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VÝROÈNÍ ZPRÁVA
KOMITÉTU PRO UDROVÁNÍ PAMÁTEK
Z VÁLKY ROKU 1866
Komitét pro udrování památek z války roku 1866 je obèanským sdruením
podle zákona 83/1990 Sb. o sdruování obèanù. Byl zøízen v roce 1990 jako nástupce zaniklého Spolku pro udrování váleèných památek na bojiti
Královéhradeckém v Hradci Králové a dalích zaniklých spolkù obdobného zamìøení, které ukonèily svoji èinnost po roce 1918, 1951, resp. 1959. Sídlem
Komitétu 1866 je budova Muzea východních Èech v Hradci Králové, Elièino nábøeí 465, 500 01 Hradec Králové.
ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY KOMITÉTU 1866
Úkolem tohoto materiálu je vyhodnocení naí èinnosti v uplynulém roce 2003.
Pøehled naí èinnosti v hodnoceném období navazuje na toto moje úvodní slovo,
a proto povauji za vhodné podívat se na nai práci z nadhledu vyího, ne je jeden uplynulý rok. V letoním roce se vrací obèané naí republiky, po mnoha letech, do evropského spoleèenství národù. Na tuto skuteènost musíme zareagovat
v naich zamìstnáních, rodinách i v naem spolku. Z tohoto pohledu povauji za
silné stránky Komitétu 1866 následující skuteènosti:
l Stanovy naeho spolku definují i do dalího období výstinì nae cíle a zpùsoby jak tìchto cílù dosáhnout.
l Jsme spolek nepolitického zamìøení, od pøijetí nových Stanov se nevyskytly názory ani poadavky na vylouèení naich èlenù za kritiku èi poadavky
na reorganizaci sdruení.
l Nejsme výbìrovou organizací - naopak, nai èlenové pøedstavují prùøezové
zastoupení celé naí spoleènosti.
l Pøedsednictvo Komitétu 1866 splnilo spoleèenskou objednávku - zaèalo
spolupracovat s novými státními orgány, pøedevím s hejtmanstvím
Královéhradeckého kraje, s pøedstaviteli obcí nacházejících se v jednotlivých areálech boji a pøelo do rutinního zpùsobu spolupráce s Muzeem
východních Èech v Hradci Králové.
l V komunikaci èlenù pøedsednictva pøevládá elektronická forma výmìny informací a digitální forma obrazové dokumentace.
l Spoluprací s firmou AXA Hradec Králové jsme vytvoøili jednotný grafický
styl titìných materiálù, spolkovému èasopisu "Bellum 1866" dáváme grafické zpracování oslovující nejen nae èleny, ale i irí veøejnost.
Kadá mince má dvì strany, a tak i v naem Komitétu 1866 vidíme nìkteré
problémové oblasti:
l Trvalým roziøováním èinnosti spolku naráíme pøi jednáních pøedsednictva na hranice moností jednotlivcù pøedevím z èasových dùvodù. V pøedsednictvu se zabýváme pøedevím úkoly dlouhodobého charakteru, nìkdy
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na úkor denní spolupráce s naimi èleny. Øeení vidíme v delegování práv
a povinností èlenù pøedsednictva na regiony v èele s techniky jednotlivých
boji. V posilování samostatnosti práce jednotlivých regionù boji nevidíme slabost naeho spolku, ale naopak jedinou cestu dalího rozvoje. K tomu
nepotøebujeme spolek reorganizovat, ale staèí zmìnit zpùsob práce naich
technikù a naich èlenù ijících v jednotlivých regionech.
l Samostatným problémem v naí èinnosti je rozdílná aktivita naich èlenù.
Výsledky práce Komitétu 1866 v roce 2003 nejsou výsledky práce vech èlenù. Øeení vidíme ve vìtí komunikaci pøedsednictva vzhledem k èlenské
základnì a v aktivizaci nových èlenù. Zkrátka, ne zaèneme kritizovat nae
jednotlivé èleny, potøebujeme vytvoøit v pøedsednictvu lepí systém spolupráce nás vech.
l Jsme spolek lidí mající vedle ctností samozøejmì i nìjaké nectnosti:
 dodnes si nìkteøí nai èlenové budují jedineènost zadrováním informací
 nìkdy radìji kritizujeme, ne pracujeme
 úèast na spoleèných akcích je nerovnomìrná.
Z výètu naich neúspìchù je vidìt, e se nejedná o neøeitelné problémy, a e
v naí èinnosti pøevládá tvùrèí práce.
Závìrem dìkuji vem aktivním èlenùm za výsledky práce Komitétu 1866
v roce 2003.
HISTORIE KOMITÉTU 1866
Popud ke vzniku spolku, který si vytyèil za cíl ochranu a údrbu stávajících
a zøizování nových pomníkù z prusko-rakouské války roku 1866 na bojiti
u Hradce Králové byl dán 16. listopadu 1888. Toho dne probíhal v lese Svíb, který leí nedaleko obce Chlum u Hradce Králové, lovecký hon. Mezi úèastníky byl
také setník zemské obrany ve výslubì a váleèný invalida Jan Nepomuk
Steinský.
Vzpomínka na krvavou øe z roku 1866 umocnìná chmurným podzimním poèasím a desítkami hromadných hrobù, oznaèených rozpadajícími se provizorními
døevìnými køíi nebo plukovními pískovcovými pomníky, pøimìla setníka
