedné z přístupových cest 
do českého království. Mimo těchto opevňovacích prací docházelo i k menším 
vojenským výpadům proti pruské straně (Ostritz, Hirschfelde) a naopak (přepadení 
Frýdlantu). Po úspěšném březnovém přepadení města Frýdlantu obdržel pruský 
velitel August vévoda z Braunschweig–Bevernu po polovině dubna kódovaný 
vzkaz od pruského krále Fridricha II., aby vpadl do českého království. Vévoda 
vyrazil 20. dubna 1757 ze Žitavy přes Oldřichov na Hranicích a Hrádek nad Nisou 
směrem na Liberec. U Chrastavy byl poprvé pozdržen rakouskou jízdou pod velením 
Karla knížete Liechtensteina. U Machnína byl opět pozdržen 300 dragouny stejného 
pluku, kteří zde bránili místní most. I přes tato zdržení se pruské síly téhož večera 
objevily u Horní Suché a Ostašova, kde rozložily svůj tábor pod širým nebem, který 
byl v noci napadán hraničáři rakouské armády, ale bez výraznějšího úspěchu. 

Mezitím se rakouské vojenské síly pod velením nového velitele hraběte 
Christiana Moritze von Königsegg-Rothenfels rozmístily na své pozice u Liberce. 
Pravé křídlo rakouských sil pod velením hraběte Lacyho se nacházelo na vrchu 
Keilsberg, kde byla také umístěna těžká artilérie. Další síly na tomto křídle se rozkládaly 
od něho směrem k Ruprechticím. Ve středu rakouské formace stála pěchota za 
polními opevněními nad roklí a na levém křídle byla rozmístěna kavalerie a další pluky 

Husar z Puttkammerova pluku



Budování 
zemních opevnění
Na samém vršku Sládkovy ulice (dříve označovaném Keilův vrch; něm. 
Keilsberg), na místě známém mezi místními obyvateli jako „Na Paloučku“, 
stávalo opevněné postavení rakouského dělostřelectva. Zde se nacházelo 
pravé křídlo rakouské armády pod velením generálmajora Frantze 
Moritze hraběte de Lacyho. Temeno kopce na pravém břehu řeky Nisy 
s maximální nadmořskou výškou 387 metrů nad mořem bylo vybráno tak, 
aby mohlo ostřelovat postupující pruskou armádu směrem od Růžodolu. 
Dvanáctiliberní polní děla během bitvy ostřelovala levé křídlo pruské 
armády v prostoru před lehce opevněnými pozicemi na Františkově. Dělové 
koule létaly až za dnešní lesík „Opičák“ (bývalá cihelna, něm. Ziegelhütte) 
k Ostašovskému potoku. Směrem k letišti se terén bojiště zvedá na 400 m 
a hranice lesa mezi Ostašovským a Františkovským potokem je ve výšce 
480 m. Zde již ostřelování z Keilova vrchu bylo pramálo účinné.

1

Pruské dvanáctiliberní dělo, druhá polovina 18. století

Pruské dělostřelectvo z období sedmileté války (R. Knötel)
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Dalším opevněným místem s artilerií byl 368 metrů vysoký kopec na pravém 
břehu Nisy s vrcholovou plošinou v místech dnešní Slunečné ulice. Od Keilova 
vrchu jej oddělovalo údolí s dnešní Sokolskou ulicí (dříve Zittauer Gasse).

 
Pravé křídlo rakouské armády pod velením generálmajora Franze Moritze hraběte 
de Lacyho tvořili kromě dělostřeleckých baterií vojáci z pluku Sprecher (od roku 
1769 označovaného jako 22. německý pěší pluk); Starhemberg (24. německý pěší 
pluk) a z pluku Varaždinských-Creutzer hraničářů (64. hraniční pěší pluk).

Pro období sedmileté války bylo velmi rozšířené také budování zemních postavení. 
Zákopy a ochranné valy se uplatňovaly při obléhání pevností, kdy stejně jako ve 
třicetileté válce o století dříve sloužily pro kryté přiblížení pěchoty a dělostřelectva 
obléhatelů k hradbám pevnosti a také pro posílení obranných postavení armády 
v terénu, jako zde u Liberce. Byla používána jako postavení dělostřelectva nebo 
pěchoty, kterým poskytovala ochranu před nepřátelskou palbou v průběhu bitvy nebo 
před přepadem husary nebo jiným přepadovým oddílem v čase mimo bitvu. Někdy 
vznikaly také velké opevněné tábory, kam se mohla uchýlit celá armáda, například 
v opevněném táboře saské armády u Pirny bylo v roce 1756 přes 20 000 vojáků.

Základem těchto postavení byl vykopaný příkop, z vytěžené zeminy byl navršen 
ochranný val. Celý objekt mohl být zesílen výdřevou nebo i kamennou podezdívkou 
podle místních možností a času, který byl k dispozici na vybudování postavení. 
Polní opevnění můžeme rozdělit na uzavřené, otevřené a valového typu.

 
Uzavřené objekty polního opevnění jsou reduta a polygonální reduta. Reduta má tvar 
čtverce nebo obdélníku a je celá obehnána příkopem a valem. Polygonální reduta 
je variantou reduty s mnohoúhelníkovým půdorysem. Otevřené objekty polního 
opevnění jsou redan a z něj odvozené fléche, luneta, barkan, biret a koruna.

Redan má tvar rovnostranného 
trojúhelníku, jehož dvě strany jsou 
otočené k nepříteli a tvořené příkopem 
a valem, nekrytá strana je obrácena do 
týlu. Menší varianta redanu se někdy 
nazývá fleš (z francouzského fléche).

Luneta je redan doplněný o dva 
boční valy, má tak pětiúhelníkový 
půdorys připomínající bastion.

Barkan je varianta redanu, který má 
„ploché čelo“ a čtyřúhelníkový půdorys.

Biret neboli rohy je tvořen dvěma 
spojenými redany s prodlouženou 
boční stranou nebo dvěma stejně 
velkými redany spojenými uprostřed 
třetím malým redanem.

Korunu tvoří tři stejně velké 
spojené redany.

Nejjednodušším prvkem polního opevnění 
byly valy a valové linie. Používaly 
se buďto samostatně k přehrazení 
komunikací, malých údolí a podobně, 
nebo jako propojovací prvky mezi 
jinými objekty polních opevnění.

Dělo v Königsteinu

Dobový nákres redanu z roku 1678.



Rekonstrukce 
průběhu bitvy
Nad údolím, které se táhne ve směru od Keilova vrchu (něm. Keilsberg) 
jihozápadním směrem k bývalé slévárně u letiště a které dříve tvořilo 
významný terénní prvek, bylo v délce ca 1,5 km lehce opevněné postavení středu 
rakouských vojsk pod velením generálmajora hraběte Christiana Moritze 
von Königsegg und Rothenfels. Königsegg byl zároveň velitelem celé 
rakouské armády v bitvě u Liberce. Opevnění bylo doplněno postavením 
dělostřelecké baterie a zesíleno tzv. vlčími jámami. Dnes v těchto místech 
(v ulici Vilová) stojí mnoho firemních a skladových budov a též budovy 
Státního okresního archivu v Liberci. Opevnění středu rakouské armády 
pokračovalo přes letiště až do míst bývalé slévárny. Údolí bylo ve 20. století 
velice pozměněno, neboť bylo zčásti zavezeno zeminou při budování letiště 
a zčásti likvidováno skládkou komunálního a stavebního odpadu.

