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Bojiště z prusko-rakouské války a Komitét
pro udržování památek z války roku 1866
Východní Čechy – Jedním ze
společných znaků téměř všech
regionů Královéhradeckého
kraje je jejich výrazná avšak
pasivní „účast“ v prusko-ra-
kouské válce roku 1866.

Ačkoliv se často nejedná o
města či obce, v jejichž ka-
tastru proběhly samotné vo-
jenské operace, byla tato sídla
zasažena jaksi sekundárně –
umístěním lazaretů, ubyto-
váním vojáků jedné či obou
armád, nutností zásobovat
vojsko, ale třeba také chole-
rovou epidemií…

Na významných východo-
českých bojištích prusko-ra-
kouské války roku 1866 se na-
chází unikátní soubor fune-
rální architektury, která
vznikala postupně v době od
skončení válečného konfliktu
až do počátku 20. století.

Mezi nejvýznamnější pa-
mátky tohoto soubor patří na
náchodském bojišti monu-
mentální pomník Jízdy u Vy-
sokova nebo pomník Myslivce,
Trutnov má Gablenzův po-
mník a Jánskou kapli, Česká
Skalice vojenský hřbitov, na
jičínském bojišti je Ossarium s
vojenským hřbitovem v Kbel-
nici a Dvůr Králové má po-
mníky na bývalém hřbitově.

Samostatnou kapitolou
samozřejmě zůstává králové-
hradecké bojiště – Baterie
mrtvých, Pomník 1. armád-
ního sboru, Pruský hřbitov,

Ossarium, Mauzoleum v Lípě,
Myslivec ve Svíbu, Říman u
Máslojed a jmenovat bychom
mohli ještě dlouho…

Památky na konflikt roku
1866 však nalezneme i ve měs-
tech, ležících mimo bojiště,
např. v Novém Bydžově, Par-
dubicích, Broumově, Lomnici
nad Popelkou, Hořicích a
v mnoha dalších.

V celé České republice se
takovýchto památek nalézá
více jak 1300! Již našim před-
kům bylo jasné, jak důleži-
tých událostí jsou tyto objekty
svědky, co symbolizují a při-
pomínají i jaký světový uni-
kát představují.

K oficiálnímu vzniku spol-
ku, který by o tyto památky
pečoval, došlo 2. prosince 1888
z iniciativy Jana Nepomuka
Steinského, přímého účast-
níka bitvy u Hradce Králové.

Tento spolek, nazvaný Ko-
mitét pro udržování pomníků
na bojišti Králové-Hradeckém,
byl velkým vzorem pro další
místa bojů, kde rovněž bě-
hem několika dalších let
vznikaly tzv. lokální spolky.

Ty byly ještě na konci 19.
století zastřešeny centrální
organizací. Zejména díky
těmto spolkům památky na
prusko-rakouskou válku ne-
zanikly a co více, právě ve
dvacetiletí na přelomu 19. a
20. století vzniklo mnoho dal-
ších, jejichž charakter byl
povětšinou symbolický.

Uvedené spolky v omeze-
nější míře fungovaly také za
první republiky, kdy se např.
podařilo vybudovat Válečné
muzeum na Chlumu u Hradce
Králové, zrušeny pak byly v

průběhu 50. let minulého sto-
letí. Myšlenka udržování
těchto významných památek
se však zrušit nedala, o čemž
svědčí obnovení Komitétu
pro udržování památek z vál-
ky roku 1866 ihned v roce
1990, a to jako občanského
sdružení s celostátní působ-
ností. Prvotními úkoly spolku
byly náročné opravy a v ně-
kterých oblastech dokonce
vyhledávání takřka zanik-
lých památek, což se z velké
části podařilo. Od počátku
nového tisíciletí se spolek za-
čal aktivněji zapojovat do ob-
lasti turistického ruchu, o
čemž nejlépe svědčí v součas-
nosti již kompletně vybudo-
vaná síť naučných stezek po
bojištích z války r. 1866 ve vý-
chodních Čechách, která pro-
pojuje všechna místa vý-
znamných bojových střetnutí
i památky na ně.

V současné době se Komitét
1866 zaměřil – vedle stálé péče
o památky a jejich průběžné
opravy – na význačný projekt,
v němž chce navázat na inici-
ativu svých předchůdců z
roku 1913 a na původním vy-
braném místě u Střezetic vy-
budovat pomník vztahující se
ke srážce jízdy u Střezetic,
která se udála jako významná
součást královéhradecké
bitvy, a symbolizující vzá-
jemný vztah koně a jezdce. A
to nejenom na bitevním poli!

Toto dílo bude prioritně
věnováno jezdcům i jejich
věrným koním, kteří se ze
střezetické pláně už nikdy
nevrátili, avšak nadčasovost
památníku bude připomín-
kou utrpení koně a člověka ve

válečných konfliktech v ob-
dobí vzájemného soužití obou
tvorů.

Výtvarné pojetí sousoší,
vyjadřující zmíněný vztah
jezdce a jeho koně, bylo svě-
řeno akademickému sochaři
Petru Novákovi z Jaroměře –
veřejnosti nejvíce známému
jako autorovi jezdecké sochy
prezidenta Tomáše G. Masa-
ryka v Lánech.

Vzhledem k nákladnosti ce-
lého projektu vyhlásil Komi-
tét 1866 veřejnou sbírku na
obnovu pietního místa a vy-
budování Pomníku padlých
koní u Střezetic.

Mezi významné mecenáše,
kteří projekt již podpořili,
patří ministr zahraničí ČR
Karel Schwarzenberg nebo
známý herec a milovník koní
Václav Vydra.

Příspěvky na pomník je
možné zasílat na sbírkový
účet č. 176789244/0300 nebo
poslat dárcovské SMS zprávy
na číslo 87777 ve tvaru DMS
POMNIKSTREZETICE.

Podrobnější informace na
http://pomnikkoni.1866.cz/

Věříme, že Vás naše inicia-
tiva osloví a vyjádříte jí mo-
rální i finanční podporu!

Deník o přípravě

pomníku