Steinského k mylence zaloení spolku, který bude peèovat o zøízené hroby a pomníky padlých vojákù, bude iniciovat zøízení èi vlastními silami budovat nové památníky na místech posledního odpoèinku rakouských, pruských a saských vojákù. Mylenka vyslovená nahlas Janem Steinským se setkala s ohlasem
pøítomných. Idea zøízení zásluného spolku byla následnì interpretována redakcí
Vojenských listù a Ratiboru nìkolika èlánky.
Ji 2. prosince 1888 probìhla v obci Cerekvice nad Bystøicí ustavující schùze
Komitétu, který dostal název "Das Lokalkomité zur Errichtung und Erhaltung der
Krieg-Denkmale auf dem Slachtfelde bei Königgrätz im Jahre 1866", èesky
"Komitét pro udrování pomníkù na bojiti Králové-hradeckém." Jeho pøedsedou
se stal Jan Steinský, jednatelem Antonín Tvrzský, øídící uèitel v Cerekvici, a technickým referentem øeditel Odborné koly sochaøské a kamenické v Hoøicích
Vilém Dokoupil. Z dalích osobností, které se intenzivnì zapojili do èinnosti novì
zøízeného Komitétu, lze jmenovat Jana Weinzettela, c. k. poruèíka ve výslubì,
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Frantika Waldeka, majitele realit a cihelny v Plotitích èi dvorního radu Ludvíka
von Malovtze, který pøevzal nad spolkem protektorát. Sídlem spolku se stala
Cerekvice nad Bystøicí, pozdìji se pøestìhoval do Hoøic a v roce 1891 definitivnì
pøesídlil do Hradce Králové. V roce 1891 evidoval Komitét na královéhradeckém
bojiti 227 památek.
Spolek brzy získal na dùleitosti, èlenù pøibývalo a do jeho øad vstupovaly
osobnosti veøejnì èinné a váení obèané mìst na Královéhradecku. Pøièinìním
tìchto èlenù - mecenáù - bylo bìhem dvou let (1889-1891) opraveno vech 227
evidovaných památek. Byly opraveny èi zøízeny nové køíe na hromadných hrobech a odbornì restaurovány kamenné náhrobní kameny i monumentální pomníky. Vznikaly také nové památky. V roce 1898 bylo v evidenci 319 pomníkù, o rok
pozdìji ji 342 a za dalí dva roky rovných 400!
Po zøízení spolku pro udrování váleèných hrobù z roku 1866 na bojiti královéhradeckém zaèaly obdobné spolky vznikat i na dalích bojitích. V roce 1890 to
bylo ve Dvoøe Králové n/L, dále v Jièínì, Mnichovì Hraditi a Podolí, Starém
Rokytníku, Liberci, Novém Bydovì a Èeské Skalici. Podstatnou úlohu pøi zøizování dalích spolkù na ostatních bojitích z prusko-rakouské války roku 1866 mìl
majitel náchodského zámku a velkostatku princ Vilém ze Schaumburg-Lippe
a také velitelství 9. armádního sboru v Josefovì pod velením generála jízdy prince Leopolda Croye.
V roce 1892 byla z iniciativy velitelství 9. armádního sboru a pod zátitou prince Viléma ze Schaumburg-Lippe vedena jednání pøedstavitelù jednotlivých spolkù o jejich slouèení v ústøední spolek, který by zajioval péèi o váleèné hroby
z roku 1866 na celém území Èech a Moravy. 18. èervna 1892 byly c. k. místodritelstvím v Praze podepsány nové stanovy ústøedního spolku a 21. 12. 1892 se konala první valná hromada spolku v Hradci Králové. Komitét mìl tehdy 24 zakládajících a 132 pøispívajících èlenù. Pøedsedou spolku byl jednohlasnì zvolen baron
Rudolf Ulmenstein a protektorem spolku byl jmenován princ Vilém ze
Schaumburg-Lippe.
Nejvìtího rozkvìtu dosáhl ústøední spolek v prvním desetiletí 20. století.
V roce 1908 mìl 6 èestných, 75 zakládajících a 729 pøispívajících èlenù, 12 místních
spolkù a 1 poboèný spolek v nìmecké Vratislavi. První svìtová válka vak èinnost
znaènì ochromila a ve zmìnìné pováleèné politické situaci doporuèil výbor poslední valné hromadì konané 16. kvìtna 1919 rozputìní spolku a pøevedení jeho
majetku na ministerstvo národní obrany, které zøídí pøi Odborné kole pro kameníky a sochaøe v Hoøicích nadaci pro udrování hrobù a pomníkù z války roku
1866. Tak se také stalo a spolek svoji èinnost ukonèil. Nìkteré spolky na jednotlivých bojitích, jako napøíklad v Hradci Králové a Jièínì, vak v èinnosti pokraèovaly.
Právním nástupcem ústøedního spolku se skuteènì stala nadace pro udrování hrobù a pomníkù z války roku 1866 zøízená pøi Odborné kole pro kameníky
a sochaøe v Hoøicích, která se prvnì sela v únoru 1927. Nadace, respektive její výkonný orgán - správní komise - více èi ménì spolupracovala jak s jednotlivými
spolky pùvodního Komitétu, které v èinnosti pokraèovaly, tak také se spolky novì
vznikajícími. Tak tomu bylo napøíklad v Náchodì, kde èetnický strámistr
Bohuslav Peterka zaloil "Odbor pro udrování váleèných hrobù a pomníkù pøi
