
Délka trasy
Od výklenkové kapličky 

v ulici Rektorská v Malešicích 

k pomníku ve Štěrboholech 

13,5 km

Celková okružní délka trasy je 

18,5 km

Bitva u Štěrbohol se odehrála 6. května roku 1757 a šlo 
o jednu z velkých bitev tzv. sedmileté války (1756 - 1763) 

na evropském kontinentu. 

Prusové střetnutí pojmenovali 
“bitva u Prahy” a tento ter-

mín se vžil celosvětově. Napro-
ti tomu v Čechách se udržel 
rakouský název podle vesnice 
Štěrboholy. 

V krvavých bojích se na bojišti utkala pruská armáda, které 
velel král Fridrich II. (1712 - 1786) a vojsko Habsburské mo-

narchie císařovny a královny  
Marie Terezie (1717 - 1780) 
v čele s princem Karlem Lotrin-
ským a polním maršálem 
hrabětem Maximiliánem Ulysses 
Brownem. 

V bitvě se střetla vojska 
o síle několika desítek tisíc mužů a jezdců za podpory 

dělostřelectva.

Ačkoliv před bitvou měli Ra-
kušané obsazeny výhod-

nější pozice na výšinách mezi 
Vítkovem a vesnicí Kyje, po-
dařilo se pruskému panovníkovi 
tuto obranu rozvrátit a dosáh-
nout výrazného vítězství. Střet-

nutí v předpolí české metropole bylo ve své době nejkrvavější 
bitvou 18. století. Výsledkem bitvy byly desetitisícové ztráty.              
V bitvě u Štěrbohol padli také vysocí důstojníci na obou 
stranách. Maršál hrabě M. U. Browne podlehl svému zranění 
a zemřel. Generál polní maršál Kurth Christoph von Schwerin, 
jeden z nej lepších generálů pruského krále Fridricha II., byl na 
místě mrtev po zásahu kartáčovým nábojem. 

Bitva zůstává ve stínu 
rozhodujícího rakouského 

triumfu u Kolína (18. 7. 1757), je-
jíž výsledek však do určité míry 
ovlivnila. Bitva velkými ztrátami 
oslabila síly pruské armády. Část 
ustupujících rakouských jedno-
tek se uzavřela za pražskými 
hradbami. Tím byla další část pruské armády vázána obléháním 
Prahy. Tyto skutečnosti umožnily polnímu maršálovi Leopoldu 
Daunovi v následné bitvě u Kolína pruského krále Fridricha II. 

porazit. 

Materiál byl vydán za dotační podpory MČ Praha 10
v rámci lokální kulturní osvěty v roce 2017.
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Bitva u Štěrbohol
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Výlet po bitevní trase



Délka

 
Od kapličky v Malešicích 
k pomníku ve Štěrboholech 

13,5 km

Od kapličky v Malešicích až 
zpět na Malešické náměstí

18,5 km

Převýšení

M

Naučná 
stezka 

sv. 
Josefa

Š

K
počátek trasy

    VÝKLENKOVÁ KAPLIČKA V REKTORSKÉ ULICI
stojí v Malešicích v blízkosti křížení ulic Rektorská a Na 

univerzitním statku. Stavebníkem byla pražská Univerzita                

Karlova a stavba proběhla v roce 1757. Kaple byla údajně 

postavena na paměť bitvy u Štěrbohol (6. 5. 1757). Kaple je 

stejného typu jako proslulé kaple staroboleslavské poutní cesty. 

V tympanonu je 

umístěn čtyřlist 

– kvadrilob se 

zbytkem fresky 

s motivem poprsí 

Panny Marie. 

V nice je freska 

s Kristem na kříži 

a klečící Pannou 

Marií.

Štěrboholy

Kyje

Malešice

konec trasy 

    POMNÍK OBĚTÍ PRUSKÝCH A RAKOUSKÝCH 
VOJÁKŮ VE ŠTĚRBOHOLECH

Při příležitosti 250. výročí bitvy v  roce 2007 

byl v obci Štěrboholy v místě bývalého 

pomníku polního maršála Kurtha Christopha 

von Schwerina odhalen nový pomník, který 

připomíná oběti pruských a rakouských vojáků. 

Louka za pomníkem, původní místo bitevního 

pole, slouží ke každoroční rekonstrukci bitvy, 

jíž se účastní stovky členů klubů vojenské 

historie v dobových uniformách.

zastávka u kostela

    KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE V KYJÍCH 
byl postaven v pozdně románském slohu z pískovcových kvádrů 

jako tzv. tribunový kostel. Vnitřní prostory byly rozdělené na 

prostor pro lid a vyvýšenou tribunu pro panstvo, resp. vlastníka 

dvorce, k němuž kostel patřil. Tribuna měla původně i vlastní 

vstup. Stavba fungovala patrně i jako útočiště pevnostního rázu, 

proto je kostel 

vybaven silnými 

zdmi s úzkými 

chodbami v síle 

zdi. První písemná 

zmínka o kostele 

je z roku 1306. 

Od roku 1958 

je chráněn jako 

kulturní památka 

České republiky.

Cyklovýlet po bitevní trase
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Více na www.malesice.eu Více o místních památkách se dozvíte v našem letáčku edice Naše Malešice “Památky Malešice”


