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szczycie Keilsberg, gdzie umieszczono także ciężką artylerię. Dalsze siły na tym skrzydle 
rozciągały się w kierunku Ruprechtic. W centrum austriackiej formacji stała piechota 
za umocnieniami polowymi nad wąwozem, a na lewym skrzydle była rozmieszczona 
kawaleria i kolejne pułki obwarowane w lesie. Za możliwy słaby punkt strony austriackiej 
można uważać fakt, że wielu austriackich dowódców dotarło do Liberca w przeciągu 
kilku godzin przed wybuchem samego starcia. Pod wieczór 20 kwietnia 1757 roku dotarł 
na miejsce hrabia Königsegg, który przejął dowództwo od hrabiego de Lacy. Dowódca 
kawalerii austriackiej hrabia August Kaspar Porporatti przybył na miejsce przyszłej walki 
niespełna pięć godzin przed nią. Do Chrastavy, gdzie znajdowało się pruskie zaplecze, 
zbliżyły się jednostki austriackie pod dowództwem generała Macquira, napadły je 
i zaczęły plądrować. Gdy książę Bevern dowiedział się o zaistniałej sytuacji, wysłał część 
swoich oddziałów z powrotem. Jednostki te nie przewyższały sił Macquira, ale mimo to 
zmusiły je do ustąpienia, przyczyniając się do krachu austriackich planów zaatakowania 
tyłów Beverna. Właściwa bitwa zaczęła się około godziny piątej rano 21 kwietnia 1757 roku.

Wojna siedmioletnia 
i sytuacja przed 
bitwą pod Libercem
Zima w Europie między latami wojny 1756 i 1757 była wypełniona gorączkowymi 
rozmowami dyplomatycznymi, związanymi z kształtowaniem się poszczególnych wrogich 
obozów nowego, wojennego konfliktu - wojny siedmioletniej. Konflikt, który rozgorzał 
w minionym roku, był efektem dążeń Marii Teresy do odzyskania utraconego obszaru 
Śląska. Początkowo lokalny spór stopniowo objął kolejne terytoria również na innych 
kontynentach i można w związku z nim mówić o pierwszym konflikcie ogólnoświatowym.
Bitwa pod Libercem (w polskiej literaturze znana jako bitwa pod Reichenbergiem) 
21 kwietnia 1757 roku to wydarzenie historyczne, które omal nie uległo działaniu czasu i nie 
zostało zapomniane. Do powszechnej świadomości to wojenne starcie trafiło w związku 
z badaniami archeologicznymi, prowadzonymi na Placu Nerudy (Nerudovo náměstí) w Li-
bercu w 2011 roku, gdy zostały odkryte jego ślady w postaci zbiorowych grobów wojennych.

Wróćmy jednak bezpośrednio do wydarzeń w regionie libereckim, gdzie na zimowej 
kwaterze przebywała część armii austriackiej i gdzie prowadzone były przygoto-
wania do spodziewanego nowego najazdu pruskiego na wiosnę 1757 roku. Piechota 
była tu podzielona na dwie równe części. Pod dowództwem Johanna Sigismunda 
Macquira hrabiego z Inniskillen w Jablonném w Podještědí było zakwaterowanych 
około 10 200 ludzi. Druga połowa piechoty i trzy tysiące jeźdźców przebywało na 
kwaterach w samym mieście Libercu pod dowództwem hrabiego Frantza Moritza 
de Lacy. Z kolei pruskie siły w okolicy Żytawy liczyły około 20 000 żołnierzy.
Zimę na przełomie lat 1756 i 1757 wypełniła pod Libercem budowa umocnień polowych 
na jednej z dróg dojazdowych do Królestwa Czeskiego. Mimo prowadzonych prac 
fortyfikacyjnych dochodziło też do niewielkich wypadów wojskowych przeciwko 
stronie pruskiej (Ostritz, Hirschfelde) i odwrotnie (najazd na Frýdlant).
Po udanym marcowym najeździe na Frýdlant pruski dowódca książę August 
Braunschweig–Bevern otrzymał w połowie kwietnia zaszyfrowaną wiadomość 
od króla Prus Fryderyka II, aby wtargnął do Królestwa Czeskiego. Książę wyruszył 
20 kwietnia 1757 roku z Żytawy przez Oldřichov na Hranicích i Hrádek nad Nisou 
w stronę Liberca. Pod Chrastavą został po raz pierwszy zatrzymany przez kawalerię 
austriacką pod dowództwem księcia Karola Liechtensteina. Pod Machnínem ponownie 
zatrzymało go 300 dragonów z tego samego pułku, który bronił tu miejscowego 
mostu. Mimo tego przestoju siły pruskie tego samego wieczora pojawiły się pod 
Horní Suchą i Ostašovem, gdzie rozbiły swój obóz pod gołym niebem. Obóz zaata-
kowali w nocy pogranicznicy z armii austriackiej, ale bez wyraźnego sukcesu.

W tym czasie austriackie siły wojskowe pod nowym dowództwem hrabiego Christiana 
Moritza von Königsegg-Rothenfels rozmieściły się na swoich pozycjach pod Libercem. 
Prawe skrzydło sił austriackich pod dowództwem hrabiego de Lacy znajdowało się na 



Budowanie 
fortyfikacji ziemnych
U szczytu ulicy Sládková (wcześniej nazywanej Keilův vrch; niem. Keilsberg), 
w miejscu znanym wśród mieszkańców jako „Na Paloučku“ (Na Polance), 
znajdowało się umocnione stanowisko austriackiej artylerii. W tym miejscu 
usytuowane było prawe skrzydło armii austriackiej pod dowództwem generała 
brygady (generalmajor) Frantza Moritza hrabiego de Lacy. Wierzchołek 
góry na prawym brzegu rzeki Nysy, sięgający wysokości 387 metrów nad 
poziomem morza, został wybrany tak, aby można było z niego ostrzeliwać 
armię pruską podążającą od strony Růžodolu. Dwunastofuntowe działa 
polowe ostrzeliwały w czasie bitwy lewe skrzydło armii pruskiej przed lekko 
ufortyfikowanymi pozycjami na Františkovie. Kule artyleryjskie latały aż 
za dzisiejszy lasek „Opičák“ (dawna cegielnia, niem. Ziegelhütte) do Potoku 
Ostašovskiego. W stronę lotniska teren pola bitwy wznosi się do 400 m, 
a granica lasu między potokami Ostašovskim i Františkovskim jest na wysokości 
480 m. W tym miejscu ostrzał z Keilsbergu było już bardzo mało skuteczny.
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Innym umocnionym miejscem z artylerią było wzgórze o wysokości 
368 metrów na prawym brzegu Nysy z płaskim terenem na szczycie w miej-
scach dzisiejszej ulicy Slunečnej. Od miejsca zwanego Keilův vrch oddzielała 
ją dolina z dzisiejszą ulicą Sokolską (wcześniej Zittauer Gasse).

Prawe skrzydło armii austriackiej pod dowództwem generała brygady 
(generalmajor) Frantza Moritza hrabiego de Lacy tworzyli, oprócz baterii artyle-
ryjskich, żołnierze z pułku Sprecher (od 1769 roku nazywanego 22. Niemieckim 
Pułkiem Piechoty), Starhemberg (24. Niemiecki Pułk Piechoty) i z Pułku Pogra-
niczników Warasdiner(Varaždin)-Creutzer (64. Graniczny Pułk Piechoty).

W okresie wojny siedmioletniej powszechne było także budowanie fortyfikacji ziemnych. 
Okopy i wały ochronne stosowano przy obleganiu twierdz, gdzie tak samo jak w wojnie 
trzydziestoletniej o wiek wcześniej służyły do osłony piechoty i artylerii oblegających 
podczas zbliżania się do murów twierdzy, a także do wzmocnienia pozycji obronnych armii 
w terenie, tak jak pod Libercem. Były wykorzystywane do budowania stanowisk artylerii 
lub piechoty, którym zapewniały ochronę przed ostrzałem wroga w czasie bitwy albo 
przed najazdem huzarów lub innego oddziału szturmowego. Czasem powstawały także 
wielkie ufortyfikowane obozy, dokąd mogła się schronić cała armia, na przykład w ufor-
tyfikowanym obozie armii saskiej pod Pirną w 1756 roku było ponad 20 000 żołnierzy.

Podstawą tych budowli był wykopany rów, z wydobytej ziemi usypywano wał ochronny. 
Cały obiekt mógł być wzmocniony szalunkiem lub nawet kamienną podmurówką 
zależnie od możliwości i czasu, jaki był do dyspozycji na zbudowanie umocnień. 
Fortyfikacje polowe możemy podzielić na zamknięte, otwarte i typu wałowego.