2

Vojáci pluku Herzog von Württemberg (č. 12), ilustrace podle R. Knötela
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Střed rakouských vojsk pod velením hraběte Christiana Moritze von Königsegg 
und Rothenfels tvořilo kromě jedné dělostřelecké baterie polních děl cca jedenáct 
kompanií granátníků a dále vojáci z pluku Kheul (od roku 1769 označovaného 
jako 49. německý pěší pluk). V prostoru za lehce opevněnou linií středu 
rakouských vojsk se v pozadí nacházeli vojáci z pluků Gyulay (51. uherský pěší 
pluk), Forgach (32. uherský pěší pluk) a pravděpodobně Mercy (56. německý 
pěší pluk), Sincere (54. německý pěší pluk) a Wallis (11. německý pěší pluk).

Bitva u Liberce začala okolo páté hodiny ranní a okolo jedenácté hodiny byla 
rozhodnuta. Vývoj této bitvy byl následující. Jako první překročil vévoda 
z Braunschweig-Bevernu, velitel pruských vojsk v bitvě u Liberce, pod ochranou šesti 
děl Ostašovský potok a rozvinul mezi Horní Suchou a Starými Pavlovicemi paralelně 
s Rakušany svoji bitevní formaci. V první linii se nacházela pěchota pod velením polního 
podmaršálka von Lestwitz a byla složená z pluků Erbprinz von Hessen-Darmstadt 
(12. pruský mušketýrský pluk; podle označení z roku 1756), Amstell (8. pruský 
mušketýrský pluk), Kleist (9. pruský mušketýrský pluk), Forcade de Biaix (23. pruský 

mušketýrský pluk) a granátnických praporů 8/46 Alt-Billerbeck, 9/10 Möllendorf 
a Kahlden (č. I; G-NG/G-III/G-IV). Ve druhé linii byl pluk Prinz Heinrich von Preußen 
(35. pruský fyzilírský pluk). Na pravé křídlo se přesunuli dragouni z pluků Katte (č. 4; 
podle označení z roku 1756), Herzog von Württemberg (č. 12) a von Normann (č. 1). Za 
nimi stála část husarů z Puttkammerova (č. 4) pluku. V záloze, která se neúčastnila bojů, 
zůstaly pluky Münchov (36. pruský fyzilírský pluk), Braunschweig-Bewern (7. pruský 
mušketýrský pluk) a granátnický prapor 12/39 Waldau. Nejdříve se dva pruské prapory 
granátníků s bajonety pokusily prorazit opevnění na kraji lesa mezi Ostašovským 
a Františkovským potokem pod Ještědem (podrobnosti naleznete u zastavení č. 4). 
Zároveň se podařilo třem pruským dragounským regimentům prorazit první linii 
a generálmajor von Normann dále pokračoval s útokem. Palba dělostřelectva z pozic na 
Františkově a palba rakouské pěchoty z okraje lesa mezi Ostašovským a Františkovským 
potokem však přinutily pruskou kavalérii k ústupu. Rakouská jízda se znovu 
shromáždila a přešla pod velením polního podmaršálka hraběte Porporatiho do útoku. 
V okamžiku, kdy situace pruských sil na rakouském levém křídle začala být kritická 
a pruští dragouni byli na ústupu, byli na bojiště povoláni Puttkammerovi husaři, kteří 
přeměnili ústup v opětovný útok. O tvrdosti střetu jízdních vojsk svědčí to, že padlo přes 
500 jízdních jednotek jen na rakouské straně a v bitvě zemřel též velitel rakouské jízdy 
polní podmaršálek hrabě Porporati. Zabit byl hrabě Otto Ferdinand Hohenfeld, velitel 
dragounského pluku Liechtenstein, a smrtelně zraněn byl plukovník Karl von Sinnewald, 
velitel rakouského kyrysnického pluku Pálf fy. Pluk pruských dragounů pod velením 
Karla Ludwiga von Normanna ztratil v bitvě 35 jezdců a 114 bylo raněno. Následovala 
menší srážka mezi pěchotou. Do bitvy nezasáhly pluky, kterým velel na pravém 
rakouském křídle Lacy. Ale ani další pluky ze středu rakouské formace nebyly schopny 
efektivně na levém křídle zasáhnout a zůstaly v pozadí. Pouze artilérie na Keilově vrchu 
způsobovala větší ztráty v řadách postupujících Prusů na jejich levém křídle, avšak 
daleko od místa nejprudších bojů. Pruská pěchota postupně obsazovala terén bojiště, 
úspěšně pronikla levým rakouským křídlem a zaútočila s bajonety na lehké polní 
opevnění. Rakušané nebyli schopni útoky zadržet. Nejvyšší velitel hrabě von Königsegg 
opustil pozice, vzdal obranu Liberce a nařídil co možná nejvíc uspořádaný ústup na 
jižněji položené pozice, kde se spojil s Macquirem, se kterým mohl úspěšněji konkurovat 
nepříteli. Rakušané se shromáždili za Vescem, kde hrabě Lacy kryl se svými ještě 
čerstvými silami ústup, který již proběhl spořádaně přes Dlouhé Mosty do Hodkovic. 
A tak 21. dubna 1757 okolo jedenácté hodiny dopolední skončila bitva u Liberce. 
Ztráty podle jednoho ze zaručených seznamů činily na rakouské straně pětadvacet 
důstojníků a 849 mužů. Na pruské straně pak padlo třicet důstojníků a 625 mužů.

Křesadlová puška Commiss-Flinte M 1754, používaná v bojích sedmileté války

Rekonstrukce bitvy



Taktika pěchoty 
za sedmileté války
Škola Na Bojišti stojí v místech cca 1,5 širokého pásma ústupu granátnických 
kompanií a vojáků z pluku Kheul (od roku 1769 označovaného jako 
49. německý pěší pluk), které bránila lehce opevněná postavení (cca 600 metrů 
severozápadním směrem od školy) středu rakouských vojsk pod velením 
generálmajora hraběte Christiana Moritze von Königsegg und Rothenfels. 
Ve velmi mladém věku (narozen 24. listopadu 1705) vstoupil do pluku 
„Josef Lothar von Königsegg und Rothenfels“ (54. německý pěší pluk podle 
pozdějšího označení z roku 1769), který patřil jeho strýci. V roce 1729 dosáhl 
hodnosti setníka a v roce 1732 hodnosti podplukovníka. 19. září roku 1734 
byl zraněn v Itálii v bitvě u Guastally. V roce 1735 je již generálmajorem. 
Bojoval proti Turkům a v roce 1741 jej písemné prameny uvádí v hodnosti 
polního podmaršála a zároveň je vlastníkem pluku „Christian Moritz von 
Königsegg und Rothenfels (Jung-Königsegg)“ (16. německý pěší pluk).

Bojoval ve válkách o rakouské dědictví (1740–1748) a opět byl zraněn v bitvě 
30. září 1745 u Horního Ždáru (něm. bei Soor) na Trutnovsku. V roce 1754 
byl jmenován polním zbrojmistrem. Jako velitel rakouské armády (resp. 
císařsko-královské armády) byl poražen v bitvě u Liberce, přesto byl povýšen 
v roce 1758 na polního maršála. Zemřel 21. července 1778 ve Vídni.

