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Pomník jezdecké srážky u Střezetic II
V čísle 2/2009 spolkového časopisu Bellum 1866 jsme čtenáře informovali
o záměru vybudovat u Střezetic důstojný pomník věnovaný příslušníkům
jezdectva obou znepřátelených stran, které v těchto místech dne 3. července 1866
svedly poslední velkou jezdeckou bitvu 19. století.
Záměr to nebyl nový, neboť se stejnou myšlenkou přišel již v roce 1913
Ústřední spolek pro udržování válečných pomníků z roku 1866 v Čechách, k jehož
odkazu se hlásí novodobý Komitét 1866. Vzhledem k tomu, že jezdeckou srážku
u Střezetic tehdy nepřipomínala žádná památka, rozhodl se v květnu 1913
Ústřední spolek vybudovat monumentální pomník a za tímto účelem také
zakoupil nedaleko Střezetic vhodný pozemek. Návrh nového pomníku byl svěřen
významnému architektu a řediteli odborné kamenosochařské školy v Hořicích
Václavu Weinzettlovi. Ten také vytvořil předběžné studie plánovaného
monumentu. Financování tohoto velkolepého projektu však bylo nad možnosti
Ústředního spolku, a proto byla vyhlášena všeobecná sbírka. Slavnostní odhalení
bylo předběžně naplánováno na 50. výročí bitvy u Hradce Králové, tj. na
3. červenec 1916.
Všechny plány však byly smeteny do propadliště dějin hned následujícího
roku vypuknutím 1. světové války a následným rozpadem habsburské monarchie
v roce 1918. Úsporná opatření v době války a poválečná situace v nově vznikající
Československé republice již nedovolily záměr výstavby pomníku u Střezetic
uskutečnit. Na svou realizaci si musel počkat dlouhých devadesát šest let.
Na počátku roku 2009 se v rámci předsednictva Komitétu pro udržování
památek z války roku 1866 začala formovat myšlenka na vzkříšení záměru našich
předchůdců. Byla podpořena i tím, že se podařilo identifikovat pozemek, který
v roce 1913 Ústřední spolek zakoupil pro výstavbu pomníku jezdecké srážky,
a který později připadl státu. V současné době je pozemek ve vlastnictví
Královéhradeckého kraje a s jeho krajským úřadem byla také počátkem roku 2009
zahájena předběžná jednání.
Členská základna Komitétu 1866 byla o záměru vybudovat u Střezetic pomník
jezdecké srážky poprvé seznámena na 26. valné hromadě konané 4. dubna 2009
v Jičíně. V první polovině roku 2009 byly podnikány kroky k získání právního
vztahu k pozemku u Střezetic a také bylo zvažováno umělecké ztvárnění
plánovaného pomníku, neboť původní Weinzettlovy studie se nepodařilo
dohledat.
Královéhradecký kraj z dotyčného pozemku (parcela č. 74/2 v k.ú. Střezetice)
uvolnil 100 m2, které byly následně vyňaty ze zemědělského půdního fondu, aby
na nich mohly probíhat stavební práce. Byla ustavena pracovní skupina z členů
předsednictva Komitétu 1866 ve složení M. Barus, T. Kaláb, P. Mrkvička, V. Grof,
která se zabývá přípravou střezetického pomníku. Ta také zajistila vytvoření
prvotních návrhů uměleckého ztvárnění pomníku, které vypracoval akademický
sochař Petr Novák z Jaroměře, doporučený nám odbornými uměleckými kruhy
pro svoji specializaci na figury koní.
Celý záměr nového pomníku u Střezetic byl schválen 27. valnou hromadou
Komitétu 1866, která se konala 24. října 2009 na Chlumu.
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Na podzim 2009 zhotovil sochař Novák první návrhy plánovaného sousoší,
které má ztvárňovat rakouského kyrysníka, který se sklání nad svým smrtelně
raněným koněm pokoušejícím se s posledními záchvěvy života, unikajícím z jeho
těla, ještě vstát. Ty byly zhotoveny z vosku a hlíny v měřítcích 1:16 a 1:10. Zároveň
byla vydána brožura, která poté sloužila k propagaci záměru a k získávání
finančních prostředků. V závěru roku 2009 byla také Královéhradeckým krajem
podána žádost o dotaci z Ministerstva obrany ČR pro rok 2011.
Nejtěžším úkolem Komitétu 1866 v rámci tohoto projektu je jeho financování.