Zamknięte obiekty fortyfikacji polowych to reduta i reduta wieloboczna. Reduta ma 
kształt kwadratu lub prostokąta i jest cała otoczona rowem i wałem. Reduta wieloboczna 
to odmiana reduty z wieloboczną bryłą. Otwarte obiekty umocnień polowych to 
redan oraz pochodzące od niego flesz, luneta, barkan, biret i dzieło koronowe.

Redan ma kształt trójkąta równoramien-
nego, którego dwa boki są zwrócone 
w stronę wroga i utworzone przez rów i wał, 
nieosłonięta strona jest zwrócona do tyłu. 
Mniejszy wariant redanu bywa czasem 
nazywany fleszem (od francuskiego fléche).

Luneta to redan uzupełniony o dwa 
boczne wały, w ten sposób ma pięcio-
boczny plan przypominający bastion.

Barkan to odmiana redanu, który 
ma „płaskie czoło” i jest wzniesiony 
na planie czworoboku.

Biret albo rogi tworzą dwa połączone 
redany o wydłużonej bocznej stronie albo 
dwa takiej samej wielkości redany połą-
czone w środku trzecim małym redanem.

Koronę tworzą trzy połączone ze sobą 
takiej samej wielkości redany.

Najprostszym elementem fortyfikacji 
polowych były wały i linie wałów. Stosowa-
ne były albo samodzielnie do przegrodzenia 
dróg, małych dolin i podobnych miejsc, albo 
jako elementy łączące stawiane między 
innymi obiektami fortyfikacji polowych.



Rekonstrukcja 
przebiegu bitwy
Nad doliną, która ciągnie się od góry Keilův vrch (niem. Keilsberg) w kierunku 
południowo-zachodnim do dawnej odlewni koło lotniska, która dawniej stanowiła 
znaczący element krajobrazu, w odległości ok. 1,5 km było lekko ufortyfikowane 
stanowisko centrum wojsk austriackich pod dowództwem generała brygady 
(generalmajor) Christiana Moritza von Königsegg und Rothenfels. Königsegg 
był jednocześnie dowódcą całej armii austriackiej w bitwie pod Libercem. 
Fortyfikacje uzupełniało stanowisko baterii artyleryjskiej i wzmacniały tzw. 
wilcze doły. Dziś w tych miejscach (ulica Vilová) stoi wiele budynków firmowych 
i magazynowych, a także budynek Państwowego Archiwum Powiatowego 
w Libercu. Umocnienia centrum armii austriackiej ciągnęły się przez lotnisko 
aż do miejsca dawnej odlewni. Dolina w XX wieku bardzo się zmieniła, ponieważ 
w części została zasypana ziemią nawiezioną w czasie budowy lotniska, 
a w części zajęta pod składowisko odpadów komunalnych i budowlanych.
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Centrum wojsk austriackich pod dowództwem Christiana Moritza von Königsegg und 
Rothenfels tworzyło, oprócz jednej artyleryjskiej baterii dział polowych, około jedenastu 
kompanii grenadierów, a także żołnierze z pułku Kheul (od 1769 roku nazywanego 
49. Niemieckim Pułkiem Piechoty). W miejscu za lekko obwarowaną linią centrum wojsk 
austriackich w głębi znajdowali się żołnierze z pułków Gyulay (51. Węgierski Pułk Piechoty), 
Forgach (32. Węgierski Pułk Piechoty) i prawdopodobnie Mercy (56. Niemiecki Pułk 
Piechoty), Sincere (54. Niemiecki Pułk Piechoty) oraz Wallis (11. Niemiecki Pułk Piechoty).

Bitwa pod Libercem zaczęła się około godziny piątej rano, a około godziny jedenastej 
była już rozstrzygnięta. Przebieg tej bitwy był następujący. Pierwszy pod osłoną sześciu 
dział przekroczył Potok Ostašovský książe Braunschweig-Bevern, dowódca wojsk pruskich 
w bitwie pod Libercem, rozwijając swoją formację bitewną między Horní Suchą i Starými 
Pavlovicami równolegle do Austriaków. W pierwszej linii znajdowała się piechota pod 
dowództwem generała dywizji (feldmarschalleutnant) von Lestwitz, składająca się 
z pułków Erbprinz von Hessen-Darmstadt (12. Pruski Pułk Muszkieterów; według nazew-
nictwa z 1756 roku), Amstell (8. Pruski Pułk Muszkieterów), Kleist (9. Pruski Pułk Muszkie-
terów), Forcade de Biaix (23. Pruski Pułk Muszkieterów) oraz chorągwi grenadierów 8/46 

Alt-Billerbeck, 9/10 Möllendorf i Kahlden (nr I; G-NG/G-III/G-IV). W drugiej linii stał pułk 
Prinz Heinrich von Preussen (35. Pruski Pułk Fizylierów). Na prawe skrzydło przesunęli się 
dragoni z pułków Katte (nr 4; według nazewnictwa z 1756 roku), Herzog von Würtemberg 
(nr 12) i von Normann (nr 1). Za nimi stała część huzarów z pułku Puttkammera (nr 4). 
W rezerwie, która nie brała udziału w walce, pozostały pułki Münchov (36. Pruski Pułk Fizy-
lierów), Braunschweig-Bewern (7. Pruski Pułk Muszkieterów) i chorągiew grenadierów 12/39 
Waldau. Najpierw dwie pruskie chorągwie grenadierów z bagnetami próbowały przedrzeć 
się przez umocnienia na skraju lasu między potokami Ostašovskim i Františkovskim pod 
Ještědem (szczegóły przedstawiamy przy przystanku nr 4). Jednocześnie trzem pruskim 
regimentom dragonów udało się przebić przez pierwszą linię, a generał brygady (general-
major) von Normann kontynuował atak. Kanonada artylerii z pozycji na Františkovie i ogień 
piechoty austriackiej ze skraju lasu między potokami Ostašovskim i Františkovskim zmusiły 
jednak pruską kawalerię do odwrotu. Kawaleria austriacka zebrała się ponownie i pod 
dowództwem generała dywizji (feldmarschalleutnant) hrabiego Porporatiego przeszła 
do ataku. W chwili, gdy sytuacja sił pruskich na austriackim lewym skrzydle zrobiła się 
krytyczna, a pruscy dragoni byli w odwrocie, na plac bitwy zostali wezwani huzarzy 
Puttkammera, którzy przekształcili odwrót w ponowny atak. O zaciętości starcia kawalerii 
świadczy to, że tylko po stronie austriackiej padło ponad 500 jeźdźców, w bitwie zginął też 
dowódca kawalerii austriackiej generał dywizji (feldmarschalleutnant) hrabia Porporati. 
Zabity został hrabia Otto Ferdinand Hohenfeld, dowódca pułku dragonów Liechtenstein, 
śmiertelne rany odniósł pułkownik Karl von Sinnewald, dowódca austriackiego pułku 
kirasjerów Pálf fy. Pułk pruskich dragonów pod dowództwem Karla Ludwiga von Norman-
na stracił w bitwie 35 jeźdźców, 114 zostało rannych. Nastąpiło mniejsze starcie piechoty. 
Do bitwy nie włączyły się pułki, którymi na prawym skrzydle austriackim dowodził de 
Lacy. Ale także inne pułki z centrum austriackiej formacji nie były w stanie efektywnie 
interweniować na lewym skrzydle i zostały na tyłach. Tylko artyleria z Keilsbergu spowo-
dowała większe straty w szeregach napierających Prusaków na ich lewym skrzydle, jednak 
daleko od miejsca najgwałtowniejszych walk. Pruska piechota stopniowo zajmowała teren 
pola bitwy, z powodzeniem przebiła się przez lewe skrzydło austriackie i zaatakowała 
w ataku na bagnety lekkie fortyfikacje polowe. Austriacy nie byli w stanie zatrzymać ataku. 
Najwyższy dowódca hrabia von Königsegg opuścił pozycje, zrezygnował z obrony Liberca 
i zarządził możliwie jak najbardziej zorganizowany odwrót na pozycje położone bardziej na 
południe, gdzie połączył się z Macquirem, z którym mógł z większym powodzeniem stawić 
czoła nieprzyjacielowi. Austriacy zgromadzili się za miejscowością Vesec, gdzie hrabia de 
Lacy osłaniał ze swoimi jeszcze świeżymi siłami odwrót, który odbywał się już w sposób 
uporządkowany przez Dlouhé Mosty do Hodkovic. W ten sposób 21 kwietnia 1757 roku 
około godziny jedenastej przed południem bitwa pod Libercem dobiegła końca. Straty po 
stronie austriackiej, według jednego z wiarygodnych spisów, wynosiły dwudziestu pięciu 
oficerów i 849 żołnierzy. Po stronie pruskiej zginęło trzydziestu oficerów i 625 żołnierzy.