odboèce Svazu èsl. èetnictva v Náchodì". Pøestoe financování péèe o památky
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bylo závislé zejména na úrocích z nadaèního fondu, podaøilo se bìhem deseti let
udret hroby a pomníky v dobrém stavu.
Druhá svìtová válka péèi o památky z roku 1866 nejprve znaènì ochromila
a od jara 1943 úplnì zastavila, kdy nadaèní majetek byl pøeveden na
Bezirkskommando v Hradci Králové. Po roce 1945 k urèitým aktivitám dolo,
avak v roce 1951 byly vekeré spolky a nadace zrueny zákonem.
Èinnost pùvodního ústøedního spolku byla obnovena na jaøe 1990, kdy byl na
ustavující valné hromadì pøijat název Komitét pro udrování památek z války
roku 1866, jeho sídlem se stal Hradec Králové.
V prvních pìti letech se uskuteènila intenzívní jednání s orgány místních samospráv, na jejich katastrech se váleèné hroby a pomníky z prusko-rakouské války roku 1866 nacházejí. Na tato jednání navazovaly intervence na státní správu,
zastoupenou jednotlivými okresními úøady. Technickým referentùm Komitétu
1866 se na jednotlivých bojitích podaøilo zajistit nìkolik dílèích oprav meních
pomníkù vèetnì oprav památek svépomocí.
Péèe o váleèné hroby vyvrcholila v letech 1995 a 1996. Zejména v roce 130. výroèí války "estaedesáté" se podaøilo témìø na vech bojitích vyvinout pozoruhodnou aktivitu, kdy byly opraveny takové památky, jako napøíklad pomník
Myslivce ve Vysokovì u Náchoda, ústøední pomník ve Svinianech vìnovaný 37.
pìímu pluku, ústøední pomník v Klátìøe u Mnichova Hraditì, soubor 4 pomníkù v Josefovì na vojenském høbitovì a více ne 2 desítky dalích v severních
Èechách poèínaje a na jiní Moravì konèe.
Následujících 5 let (1997-2001) bylo co se oprav pomníkù týèe obdobím urèité
stagnace Komitétu, nicménì i v tomto období se jednotlivým technickým referentùm Komitétu 1866 a zejména dalím spolkùm a institucím, zabývajícím se ochranou a péèí o váleèné památky z roku 1866, podaøilo mnohé:
l Hradec Králové - pomníky na chlumském høbitùvku a na pruském høbitovì, typové pyramidy ve Svíbu, komplexní oprava pomníkù cca 2/3 na høbitovì v Probluzi,
l Náchod - 3 pomníky na staromìstském høbitovì, více ne 10 pomníkù ve
Vysokovì, Václavicích a onovì, 2 pomníky v Hronovì,
l Èeská Skalice - Spící lev v Dubnì, 3 památky u kostela v Malé Skalici, 37.
pìí pluk v Malé Skalici, pomník 2 pruských dùstojníkù v Hoøièkách,
l Sviniany - 2 pomníky 37. pìího pluku, 3 mení pyramidy v Sebuèi
a Dolanech, 3 pomníky v Miskolezích,
l Trutnov - oprava památek Janské kaple
l Dvùr Králové - úprava okolí pomníku u nádraí a údrba høbitùvku
v Kocbeøích
l Jièín - více ne 2 desítky pomníkù pokozených vandaly u Ossaria ve
Kbelnici.
Komitét 1866 nejenom opravoval stávající pomníky, ale zøizoval nové nebo se
na jejich zøízení podílel: Èastolovice, Øíèany, Chlum, Popovice, Velká Jesenice,
Dvùr Králové nad Labem, Náchod.
Z dalí èinnosti lze vyzdvihnout osvìtovì-popularizaèní a publikaèní èinnost.
Komitét 1866 se podílel od r. 1990 na více ne 10 regionálních výstavách, uspoøá4
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dal èi byl spolupoøadatelem desítek tématických pøednáek a exkurzí s výkladem
po jednotlivých bojitích. Od roku 1990 vydal ve spolupráci s dalími institucemi
nìkolik publikací - prùvodcù a sborníkù. V neposlední øadì vydává monotématický èasopis Bellum 1866, který od r. 1997 vychází v rozsahu 4 èísel roènì
a v r. 2002 oslavil 10. výroèí svého trvání.
Není moné se nezmínit také o èinnosti vojenskohistorické uniformované skupiny, která od samého poèátku obnovení èinnosti Komitétu 1866 pùsobila v jeho
øadách. Tito èlenové Komitétu 1866 v historických uniformách rakouského c. k.
pìího pluku è. 18 z let 1861-68 vystupovali v rámci vojensko-historických kulturních akcí po celé ÈR. V roce 1996 dolo k osamostatnìní této skupiny a Komitét
1866 se vìnuje zejména svému prvotnímu poslání - ochranì a péèi o váleèné hroby a pomníky. S jednotlivými vojensko-historickými spolky vak spolupracuje pøi
organizaci vojensko-historických akcí u pøíleitosti výroèí událostí prusko-rakouské války roku 1866.
Rok 2002 byl pro Komitét 1866 rokem významných zmìn. Tou nejpodstatnìjí
zmìnou bylo vypracování nových stanov, které odpovídají pùvodnímu cíli spolku, dnením potøebám iroké èlenské základy a jsou zároveò v souladu s platným
právním øádem Èeské republiky. Tyto stanovy byly pøijaty na 12. Valné hromadì
konané 16. bøezna 2002 v Hradci Králové.