Období sedmileté války bylo ve vojenské oblasti vrcholem lineární taktiky. Ideálem 
vojevůdců byly dlouhé vyrovnané řady pěchoty s křídly zajištěnými jezdectvem 
nebo vhodnou terénní překážkou. Ve vlastním střetu se pak palbou hromadných 
salv snažili způsobit protivníkovi co největší ztráty a na závěr oslabeného 
protivníka zdolat útokem na bodák. Při obraně proti jízdě se pěchota formovala 
do čtverců zvaných Quarrée , kdy řady vojáků stály zády k sobě. Takto zformovaná 
jednotka se mohla bránit střelbou do všech stran. Tato pro nás nezvyklá taktika se 
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vyvinula s rozvojem střelných zbraní. Během třicetileté války (1618–1648) se jasně 
ukázala převaha vojáků vyzbrojených střelnou zbraní nad vojáky vybavenými 
dřevcovou zbraní. Tomu začali vojevůdci přizpůsobovat taktiku tak, aby co nejvíce 
střelců mohlo vystřelit najednou. Velké pěchotní čtverce, ve kterých pěchota 
bojovala v roce 1618, se změnily v linie. Dalším vývojem došlo k vybavení všech 
vojáků střelnou zbraní a dalšímu ztenčení a protažení linií. V roce 1757 tak pěší 
pluky armády Marie Terezie nastupovaly do bitvy vyrovnané ve čtyřřadech.

 
Střelba probíhala různými způsoby podle terénu a situace na bojišti. Celý pluk 
mohl vystřelit najednou při hromadné salvě, nebo střílely postupně jednotlivé 
pelotony (nejmenší část pěšího pluku v císařsko-královské armádě, kterou tvoří 
buď čtyři řady /fyzilíři/ nebo tři řady /granátníci/ za sebou, v každé osm vojáků), 
halb divisiony (dva pelotony) nebo divisiony (dva halb divisiony) tak, aby výsledná 
střelba byla nepřetržitá. Tato postupná střelba se prováděla na místě, nebo za 
pohybu vpřed či vzad, kdy každá jednotka po nabití před výstřelem postoupí 
o čtyři kroky. Tímto se celý pluk postupně sune vpřed nebo vzad. Výcvikový řád 
pro císařsko-královskou pěchotu vydaný roku 1749 (Regulament und Ordnung des 
gesammten Kaiserlich-Königlichen Fuß-Volcks) pamatuje také na zvláštní způsoby 
střelby, jako střelba z opevnění, střelba na mostě, v úvozu nebo ulici a podobně.

Typický pěšák armády Marie Terezie nosil dlouhý vpředu rozevřený kabát z bílého 
sukna, vestu, krátké kalhoty pod kolena, vysoké kamaše nad kolena a kožené střevíce. 
Fyzilír na hlavě nosil třírohý klobouk, granátník pak vysokou čepici z medvědí kožešiny 

s mosazným štítkem s císařským dvouhlavým orlem a monogramy panovníka. 
Jednotlivé pluky se rozlišovaly barvou klop, manžet a šosů kabátů. Vesty a kalhoty 
byly také bílé, i když u některých pluků ještě zůstaly ve výstroji dříve používané 
vesty a kalhoty v barvě pluku. Jeho hlavní zbraní byla „Comiss-Flinte“ M1754, zepředu 
nabíjená puška s hladkou hlavní a křesadlovým zámkem ráže 18 mm a 143 cm dlouhá. 
Podle výcvikového řádu pro císařsko-královskou pěchotu vydaného v roce 1749 prováděl 
voják nabití pušky pomocí šesti povelů, další tři povely pak sloužily k výstřelu. Mířit 
pak voják měl dle zmíněného předpisu „auf halben Mann“ (na půlku muže), tedy na 
pupek, jak upřesňuje tento předpis. Výcvikový řád kladl důraz na to, aby si vojáci toto 
osvojili i v různých terénech a podle terénu naklopili pušku tak, aby mířili stále do 
úrovně břicha protivníka. K pušce patřil ještě nasazovací bajonet. Granátníci nosili také 
šavli a v některých případech bojovali také ručními granáty. Nejnižší poddůstojník 
(Corporal) nosil stejnou uniformu jako běžný voják a jako označení hodnosti měl hůl 
lískovku. Vyzbrojen byl u fyzilírů šavlí a halapartnou, u granátníků šavlí a puškou stejně 
jako běžný granátník. Důstojník se od vojáků nejvýrazněji odlišoval žlutočerným 
vlněným nebo hedvábným „polním pásem“ (tzv. Feldbinde) okolo pasu, vyzbrojen 
pak byl u fyzilírů kordem a spontonem, u granátníků šavlí a puškou. Vyšší důstojníci 
pak měli uniformu a klobouk zdobený zlatou bortou a vyzbrojeni byli kordem.

Sponton – tyčová (dřevcová) zbraň odvozená tvarově od jiného typu zbraně 
tzv. partyzány. Liší se od ní menšími křidélky a širším listem čepele.

Pěchota se spontonem na dobové rytině z roku 1749

Rekonstrukce bitvy – střelba v řadách



Rakouské 
opevněné postavení
Obrannou bojovou linii rakouské armády, v délce minimálně 4 kilometry, 
tvořily ve směru od severozápadu k jihovýchodu její opevněné pravé křídlo 
pod generálmajorem von Lacym na Keilově vrchu, opevněný střed pod 
polním zbrojmistrem Königseggem a dále na levém křídle přes 1 kilometr 
dlouhý neopevněný prostor vyplněný jízdními pluky pod velením polního 
podmaršálka Porporattiho. Na samém kraji levého křídla rakouské armády 
byly za hranicí lesa ukryty a částečně opevněny hraničářské a pěší pluky pod 
velením generálmajora von Würbern. Posledně jmenovaná pozice se nachází 
v okolí Novinské ulice mezi Ostašovským a Františkovským potokem.

Při severovýchodní hranici lesa byla nad Horní Suchou opevněna první obranná 
linie rakouského vojska pomocí polních zemních opevnění (zřejmě typu biret) 
doplněných vlčími jámami. Ke ztížení průchodu nepřátelských vojsk za obrannou 
linii byly přístupy zataraseny záseky. V první linii se za opevněním nacházeli vojáci 
z pluku Karlstadter-Szluiner (63. pěší pluk hraničářů), dvě kompanie granátníků 
a za nimi v další obranné linii pluk Haller (31. pěší uherský pluk). Lesní paseky 
v jižním směru nad Horní Suchou stačily ještě obsadit před bitvou dva prapory 
generálmajora hraběte von Würben. Zřejmě se jednalo o prapory z pluků 
Pallavicini (15. německý pěší pluk), či Baden-Durlach (27. německý pěší pluk).

Na rakouské obranné postavení na levém křídle v lese zaútočily pruské granátnické 
prapory Kahlden a 9/10 Möllendorf a snažily se obejít toto postavení co nejvíce zprava 
z pohledu útočící strany. Vlevo od nich operoval pluk Prinz von Preussen (18. pruský 
mušketýrský pluk podle označení z roku 1756). Tento pluk přišel o čtyři muže a osm 
bylo zraněno. U granátnických praporů byly ztráty vyšší, zejména při střetu vojsk 
o další obrannou linii, kterou bránil pluk Haller (31. pěší uherský pluk). Jeho kapitán 
Franz Jeken zemřel údajně s dalšími svými muži, když se snažil zdržet postup pruských 
sil. Do bojů v tomto prostoru se zapojila také část pruských Normannových dragounů, 
která donutila další prapory pod von Würbenem k ústupu směrem k obci Křižany.