Taktyka piechoty 
w okresie wojny 
siedmioletniej
Szkoła Na Bojišti stoi na pasie o szerokości ok. 1,5 km, którym wycofywały się 
kompanie grenadierów oraz żołnierze z pułku Kheul (od 1769 r. oznaczanego jako 
49. Niemiecki Pułk Piechoty), które ochraniały lekko umocnione stanowiska 
(znajdujące się ok. 600 metrów na północny zachód od szkoły) centrum wojsk 
austriackich pod dowództwem generała brygady (generalmajor) hrabiego 
Christiana Moritza von Königsegg und Rothenfels.
Informacje uzupełniające: Hrabia Christian Moritz von Königsegg und Rothenfels 
(urodzony 24 listopada 1705 r.) w bardzo młodym wieku wstąpił do pułku „Josef Lothar 
von Königsegg und Rothenfels“ (według nazewnictwa z 1769 roku był to 54. Niemiecki 
Pułk Piechoty), który należał do jego wuja. W 1729 roku uzyskał stopień setnika, 
a w 1732 roku stopień podpułkownika. 19 września 1734 roku został ranny we 
Włoszech w bitwie pod Guastally. W 1735 roku był już generałem brygady (generalma-
jor). Walczył przeciw Turkom, a w 1741 roku źródła pisemne wymieniają go w stopniu 
generała dywizji (feldmarschalleutnant), jednocześnie jako właściciela pułku „Christian 
Moritz von Königsegg und Rothenfels (Jung-Königsegg)“ (16. Niemiecki Pułk Piechoty).

Brał udział w wojnach o sukcesję austriacką (1740–1748), został ponownie ranny 
30 września 1745 roku w bitwie pod Horním Ždárem (niemiecka nazwa – Soor) 
w regionie Trutnova. W 1754 roku został mianowany zbrojmistrzem polowym 
(Waf fenmeister). Jako dowódca armii austriackiej (ściśle armii cesarsko-królewskiej) 
został pobity w bitwie pod Libercem, jednak mimo to w 1758 roku awansował 
do stopnia marszałka (feldmarschall). Zmarł 21 lipca 1778 roku w Wiedniu.

Okres wojny siedmioletniej pod względem militarnym był szczytem taktyki liniowej. 
Ideałem dowódców były długie wyrównane szeregi piechoty, której skrzydła 
zabezpieczała jazda lub odpowiednie przeszkody terenowe. W czasie bezpośredniego 
starcia, wystrzeliwując zbiorowe salwy, starano się zadać przeciwnikowi jak 
największe straty, a na koniec pokonać osłabionego przeciwnika atakiem na bagnety. 
W obronie przed jazdą piechota formowała czworoboki, zwane Quarrée, gdy szeregi 
żołnierzy stały plecami do siebie. Tak sformowana jednostka mogła się bronić, 
strzelając we wszystkie strony. Ta niezwykła dla nas taktyka rozwinęła się wraz 
z udoskonaleniem broni palnej. Wojna trzydziestoletnia (1618–1648) jednoznacznie 
dowiodła przewagi żołnierzy uzbrojonych w broń palną nad żołnierzami uzbrojonymi 
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w broń drzewcową. Dowódcy zaczęli dostosowywać taktykę w taki sposób, aby jak 
największa liczba strzelców mogła wystrzelić jednocześnie. Wielkie czworoboki 
piechoty, w których piechota walczyła w 1618 roku, zmieniły się w szeregi (linie). 
W wyniku dalszego rozwoju wszyscy żołnierze zostali wyposażeni w broń palną, 
a linie zostały jeszcze bardziej rozciągnięte i stały się węższe. W 1757 roku pułki 
piechoty armii Marii Teresy przystępowały do bitwy sformowane w cztery rzędy.

Ostrzał prowadzono w różny sposób, w zależności od warunków terenowych 
i sytuacji na polu bitwy. Cały pułk mógł wystrzelić jednocześnie jedną salwę lub 
strzelały po kolei poszczególne plutony (z franc. peloton, najmniejsza cześć pułku 
piechoty w armii cesarsko-królewskiej, którą tworzyły cztery rzędy /fizylierzy/ lub 
trzy rzędy /grenadierzy/ ustawione jeden za drugim, w każdym rzędzie było ośmiu 
żołnierzy), półdywizjony (halbdivision, czyli dwa plutony) lub dywizjony (dwa 
półdywizjony) tak, aby ostrzał był ciągły. Taki stopniowy ostrzał odbywał się albo 
w miejscu, albo w ruchu do przodu lub do tyłu, gdy każda jednostka po załadowaniu 
broni przed wystrzałem przemieszczała się o cztery kroki. W ten sposób cały pułk 
stopniowo przesuwał się w przód lub w tył. Regulamin ćwiczebny piechoty armii 
cesarsko-królewskiej wydany w 1749 roku (Regulament und Ordnung des gesammten 
Kaiserlich-Königlichen Fuß-Volcks) uwzględnia także specjalne sposoby prowadzenia 
ognia, jak ostrzał z umocnień, ostrzał na moście, w wąwozie lub na ulicy i inne.

Typowy piechur armii Marii Teresy nosił długi, z przodu rozchylony płaszcz 
z białego sukna, kamizelkę, krótkie spodnie pod kolana, wysokie getry nad kolana 
i skórzane trzewiki. Fizylierzy nosili na głowie trójkątny kapelusz, grenadierzy mieli 
natomiast wysoką czapę ze skóry niedźwiedziej z mosiężną tabliczką oraz cesarskim dwugłowym orłem i monogramem władcy. Poszczególne pułki rozróżniano na 

podstawie koloru klap, mankietów i poł płaszczy. Kamizelki i spodnie też były 
białe, chociaż w niektórych pułkach pozostały jeszcze na wyposażeniu wcześniej 
stosowane kamizelki i spodnie w barwie pułku. Główną bronią był „Comiss-Flinte“ 
M1754, ładowany od przodu karabin z gładką lufą i zamkiem skałkowym kalibru 
18 mm, mierzący 143 cm. Zgodnie z regulaminem ćwiczebnym piechoty cesarsko-
królewskiej wydanym w 1749 roku żołnierz nabijał broń na sześć komend, kolejne 
trzy komendy służyły do wystrzału. Zgodnie ze wspomnianym regulaminem 
celowano „auf halben Mann“ (w połowę człowieka), czyli w pępek, jak precyzowała 
ta instrukcja. Regulamin kładł nacisk na to, aby żołnierze przyswoili sobie tę regułę 
i w różnych warunkach terenowych tak nachylali karabiny, aby cały czas celować 
w brzuch przeciwnika. Częścią karabinu był jeszcze nasadzany bagnet. Grenadierzy 
nosili też szablę, a w niektórych przypadkach używali w walce ręcznych granatów. 
Najniższy stopniem podoficer (kapral) nosił taki sam mundur jak zwykli żołnierze, 
a symbolem jego stopnia była leszczynowa laska. U fizylierów kapral był uzbrojony 
w szablę i halabardę, u grenadierów szablę i karabin jak zwykły żołnierz. Oficer 
najbardziej odróżniał się od żołnierzy żółto-czarnym, wełnianym lub jedwabnym 
„pasem polowym” (tzw. Feldbinde), zawiązanym wokół pasa, u fizylierów był 
uzbrojony w kord i szponton, u grenadierów miał szablę i karabin. Wyżsi oficerowie 
nosili mundury i kapelusze ozdobione złotym brokatem, byli uzbrojeni w kord.

Szponton – broń drzewcowa, której kształt pochodzi od innego typu broni, tzw. 
partyzany. Różnił się od niej mniejszymi skrzydełkami oraz szerszą klingą.



Austriackie 
umocnienia 
zbudowane
Bojową linię obrony armii austriackiej, o długości co najmniej 4 kilometrów, 
tworzyły w kierunku z północnego zachodu do południowego wschodu jej 
umocnione prawie skrzydło pod dowództwem generała brygady (generalmajor) 
von Lacy na Keilsbergu, umocniony środek pod dowództwem zbrojmistrza 
(waf fenmeister) Königsegga, a dalej na lewym skrzydle znajdował się długi 
na 1 km nieumocniony teren zajęty przez pułki kawalerii pod dowództwem 
generała dywizji (feldmarschalleutnant) Porporattiego. Na samym skraju lewego 
skrzydła armii austriackiej za granicą lasu znajdowały się ukryte i częściowo 
umocnione pozycje pułków granicznych i piechoty pod dowództwem generała 
brygady (generalmajor) von Würbern. Ostania z wymienionych pozycji znajduje 
się w okolicach ulicy Novinskiej między potokami Ostašovskim i Františkovskim.