V průběhu roku 2010 byla zahájena mediální kampaň směřující k získání
potřebných finančních prostředků veřejnou sbírkou a s žádostí o finanční
příspěvek byly osloveny některé státní instituce, jezdecké kluby na území celé naší
republiky, městské a obecní úřady v oblasti královéhradeckého bojiště a řada
významných osobností veřejného života. Mediální tváří projektu se stal herec
Václav Vydra a záměr podpořil i ministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg.
Projekt byl prezentován na nejrůznějších kulturních akcích v celém regionu
východních Čech (výročí bitvy u Hradce Králové na Chlumu, c.k. manévry na
Hrádku u Nechanic). Mediálním partnerem projektu se staly Deníky Bohemia, ve
kterých byla uveřejněna série článků s tématikou nového pomníku. Byla
vytvořena samostatná prezentace pomníku jezdecké srážky na internetových
stránkách Komitétu 1866, která je pravidelně aktualizována.
Po odsouhlasení konečného vzhledu sousoší byl sochařem Novákem zhotoven
model z hlíny v měřítku 1:6, který byl vypálen a následně po drobných úpravách
vznikl model v měřítku 1:5 opět z hlíny, který byl odlit do sádry a opatřen
bronzovou patinou.
V září 2010 bylo územně příslušným stavebním úřadem města Hradec Králové
vydáno územní rozhodnutí, nezbytné pro zahájení stavebních prací na
základových konstrukcích pomníku. V souvislosti s přípravou stavby byl
zpracován statický posudek návrhu základů pomníku a studie jeho umístění
v rámci vymezené parcely.
První žádost o dotaci byla Ministerstvem obrany ČR zamítnuta, proto byla
v závěru roku 2010 zpracována doplňující dokumentace, zvyšující pravdě−
podobnost získání dotace na Obnovu pietního místa jezdecké srážky u Střezetic.
V lednu 2011 byl vedením pracovní skupiny zabývající se projektem pomníku
jezdecké srážky u Střezetic pověřen V. Grof. Dalšími jejími členy byli jmenováni
P. Mrkvička, J. Komárek, M. Barus a T. Kaláb.
I nadále pokračovaly snahy o získání finančních prostředků a v tomto směru
byly např. osloveny všechny obce s rozšířenou působností. Pro účely propagace
byl vyroben oboustranně tištěný svinovací banner s informacemi o sbírce a o jejím
organizátorovi a objednán aktualizovaný dotisk propagační brožury. Dále
zhotoveny velkoformátové širokoúhlé fotografie krajiny v okolí budoucího
pomníku a zmenšené kopie Sochorova obrazu jezdecké bitvy k umocnění
uměleckého dojmu z vystavovaného modelu pomníku v měřítku 1:5. Takovéto
prezentace byly uskutečněny např. na akci Audience u císaře Karla I. v Brandýse
nad Labem, v galerii ve sklepení Staroměstské mostecké věže v Praze, ve
Válečném muzeu na Chlumu u Hradce Králové, v galerii vzdělávacího centra Na
Karmeli firmy Škoda Auto, na veletrhu „Koně v akci 2011“ a během Velké
Pardubické na dostihovém závodišti v Pardubicích. Model v měřítku 1:10,
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zasazený do diorámatu krajiny, byl vystaven v budově Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje.
K 31. 12. 2011 byla ukončena veřejná sbírka na střezetický pomník. Tou se
podařilo (včetně systému DMS) shromáždit od široké veřejnosti finanční
prostředky v celkové částce 178.469,− Kč, dalších 256.000,− Kč získáno z různých
grantů a příspěvků samospráv. Dohromady spolek obdržel 434.469,− Kč, které
byly použity na financování jednotlivých vývojových modelů plánovaného
pomníku.
Na přelomu roku 2011/12 dokončil sochař Petr Novák pomocné kompoziční
studie postavy sklánějícího se vojáka a vstávajícího koně, každou zvlášť v měřítku
1:3, pomocí kterých se podařilo přesně vymodelovat a stanovit tvarování
a dynamiku postav, rozložení hmoty a v neposlední řadě i průběh vnitřní nosné
kostry. V jarních měsících pak byl dokončen celkový model sousoší v měřítku 1:3.
Poté mohly být zahájeny práce na výsledném modelu v měřítku 1:1. Kovová
kostra tohoto modelu spolu s podstavcem byla vyrobena ve Střední škole
řemeslné v Jaroměři a přesunuta do zapůjčených prostor u Ravelinu XVI.
v Josefově, kde byla následně sochařem obalena drátěným pletivem. Modelování
sousoší z hlíny bylo zahájeno v polovině června a na počátku září 2012 byla práce
úspěšně dokončena.