4
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Kdo byli granátníci?

Granátníci patřili mezi elitu císařsko-královské pěchoty. Jak název napovídá, jednalo 
se původně o vojáky vybavené ručními granáty. Přestože v první polovině 18. století se 
používání granátů v boji postupně omezilo na specifické případy, jako je dobývání měst 
a podobně, pamatuje cvičný řád pro císařsko-královskou pěchotu vydaný roku 1749 
(Regulament und Ordnung des gesammten Kaiserlich-Königlichen Fuß-Volcks) také 
na povely pro boj s granáty. V každém pěším pluku (2408 mužů) byly dvě granátnické 
kompanie, každá o 100 mužích. Od ostatních pěšáků (fyzilírů) se granátník nejvýrazněji 
odlišoval vysokou čepicí z medvědí kožešiny, vpředu ozdobenou mosazným štítkem 
s císařským orlem a monogramem panovníka a šavlí. Důstojníci granátníků nosili na 
rozdíl od ostatních důstojníků pěchoty pušku. Při nástupu pluku, ať na přehlídku nebo 
do boje nastupovaly granátnické kompanie každá na jednom křídle pluku. Na rozdíl od 
fyzilírů, granátníci nastupovali pouze ve třech řadách. V boji byly velice často používané 
granátnické prapory vzniklé spojením granátnických kompanií několika pluků.

Rytina ze 17. století nám ukazuje 
podobu tzv. vlčí jámy (Wolfsgrube), která 
sloužila k chytání vlků. Podobné, několik 

metrů hluboké jámy, se budovaly před 
zemními valy, aby znesnadnily pěšákům 

či jízdě dobýt opevněné postavení.

Současný stav místa, kde bylo 
opevněné postavení hraničářských 
a granátnických kompanií na 
levém rakouském křídle.



Nález 
dělové koule
Nedaleko Ostašovského potoka ve Svárovské ulici byla při zemních 
pracích spojených s budováním domu č. p. 179 nalezena železná 
koule. Je lehce deformovaná, její průměr je 120 mm a váží zhruba 
6,9 kilogramu. Nebylo by na ní možná nic zvláštního, kdyby 
svými parametry neodpovídala koulím vystřeleným z rakouského 
dvanáctiliberního polního děla v období sedmileté války. Postavení 
dvanáctiliberních děl můžeme potvrdit na Keilově vrchu, kde stála 
baterie rakouského dělostřelectva. Dvanáctiliberní polní děla 
ostřelovala 21. 4. 1757 levé křídlo pruské armády a velice efektivně 
zde zamezila přímému ataku na pravé křídlo rakouských pozic. 
Dělové koule létaly směrem k Ostašovskému potoku. Nalezená 
koule tedy pravděpodobně urazila vzdálenost 2,2 kilometru a je 
prvním archeologickým dokladem palby rakouských děl v této 
pro Liberec jedné z nejdůležitějších dějinných událostí.

Historická data k dělostřelectvu sedmileté války: Po válkách o dědictví rakouské 
v letech 1740 až 1748 prošlo císařsko-královské dělostřelectvo řadou změn, v roce 1752 
byly zavedeny nové typy děl a v roce 1756 provedl kníže Václav Liechtenstein reformu 
císařsko-královského dělostřelectva. Po této reformě se dělostřelectvo stalo stálou 
součástí armády a dostalo svoji stálou válečnou a mírovou strukturu. Po reformě 
a unifikaci byla děla rozdělena podle účinnosti na polní děla a obléhací děla.

V té době se ráže děl neoznačovala 
průměrem vývrtu hlavně jako dnes, 
ale podle hmotnosti železné kule 
v librách, která byla z děla vystřelována. 
Podle vídeňské měrové soustavy 
zavedené roku 1756 také v Čechách byla 
jedna libra rovna 0,56006 dnešního 
kilogramu. Například tříliberní dělo tedy 
střílelo železné koule o hmotnosti 1,68 
kg. To odpovídá průměru koule 7,416 cm.

 
Mezi polní děla (v dobové terminologii 
polní kusy) patřily: dvouliberní, tříliberní, 
šestiliberní a sedmiliberní kusy. 
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Ke každému dělu ještě patřila dle ráže 1 až 3 muniční káry. Mezi obléhací děla patřily: 
dvanáctiliberní, osmnáctiliberní, čtyřiadvacetiliberní kusy a desetiliberní houfnice.

Polní děla se dále členila na řadová děla, která pochodují a táboří s pěchotou 
(každý pěší pluk měl přiděleny dva tříliberní kusy s příslušnou obsluhou 
a jednou muniční károu pro každý polní kus), a dělostřeleckou zálohu.

Všechna děla měla hlavně z jednoho kusu, odlévané z bronzu (jeden díl cínu na 
sto dílů mědi). Hlaveň byla osazená na dřevěné lafetě se dvěma loukoťovými 
koly. Dělo se nabíjelo ústím hlavně, kdy dělostřelci do hlavně nejprve vložili 
dávku střelného prachu a pak projektil. Odpálení se provádělo pomocí doutnáku, 
který zapálil prach na pánvičce, hořící prach prohořel odvodem spojujícím 
pánvičku se dnem vývrtu hlavně k prachové náloži a došlo k výstřelu.

Císařsko-královské dělostřelectvo používalo různé druhy projektilů pro děla. 
K nejpoužívanějším patřily plné projektily – odlévané a do formy kované 
železné koule, proti pěchotě se pak požíval tzv. kartáč, což bylo měděné 
pouzdro naplněné malými železnými nebo olověnými kuličkami.

Organizačně v roce 1757 císařsko-královské dělostřelectvo tvořil:

Štáb: velitel dělostřelectva v hodnosti 
„Brigadier“ (na úrovni plukovníka pěchoty), 
tři brigádní štáby a pomocný personál

Polní dělostřelecký sbor tvořený třemi 
dělostřeleckými brigádami po osmi 
rotách (v každé rotě 91 mužů, z toho 
jeden hejtman a 75 střelců z pušek), dále 
dělostřelecký pluk po třech praporech po 
osmi rotách (v každé rotě 116 mužů, pro 
jedno dělo bylo potřeba dle velikosti 4 až 12 
mužů obsluhy) a minérská rota (120 mužů), 
která v boji vydávala střelivo a stavěla 
pro děla polní opevnění, při přesunech 
zajišťovala ostatní nutné práce v terénu, 
jako úpravy cest, stavbu mostů a podobně.

Polní zbrojní úřad, který zajišťoval 
výrobu a správu dělostřeleckého 
a obléhacího materiálu a v případě 
potřeby jeho mobilizaci

Vozatajstvo, které poskytovalo 
koně a jejich obsluhy nutné 
k přesunům dělostřelectva.

Obléhací děla a děla dělostřelecké 
zálohy byla v boji soustřeďována do 
baterií o několika dělech a umístěna 
na valech polního opevnění. Umístění 
velkých děl na valech polního opevnění 
poskytovalo obsluze ochranu 
před nepřátelskou střelbou.

