


Pomník jezdecké srážky u Střezetic
Dne 3. července 1866 se od časného rána v širokém okolí obcí Chlum a Sadová ode−

hrávala rozhodující bitva prusko−rakouské války, nazvaná později jako bitva u Hradce
Králové nebo u Sadové. Byla vyvrcholením válečného konfliktu mezi dvěma středoev−
ropskými mocnostmi, které usilovaly o hegemonii v německém prostoru. Pruská vojska
vtrhla do severních Čech již 22. června a právě vítězstvím u Hradce Králové rozhodla
celou válku. Tuto bitvu nám do dnešní doby připomíná přibližně 500 památníků a kříž−
ků na vojenských hrobech více jak 57 000 padlých vojáků.

Zmíněného 3. července v odpoledních hodinách, kdy Prusové dobyli centrum ra−
kouských pozic a došlo k hromadnému ústupu celé rakouské Severní armády, nařídil její
vrchní velitel Benedek svému záložnímu jezdectvu, aby vyrazilo vstříc nepříteli a zabrá−
nilo tak pronásledování vlastní ustupující a unavené armády. V prostoru mezi Střezeti−
cemi a Dlouhými Dvory se v několika střetnutích utkala mezi 16:15 hod. a 16:45 hodinou
rakouská jízda s jízdou pruskou, která ustupující rakouské jednotky pronásledovala.

Tato významná epizoda bitvy u Hradce Králové vešla do dějin pod názvem „Srážka
jízdy u Střezetic“. Zúčastnilo se jí asi 11 000 jezdců obou znepřátelených armád, čímž
se tato srážka stala druhým největším střetnutím jezdectva v 19. století (po srážce jízdy
u Liebertwolkwitz v bitvě u Lipska roku 1813). Na pruské straně zasáhla do boje 2. jízd−
ní divize generálmajora von Hahna, (hulánský pluk č. 11, husarský pluk č. 3, gardový
dragounský pluk č. 2) a část 3. lehké jezdecké brigády generálmajora von der Groebena
(husarský pluk č. 12, dragounský pluk č. 3). Další pruská 1. jezdecká divize generálma−
jora von Alvenslebena (1. gardový dragounský pluk, 1. gardový hulánský pluk) se pře−
souvala od Probluze. Velitel rakouské 3. rezervní jízdní divize generálmajor von Cou−
denhove seřadil své jezdce do bitevního šiku. V čele byla brigáda generálmajora knížete
Windischgraetze (kyrysnické pluky č. 2 a 8, hulánský pluk č. 7). Za ní se zformovala bri−
gáda generálmajora von Mengena (kyrysnické pluky č. 10 a 12, hulánský pluk č. 1). Ve
srážce u Střezetic se rakouské jezdectvo vůči přesile vyznamenalo a zastavilo pruské
pronásledování, přes poměrně velké ztráty způsobené především palbou nepřátelské
pěchoty, před jejíž hlavně bylo vlákáno pruskými jezdci. Odvrátilo tím hrozící katastro−
fu celé Severní armády. Cena za tento výsledek však byla poměrně velká. Rakušané
uváděli ztráty (padlí, nezvěstní, ranění a zajatí) 71 důstojníků, 1102 mužů a 1692 koní,
Prusové postrádali 31 důstojníků, 409 mužů a 402 koní. A to vše za pouhou půlhodinu! 

Tento zuřivý boj zachytil na monumentálním obraze „Srážka jízdy u Střezetic“ ma−
líř Václav Sochor (1855−1935). Obraz zakoupil pro vojenské muzeum ve vídeňském
Arsenalu císař František Josef I. Reprodukce je vystavena ve Válečném muzeu 1866 na
Chlumu u Hradce Králové.

Model návrhu č. 1 pomníku jezdecké srážky u Střezetic, autor ak. sochař Petr Novák
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Na královéhradeckém bojišti bylo již velmi brzy po válce a poté především v 90. letech
19. století vybudováno velké množství pomníků. O ty od r. 1888 pečoval Komitét pro
udržování pomníků na bojišti Králové−hradeckém, založený účastníkem bitvy u Hradce
Králové Janem Nepomukem Steinským. Komitét byl později zastřešen centrální organi−
zací − Ústředním spolkem pro udržování vojenských pomníků z r. 1866 v Čechách.