Na královéhradeckém bojiti pøinesla konkrétní ovoce dohoda o obnovení spolupráce mezi Komitétem a Støední prùmyslovou kolou kamenosochaøskou
v Hoøicích. Na základì smlouvy o dílo bylo opraveno 9 pomníkù. Úspìnì se podaøilo zavrit nìkolik let pozastavený projekt obnovení pomníku 6. dìlostøeleckého pluku v Nedìlitích, kdy byla akceptována pùvodní cenová nabídka akademického sochaøe René Tikala z roku 1995. Na náchodském bojiti byla
nejnároènìjí akcí celková renovace pomníku VI. armádního sboru ve Václavicích.
Na jièínském bojiti se práce soustøedily na vojenský høbitov v Kbelnici.
Èlenové spolku v roce 2002 uspoøádali nebo spolupoøádali pìt významných
akcí:
l Prezentace knihy Prusko-rakouská válka v roce 1866 na Trutnovsku
a Královédvorsku
l Centrální vzpomínková akce Komitétu 1866 ke 136. výroèí prusko-rakouské války ve Svijanech na Turnovsku
l Slavnostní odhalení pomníku 6. dìlostøeleckého pluku v Nedìlitích
l Kulturní akce ke 136. výroèí bitvy u Hradce Králové
l Kulturní akce ke 110. výroèí zøízení spolku pro udrování památek na bojiti u Dvora Králové nad Labem.
V rámci spolkové èinnosti spolupoøádali èlenové Komitétu poznávací zájezdy - v létì do Francie na bojitì z nìmecko-francouzské války 1870-71 a z I. svìtové války, v záøí pak na slavkovské bojitì a na slavnosti marála Radeckého
v Rakousku.
V prùbìhu roku se rozvíjely stávající a navazovaly nové kontakty s orgány
místních samospráv i Královéhradeckého kraje, které významnì pøispìly pøi obnovì øady pomníkù. Zároveò se také zvýil finanèní rozpoèet spolku díky promylenì podávaný ádostem o granty (na místní, krajské i republikové úrovni).
Èlenská základna se v roce 2002 zvýila na 89 èlenù.
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ÈINNOST KOMITÉTU 1866 V ROCE 2003
K 31. prosinci 2003 mìl Komitét 1866 105 øádných, 7 èestných a 20 zaslouilých
èlenù. V prùbìhu roku byl pøedsednictvem pøijat rekordní poèet 24 nových øádných èlenù, co je nejvìtí nárùst od roku 1990.
Èinnost Komitétu pro udrování památek z války roku 1866 v roce 2003 lze
rozdìlit do nìkolika samostatných oblastí:
1. Péèe o váleèné hroby a pomníky
2. Poøádání vzpomínkových, kulturních a spoleèenských akcí
3. Publikaèní èinnost
4. Spolková èinnost
5. Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy
PÉÈE O VÁLEÈNÉ HROBY A POMNÍKY
V loòské výroèní zprávì Komitétu 1866 bylo konstatováno, e v oblasti péèe
o památky na královéhradeckém bojiti byl uplynulý rok (2002) tím nejplodnìjím
v novodobé historii Komitétu 1866. Tato skuteènost se ji dnes nezakládá na pravdì, protoe rok 2003 pøedèil vechna oèekávání. Spolupráce se Støední prùmyslovou kolou kamenosochaøskou v Hoøicích v Podkrkonoí, odborem váleèných
hrobù ministerstva obrany ÈR, Královéhradeckým krajem, Muzeem východních
Èech v Hradci Králové i jednotlivými mìsty a obcemi, zahájená v letech 2001
a 2002, pøináela své ovoce v podobì desítek dalích opravených váleèných hrobù a pomníkù z prusko-rakouské války roku 1866 a to nejenom na bojiti u Hradce
Králové, ale také na ostatních bojitích východních Èech. V tomto roce bylo
Komitétem 1866 opraveno celkem 58 pomníkù.
A právì tato skuteènost nás, vechny èleny Komitétu 1866 bez výjimky, zavazuje pøiloit svou ruku k dílu nejenom na nejznámìjích bojitích u Trutnova,
Náchoda èi Hradce Králové, ale také na místech bojù v Libereckém kraji nebo na
Tovaèovsku.
Zpráva technického referenta bojitì u Hradce Králové
Ladislav Petráèek / Jiøí Vilím / Pavel Mrkvièka
Pracovní zaneprázdnìní technického referenta pro bojitì u Hradce Králové
Ladislava Petráèka nemìlo zásadní vliv na èinnost Komitétu 1866 na tomto bojiti. Povinností plynoucí z této odpovìdné funkce se v kvìtnu 2003 ujali kolegové
Radek Teichman, Pavel Mrkvièka a Jiøí Vilím.
Nejvýznamnìjí památkou z prusko-rakouské války roku 1866 na Královéhradecku, kterou se podaøilo v roce 2003 zachránit, byl pomník 51. pìího pluku.
Nalézá se na katastru obce Máslojedy v lese Svíbu, pøímo uprostøed Aleje mrtvých. Na tuto akci se podaøilo sdruit finanèní prostøedky z nìkolika nezávislých
zdrojù - Ministerstvo obrany ÈR, Královéhradecký kraj, obec Máslojedy a Komitét
1866. Restaurátorských prací a oprav se zhostili studenti SPK v Hoøicích,
Michaela Kudová, Luká Bezvoda a Eva a Marie Voltrovy pod vedením ak. so6
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Máslojedy, detail pomníku 51. pìího pluku, e.è. 386 pøed rekonstrukcí, øíjen 2002

