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České královské vojsko (Anhalt)

Polní tábor českého vojska

Ligistické vojsko (Tilly)
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Legenda k rozložení vojsk

OLEŠNÁ

Sv. Jiljí
Kokrdov
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4Dobytí kostela sv. Jiljí: Díky držení strategicky položeného kostela
sv. Jiljí ovládala královská vojska údolí Rakovnického potoka a tím i přístup
k důležitým vodním zdrojům. Z tohoto důvodu podnikají ligisté
1. listopadu přepad kostela za účelem jeho dobytí. Útok provádí
smíšený oddíl pěchoty složený z vojáků neapolského tercia
Spinelli, bavorského pluku Schmidt a lotrinského pluku
Florenville. Oddíl královských mušketýrů o síle 200
až 400 mužů hájící areál kostela a pozice
v okolí je nucen po boji prostor vyklidit
a ustoupit zpět k městu.

Ostřelování z děl: Po přesunech
během předcházejícího dne se
31. října obě bojující strany opevňují ve
svých pozicích. Současně dochází k inten-
zivnímu vzájemnému ostřelování z děl,
početní převaha císařsko-ligistického dělo-
střelectva, ca. 18 děl proti 10 královským je přitom
vyvážena výhodným umístěním královských děl na
vrcholu Bendovky.

Pokus o přepad: Od samého počátku bojů o Bendovku věnují
císařští zvýšenou pozornost uherské lehké jízdě, která se nachází
na severním křídle královských vojsk proti císařským pozicím.
Nejprve císařští Uhry ostřelovali z děl, a poté 4. listopadu za úsvitu
podnikají pokus o přepad. Postup přepadového oddílu, složeného
z 1000 mušketýrů a 500 pikenýrů pod velením valonských důstojníků
Haynina a Merodeho, však zastavuje protiakce královských, kteří
zřejmě zatopili přístupovou cestu vodou z nedalekých rybníků
u Kokrdova.

Odchod z bojiště: Po příchodu dlouho očekávaného
zásobovacího konvoje, který do Olešné dorazil večer
3. listopadu, byl odchod císařsko-ligistického vojska
z nepříliš výhodných pozic jen otázkou času. 5. listopadu
v odpoledních hodinách pak ligisté i císařští definitivně
opouštějí svůj polní tábor u Olešné a odcházejí přes Lišany
směrem ku Praze, vstříc rozhodujícímu střetnutí na
Bílé Hoře.
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