Przy północno-wschodniej granicy lasu nad miejscowością Horní Sucha znajdowała 
się pierwsza umocniona linia obronna wojsk austriackich, do utworzenia której 
wykorzystano polowe umocnienia ziemne (prawdopodobnie typu biret) i dodatkowo 
wilcze doły. Aby utrudnić przedostanie się wojsk przeciwnika za linię obrony, dojścia 
były zablokowane zasiekami. Na pierwszej linii za umocnieniami znajdowali się 
żołnierze z pułku Karlstadter-Szluiner (63. Pułk Graniczny Piechoty) dwie kompanie 
grenadierów a za nimi na kolejnej linii obrony pułk Haller (31. Węgierski Pułk 
Piechoty). Polany leśne na kierunku południowym nad Horní Suchą zostały jeszcze 
przed bitwą obsadzone przez dwa bataliony generała brygady (generalmajor) 
hrabiego von Würben. Prawdopodobnie były to bataliony z pułków Pallavicini 
(15. Niemiecki Pułk Piechoty) lub Baden-Durlach (27. Niemiecki Pułk Piechoty).

Atak na austriackie pozycje obronne na lewym skrzydle w lesie przypuściły pruskie 
bataliony grenadierów Kahlden i 9/10 Möllendorf, próbując obejść tę pozycję jak 
najbardziej od prawej, patrząc od strony atakujących. Na lewo od nich operował pułk 
Prinz von Preussen (18. Pruski Pułk Muszkieterów, zgodnie z nazewnictwem z 1756 roku). 
Pułk ten stracił czterech ludzi, a ośmiu zostało rannych. Kompanie grenadierów poniosły 
większe straty, przede wszystkim w trakcie walk o kolejną linię obrony, której bronił pułk 
Haller (31. Węgierski Pułk Piechoty). Jego kapitan Franz Jeken prawdopodobnie zginął 
wraz ze swoimi ludźmi, gdy próbował powstrzymać natarcie sił pruskich. Do boju na 
tym terenie włączyła się też część pruskich dragonów Normanna, która zmusiła kolejne 
bataliony, dowodzone przez von Würbena, do odwrotu w kierunku miejscowości Křižany.
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Kim byli grenadierzy?

Grenadierzy należeli do elity cesarsko-królewskiej piechoty. Jak podpowiada sama 
nazwa, pierwotnie chodziło o żołnierzy uzbrojonych w granaty ręczne. Ponieważ 
w pierwszej połowie XVIII wieku stosowanie granatów w walce zostało ograniczone 
do specyficznych sytuacji, takich jak zdobywanie miast i tym podobnych, regulamin 
ćwiczeń armii cesarsko-królewskiej z 1749 roku (Regulament und Ordnung des 
gesammten Kaiserlich-Königlichen Fuß-Volcks) nie zapomina również o komendach 
dotyczących walki z granatami. W każdym pułku piechoty (2408 osób) były dwie 
kompanie grenadierów, każda licząca 100 osób. Od pozostałych piechurów (fizylierów) 
grenadierzy najbardziej różnili się wysokimi czapkami ze skóry niedźwiedzia, które 
z przodu miały mosiężne tabliczki z cesarskim orłem i monogramem władcy oraz szablą. 
Oficerowie grenadierów w przeciwieństwie do pozostałych oficerów piechoty nosili 
karabiny. Przy formowaniu pułku do przeglądu lub do walki, kompanie grenadierów były 
ustawiane każda na jednym skrzydle pułku. W przeciwieństwie do fizylierów grenadierzy 
ustawali się tylko w trzech szeregach. W walce bardzo często wykorzystywano bataliony 
grenadierów powstałe w wyniku połączenia kompanii grenadierów z kilku pułków.



Znalezisko kuli 
artyleryjskiej
W pobliżu Potoku Ostašovskiego przy ulicy Svárovskiej podczas prac 
ziemnych związanych z budową domu nr 179 została znaleziona 
żelazna kula. Jest lekko zdeformowana, jej średnica ma 120 mm, kula 
waży około 6,9 kilograma. Nie byłoby w niej może nic specjalnego, 
gdyby nie to, że jej parametry odpowiadały kulom wystrzelonym 
z austriackiego dwunastofuntowego działa polowego w okresie 
wojny siedmioletniej. Stanowisko dział dwunastofuntowych możemy 
potwierdzić na wzgórzu Keilův vrch, gdzie stała bateria austriackiej 
artylerii. Dwunastofuntowe działa polowe ostrzeliwały 21. 4. 1757 
lewe skrzydło armii pruskiej i bardzo skutecznie powstrzymały 
tutaj bezpośredni atak na prawe skrzydło pozycji austriackich. Kule 
artyleryjskie latały w stronę Potoku Ostašovskiego. Znaleziona kula 
przebyła zatem prawdopodobnie odległość 2,2 kilometra i jest pierwszym 
dowodem archeologicznym na ostrzał z dział austriackich w czasie tego 
wydarzenia historycznego, jednego z najważniejszych dla Liberca.

Dane historyczne dotyczące artylerii w czasie wojny siedmioletniej: Po wojnach o sukcesję 
austriacką w latach 1740–1748 cesarsko-królewska artyleria przeszła wiele zmian, 
w 1752 roku zostały wprowadzone nowe typy dział, a w 1756 roku książę Wacław Liechten-
stein przeprowadził reformę artylerii cesarsko-królewskiej. Po tej reformie artyleria weszła 
na stałe w skład armii i uzyskała stałą strukturę na czas wojny i pokoju. Po reformie i unifi-
kacji działa zostały podzielone według skuteczności na działa polowe i działa oblężnicze.

W tym czasie kalibru dział nie oznaczało 
się średnią otworu lufy jak dzisiaj, ale 
według masy w funtach żelaznej kuli, 
która była wystrzeliwana z działa. Według 
wiedeńskiego systemu miar wprowadzo-
nego w 1756 roku także w Czechach, jeden 
funt był równy 0,56006 dzisiejszego 
kilograma. Na przykład trzyfuntowe 
działo wystrzeliwało kule o masie 1,68 kg. 
Odpowiada to średnicy kuli 7,416 cm.

Do dział polowych (w ówczesnej termi-
nologii – sztuk polowych) należały: działa 
dwufuntowe, trzyfuntowe, sześciofunto-
we i siedmiofuntowe. Do każdego działa, 
w zależności od kalibru, przynależały 
jeszcze od 1 do 3 wozów z amunicją.
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Wśród dział oblężniczych były: działa dwunastofuntowe, osiemnastofun-
towe, dwudziestoczterofuntowe i dziesięciofuntowe haubice.

Działa polowe dzieliły się dalej na działa pułkowe, które przemieszczały się 
razem z piechotą i pozostawały w jej obozach (każdy pułk piechoty miał 
przydzielone dwa działa trzyfuntowe z odpowiednią obsługą i jeden wóz 
z amunicją do każdego działa polowego), i odwody artyleryjskie.

Wszystkie działa miały lufy jednoelementowe, odlewane z brązu (jedna część cyny 
na sto części miedzi). Lufa była osadzona na drewnianej lawecie z dwoma kołami 
obręczowymi. Działo ładowano przez wylot lufy, artylerzyści najpierw ładowali do lufy 
porcję prochu strzelniczego, a potem pocisk. Odpalanie odbywało się za pomocą lontu, 
który zapalał proch na panewce, płonący proch przenosił ogień przez zapał łączący 
panewkę z dnem otworu lufy do ładunku prochowego i wtedy dochodziło do wystrzału.

Artyleria cesarsko-królewska wykorzystywała różne rodzaje pocisków do dział. 
Do najczęściej stosowanych należały pełne pociski – odlewane i wykuwane do danego 
kształtu żelazne kule, przeciw piechocie stosowano z kolei tzw. kartacze, czyli pociski 
w lekkiej obudowie wypełnione małymi żelaznymi lub ołowianymi kuleczkami.

Struktura organizacyjna artylerii cesarsko-królewskiej w 1757 roku była następująca:

Sztab, w skład którego wchodził dowódca 
artylerii w randze „Brygadiera” (na 
poziomie pułkownika piechoty), trzy 
sztaby brygady i personel pomocniczy.

Korpus artylerii polowej (niem. Feldartil-
leriekorps) składający się z trzech brygad 
artylerii po osiem kompanii (w każdej 
kompanii 91 żołnierzy, w tym jeden hetman 
i 75 strzelców uzbrojonych w karabiny), po-
nadto pułk artylerii złożony z trzech chorą-
gwi po osiem kompanii (w każdej kompanii 
116 żołnierzy, do jednego działa, zależnie 
od wielkości, potrzeba było od 4 do 12 osób 
obsługi) i kompania saperów (120 żołnierzy) 
wówczas nazywanych minerami, która 
w walce wydawała amunicję i budowała 
fortyfikacje polowe dla dział, a przy przesu-
nięciach wojsk wykonywała inne konieczne 

prace w terenie, takie jak przygotowanie 
dróg, budowa mostów i tym podobne.