Zmíněné spolky se kromě péče o stávající pomníky staraly rovněž o budování nových
památek. V květnu 1913 se Ústřední spolek rozhodl „krví nasáklou půdu u Střezetic ke
vzpomínce na slavnou jezdeckou bitvu ozdobit velkým pomníkem“, neboť tuto srážku zde
zatím nepřipomínala žádná památka. Na její stavbu však neměl sám Ústřední spolek do−
statek financí a vyhlásil proto všeobecnou sbírku. Slavnostní odhalení bylo předběžně
naplánováno na 50. výročí bitvy u Hradce Králové, tj. na 3. červenec 1916. Ústřední  spo−
lek rovněž zakoupil nedaleko Střezetic pozemek, kde měl být monument zřízen. O ná−
vrh pomníku byl požádán osvědčený architekt Václav Weinzettl, ředitel kamenosochař−
ské školy v Hořicích, jehož četné pomníky dodnes zdobí mnohá bojiště z prusko−ra−
kouské války r. 1866. Ten ještě na jaře 1913 vypracoval předběžné skici pomníku.  

Všechny smělé plány pohřbila 1. světová válka. Peníze se nedostávaly na mnohem
důležitější věci, než byla stavba pomníku. Ačkoliv byla již před vypuknutím války
vybrána nemalá suma, po vzniku samostatného Československa již postavení pomníku
nepřicházelo z politických důvodů v úvahu a vybrané peníze byly použity na renovaci
Ossaria na Chlumu. Po 2. světové válce byly všechny spolky, které pečovaly o pomní−
ky z války r. 1866, podobně jako řada dalších občanských organizací, rozpuštěny a je−
jich   činnost byla zakázána.

Teprve po listopadových změnách Komitét pro udržování památek z války roku 1866
se sídlem v Hradci Králové opět rozvinul svoji činnost na poli obnovy a údržby památ−
níků padlých z války 1866 a navázal tak na násilně přerušenou činnost svých před−
chůdců. Nyní nastává doba, umožňující záměr již dávno zemřelých předchůdců Ko−
mitétu 1866 realizovat. Stavbě pomníku nebudou bránit malicherné politické tahanice
či bezpředmětný strach z monarchistické minulosti. Časový odstup rovněž smazal teh−
dejší nepřátelství a v nové sjednocující se Evropě vznikají nové vazby a spolupráce,
umožňující finanční podporu takovýchto záměrů.

Model návrhu č. 2 pomníku jezdecké srážky u Střezetic, autor ak. sochař Petr Novák
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Chceme využít výše zmíněné válečné epizody, v níž se vedle vojáků angažovali
a trpěli ve velkém množství také koně, k vytvoření unikátního pomníku zvláštního
vztahu člověka a koně na bitevním poli. Objekt chceme postavit na původním místě,
které bylo zamýšleno našimi předchůdci − zmíněný pozemek již vlastníme. Pomník by
byl prioritně věnován jezdcům i jejich věrným koním, kteří se ze střezetické pláně už
nikdy nevrátili, ale potažmo nadčasově všem jezdcům a koním, jimž přinesly války
mnoha minulých staletí smrt. Chtěli bychom dosáhnout toho, aby divák, shlédnuvší
toto dílo, pocítil lítost nejen nad vojáky, ale především nad nevinně trpícími a zároveň
nezměrně oddanými zvířaty, která často, ač sama zraněna, se snažila pomoci svému
pánovi. Lidé obyčejně chápou význam válečného pomníku jako připomínku padlých
vojáků, jejichž osudům svým způsobem rozumí a dokážou se alespoň relativně vcítit
do pocitů jejich pozůstalých. Co se však týče koní, lidé se je v souvislosti s válkou na−
učili vnímat jako dopravní a bitevní prostředek, který svého pána donesl na bitevní
pole, kde byl jeho pán zabit nebo přežil − podle toho, jaké měl štěstí − a kůň se spoko−
jeně vrátil do své stáje a žil si bezstarostně dál. To je ona zkratkovitost v pohledu na
koně ve válce, kterou tento námi připravovaný pomník musí rozmetat a donutit člo−
věka, aby si uvědomil, že koně trpěli stejně jako lidé, přičemž byli nevinní a byť se jed−
nalo „pouze“ o zvířata, také ona měla právo na svůj život. 
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Návrh pomníku situovaný v krajině

Situační plán umístění pomníku na parcele č. 74/2 k.ú. Střezetice
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Komitét pro udržování památek z války roku 1866 je občanským sdružením které se
hlásí k tradicím ochrany památek z války roku 1866. Je přímým pokračovatelem Spol−
ku pro udržování válečných památek na bojišti Králové−hradeckém v Hradci Králové
i dalších zaniklých místních spolků s totožným zaměřením na území České republiky.
Komitét 1866 byl založen v roce 1888 v souvislosti s tím, jak začal na bojišti u Hradce
Králové vznikat co do rozsahu i kvality ojedinělý soubor vojenské funerální plastiky
a zároveň se začalo ukazovat, že společné hroby padlých vojáků a několik desítek po−
mníků budou vyžadovat stálou péči. 