Máslojedy, detail nápisové desky pomníku 51. pìího pluku, e.è. 386 po rekonstrukci, èervenec 2003
7

Výroèní zpráva Komitétu pro udrování památek z války roku 1866

Máslojedy, oprava oplocení pomníku 51. pìího pluku, e.è. 386, èervenec 2003

Máslojedy, oprava schoditì pomníku 51. pìího pluku, e.è. 386, srpen 2003
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chaøe Karla Krátkého z Pardubic, Sdruení oprav památek z Èíbuze, èlenové
Komitétu 1866, Historického 18. pìího pluku z Hradce Králové a spolky pøátel
vojenské historie 6. praporu polních myslivcù z Náchoda. Celkové náklady na
opravu tohoto pomníku dosáhly èástky pøesahující 190 000 Kè.
Na bojiti u Hradce Králové bylo Komitétem 1866 opraveno v roce 2003 celkem
36 vìtích èi meních pomníkù na váleèných hrobech. Na financování tìchto oprav
se podílely nejenom výe uvedené instituce, ale také obce, na jejich katastru se
opravované památky nacházejí - Cerekvice nad Bystøicí, Dolní Pøím, Hrádek,
Máslojedy, Nedìlitì a Vestary.
V roce 2003 probìhly na královéhradeckém bojiti tøi velké organizované brigády a nìkolik meních pracovních akcí. První se uskuteènila 12. dubna 2003.
Brigády se zúèastnili: P. Hruka, P. Krátký, P. Mrkvièka, J. Nìmec, .
Rybáková, M. Rybák, J. pitálská, D. pitálský a M. Suchý. Úèastníci se rozdìlili
do dvou skupin. Jedna skupina se soustøedila zejména na natírání kovových køíù, druhá se po úklidu naí neoficiální základny na Hrádku rozjela do Svíbu.
U ikova stolu: oèitìny a natøeny achetní køíe e.è. 321 a 322.
U Rosnic: achetní køíe e.è. 324, 389 a 390, u kterých byla té posekaná staøina a upraveno okolí.
Bøíza: v parku na návsi stojící pomníky e.è. 419 a 424 byly oèitìny a pomník
e.è. 424 byl doslova vyprotìn z okolní vegetace.
Dohalièky: u pomníkù e.è. 12, 35, 179, 180 a 181 bylo upraveno okolí, pomník
e.è. 177 byl vysekán a vyøezán z bøeèanu a oèitìna jeho záklopní deska. achetní køí na východním okraji obce byl vyjmut z nadvakrát prasklého soklu a odvezen na Hrádek.
Kopaniny: u litinového køíe e.è. 178 byl oøezán èerný bez v jeho bezprostøední blízkosti, oèitìn sokl a køí oèitìn a natøen.
U lesa Svíbu: upraveno okolí pomníkù e.è. 6 a103.
V lese Havranci: vysekány nálety a provedena úprava pomníkù e.è. 138, 139,
140, 141 a 472.
Druhá brigáda se uskuteènila 19. èervence 2003 a zúèastnili se jí P. Mrkvièka,
J. Nìmec, R. Teichman, T. Böhm a èlenové SPVH Náchod .
Práce probíhaly ve Svíbu u pomníku e.è. 383, 51. pìího pluku, kde se upravovalo okolí a vyzdívala zídka kolem pomníku. Na této památce se prùbìnì pracovalo témìø celé léto, kdy se prací úèastnili, kromì studentù a sochaøù i dalí èlenové Komitétu 1866, 18. pìího pluku z Hradce Králové a SPVH Náchod.
Tøetí brigáda se uskuteènila dne 15. listopadu 2003. I pøes patné poèasí se zúèastnilo 8 lidí: M. Rybáková, . Rybáková, M. Rybák, Fr. Neádal, J. Nìmec,
P. Mrkvièka, Jiøí Vilím a Jakub Vilím. Práce se soustøedily na bìnou podzimní
údrbu, zejména okolí pomníkù.
Hrádek: pomník e.è. 123 na bývalé pastvinì a pomník e. è. 76 saského setníka
Canzlera na Jehlickém vrchu.
Komárov: soubor pomníkù e.è. 81 - 83, 420 a 422 na vojenském høbitovì v baantnici.
Dohalièky: soubor pomníkù e.è.12, 35, 177, 179 - 181 a 301 na starém høbitovì
u kostela sv. Jana Køtitele.
Sadová: soubor pomníkù e.è. 188, 190 a 191 na hromadném hrobì u bývalého
cukrovaru.
9
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Máslojedy, pomník 51. pìího pluku, e.è. 386 po rekonstrukci, záøí 2003
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Èistìves - Svíb: pomníky e.è. 5 - 7,
34, 103, 148, 155, 157, 269, 292 a 433.
Máslojedy - Havranec: pomníky
e.è. 139 - 141.
Dlouhé Dvory: soubor pomníkù
e.è. 11, 20, 21 a 124 u bývalého ovèína.
Dolní Pøím: soubor saských pomníkù e.è. 61, 62, 294 a 295.
Horní Pøím: soubor pomníkù e.è. 64,
168, 246 a 415 v lokalitì u sv. Aloise,
pomníky e.è. 63, 65, 144 a 225 v obci
a pomník e.è. 67 na hrobì ètyø pruských
dùstojníkù u polní cesty do Stìírek.
Úèelem brigády bylo té zjitìní stavu pomníkù a návrhy na jejich opravy
v pøítích sezónách. V nejhorím stavu
jsme shledali pomník e.è. 123 na bývalé pastvinì na Hrádku, jeho oplocení
i pomník sám utrpìly zejména tìsnou
blízkostí pojízdného vèelína, který byl
od jara namáèknut tìsnì na plotì.
Na vojenském høbitovì v baantnici v Komárovì, jinak vzornì udrovaném, je rozestoupen sokl skládající se
ze ètyø kvádrù pod pomníkem e.è. 82
(tzv. Noëlùv). Akutní ohroení pomníku vak nehrozí.
Objevuje se té nutnost øeit stav
pomníkù u zaniklého ovèína v Dlouhých Dvorech, v závislosti na vzrostlém jasanu, je doslova rozhrnuje ètyøi
pomníky v jeho tìsné blízkosti.
Ve Svíbu kolem pomníku e.è. 206
(balvan s køíem 4. durynského pìího
pluku) jsme pøistoupili k razantnìjímu odstranìní keøù v irím okruhu.
Potìující zpráva je ta, e k pomníku
e.è. 403 na hromadném hrobì mezi novostavbami v Máslojedech vznikla asi
jeden metr iroká ulièka mezi parcelami
a pomník sám je vyjmut z oploceného
pozemku rodinného domu.
Celkovì lze konstatovat, e stav
okolí mnohých pomníkù je prùbìnì
udrován, a jednotlivci, tak i obecními
úøady, co jetì pøed nìkolika lety byla
vìc témìø nemyslitelná.