Polowy Urząd ds. Uzbrojenia, który 
zapewniał produkcję i zarządzanie 
materiałem artyleryjskim i oblężniczym, 
a w razie potrzeby jego mobilizację

Tabory, który zapewniały konie i ich obsługę 
konieczną do przemieszczania artylerii.

Działa oblężnicze i działa odwodu 
artyleryjskiego były w walce zgrupowane 
w baterie po kilka dział i umieszczane 
na wałach fortyfikacji polowych. 
Usytuowanie dużych dział na wałach 
umocnień polowych zapewniało obsłudze 
ochronę przed ostrzałem nieprzyjaciela.



Cesarsko-królewska kawaleria w czasie wojny siedmioletniej dzieliła się tradycyjnie 
według miejsca werbowania rekrutów na „kawalerię niemiecką” i „kawalerię węgierską”. 
Najem rekrutów do „kawalerii niemieckiej” odbywał się w miejscach, które są dziś 
częścią Austrii, Republiki Czeskiej, Polski, Holandii, Słowenii i północnych Włoch, 
podczas gdy rekruci „kawalerii węgierskiej” pochodzili z dzisiejszych Węgier, Słowacji, 
części Rumunii, Serbii i Chorwacji. Szczególną pozycję, tak samo jak w piechocie pułki 
graniczne, miały jednostki „Grenz Husaren“ uzupełniane z tzw. „Pogranicza Wojskowego“. 
Był to specjalny obszar administracyjny na Bałkanach na granicy z osmańską Turcją.

Kawaleria 
cesarsko-królewska
Kaplica św. Jana Nepomucena w Janově Dole została zbudowana w 1705 roku. 
W czasie bitwy pod Libercem budowla została uszkodzona, ale wkrótce 
ponownie odremontowana. Na kilku rycinach z drugiej połowy XVIII wieku, 
które przedstawiają bitwę pod Libercem, kaplica św. Jana Nepomucena stanowi 
wyraźny element krajobrazu. Przez ten teren wojska austriackie wycofywały się 
po przegranej bitwie z Františkova dalej w stronę miejscowości Hanychov, Vesec 
i Dlouhé Mosty. W pobliżu kaplicy jest także jedno z miejsc, w którym grzebano 
żołnierzy poległych w bitwie. Dużą część poległych stanowili kawalerzyści.
Kawaleria cesarsko-królewska 1757: W okresie wojny siedmioletniej 
kawaleria stanowiła znaczącą część wszystkich walczących armii. 
Jednostki kawalerii mogły szybko się przemieszczać, przeprowadzać 
niespodziewane wypady, pełnić służbę zwiadowczą, kurierską i tym 
podobne. Kawaleria w czasie bitwy mogła przeprowadzić oskrzydlenie 
i atak na linię piechoty wroga oraz osłaniać własną piechotę przed atakiem 
kawalerii. W bitwie pod Libercem jednostki kawalerii stanowiły jedną piątą 
stanu walczących armii. Wynik starcia cesarsko-królewskiej i królewskiej 
pruskiej kawalerii wpłynął znacząco także na wynik całej bitwy.
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Kawaleria niemiecka dzieliła się dalej na pułki kirasjerów i pułki dragonów. Ten 
podział kawalerii pochodzi z okresu wojny trzydziestoletniej. Podczas gdy kirasjerzy 
walczyli zawsze w siodle i byli główną siłą szturmową kawalerii w ataku na piechotę 
lub kawalerię nieprzyjaciela, dragoni byli pierwotnie piechotą, konno tylko się 
przemieszczali, a walczyli pieszo (jeszcze w 1749 roku Khevenhüller w swojej książce 
„Observation punkt“, poświęconej ćwiczeniom pułku dragonów, opisuje ćwiczenia 
w siodle i w walce pieszej). W czasie wojny siedmioletniej różnica w wykorzystaniu 
obu typów kawalerii stopniowo ulegała zatarciu. Pierwotnemu podziałowi odpo-
wiadał też odrębny strój i ekwipunek obu rodzajów jeźdźców. Po reformie kawalerii 
w latach 1756-1758 pułk dragonów i kirasjerów składał się z 10 regularnych kompanii 
kawaleryjskich (każda licząca 75 żołnierzy), podzielonych na 5 szwadronów polowych 
i jedną kompanię elitarną (100 żołnierzy). Elitarną kompanią w pułku kirasjerów była 
kompania karabinierów, w pułku dragonów z kolei, podobnie jak w piechocie, kompania 
grenadierów. Nazwy poszczególnych pułków pochodziły od nazwiska właściciela. Nazwa 
te zmieniała się wraz ze zmianą właściciela pułku, ten sam pułk występował zatem 
kolejno pod różnymi nazwami. Oznaczanie pułków liczbami zostało wprowadzone 
dopiero w 1769 roku. Potem pułk był oznaczany liczbą i nazwiskiem właściciela.

Kirasjer: Najbardziej typowym elementem ekwipunku kirasjera był żelazny kształto-
wany kirys, chroniący klatkę piersiową i brzuch jeźdźca. Jego główną bronią był ciężki 
pałasz. Uzbrojenie uzupełniał krótki karabinek jeździecki i dwa pistolety w kaburach 
umieszczonych po bokach przedniej części siodła. Kirasjer nosił mundur składający się 
z krótkich spodni pod kolana, wysokich skórzanych butów jeździeckich, które z przodu 
były podwyższone, aby chronić kolana, z długiej kamizeli, długiego, rozchylonego z przodu 
płaszcza, a na głowie miał trójkątny kapelusz. Kirys zakładał na kamizelę, ale pod płaszcz. 
Na pasie miał uchwyt do zawieszenia pałasza. Wszystkie pułki kirasjerów (z wyjątkiem 
pułku Alt-Modena) nosiły biały kubrak z czerwonymi mankietami i czerwonymi połami od 
strony wewnętrznej. Poły noszono podobnie jak w piechocie spięte tak, aby wewnętrzna 
kolorowa strona była widoczna z zewnątrz. Pułki różniły się między sobą kombinacją 
kolorów guzików, kamizel i spodni. Członkowie kompanii karabinierów różnili się od 
innych żołnierzy w pułku lekkim koniem i dokładniejszym karabinem z gwintowaną lufą.

Dragon: Ekwipunek i strój dragonów były podobne jak u kirasjerów, ale było tu też kilka 
różnic wynikających z rozwoju historycznego. Dragoni wykorzystywali lżejsze konie niż 
kirasjerzy, nie stosowali kirysów i jako pozostałość swojej pieszej roli zamiast krótkiego 

karabinu jeździeckiego mieli 
długi karabin, mierzący 125 cm, 
z bagnetem. Umundurowanie 
dragona składało się, podobnie 
jak u kirasjera, z krótkich spodni 
pod kolana, wysokich skórzanych 
butów jeździeckich, które z przodu 
były podwyższone, aby chronić 
kolana, z długiej kamizeli i długie-
go, rozchylonego z przodu płaszcza 
z klapami oraz z trójkątnego 
kapelusza. U pasa miał uchwyt 
do zawieszenia pałasza, na krzyż 
przez ramiona na lewym boku 

skórzaną ładownicę na naboje, a na prawym rzemień do zawieszenie karabinu. Poszcze-
gólne pułki odróżniały się kolorem płaszczy, kolorem wyłogów mankietów i połami od 
strony wewnętrznej oraz kolorem kamizel i spodni. Jak już powiedziano, dragoni wchodzili 
pierwotnie w skład piechoty, wykorzystywali konie tylko do przemieszczania się, tradycja 
ta była widoczna także w tym, że do przekazywania rozkazów dragoni nie wykorzystywali 
trębaczy jak inni jeźdźcy, ale dobosza jak piechota, a także w tym, że elitarnej kompanii nie 
tworzyli karabinierzy jak u kirasjerów, ale grenadierzy jak w pułkach pieszych. Grenadier 
konny różnił się od dragona wysoką czapką z futra niedźwiedzia, którą nosił zamiast 
kapelusza. W uzbrojeniu grenadierów był tez granatnik do wystrzeliwania granatów.