Replika lehkého polního děla ve vojenském ležení při rekonstrukci bitvy Originály dvanáctiliberních děl z období sedmileté války



Císařsko-královské jezdectvo se v době sedmileté války dělilo tradičně podle 
místa verbování rekrutů na „Německou jízdu“ a „Uherskou jízdu“. Rekruti pro 
„Německou jízdu“ byli najímáni v místech, která jsou dnes součástí Rakouska, 
České republiky, Polska, Nizozemí, Slovinska a severní Itálie, zatímco rekruti 
„Uherské jízdy“ pocházeli z dnešního Maďarska, Slovenska, části Rumunska, 
Srbska a Chorvatska. Zvláštní postavení, stejně jako u pěchoty hraničářské pluky, 
měly jednotky „Grenz Husaren“ doplňované z tzv. „Vojenské Hranice“. To bylo 
zvláštní administrativní území na Balkáně na hranicích s Tureckou říší.

Císařsko- 
-královské jezdectvo
Kaple sv. Jana Nepomuckého v Janově Dole byla vystavěna roku 1705. 
Během bitvy u Liberce byla stavba poškozena, ale nedlouho poté opět 
opravena. Na několika rytinách z druhé poloviny 18. století, které 
vyobrazují bitvu u Liberce, je kaple sv. Jana Nepomuckého výrazným 
krajinným prvkem. Přes tento prostor se od Františkova po prohrané 
bitvě stahovala rakouská vojska dále na Hanychov, Vesec a Dlouhé Mosty. 
Nedaleko kaple je také jedno z několika míst, kam se pohřbívali vojáci 
zabití v bitvě. Velkou část padlých tvořili vojáci z řad jezdectva. V době 
sedmileté války tvořilo jezdectvo významnou složku všech bojujících 
armád. Jízdní jednotky mohly provádět rychlé přesuny, nečekané přepady, 
hlídkovou a kurýrní službu a podobně. V bitvě pak mohla jízda provést 
obchvat a útok na nepřátelskou pěší linii a chránit vlastní pěchotu 
před útokem jízdy. V bitvě u Liberce tvořily jízdní jednotky přibližně 
pětinu stavu bojujících armád. Výsledek střetnutí císařsko-královské 
a královské pruské jízdy významně ovlivnil i výsledek celé bitvy.
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Německá jízda se dále dělila na kyrysnické pluky a dragounské pluky. Toto členění 
jízdy pochází z dob třicetileté války. Zatímco kyrysníci bojovali vždy v sedle a byly hlavní 
údernou silou jezdectva ať v útoku proti nepřátelské pěchotě nebo jízdě, dragouni byli 
původně pěšáci, kteří se na koních pouze přesouvali a bojovat měli pěšky (ještě v roce 
1749 Khevenhüller ve své knize „Observation punkt“ popisující výcvik dragounského pluku 
popisuje výcvik v sedle a v pěším boji). V době sedmileté války se rozdíl v použití obou 
druhů jezdectva stíral. Tomuto původnímu rozdělení odpovídala také rozdílná výstroj 
a výstroj obou druhů jezdců. Po reformě jezdectva v letech 1756–1758 byl dragounský 
i kyrysnický pluk tvořen 10 řadovými jezdeckými rotami (každá 75 mužů) rozdělenými 
do 5 polních eskadron, a jednou elitní rotou (100 mužů). Elitní rota byla u kyrysnického 
pluku rota karabiníků, u dragounského pluku pak stejně jako u pěchoty rota granátnická. 
Jednotlivé pluky byly označovány jménem majitele. Toto jméno se měnilo při změně 
majitele pluku, takže pluk vystupoval postupně pod různými jmény. Označování pluků 
čísly bylo zavedeno až roku 1769. Pak byl pluk označen číslem a jménem majitele.

 
Kyrysník: Nejtypičtější součástkou kyrysnické výstroje byl železný tvarovaný kyrys 
chránící jezdcův hrudník a břicho. Jeho hlavní zbraní byl těžký palaš. Výzbroj doplňovala 
krátká jezdecká karabina a dvě pistole v pouzdrech umístěných po stranách přední 
části sedla. Kyrysník oblékal uniformu sestávající z krátkých kalhot pod kolena, 
vysokých kožených jezdeckých bot, které byly vpředu zvýšené, aby chránily koleno, 
dlouhé vesty, dlouhého, v předu rozevřeného kabátu a na hlavě třírohého klobouku. 
Kyrys oblékal na vestu, ale pod kabát. Kolem pasu měl pásek se závěsem na palaš. 
Všechny kyrysnické pluky (s výjimkou pluku Alt-Modena) nosily bílý kabát s červenými 
manžetami a vnitřní stranou šosů. Šosy se nosily podobně jako u pěchoty sepnuté tak, 
že byla jejich vnitřní barevná strana zvenku viditelná. Mezi sebou se pluky rozlišovaly 
barevnou kombinací knoflíků, vest a kalhot. Příslušníci karabinické roty se od ostatních 
členů pluku odlišovali lehčím koněm a přesnější karabinou s drážkovanou hlavní.

Dragoun: Výzbroj a výstroj dragounů byla podobná jako u kyrysníků, ale bylo zde 
několik rozdílů vzniklých historickým vývojem. Dragouni používali lehčí koně než 
kyrysníci, nepoužívali kyrys a jako pozůstatek své původní pěší role měli místo krátké 
jezdecké karabiny pušku dlouhou 125 cm s bodákem. Uniforma dragouna byla tvořena 

podobně jako u kyrysníka 
z krátkých kalhot pod kolena, 
vysokých kožených jezdeckých 
bot, které byly vpředu zvýšené, 
aby chránily koleno, dlouhé 
vesty a dlouhého, vpředu 
rozevřeného kabátu s revíry 
a třírohého klobouku. Kolem 
pasu měl pásek se závěsem 
na palaš, křížem přes ramena 
pak na levém boku koženou 
brašnu na patrony a na pravém 

závěsný řemen na pušku. Jednotlivé pluky se odlišovaly barvou kabátů, barvou 
svých manžet revéru a vnitřních stran šosů a barvou vest a kalhot. Jak již bylo řečeno, 
dragouni byli původně pěchota, která používala koně pouze ke svému přesunu, tato 
tradice se projevovala také v tom, že pro předávání povelů dragouni nepoužívali 
trubače jako ostatní jezdci, ale bubeníka jako pěchota, a v tom, že elitní rota nebyla 
karabinická jako u kyrysníků, ale granátnická jako v pěších plucích. Jízdní granátník 
se od dragouna odlišoval vysokou čepicí z medvědí kožešiny, kterou nosil místo 
klobouku. Ve výzbroji granátníků byl i granátomet pro vystřelování granátů.