Poté byl hliněný model sousoší v měřítku 1:1 předán pracovníkům umělecké
slévárny HVH s r.o. v Horní Kalné, kteří na místě provedli zaformování do dělené
sádrové formy. V prostorách firmy pak byl během října vyroben sádrový odlitek
ve skutečné velikosti. Ten poslouží v budoucnu k výrobě formy pro voskovou
technologii odlití do bronzu. Na odlitku nyní v Josefově pokračují drobné práce,
jako retušování a úprava některých detailů.
Výsledné sousoší by tak mělo mít bez soklu délku 6 m, šířku 1,5 m a výšku
2,5 m. Podstavu pomníku bude tvořit železobetonová konstrukce zakrytá zemním
valem a na viditelných částech obložená kamenem. Při pohledu z dálky tak díky
zvlněnému terénu v okolí nabude pozorovatel dojmu, že se nejedná o statický
pomník, ale vidí reálnou událost přímo na poli.
Předpokládaný termín dokončení je v roce 2016 u příležitosti 150. výročí
prusko−rakouské války roku 1866.
Vzhledem k tomu, že ani upravená žádost o dotaci z roku 2010 nebyla
Ministerstvem obrany ČR schválena, byla zpracována nová žádost o dotaci na
pomník jízdy ve Střezeticích a to na období 2014−15 v objemu 2,8 mil Kč. Žádost
opět předložil Královéhradecký kraj.
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Fotografický záznam vývoje koncepce pomníku
v období 2008−12
a) kresby 2 kompozičně odlišných řešení připravovaného pomníku od sochaře
P. Nováka – raněný voják / umírající kůň (r. 2008)
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b) trojrozměrné skicy v keramické hlíně M 1:16 rozpracovaných variant obou
kompozičně odlišných řešení od sochaře P. Nováka – umírající voják
/ umírající kůň (r. 2009)
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c) fotografie keramických upomínkových předmětů s podobnou tématikou,
vyráběných po 1. sv. válce v Německu
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d) trojrozměrná skica z vosku M 1:15 od sochaře P. Nováka, upřesňující
2. variantu řešení pomníku (voják pomáhá vstát raněnému koni), která byla
nakonec vybrána jako závazná pro vznikající dílo (r. 2009)
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e) trojrozměrná skica z vosku M 1:15 použitá k projekci do místa budoucí stavby
u Střezetic (r. 2009)

(dosud vytvořené modely byly publikovány v prvních propagačních materiálech
veřejné sbírky)
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f) trojrozměrná skica z keramiky v M 1:6 od sochaře P. Nováka s upřesněnými
detaily a kompozicí postav (r. 2010)
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g) trojrozměrná skica z vosku v M 1:10 od sochaře P. Nováka, vytvořená po
zapracování připomínek odborníků na válku 1866 – jezdec má na sobě plášť,
předěláno také uspořádání výstroje sedla (r. 2010)
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h) autor při práci na modelu z hlíny M 1:5, vytvářeném po schválení upřesněné
podoby sousoší (r. 2010)
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i) sochař P. Novák při práci na modelu ze sádry M 1:5 a jeho konečná podoba
(listopad 2010)
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j) model pomníku ze sádry M 1:5 po patinaci, slouží k propagaci veřejné sbírky
(r. 2011) – Brandýs n. Labem, Chlum u Hradce Králové, Pardubické dostihové
závodiště
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k) model pomníku z vosku M 1:10 od sochaře P. Nováka jako předloha k výrobě
bronzového odlitku pro další propagaci (r. 2011)
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l) model pomníku z vosku M 1:10 včetně výřezu okolí a širokoúhlé fotografie
reálné krajiny, sloužící k propagaci veřejné sbírky (r. 2011) – hala krajského
úřadu v Hradci Králové
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m) model pomníku z bronzu M 1:10, vytvořený jako případný věcný dar
sponzorům (r. 2011)
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n) výsledná kompoziční skica vojáka M 1:3 od sochaře P. Nováka (listopad 2011)
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o) pomocná studie vstávajícího koně M 1:5 od sochaře P. Nováka (listopad 2011)
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p) výsledná kompoziční skica vstávajícího koně M 1:3 od sochaře P. Nováka
(leden 2012)
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r) finální model pomníku z hlíny M 1:3 (jaro 2012)
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s) kovová kostra pro model M 1:1 z hlíny

171

Bellum 1866 č. 2/2012
t) model pomníku z hlíny M 1:1 (září 2012)
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u) výsledný model sousoší ze sádry M 1:1, z něho bude nakonec zhotoven
bronzový odlitek (říjen 2012)
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v) výkresová dokumentace pomníku (r. 2011)
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