Kawalerię węgierską tworzyły pułki huzarów. Huzarzy wykorzystywali niewielkie 
i bardziej zwrotne konie niż kirasjerzy i dragoni. Jako wspaniali jeźdźcy sprawdzali się 
głównie w akcjach zwiadowczych i szturmowych. Najbardziej znaną taką akcją w czasie 
wojny siedmioletniej był najazd na Berlin, który 16 października 1757 zajął hrabia 
Andreas Hadik z mieszanym oddziałem składającym się z huzarów, kirasjerów i piechoty 
granicznej (w sumie około 3 000 żołnierzy). Huzarzy byli uzbrojeni w szablę, krótki 
karabin jeździecki i dwa pistolety w kaburach umieszczonych po bokach przedniej części 
siodła. Po reformie kawalerii w latach 1756-1758 pułk huzarów tworzyło 10 regularnych 
kompanii kawalerii podzielonych na 5 szwadronów polowych. W sumie pułk liczył 
w przybliżeniu 1 000 żołnierzy. W odróżnieniu od „kawalerii niemieckiej” nie miał kompanii 
elitarnej. Poszczególne pułki były nazywane tak samo jak pułki dragonów i kirasjerów. 
Mundur huzarski, który bazował na stroju węgierskim, był najbarwniejszy ze wszystkich 
mundurów kawalerii. Huzar zakładał najczęściej czarne buty jeździeckie. Buty sięgały 
pod kolana, a przednia część górnego końca butów miała kształt szpica. Wzdłuż górnej 
krawędzi biegł sznur ozdobny. Spodnie huzarskie były obcisłe, sięgały do kostek i noszono 
je wsunięte do butów. Na szwy spodni były naszyte ozdobne sznury. Krótka dopasowana 
kurtka do pasa także była zdobiona na szwach i z przodu ozdobnym sznurem. Oka ze 
sznurów tworzyły zapięcie kurtki. Na kurtkę zarzucany był kożuch o podobnym kroju. 
Huzar zawsze nosił kożuch, przy ciepłej pogodzie nie zakładał go, ale miał przerzucony 
przez lewe ramię. Na uchwycie wokół pasa na lewym boku miał przewieszoną szablę 
i torbę na dokumenty itp. Klapa torby była ozdobiona wyszytym dwugłowym orłem 
cesarskim. Mundur uzupełniał szeroki pas zrobiony z kolorowych sznurów. Na głowie 
huzar nosił kołpak – wysoką futrzaną czapkę w kształcie walca. Poszczególne pułki 
odróżniały się kolorami spodni, kurtek, kożuchów, ozdobnych sznurów i paska.

Huzarzy graniczni tak samo jak piechota graniczna byli odrębną częścią amii Marii Teresy, 
te tak zwane nieregularne jednostki tworzyli mężczyźni żyjący na Pograniczu Wojsko-
wym - na Bałkanach na granicy z Imperium Osmańskim. Ludzie, którzy zamieszkiwali 
to niebezpieczne terytorium, zobowiązywali się do dożywotniej służby wojskowej, jako 
zapłatę dostawali ziemię, na której mogli gospodarować, a także przywileje podatkowe 
i inne. Pogranicznicy, przyzwyczajeni do nieustannych potyczek z Turkami, byli mistrzami 
w prowadzeniu tzw. małej wojny. Zarówno piechota graniczna, jak i huzarzy pogranicznicy 
byli wykorzystywani do działań zwiadowczych, najazdów na wroga, rozbijania jego 
linii aprowizacyjnych i podobnie. W odróżnieniu od szeregowej piechoty potrafili 
poruszać się w terenie i w lasach. Zaskakiwali nieprzyjaciela także szybkością manewrów. 
Mundur huzarów pograniczników pierwotnie bazował na lokalnym kroju, ale w latach 
1754 – 1758 huzarzy graniczni dostali nowe mundury takie same jak huzarzy węgierscy. 
W odróżnieniu od huzarów węgierskich poszczególne pułki nie były nazywane od imienia 
właściciela, ale według miejsca pochodzenia. Od 1769 roku były też oznaczane liczbą.



Starcie kawalerii 
Na terenie za dzisiejszą ulicą Křižanską, na południowy wschód za 
Potokiem Ostašovským, przed południem 21 kwietnia 1757 roku uformowało się 
pięć szwadronów pruskich huzarów z Pułku Puttkammera (nr 4). Nikt w tej chwili 
nie przeczuwał, że ta niewielka część armii pod dowództwem generała dywizji 
(feldmarschalleutnant) Augusta Wilhelma księcia Braunschweig-Lüneburg zdecyduje 
o wynikach całego starcia między wojskami austriackimi a pruskimi, które spotkały 
się w bitwie pod Libercem. Kilkaset metrów przed nimi właśnie zaczynała zdobywać 
przewagę austriacka kawaleria, która składała się z ciężkich kirasjerów pułku 
Pálfyy (3. Pułk Kirasjerów), dragonów Liechtensteina (2. Pułk Dragonów) 
i Batthyánya (3. Pułk Dragonów). Pruscy dragoni z pułków von Normann (1. Pruski 
Pułk Dragonów, zgodnie z nazewnictwem z 1756 roku), Katte (pułk nr 4) i Herzog 
von Würtemberg (pułk nr 12) wycofywali się, będąc jednocześnie pod ostrzałem 
z umocnień austriackich w lesie nad miejscowością Horní Sucha i z Františkova. 
Szwadrony pruskich huzarów z pułku Puttkammera dostały w tym momencie 
rozkaz do ataku i powstrzymały ostatnie i prawdopodobnie jedyne ofensywne kroki 
armii austriackiej pod Libercem. Dziś w pobliżu stoi kościół św. Wojciecha (nad 
wejściem były kiedyś wmurowane dwie kule armatnie z bitwy), jego poprzednik – 
drewniana kaplica – została zbudowana w 1771 roku, tzn. czternaście lat po tym, 
gdy miejsce to opuścili huzarzy Puttkamera. Być może jednak niektórzy z nich tutaj 
pozostali, ponieważ w tych miejscach po bitwie pochowano zabitych żołnierzy.

 
Generał dywizji (feldmarschalleutnant) August Wilhelm książę Braunschweig-Lüneburg 
(Bevern) urodził się 10 października 1715 roku w Braunschweig. Był dowódcą, który 
szkolił swoich oficerów w matematyce i geometrii. Gdy pruski król Fryderyk II opuścił 
pole bitwy pod Lovosicami, uważając ją za przegraną, poprowadził ostatni atak, wyparł 
Austriaków z Lovoša (wzgórza nad Lovosicami) i odwrócił sytuację na polu bitwy na 
korzyść pruskiego króla. Pod jego dowództwem pruskie wojska pokonały marszałka 
Königsegga w bitwie pod Libercem. Długo działał jako samodzielny dowódca, którego 
upadek spowodowali Austriacy, gdy rozbili jego pozycje pod Wrocławiem i Bevern, 
został wówczas zmuszony do odwrotu przez Odrę i Wrocław, który 25 listopada 1757 
roku został zajęty przez Austriaków. Podczas odwrotu Bevern dostał się do niewoli, 
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a po zwolnieniu z niej powierzono mu obronę morską Szczecina. Stoczył wtedy bitwę 
ze Szwedami pod Nowym Warpnem, którą jednak przegrał. W 1762 roku ponownie 
dowodził oddziałami na polu bitwy. Współczesny mu angielski adiutant pruskiego króla 
Fryderyka II Andrew Mitchell pisał o nim „Bevern był znaczącym człowiekiem i wielkim 
oficerem, kochanym przez całą armię.“ Zmarł 2 sierpnia 1781 roku w Szczecinie.

Pruska kawaleria w 1757 roku dzieliła się na: kirasjerów, dragonów i huzarów. Sposób 
wykorzystania poszczególnych rodzajów kawalerii był podobny jak w kawalerii cesar-
sko-królewskiej. Poszczególne półki były oznaczane numerem i nazwiskiem właściciela.

Kirasjerzy: Po zmianach w 1756 roku każdy z w sumie trzynastu pułków kirasjerów składał 
się z pięciu szwadronów. Jedynie pułk nr 13 Garde du Corps miał tylko trzy szwadrony. 
W każdym szwadronie było łącznie 178 żołnierzy (z tego 156 szeregowych). W lutym 1757 
roku każdy szwadron pułków zlokalizowanych w Saksonii został powiększony o jednego 
oficera, dwóch podoficerów i 12 szeregowych żołnierzy. Całkowity stan szwadronu wynosił 
zatem 195 ludzi. Cały pułk po powiększeniu liczył 984 ludzi. W 1758 stan szeregowych 
żołnierzy w szwadronie obniżono z 168 do 144. Najbardziej charakterystyczną częścią 
wyposażenia kirasjerów był żelazny odpowiednio ukształtowany kirys, który chronił klatkę 
piersiową i brzuch. Pułk gwardyjski nosił wypolerowane kirysy, pozostałe pułki miały 
kirysy czarne. Główną bronią kirasjera był ciężki pałasz. Uzbrojenie uzupełniał karabin 
kirasjerski wzór 1731 o długości 120 cm i dwa pistolety wz. 1731 w kaburach umieszczonych 
po bokach przedniej części siodła. Umundurowanie kirasjerów stanowiły wysokie 
skórzane buty jeździeckie, krótkie skórzane spodnie pod kolana, długa kamizelka i długi 
płaszcz z wyłożonym kołnierzem. W przeciwieństwie do austriackich kirasjerów, Prusacy 
nosili kirys na płaszczu. Nakryciem głowy był trójkątny kapelusz. Na pasie był uchwyt 
do zawieszenia pałasza. Poszczególne pułki różniły się kolorem kamizelek, lamówką 
kamizelki, kolorem płaszcza, mankietów i kołnierza płaszcza oraz lamówek na brzegach 
płaszcza. Umundurowanie uzupełniała szarfa w barwie pułku zawiązana wokół pasa.