Máslojedy, detail oplùtku pomníku 51. pìího
pluku, e.è. 386, øíjen 2002 pøed rekonstrukcí

Máslojedy, detail pomníku 51. pìího
pluku, e.è. 386 po rekonstrukci
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Hrádek, pomníky na místním høbitovì e.è. 170, 71 a 75 po restaurování, srpen 2003
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Práce na Generálním soupisu váleèných hrobù a pomníkù z roku 1866 na královéhradeckém bojiti, zapoèaté v roce 2002, pokraèovaly i v roce 2003. Obdobnì
jako v loòském roce se na jeho tvorbì podílel tandem Jiøí Vilím a Pavel Mrkvièka.
K jednotlivým pomníkùm byla postupnì pøiøazována èísla parcel a aktualizovány
ji zjitìné údaje nebo zapsány nové památky, které byli zjitìny pøi terénním prùzkumu. Byly tak zaevidovány památky e.è. 475 køí typu 302B ve Svíbu, e.è. 476
pamìtní deska plukovníka Alexandra rytíøe z Lebzelternu v Hoøicích, e.è. 477 pomník doktora Víta Lévita v Hoøicích, e.è. 478 pomník faráøe Frantika Nováka
v Probluzi, e.è. 479 køí typu è. 302A na Hrádku a e.è. 480 pamìtní deska na pryòarovì statku v Máslojedech.
Ani v roce 2003 se nepodaøilo uchránit královéhradecké bojitì nájezdu vandalù a zlodìjù cenných památek. V srpnu 2003 byla nahláena ztráta litinového
oplùtku od jednoho z nejkrásnìjích pomníkù celého bojitì, od pomníku
Myslivce v lese Svíbu (e.è. 292). Na konci mìsíce záøí 2003 se vak podaøilo obvodnímu oddìlení Policie ÈR v Holohlavech pokozený oplùtek nalézt u pøekupníka a vrátit Muzeu východních Èech v Hradci Králové, kde je uloen v depozitáøi.
V roce 2002 se podaøilo Komitétu 1866 získat z Krajského úøadu
Královéhradec-kého kraje prostøedky na sejmutí a úschovu cenných kovových
plastik a èástí pomníkù z války roku 1866 na bojiti u Hradce Králové. V závìru
roku 2003 se Komitét 1866 dohodl s Muzeem východních Èech v Hradci Králové
zahájit výrobu kopií tìchto plastik a nápisových desek a jejich postupné osazování na jednotlivé pomníky. Muzeum na tuto výmìnu poskytlo 30 000 Kè,
Komitét financuje zbývajících 70 000 Kè této I. etapy, která bude realizována
v 1. ètvrtletí 2003.