Uherská jízda byla tvořená husarskými pluky. Husaři používali menší a obratnější 
koně než kyrysníci a dragouni. Jako skvělí jezdci byli používáni hlavně pro průzkum 
a přepadové akce. Nejznámější takovou akcí během sedmileté války byl nájezd na Berlín, 
který 16. října 1757 obsadil hrabě Andreas Hadik se smíšeným oddílem tvořeným husary, 
kyrysníky a hraničářskou pěchotou (celkem cca 3 000 mužů). Husaři byli vyzbrojeni 
šavlí, krátkou jezdeckou karabinou a dvěma pistolemi v pouzdrech umístěných po 
stranách přední části sedla. Po reformě jezdectva v letech 1756–1758 husarský pluk tvořen 
10 řadovými jezdeckými rotami rozdělenými do 5 polních eskadron. Celkově pluk čítal 
přibližně 1 000 mužů. Na rozdíl od „Německé jízdy“ neměl elitní rotou. Jednotlivé pluky 
byly označovány stejně jako dragounské a kyrysnické pluky. Husarská uniforma, která 
vycházela z uherského kroje, byla nejpestřejší ze všech jezdeckých uniforem. Husar 
oblékal nejčastěji černé jezdecké boty. Boty byly pod kolena a přední část horního konce 
bot byla tvarovaná do špičky. Podle horní hrany byla ozdobná šňůra. Husarské kalhoty 
byly těsně vypasované, dlouhé až ke kotníkům a nosily se zasunuté v botách. Na švy 
kalhot byly našity ozdobné šňůry. Krátký vypasovaný kabátek, délky do pasu, byl zdobený 
ve švech a na přední straně ozdobnou šňůrou. Oka šňůry tvořila také jeho zapínání. Přes 
kabátek se nosil kožich obdobného střihu. Kožich nosil husar vždy, za teplého počasí jej 
neměl oblečený, ale přehozený přes levé rameno. Na závěsníku okolo pasu pak byla na 
levé straně pověšená šavle a taška na dokumenty apod. Víko tašky bylo zdobeno vyšitým 
císařským dvouhlavým orlem. Uniformu doplňoval široký opasek vyrobený z barevných 
šňůr. Na hlavě pak husar nosil kalpak - vysokou válcovou kožešinovou čepici. Jednotlivé 
pluky se odlišovaly barvami kalhot, kabátků, kožichů, ozdobných šňůr a opasku.

Hraničářští husaři byli stejně jako hraničářská pěchota zvláštní součástí armády 
Marie Terezie, tyto takzvané nepravidelné jednoty byly tvořeny muži žijícími na 
vojenské hranici, území na Balkáně na hranici s osmanskou říší. Lidé, kteří osidlovali 
toto nebezpečné území, se zavazovali k doživotní vojenské službě, na oplátku 
dostávali půdu, na které mohli hospodařit, a daňové a jiné úlevy. Hraničáři zvyklí žít 
v neustálých potyčkách s Turky byly mistři ve vedení tzv. malé války. Jak hraničářská 
pěchota, tak hraničářští husaři byli využíváni pro průzkumnou činnost, přepady 
nepřítele, rozrušování jeho zásobovacích linií a podobně. Na rozdíl od řadové pěchoty 
se dokázali pohybovat terénem a lesy. Nepřítele překvapovali i rychlostí přesunů. 
Uniforma hraničářských husarů původně vycházela z místních krojů, ale mezi lety 
1754 až 1758 byli hraničářští husaři přestrojení do nových uniforem stejných jako 
u uherských husarů. Na rozdíl od uherských husarů nebyly jednotlivé pluky označeny 
jménem majitele, ale místem původu. Od roku 1769 byly označeny také číslem.



Střet jízdních vojsk 
V prostoru za dnešní Křižanskou ulicí, jihovýchodně za 
Ostašovským potokem, se dopoledne 21. dubna 1757 formovalo pět eskadron 
pruských husarů z Puttkammerova pluku (č. 4). Nikdo v tu chvíli netušil, 
jak tato malá část armády pod vrchním velením polního podmaršála 
Augusta Wilhelma vévody z Braunschweig-Lüneburgu rozhodne výsledek 
celého střetnutí mezi rakouskými a pruskými vojsky, která se utkala v bitvě 
u Liberce. Několik set metrů před nimi právě začínala mít navrch rakouská 
jízda, která se skládala z těžké kyrysnické jízdy pluku Pálf fy (3. kyrysnický 
pluk), z Liechtensteinových (2. dragounský pluk) a Batthyányyiho dragounů 
(3. dragounský pluk). Pruští dragouni z pluků von Normann (1. pruský 
dragounský pluk podle označení z roku 1756), Katte (pluk č. 4) a Herzog 
von Württemberg (pluk č. 12) byli na ústupu a zároveň byli ostřelováni 
z opevněných rakouských pozic z lesa nad Horní Suchou a z Františkova. 
Eskadrony pruských husarů z Puttkammerova pluku dostaly v tomto 
okamžiku rozkaz vyrazit a tím poslední a zřejmě jediné útočné snažení 
rakouské armády u Liberce zastavili. Dnes nedaleko stojí kostel sv. Vojtěcha 
(nad vchodem zde byly kdysi zazděny dvě dělové koule z bitvy), jehož 
předchůdce – dřevěná kaple – byla postavena roku 1771, tj. čtrnáct let po tom, 
co místo opustili Puttkamerovi husaři. Možná zde ale přece jen některý z nich 
zůstal, neboť v těchto místech se po bitvě pravděpodobně vojáci pohřbívali.

 
Polní podmaršál August Wilhelm vévoda z Braunschweig-Lüneburgu (Bevern) se 
narodil 10. října 1715 v Braunschweigu. Byl velitelem, který nechával své důstojníky 
školit v matematice a geometrii. Poté, co pruský král Fridrich II. opustil bojiště u Lovosic 
pod dojmem prohrané bitvy, vedl poslední útok u Lovosic a vytlačil Rakušany z Lovoše 
(kopec nad Lovosicemi), a zvrátil situaci na bojišti ve prospěch pruského krále. Pod 
jeho velením zvítězila pruská vojska nad maršálem Königseggem v bitvě u Liberce. 
Dlouho působil jako samostatný vojenský velitel, jehož konec způsobili Rakušané, když 
převálcovali jeho ležení u Vratislavi a Bevern byl nucen ustoupit přes Odru a Vratislav, 
která 25. listopadu 1757 padla do rukou Rakušanů. Na ústupu pak byl Bevern zajat 
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a po svém propuštění byl pověřen námořní obranou Štětína, při které svedl bitvu se 
Švédy u Neuwarpu, kterou však prohrál. V roce 1762 opět velel jednotkám na bitevním 
poli. Jeho současník a, anglický pobočník pruského krále Fridricha II. Andrew Mitchell 
o něm napsal: „ Bevern byl významným mužem a velkým důstojníkem, milovaným 
celou armádou.“ Zemřel 2. srpna roku 1781 ve Szczecine (něm. Stettin).

 
Pruské jezdectvo 1757: Dělilo se na kyrysníky, dragouny a husary. Způsob 
nasazení jednotlivých druhů jezdectva byl obdobný jako u císařsko-královského 
jezdectva. Jednotlivé pluky byly označovány číslem a jménem majitele.