Zakladatelem Komitétu byl setník v.v. Jan Nepomuk Steinský (*15. 6. 1848 − †31. 7.
1922), který byl za prusko−rakouské války roku 1866 zařazen k pěšímu pluku č. 80
a v hodnosti  svobodníka se zúčastnil 3. 7. 1866 bitvy u Hradce Králové. Zde utrpěl těž−
ké zranění ruky, která mu byla následně amputována.

Prvním technickým referentem Komitétu 1866 se stal jeho spoluzakladatel Vilém
Dokoupil, tehdejší ředitel Odborné školy pro kameníky a sochaře v Hořicích. Spolek
brzy získal na důležitosti, členů přibývalo a do jeho řad vstupovali osobnosti veřejně
činné a vážení občané měst na Královéhradecku. Přičiněním těchto členů − mecenášů −
bylo během dvou let (1889−1891) opraveno všech 227 evidovaných památek. Byly opra−
veny či zřízeny nové kříže na hromadných hrobech a odborně restaurovány kamenné
náhrobní kameny i monumentální pomníky. Vznikaly také nové památky. V roce 1898
bylo v evi−denci 319 pomníků, o rok později již 342, za další dva roky rovných 400
a v roce 1912 již 419, z nichž každoročně Komitét opravoval kolem 50.

Dne 21. 12. 1891 byl zřízen Ústřední spolek pro udržování vojenských pomníků
z roku 1866 v Čechách, který sdružoval místní spolky na jednotlivých bojištích včetně
královéhradeckého. Po rozpadu Rakouska−Uherska byla činnost Ústředního spolku
ukončena,  avšak některé místní spolky, zejména královéhradecký a jičínský, ve své zá−
služné činnosti pokračovaly a to až do roku 1951, resp. 1959, kdy byly zákonem roz−
puštěny a jejich majetek státem zabaven.

První valná hromada obnoveného Komitétu 1866 se uskutečnila 31. 3. 1990. Na této
valné hromadě byla schválena organizační struktura Komitétu 1866, která s drobnými
změnami platí i dnes. Nejvyšším orgánem občanského sdružení je valná hromada a vý−
konným orgánem předsednictvo. 

1111
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CHRONOLOGIE KOMITÉTU 1866

31. 3. 1990 Valná hromada (52. v historii Komitétu 1866)

1990 Zahájení vydávání spolkového časopisu Bulletin 1866,
od r. 1992 Bellum 1866

22. 6. − 7. 7. 1991 Zajišťování vzpomínkových akcí ke 125. výročí
prusko−rakouské války

1993 Obnova pomníku setníka Schloezera v Klášteře Hradišti

18. 6. 1994 Zahájení tradice pořádání každoročních centrálních
vzpomínkových akcí na prusko−rakouskou válku roku 1866 

1996 Zřízení Nadace − Bojiště u Hradce Králové

1. 7. 1996 Vyhlášení bojiště u Hradce Králové za památkovou zónu

1996 Vydání publikace Průvodce po bojišti u Hradce Králové

27. 6. 1997 Odhalení nového pomníku 20. pěšího pluku ve Václavicích
na Náchodsku

květen 2001 Obnovení spolupráce se Střední průmyslovou školou
kamenosochařskou v Hořicích 

24. 11. 2001 Zahájení systémových změn v Komitétu 1866 

prosinec 2001 Zřízení internetových stránek Komitétu na Portálu 1866

únor 2002 Vydání publikace Průvodce po bojištích u Trutnova
a Dvora Králové nad Labem

duben 2002 Zahájení práce na Generálním soupisu válečných hrobů
a pomníků z roku 1866

Pomník rakouského pěšího pluku č. 49 v Čistěvsi,
stav v r. 2003; rekonstrukce v r. 2004; současný stav
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květen 2002 Navázání spolupráce s mikroregionem „Bojiště 1866“
na Královéhradecku

3. 7. 2002 Slavnostní odhalení zrekonstruovaného pomníku
6. dělostřeleckého pluku v Nedělištích

srpen 2002 Zahájení prací na Koncepci rozvoje bojišť z roku 1866
v Královéhradeckém kraji

2002 Restaurování 20 pomníků na bojišti u Hradce Králové,
4 pomníků na Náchodsku a 3 pomníků na bojišti jičínském

2003 Zahájení realizace projektu „VIA BELLI 1866“
− budování naučných stezek po bojištích 1866

duben 2003 Zahájení oprav 22 válečných hrobů a pomníků s přispěním
dotace Ministerstva obrany ČR na bojišti u Hradce Králové

duben 2003 Zahájení oprav pomníků na Trutnovsku a Královédvorsku

září 2003 Vydání publikace ke 115. výročí založení
„Komitét 1866 − péče o válečné památky v běhu staletí“