Cerekvice, restaurování pomníku pruských
dùstojníkù, e.è. 100, èerven 2003

Cerekvice, nápisová deska
poruèíka Wolfa, e.è. 95, èerven 2003
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Zpráva technického referenta boji u Náchoda, Èeské Skalice a Svinian
Zdenìk Jánský
Rok 2003 lze z pohledu péèe a oprav památek z prusko-rakouské války roku
1866 na bojitích u Náchoda, Èeské Skalice a Svinian hodnotit jako rok velmi úspìný. Na bojiti u Èeské Skalice byla dokonèena celková renovace pomníku poruèíka Felixe Prondzynského (e.è. 2) v lese Dubno.
Na bojiti u Náchoda byla provedena celková oprava a konzervace vech tøí
pomníkù na vojenském høbitùvku ve Vysokovì u vechtrovny (e.è. 49-51), dále ve
Vysokovì pomníku padlým kyrysníkùm 4. a 6. kyrysnického pluku (e.è. 53) a pomníku, který vìnoval Bohuslav Peterka Gustavu Jausenovi a Kurtu Popplerovi
(e.è. 56). Ve Václavicích se uskuteènila celková oprava, vèetnì zhotovení nového
základu, pomníku na hrobì 23 dùstojníkù (e.è. 79) a pomníku 25. praporu polních
myslivcù na Dobenínì (e.è. 70). Moravská orlice z tohoto pomníku byla na podzim roku 2003 sejmuta restaurátorem p. Janeèkem z Merklovic a odvezena k celkové opravì do ateliéru. Originály odcizených bodákù z plastiky, která zdobí tento pomník, byly nahrazeny vìrnými kopiemi.
Na katastru mìsta Náchoda byl opraven pomník 2 vojínù pochovaných na
úpatí táhlého høebene Branky u Brace (e.è. 42) a zhotovena kopie pomníku na
hrobì 2 vojínù (e.è. 41), který se nalézá 100 m od pøedchozího. Restaurování výe
uvedené památky, vèetnì výroby kopie pomníku, provádìl pan Josef rajbr
z Jaromìøe.
V roce 2003 se také uskuteènilo celkové restaurování ústøedního pomníku na bojiti u Svinian. Pomník e.è. 1 vìnovaný 37. pìímu pluku z brigády arcivévody
Josefa, nacházející se na návsi ve Svinianech, byl renovován absolventkou Støední
prùmyslové kolky kamenosochaøské v Hoøicích Lucií Trunìèkovou, èleny
Komitétu 1866 a SPVH Náchod.
Stejnì jako v letech minulých probíhaly restaurátorské práce u vech opravovaných památek v souladu s dneními restaurátorskými postupy. Jednalo se o celkové oèitìní kamene, jeho zpevnìní organokøemièitými kapalnými prostøedky,
vytmelení vydrolených èi jinak pokozených èástí minerálním pojivem, hydrofobizaci hmoty siloxanovým kapalným prostøedkem. V nìkterých pøípadech probìhlo barevné sjednocení kamene, resp. lokální retu a obnova textù. Vekeré práce byly provedeny podle ji osvìdèených technologií s pouitím osvìdèených
chemických prostøedkù firmy AQUA Praha.
Na restaurování památek se podíleli R. Teichman, Z. Jánský, I. Prymová, J. Èíek, T. Böhm, T. Vondryska a èlenové Spolku pøátel vojenské historie-6. praporu
polních myslivcù Náchod, který se v roce 2003 stal, jako první právnická osoba,
èlenem Komitétu 1866.
V roce 2003 se uskuteènilo na bojitích u Náchoda, Èeské Skalice a Svinian
celkem 7 pracovních akcích, z nich 2 brigády byly vìtího rozsahu. První se uskuteènila 26. èervna 2003 a zúèastnili se jí R. Teichman, T. Böhm, I. Prymová,
Z. Jánský, P. Nosek a P. Böhm. V rámci této akce byly tlakovou vodou oèitìny
pomníky ve Vysokovì, Václavicích a Svinianech, které se v prùbìhu roku dále
restaurovaly. Druhá pracovní akce probìhla 15. listopadu 2003 a byla zamìøena na
pravidelnou údrbu zelenì na vojenském høbitovì v zámecké aleji, u pomníku
Myslivce ve Vysokovì, u pomníku 4. a 6. kyrysnického pluku na Brance a u hro14
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Václavice, pomník 23 padlých, e.è. 79, zhotovení nového základu, srpen 2003