Kyrysníci: Po změnách v roce 1756 byl každý z celkem třinácti kyrysnických pluků tvořen 
pěti eskadronami. Pouze pluk č. 13 Garde du Corps měl jen tři eskadrony. V každé eskadroně 
bylo celkem 178 mužů (z toho 156 vojínů). V únoru 1757 byla každá eskadrona pluků 
umístěných v Sasku rozšířena o jednoho důstojníka, dva poddůstojníky a 12 vojínů. Celkový 
stav eskadrony tedy byl 195 mužů. Celý pluk měl po rozšíření celkem 984 mužů. V roce 1758 
byl stav vojínů v eskadroně snížen ze 168 na 144 vojínů. Nejvýraznější součástí kyrysnické 
výstroje byl železný tvarovaný kyrys, který chránil hruď a břicho. Gardový pluk nosil kyrysy 
leštěné, ostatní pluky měly kyrysy černěné. Jeho hlavní zbraní byl těžký palaš. Výzbroj 
doplňovala kyrysnická karabina vzor 1731 dlouhá 120 cm a dvě pistole 1731 v pouzdrech 
umístěných po stranách přední části sedla. Kyrysnickou uniformu tvořily vysoké kožené 
jezdecké boty, krátké kožené kalhoty pod kolena, dlouhá vesta a dlouhý kabát s ležatým 
límcem. Na rozdíl od rakouských kyrysníků, Prusové nosili kyrys přes kabát. Pokrývkou 
hlavy byl třírohý klobouk. V pase se nosil opasek se závěsem na palaš. Jednotlivé pluky 
se odlišovaly barvou vesty, lemováním vesty a barvou kabátu, manžet a límce kabátu 
a lemováním krajů kabátu. Uniformu doplňovala šerpa v barvě pluku kolem pasu.

Dragouni: Organizace dragounského pluku byla obdobná jako u pluku kyrysnického. 
Za sedmileté války měla pruská armáda 12 dragounských pluků. S výjimkou pluků 
číslo 5 a 6, které měly eskadron 10, měl pluk pět eskadron po 178 mužích. Stejně jako 
u kyrysníků došlo v roce 1757 k posílení početního stavu pluků umístěných v Sasku. 
Výzbroj tvořil palaš, dragounská karabina vzor 1726 dlouhá 140 cm a dvě pistole vzor 
1731 v pouzdrech umístěných po stranách přední části sedla. Dragounskou uniformu 
tvořily vysoké kožené jezdecké boty, krátké kožené kalhoty pod kolena, dlouhá vesta 
a dlouhý kobaltově modrý vpředu rozevřený kabát. Pokrývkou hlavy byl třírohý 
klobouk. V pase se nosil opasek se závěsem na palaš. Jednotlivé pluky se odlišovaly 
barvou knoflíků, barvou vesty a barvou manžet, revérů a vnitřních stran kabátu. 
Šosy kabátu se nosily sepnuté, takže barva vnitřní části šosu byla zvnějšku viditelná.

Husaři: Stejně jako ostatní evropské armády i pruská armáda vytvořila podle uherského 
vzoru husarské jednotky. Tyto jednotky samozřejmě nebyly doplňovány jezdci z Uher, ale 
kopírovaly jejich uniformy, sedla, výcvik a způsob boje. Podobně jako v císařsko-královské 
armádě plnili husaři průzkumné úkoly, prováděli náhle přepady a podobně. V roce 1756 
bylo v pruské armádě 8 husarských pluků, každý tvořený 10 eskadronami. Husarská 
eskadrona čítala celkem 116 mužů, z toho 102 vojínů. V únoru 1757 byla každá eskadrona 
posílena jedním poddůstojníkem a 10 vojíny a každý pluk 5 důstojníky. V roce 1761 byl 

počet vojínů v eskadroně zvýšen ze 114 na 136 vojínů. Výzbroj tvořila šavle, která byla stejně 
jako uniforma vytvořená po uherském vzoru, dále střední husarská karabina vzor 1742 
dlouhá 120 cm nebo krátká husarská karabina vzor 1742 dlouhá 92 cm a dvě pistole vzor 
1742 v pouzdrech umístěných po stranách přední části sedla. Uniforma pruských husarů 
vycházela z uherského vzoru. Husar oblékal černé jezdecké boty. Boty byly pod kolena 
a přední část horního konce bot byla tvarovaná do špičky. Podle horní hrany byla ozdobná 
šňůra. Kalhoty byly z kůže a v barvě kůže, krátké pod kolena. Přes kalhoty se navlékaly 
vlněné návleky, které se nosily v botách a sahaly od kotníků k hornímu konci stehen. Horní 
konec návleků byl lemovaný. Krátký vypasovaný kabátek, délky do pasu, byl stejně jako 
u uherského vzoru zdobený ve švech a na přední straně ozdobnou šňůrou. Oka šňůry 
tvořila také jeho zapínání. Přes kabátek se nosil kožich obdobného střihu. Kožich nosil 
husar vždy, za teplého počasí jej neměl oblečený, ale přehozený přes levé rameno. Na 
závěsníku okolo pasu pak byla na levé straně pověšená šavle a taška na dokumenty apod. 
Víko tašky bylo zdobeno vyšitou královskou korunou a monogramem panovníka (FR – 
Friedrich Rex). Uniformu doplňoval široký opasek vyrobený z barevných šňůr. Na hlavě pak 
husar nosil kalpak – vysokou čepici tvaru komolého kužele. Jednotlivé pluky se odlišovaly 
barvami knoflíků, návleků na nohách, kabátků, kožichů, ozdobných šňůr a opasku.

Husar z Puttkammerova pluku



Vojenské 
lazarety v Liberci
Město Liberec bylo bezprostředně po bitvě obsazeno a byly v něm zřízeny 
lazarety pro raněné vojáky, protože městský špitál nemohl nabídnout 
dostatečnou kapacitu. Raněné důstojníky ubytovali v prostorách libereckého 
zámku (nad dnešní Palachovou ulicí). S raněnými vojáky bylo možné se 
setkat i v domácnostech libereckých měšťanů. Vzhledem k nízké úrovni 
zdravotnictví v 18. století vypukla zanedlouho ve vojenských lazaretech 
epidemie skvrnitého tyfu, která se do města Liberce vracela i v následujících 
letech, kdy se v něm již nalézaly další vojenské lazarety, které však již patřily 
rakouské armádě. Vzhledem k faktu, že liberečtí měšťané byli nuceni ve 
svých domácnostech ubytovávat nemocné a zraněné vojáky, tak se epidemie 
tyfu rozšířila i mezi nimi. Odhad mrtvých libereckých měšťanů se pohybuje 
okolo deseti procent tehdejší populace města Liberce a okolních obcí.
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Mrtví vojáci byli po bitvě pochováni v Janově Dole nedaleko kostela Sv. Jana 
Nepomuckého (zbudovaného v roce 1716) a také v Ostašově, kde navíc podle 
ústní tradice má být i hřbitov koní uhynulých v bitvě. Ranění vojáci byli po 
bitvě převezeni kromě zámku, městského špitálu a domů měšťanů také do 
míst, kde údajně stávala střelnice libereckých ostrostřelců. Tam byl v době 
válečného konfliktu v roce 1757 zřízen vojenský polní lazaret, kde vojáci umírali 
na následky svých zranění či na skvrnitý tyfus. Dnes v místech bývalého 
lazaretu nalezneme Nerudovo náměstí, které vzniklo i s prvotní zástavbou až 
o čtvrtstoletí později po válečném konfliktu, roku 1784 jako tzv. Filipovo město.