Dragoni: Organizacja pułku dragonów była podobna do pułku kirasjerów. W czasie 
wojny siedmioletniej pruska armia miała 12 pułków dragonów. Z wyjątkiem pułku nr 5 
i 6, które liczyły po dziesięć szwadronów, pułk miał pięć szwadronów liczących 178 ludzi. 
Tak samo jak w przypadku kirasjerów w 1757 roku zostały wzmocnione stany osobowe 
pułków zlokalizowanych w Saksonii. Uzbrojenie stanowiły pałasz, karabin dragoński 
wzór 1726 o długości 140 cm i dwa pistolety wzór 1731 w kaburach umieszczonych 
po bokach w przedniej części siodła. Umundurowanie dragonów stanowiły wysokie 
skórzane buty jeździeckie, krótkie skórzane spodnie pod kolana, długa kamizelka i długi 
kobaltowoniebieski płaszcz z wyłożonym kołnierzem. Nakryciem głowy był trójkątny 
kapelusz. Na pasie był uchwyt do zawieszenia pałasza. Poszczególne pułki różniły się 
kolorem guzików, kamizelki oraz mankietów, klap i wewnętrznej strony płaszcza. Poły 
płaszcza noszono upięte tak, że kolor wewnętrznej strony poły był widoczny na zewnątrz.

Huzarzy: Tak samo, jak inne armie europejskie, również armia pruska stworzyła na 
wzór węgierski jednostki huzarów. Oddziały te oczywiście nie były uzupełniane przez 
jeźdźców z Węgier, ale naśladowały ich umundurowanie, siodła, sposób szkolenia i walki. 
Podobnie jak w armii cesarsko-królewskiej huzarzy pełnili zadania zwiadowcze, dokonywa-
li nagłych wypadów itp. W 1756 roku w pruskiej armii było 8 pułków huzarów, każdy składał 
się z 10 szwadronów. Szwadron huzarów liczył w sumie 116 ludzi, z tego 102 szeregowych 
żołnierzy. W lutym 1757 roku każdy ze szwadronów został wzmocniony przez jednego 

podoficera i 10 szeregowych, a każdy pułk przez 5 oficerów. W 1761 roku stan szeregowych 
żołnierzy w szwadronie zwiększono z 114 do 136. Uzbrojenie huzara stanowiła szabla, 
która podobnie jak mundur była wykonana według węgierskiego pierwowzoru, ponadto 
średni huzarski karabin wzór 1792 o długości 120 cm lub krótki huzarski karabin wzór 1742 
mierzący 92 cm i dwa pistolety wzór 1731 w kaburach umieszczonych po bokach w przedniej 
części siodła. Mundur pruskich huzarów opierał się na węgierskim wzorze. Huzar nosił 
czarne buty jeździeckie. Buty były pod kolana, a przednia część górnego końca buta 
miała kształt szpica. Wzdłuż górnej krawędzi biegł ozdobny sznur. Spodnie były skórzane 
w kolorze naturalnej skóry, krótkie, sięgające pod kolana. Na spodnie nakładano wełniane 
getry, które były noszone na butach i sięgały od kostki aż po górny koniec uda. Górny 
brzeg getrów by k wykończony lamówką. Krótka dopasowana kurtka do pasa, tak samo 
jak w węgierskim wzorze, była obszyta na szwach i z przodu ozdobnym sznurem. Oczka 
sznura zostały wykorzystane do jej zapinania. Na kurtce noszono futro podobnego kroju. 
Huzar zawsze nosił futro, nawet w ciepły dzień miał je na sobie, ale nosił je przerzucony 
przez lewe ramię. Przy pasie po lewej stronie miał zawieszoną szablę i torbę na dokumenty 
itp. Klapa torby była ozdobiona wyszywaną królewska koroną z monogramem władcy 
(FR – Friedrich Rex). Mundur uzupełniał szeroki pas zrobiony z kolorowych sznurów. Na 
głowie huzar nosił kołpak – wysoką czapkę w kształcie ściętego stożka. Poszczególne pułki 
różniły się kolorami guzików, getrów na nogach, kurtek, futer, ozdobnych sznurów i pasów.



Lazarety wojskowe 
w Libercu
Miasto Liberec bezpośrednio po bitwie zostało zajęte, założono w nim lazarety 
dla rannych żołnierzy, ponieważ szpital miejski nie miał odpowiedniej liczby 
miejsc. Rannych oficerów zakwaterowano na terenie libereckiego zamku 
(nad dzisiejszą ulicą Palacha). Ranni żołnierze zostali też umieszczeni 
w domach libereckich mieszczan. Z powodu niskiego poziomu opieki zdrowotnej 
w XVIII wieku niebawem w wojskowych lazaretach wybuchła epidemia tyfusu 
plamistego, która powracała do Liberca także w kolejnych latach, gdy znajdowały 
się w nim inne lazarety wojskowe, wówczas już należące do armii austriackiej. 
Ponieważ mieszczanie Liberca byli zmuszeni do zakwaterowania w swoich 
domach chorych i rannych żołnierzy, epidemia tyfusu rozszerzyła się również 
wśród mieszkańców miasta. Szacuje się, że w wyniku epidemii zmarło około 
dziesięciu procent ówczesnej populacji Liberca i okolicznych miejscowości.
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Martwi żołnierze zostali po bitwie pochowani w Janově Dole niedaleko kościoła św. Jana 
Nepomucena (zbudowany w 1716 roku) oraz w Ostašovie, gdzie zgodnie z ustną tradycją 
ma też znajdować się cmentarz koni, które padły w czasie bitwy. Ranni zostali po bitwie 
przewiezieni, oprócz zamku i domów mieszczan, w miejsce, gdzie podobno była strzelnica 
libereckiego Bractwa Kurkowego. Tam w okresie wojny w 1757 roku został zorganizowany 
szpital polowy, gdzie żołnierze umierali w następstwie odniesionych ran oraz tyfusu 
plamistego. Dziś w miejscu byłego lazaretu znajduje się Plac Nerudy, który powstał 
wraz z zabudową dopiero ćwierć wieku po wojnie, w 1784 roku, jako tzw. Miasto Filipa.

Świadectwa pochodzące z odkryć archeologicznych: Na początku października 2011 r. 
na Placu Nerudy dokonano niezwykle ważnego odkrycia. W miejscu dawnego lazaretu 
polowego znaleziono jeden z najlepiej zachowanych szkieletowych grobów zbiorowych 
z okresu wojny siedmioletniej. Zgodnie z analizą antropologiczną chodzi o szkielety 
w większości młodych mężczyzn w wieku około 25 lat. Ciała leżały poskładane jedne na 
drugich w dole o głębokości około jednego metra. Z interesujących artefaktów udało się 
odnaleźć metalowe guziki z dawnych mundurów (np. guzik z monogramem cesarza Karola 
VI oraz cesarzowej Marii Teresy). Niektórzy polegli mieli na głowie resztki włosów w formie 
splecionych warkoczyków. W rogu dołu odkryto dziecięcą drewnianą trumnę ze szczątkami 
mniej więcej rocznego dziecka zasypanego trocinami. Na wieku trumny był namalowany 
krzyż z koniczynowym zakończeniem. Badania archeologiczne, które były prowadzone 

z różną intensywności od 2002 
roku (następnie w latach 2003, 
2011 i 2012), doprowadziły do 
odkrycia kolejnych dołów ze 
szkieletami. Do dziś znaleziono 
szczątki ponad siedemdziesięciu 
osób. Oprócz żołnierzy udoku-
mentowano pogrzeby dwójki 
dzieci i jednej kobiety. Większość 
grobów z przyczyn sanitarnych 
została zasypana wapnem.