říjen 2003 Odhalení pomníku zakladateli Komitétu 1866 J. N. Steinskému
na Chlumu

2004 Realizace projektu „Záchrana souboru 33 válečných hrobů
a pomníků z roku 1866 na bojišti u Hradce Králové“ s přispěním
dotace Ministerstva obrany ČR a Královéhradeckého kraje

březen 2004 Nová koncepce a grafika časopisu Bellum 1866

červen 2004 Otevření naučných stezek na bojištích u Náchoda, České Skalice
a Svinišťan

2005 Příprava vzpomínkových akcí ke 140. výročí prusko−rakouské
války roku 1866 v roce 2006

Pomník rakouského I. armádního sboru na Chlumu,
stav v r. 1904, rekonstrukce v r. 2005, součastný stav
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2005 Záchrana souboru 33 válečných hrobů a pomníků na bojištích
Královéhradeckého kraje ve spolupráci s obcemi
a Královéhradeckým krajem

červen 2005 Otevření naučné stezky na bojišti u Jičína

srpen 2005 Dokončení celkové rekonstrukce litinového pomníku 49. pěšího
pluku v Čistěvsi (30 tis. )

březen 2006 Příprava veletrhu cestovního ruchu Infotour a cykloturistika
v Hradci Králové zaměřeného na propagaci 140. výročí
prusko−rakouské války r. 1866 a bojišť 1866

květen 2006 Dokončení  celkové rekonstrukce vojenského hřbitova z r. 1866
v Novém Bydžově (60 tis. )

červen 2006 Otevření naučné stezky v severní části bojiště u Hradce Králové 

2. červenec 2006 Vzpomínkové oslavy 140. výročí bitvy u Hradce Králové

červenec 2006 Otevření naučné stezky v jižní části bojiště u Hradce Králové

říjen 2006 Záchrana ústředního saského pomníku v Probluzi
na Královéhradecku (20 tis. )

listopad 2006 Oprava pomníků z prusko−rakouské války roku 1866
na bojištích u Hradce Králové, Náchoda, Svinišťan, Jičína
a Dvora Králové n. L. (55 tis. )

květen 2007 představen turistický produkt
„Vojenské památky severovýchodních Čech“

červenec 2007 otevření naučné stezky na Hořicku a Královédvorsku

2007 rekonstrukce pomníku pěšího pluku č. 4
Hoch und Deutschmeister v Rozběřicích spolu se souborem
dalších pomníků v Královéhradeckém kraji

Ossarium z války r. 1866 v Kbelnici,
stav v před r. 1910, celková rekonstrukce v r. 2007, stav po rekonstrukci
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2007 Zapojení Komitétu do regionálních projektů „Rozvoj cestovního
ruchu na česko−kladském pomezí“ a „Na pomezí Čech
a Kladska − příhraniční spolupráce bojišť z roku 1866
s pevnostmi Srebrna Gora, Klodzko a Josefov“ (120 tis. ) 

říjen 2007 dokončení celkové rekonstrukce Ossaria ve Kbelnici včetně
restaurace deseti pomníků na přilehlém vojenském hřbitově (80 tis. )

prosinec 2007 kompletní obnova souboru 15 pomníků na bojišti u Kuřívod
(60 tis. ) 

2008 realizace prvních akcí financovaných prostřednictvím
Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ−PL 2007−13

2008 zahájení celkové rekonstrukce vojenského hřbitova u České
Skalice, v první fázi restaurováno 17 pomníků (15 tis. )

listopad 2008 odhalení pomníku zakladatele Komitétu 1866 J. N. Steinského
na jeho hrobě na Olšanských hřbitovech v Praze

prosinec 2008 instalace prvních tabulí naučné stezky Mimoň − Boseň
v severních Čechách

duben−červen 2009 II. etapa rekonstrukce pomníků na vojenském hřbitově z r. 1866
v České Skalici (20 tis. )

duben−září 2009 putovní výstava o prusko−rakouské válce „Via Belli 1866“
představena na šesti místech česko−polského pohraničí
(Jičín, Ratibořice, Josefov, Trutnov, Srebrna Gora, Klodzko)

2009 realizace tří projektů financovaných prostřednictvím EU:
Oživení památek v česko−polském pohraničí, Kladské pomezí
v zrcadle dějin, Historické rekonstrukce − společný turistický
produkt v česko−polském pohraničí v celkové hodnotě 250 tis.

2009 vydána kompletní sada průvodců po naučných stezkách

Pomník pěšího pluku č. 4 Hoch−und Deutschmeister v Rozběřicích,
stav v r. 1905, oprava v r. 2009, současný stav
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Pomník pěšího pluku č. 12 v Máslojedech, stav v r. 1996 a po opravě v r. 2006

Vojenský hřbitov z r. 1866 v Novém Bydžově, stav v r. 2005 a po opravě v r. 2006

11

Vojenský hřbitov z r. 1866 ve Vysokově u Náchoda, stav v r. 2005 a po opravě v r. 2007