Svědectví archeologických nálezů: Na počátku října roku 2011 došlo na Nerudově 
náměstí k mimořádně významnému objevu. V místech původního vojenského polního 
lazaretu byl nalezen jeden z nejlépe zachovalých hromadných kostrových hrobů 
z období sedmileté války. Podle antropologického zhodnocení se jedná o kosterní 
ostatky většinou mladých mužů ve věku zhruba 25 let. Ti leželi naházeni přes sebe 
v asi metr hluboké jámě. Ze zajímavých artefaktů se podařilo objevit kovové knoflíky 
z původní ústroje (například knoflík s monogramem císaře Karla VI., či císařovny 
Marie Terezie). Někteří jedinci měli na hlavě zbytky vlasů v podobě spletených 
copánků. V rohu jámy byla objevena dětská dřevěná rakev s ostatky asi ročního dítěte 

zasypaného hoblinami. Přes celé 
víko malé rakve byl namalován 
kříž s jetelovitým ukončením. 
Archeologický výzkum, který 
probíhal s různou intenzitou 
od roku 2002 (dále v letech 
2003, 2011 a 2012), objevil ještě 
další jámy s kosterními ostatky. 
Počet nalezených jedinců je 
dnes více jak sedmdesát. Kromě 
vojáků jsou doloženy i pohřby 
dvou dětí a jedné ženy. Většina 
hrobů byla z hygienických 
důvodů zasypána vápnem.

 
Dalším místem v Liberci, 
o kterém víme z písemných 
pramenů, že se tam v období 
sedmileté války pohřbívalo, 
je krypta pod kostelem sv. 
Kříže. Byli zde pochováni 
v letech 1757–1758 tři 

důstojníci a jeden lékař, kteří umřeli v polním lazaretu na následky zranění z bitvy 
či zmiňovaný skvrnitý tyfus. Zřejmě stejnou infekční nemocí se nakazil a v roce 1757 
zemřel i oltářník od kostela sv. Kříže Adalbert Franz Preisler, který zde byl též pohřben. 
Klid zesnulých a původní uspořádání rakví bylo bohužel několikrát v minulosti 
zcela a nenávratně narušeno, takže po těchto neodborných zásazích v kryptě chybí 
jak většina z původních devíti kosterních ostatků, které zde byly uchovávány, tak 
i téměř veškerá původní hrobová výbava, a tím srovnávací historický materiál.

Jak to mohlo vypadat ve vojenském lazaretu 18. století? Tuto situaci nám může 
přiblížit zápis z osobní kroniky učitele Antona Lehmanna (1743–1820), který v ní 
popsal situaci v lazaretech na zámcích ve Velkém Valtinově, Stráži pod Ralskem 
a Lemberku po bitvě u Hochkirchu (14. října 1758): „Tu viděl člověk bídy, tu nářku. 
Kdo mohl se svými zraněními chodit, byl na tom ještě dobře, kdo však při převozu ležel na 
tvrdém selském voze, trpěl strašlivými mukami, sotva kolo zavadilo o kámen. Když potom 
nešťastníci byli k večeru dopravení do kvartýrů a snášení z vozů, úpěnlivě křičeli. Ještě hůře 
na tom byli ti, kteří byli převáženi na kárách, protože byl nedostatek selských vozů. Nyní 
leží politováníhodní v místnostech na zemi na rozložené slámě plní blech a vší, dnem i nocí 
naříkající; z mnoha stran bylo slyšet zoufalé ,Jezus, Maria!‘. Ti, jimž zbývalo ještě trochu 
síly, proklínali hodinu zrození svého i svých rodičů. Nejubožejší byli ti, jimž dělová koule 
urvala obě nohy nad koleny. Pahýly jim otekly a nabyly k okraji hnědé barvy. Uvnitř ran jim 
maso černalo. V takových bolestech je jednou za čtyřiadvacet hodin navštívil felčar, který 
seškrábal hnis a přiložil nový obvaz. Jen jedenkrát jsem musel ve světnici s raněnými setrvat 
celý den a nikdy nezapomenu, co jsem prožil. Ti, kteří po domech zemřeli, byli příštího dne 
pohřbeni. Ve valtinovském zámku byli mrtví prostě jen vyhazováni z oken. V jiných zámcích 
(Lemberk) byli stahováni po schodech tak, že se jejich lebky otloukaly o každý schod…“Originál kontribuční knihy z Liberce

Převoz raněných do špitálu na dobové ilustraci



Obléhání 
Žitavy v období 
sedmileté války
Od bitvy u Liberce 21. dubna 1757 do vypálení a dobytí Žitavy 22.–23. července 
1757 uplynulo čtvrt roku. Mezitím se pruská a rakouská armáda utkala znovu 
6. května 1757 u Štěrbohol, kde rakouské vojsko prohrálo a stáhlo se do Prahy. 
Téměř o měsíc a půl se karta obrátila v bitvě u Kolína (18. června), kde se 
vyznamenal pluk Botta (12. rakouský pěší pluk) a dlouhou dobu nerozhodnou 
bitvu pak strhli v rakouské vítězství rakouští dragouni z pluku „de Ligne“ 
(9. dragounský pluk; tzv. holobrádci). Karta se obrátila, teď bylo na ústupu 
pruské vojsko. Pruský král Fridrich II. vedl polovinu vojska k Litoměřicím 
a velení druhé části odevzdal svému bratru korunnímu princi Augustu 
Vilémovi. Dne 16. července bylo dobyto pruské obranné postavení v Jablonném 
v Podještědí. August Vilém tím přišel o spojení se Žitavou a ustupoval oklikou 
přes Nový Bor. Rakušané jej donutili znovu bojovat 19.–21. července v bitvě 
pod vrchem Studenec, kde bylo zabito bezmála pět set pruských vojáků.

August Vilém ustupoval Žitavou a až dále na kopcích Landberg a Hut dal vybudovat 
opevněný tábor. Žitavu bránilo zhruba deset tisíc pruských vojáků a ve skladech 
a na spížních vozech bylo velké množství zásob. Dne 19. července se dostal se svými 
pluky k Žitavě rakouský generálmajor Maquire a obsadil několik vyvýšených poloh 
nad městem. O den později přišla větší část armády pod velením polního maršála 
hraběte von Dauna. Rakušané rozestavěli před opevněním města několik baterií děl 
a moždířů a dali posádce možnost kapitulovat. Polní podmaršálek von Schmettau 
ale odmítl město vydat. Sám pak se sedmi prapory Žitavu opustil (22. července) 
a odpochodoval do opevněného tábora Augusta Viléma. Plukovník dělostřelectva 
Walter von Waldenau započal s ostřelováním města. Plnou ničivou sílu zde ukázaly 
zejména moždíře, které byly schopné nejenom zasahovat cíle za hradbami, ale také 
jako jediné dělostřelecké zbraně byly schopné vystřelovat zápalné bomby. Účinek 
byl hrozivý, poničeny byly hlavní kostely, radnice a požár zničil také kolem pěti set 
měšťanských domů. Pruský plukovník von Diericke, který bránil Žitavu s necelými 
třemi pluky, kapituloval o den později (23. července). Když se dozvěděla Marie Terezie 
o ničivých následcích bombardování města, který neschvalovala, a o ukrutnostech 
spáchaných na tamním obyvatelstvu, darovala Žitavě padesát tisíc zlatých.

Předcházející operace donutily Fridricha II. stáhnout se do Saska. Se svým bratrem 
Augustem Vilémem se setkal u Budyšína (něm. Bautzen). Z tohoto období se 
zachoval dopis, kde Fridrich bratrovi sděloval, že už mu nikdy nesvěří velení, aby 
nezničil jemu podřízenou armádu. Po rezignaci a odchodu z armády August Vilém 
odešel na zámek Oranienburg, kde v roce 1758 zemřel na krvácení do mozku.

9

Originál moždíře, používaného k vystřelování zápalných bomb, druhá polovina 18. století
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