Kolejnym miejscem w Libercu, 
o którym na podstawie pisem-
nych źródeł wiemy, że grzebano 
w nim zmarłych w czasie wojny 
siedmioletniej, jest krypta pod 
kościołem św. Krzyża. Zostali tu 
pochowani w latach 1757–58 trzej 
oficerowie i jeden lekarz, którzy 
zmarli w lazarecie polowym 
w następstwie odniesionych 
w bitwie ran oraz wspomnia-
nego już tyfusu plamistego. 
Prawdopodobnie taką samą 
chorobą zakaźną zaraził się 
w 1757 roku i zmarł ksiądz 
ołtarznik z kościoła św. Krzyża 

Adalbert Franz Preisler, który też został tu pochowany. Spokój zmarłych oraz pierwotny 
układ trumien zostały niestety w przeszłości całkowicie i nieodwracalnie naruszone, 
w rezultacie tych niefachowych ingerencji w krypcie brakuje większości szczątków dziewię-
ciu szkieletów osób, które zostały tutaj pochowane, brakuje też większości oryginalnego 
wyposażenia grobów, a tym samym historycznych materiałów porównawczych.

Jak mógł wyglądać pobyt w lazarecie wojskowym w XVIII wieku? Panujące tam warunki 
może nam przybliżyć wpis z osobistej kroniki nauczyciela Antona Lehmanna (1743–1820), 
który opisał w niej sytuację w lazaretach, urządzonych na zamkach w Velkim Valtinovie, 
Stráži pod Ralskiem i Lemberku po bitwie pod Hochkirchem (14 października 1758 roku): 
„Ile tu człowiek widział nędzy, narzekania. Kto mógł ze swoją raną chodzić, miał się jeszcze całkiem 
dobrze, ale ten, który w transporcie leżał na twardym chłopskim wozie, cierpiał straszne męki, gdy 
tylko koło najechało na kamień. Gdy potem nieszczęśliwcy zostali wieczorem dowiezieni na kwatery 
i byli znoszeni z wozów, przeraźliwie krzyczeli. Jeszcze gorzej mieli ci, którzy byli przywożeni na 
taczkach, ponieważ brakowało chłopskich wozów. Teraz leżeli godni litości w pomieszczeniach 
wprost na ziemi na rozłożonej słomie pełnej pcheł i wszy, w dzień i w nocy zawodząc; z wielu 
stron było słychać rozpaczliwe „Jezus, Maria!”. Ci, którzy zachowali jeszcze trochę siły, przeklinali 
godzinę swoich narodzin i swoich rodziców. Najbiedniejsi byli ci, którym kula armatnia urwała obie 
nogi nad kolanami. Kikuty im puchły i na brzegach miały brązowy kolor. Wewnątrz ran mięso im 
czerniało. Rannych leżących w takich bólach raz na dwadzieścia cztery godziny odwiedzał felczer, 
który zdrapywał zgniliznę i przykładał nowy opatrunek. Tylko raz musiałem w izbie z rannymi 
spędzić cały dzień i nigdy nie zapomnę tego, co przeżyłem. Ci, którzy umierali po domach, byli 
grzebani następnego dnia. Na zamku w Valtinovie zmarli byli po prostu wyrzucani przez okna. 
W innych zamkach (Lemberk) byli ściągani po schodach, a ich czaszki obijały się o każdy stopień…”



Obleganie Żytawy 
w okresie wojny 
siedmioletniej
Od bitwy pod Libercem 21 kwietnia 1757 r. do spalenia i zdobycia Żytawy 
22–23 lipca 1757 minął kwartał. Między tymi wydarzeniami armia pruska 
i austriacka zmierzyły się ponownie 6 maja 1757 roku pod miejscowością 
Štěrboholy, gdzie wojska austriackie zostały pokonane i wycofały się do Pragi. 
Prawie półtora miesiąca później los odwrócił się w bitwie pod Kolínem (18 czerwca), 
gdzie odznaczył się pułk Botta (12. Austriacki Pułk Piechoty), a bitwę, która przez 
dłuższy czas była nierozstrzygnięta, w zwycięstwo Austrii przekuli austriaccy 
dragoni z pułku „de Ligne“ (9. Pułk Dragonów; tzw. gołobrodzi). Karta się odmieniła 
i teraz pruskie wojsko było w odwrocie. Pruski król Fryderyk II prowadził połowę 
wojska na Litoměřice, a dowodzenie drugą połową przekaz swojemu bratu 
księciu koronnemu Augustowi Wilhelmowi. Dnia 16 lipca zostały zdobyte pruskie 
pozycje obronne w Jablonném v Podještědí. W ten sposób August Wilhelm stracił 
połączenie z Żytawą i wycofywał się drogą okrężną przez Nový Bor. Austriacy 
ponownie zmusili Prusaków do walki w dniach 19–21 lipca w bitwie pod wzgórzem 
Studenec, w której zostało zabitych prawie pięciuset pruskich żołnierzy.

August Wilhelm wycofywał się przez Żytawę i dopiero dalej na wzgórzach Landberg i Hut 
kazał zbudować ufortyfikowany obóz. Żytawy broniło około dziesięciu tysięcy pruskich 
żołnierzy, a w magazynach i na wozach kwatermistrzowskich były duże ilości zapasów. 
Dnia 19 lipca do Żytawy ze swoimi pułkami dotarł austriacki generał brygady (generalma-
jor) Maquire i zajął kilka wyżej położonych terenów nad miastem. Dzień później dotarła 
tam większa część armii pod dowództwem marszałka (feldmarschall) hrabiego von Dauna. 
Austriacy ustawili przed umocnieniami kilka baterii dział i moździerzy, wzywając załogę 
miasta do kapitulacji. Jednak generał dywizji (feldmarschalleutenant) von Schmettau 
odmówił poddania miasta. Sam natomiast razem z siedmioma batalionami opuścił Żytawę 
(22 lipca) i odmaszerował do umocnionego obozu Augusta Wilhelma. Pułkownik artylerii 
Walter von Waldenau rozpoczął ostrzał miasta. Swoją pełną siłę niszczącą zaprezentowały 
tu przede wszystkim moździerze, które były w stanie nie tylko dosięgnąć celów za murami, 
ale również jako jedyna broń artyleryjska mogły wystrzeliwać bomby zapalające. Efekt był 
straszny, zniszczone zostały główne kościoły i ratusz, pożar zniszczył też około pięciuset 
kamienic. Pruski pułkownik von Diericke, który bronił Żytawy z niecałymi trzema pułkami, 
skapitulował dzień później (23 lipca). Gdy Maria Teresa dowiedziała się o niszczycielskich 
skutkach bombardowania miasta, którego nie aprobowała, a także o okrucieństwach po-
pełnionych na tamtejszych mieszkańcach, podarowała Żytawie pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Wcześniejsze operacje zmusiły Fryderyka II do wycofania się do Saksonii. Ze swoim bratem 
Augustem Wilhelmem spotkał się w Budziszynie (niem. Bautzen). Z tego okresu zachował 
się list, w którym Fryderyk informował brata, że już nigdy nie powierzy mu dowództwa, 
aby nie zniszczył podległej mu armii. Po rezygnacji i odejściu z armii August Wilhelm 
przeniósł się na zamek Oranienburg, gdzie w 1758 roku zmarł na wylew krwi do mózgu.

9

38 / 39



www.archa13.cz

Rekomendowana literatura
Bělina, P., Kaše, J., Kučera, J. P.: Velké dějiny zemí Koruny české X. 1740–1792. Praha 2001.
Millar, S.: Kolín 1757. První porážka Fridricha Velikého. Praha 2007.
Pazaurek, G. E.: Die Schlacht bei Reichenberg 1757. Mitteilungen des Nordböhmischen 
Gewerbemuseums, ročník XX., č. 2, Reichenberg 1902, s. 37–47.
Rohn, J. K.: Chronic vormals Boehmischer Cron-Lehe. Praha 1763.
Stellner, F.: Sedmiletá válka v Evropě. Praha 2000.

Vydala © ARCHA 13 o.p.s. v Liberci roku 2014
Texty © Michaela Bradáčová, Petr Brestovanský, Radomír Zika
Jazyková úprava českého textu: Marek Sekyra
Překlad do němčiny © Hans-Jürgen Warsow
Fotografie © Petr Brestovanský, Šimon Pikous
Ilustrace © Petr Polda, Ignatius
Grafická úprava a sazba © Pavel Akrman, Pavel Černý
Dobové materiály z archivu ARCHA 13.
Reprodukce veduty a mapy z Rohnovy kroniky laskavě po-
skytla Krajská vědecká knihovna v Liberci.

Vydání průvodce bylo finančně podpořeno Euroregionem Nisa v rámci 
projektu Bitva u Liberce 1757 – zprostředkování informací a vzdělávání.