Náchod - Braec, pomník 2 padlých
vojákù, e.è. 41, stav èerven 2003

Náchod - Braec, pomník 2 padlých
vojákù, e.è. 41, stav prosinec 2003
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Sviniany, pomník 37. pìího pluku, e.è. 1,
pøed celkovou rekonstrukcí v èervnu 2003

Sviniany, pomník 37. pìího pluku,
e.è. 1, po restaurování, prosinec 2003

Èeská Skalice - Dubno, pomník pruského poruèíka Prondzinského,
e.è. 2, v prùbìhu opravy, èervenec 2003

16

Bellum 1866 è. 1/2004
madných hrobù u eleznièní trati nedaleko dubenské baantnice u Èeské Skalice.
Ve vech ètyøech lokalitách byly odstranìny náletové døeviny, upraveny ivé ploty, shrabáno spadané listí a celkovì upraven terén v okolí památek. Pracovní akce
se zúèastnili R. Teichman, J. Týfa, T. Böhm, T. Vondryska, J. Èíek a 10 èlenù
SPVH Náchod.
Celkové náklady na opravu váleèných hrobù a pomníkù a na zajitìní péèe
o tyto památky na bojitích u Náchoda, Èeské Skalice a Svinian v roce 2003 dosáhly èástky 111. tisíc Kè.
V roce 2003 pokraèovaly také práce na tvorbì Generálního soupisu váleèných
hrobù a pomníkù z roku 1866 v okrese Náchod, kdy byla shromaïována èísla
jednotlivých parcel, na kterých se památky nacházejí, vèetnì kontaktù na jednotlivé vlastníky parcel a památek.
Zpráva technického referenta boji u Dvora Králové nad Labem, Trutnova
a Starého Rokytníku
Ing. Pavel Tschiedel / Vlastimil Grof
Bojitì u Dvora Králové n. L.
V lednu roku 2003 vypsalo
mìsto Dvùr Králové n. L. zásady
pro poskytování finanèních pøíspìvkù z rozpoètu mìsta. Komitét
1866 dostal pøidìlenu èástku
50.000,- Kè, úèelovì vázanou na
opravu souboru tøí pomníkù v lokalitì pod nádraím, vìnovaného
vojákùm zemøelým v roce 1866 po
bitvì u Hradce Králové bìhem
pøevozu po eleznici. Jednalo se
o pomníky e.è. 1-3 Generálního
soupisu váleèných hrobù a pomníkù, bojitì Dvùr Králové n./L.
Provedením odborné restaurátorské èásti prací byl povìøen
akad. sochaø Jiøí Kapar z Mostku. Pomníky byly oèitìny parou
pod tlakem, povrch zpevnìn prostøedkem Porosil W, byly vyòaty
nevhodné korodující èepy a staré
vysprávky, nasazen litinový køí,
který na pomníku chybìl od roku
1978, tmelení organokøemièitým
tmelem na bázi Sokratu 2802A,
hydrofobizace postøikem silikonové pryskyøice Repesil Sch05,
pomníky biocidnì oetøeny Bio-

Choustníkovo Hraditì, pomník setníka
Edmunda Tachau, e.è. 45, záøí 2003
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stapem 35 Ml. Bylo provedeno obnovení písma (zlacení nebylo moné z povìtrnostních dùvodù provést, bude dokonèeno v prùbìhu dubna - kvìtna 2004).
V roce 2003 byly na bojiti u Dvora Králové restaurovány také pomníky
v Høibojedech e.è. 52, v Doubravici-Zálesí, e.è. 53 a 2 pomníky v Choustníkovì
Hraditi, e.è. 40 a 45. Vechny pomníky byly zbaveny biomasy a exhalátù, zpevnìny
prostøedkem Porosil Z, byl odstranìn pokozený kámen a krusta, kámen doplnìn
minerálním pojivem, hydrofobizován konzervaèním prostøedkem Porosil Z a písmo
obnoveno disperzí s pøírodním pigmentem. Pro pomník v Høibojedech byl dále zhotoven nový základ. Vekeré práce provádìli èlenové Sdruení oprav památek Èíbuz,
SPVH Náchod a absolventi SPK Hoøice. Finanènì se na opravách podílely úøady samosprávy výe uvedených obcí.
Èleny Komitétu 1866 a SPVH Náchod (Ale a Libor Slezákovi) byla provádìna bìná údrba pomníkù, vèetnì znovuosazení stély Moritze Schicka a Josefa
Hoffmana na starém høbitovì.
Bojitì u Trutnova
V závìru roku 2002 byly osloveny obecní úøady obcí na Trutnovsku, na jejich
katastrech se nacházejí váleèné hroby a pomníky z prusko-rakouské války roku
1866. Vechny oslovené obce pøispìly v roce 2003 na opravu tìchto památek.
Konkrétnì se jedná o pomníky ve Starých Bukách, e.è. 71, Vlèicích, e.è. 68
a Pilníkovì, e.è. 69. Vechny pomníky byly restaurovány obdobnými metodami
jako památky na bojiti u Dvora Králové n. L. U pomníku ve Vlèicích muselo dojít k osazení svreného tìla pomníku pomocí autojeøábu. Na restaurování pomníku se podíleli èlenové Komitétu 1866, Sdruení oprav památek Èíbuz, SPVH
Náchod a absolventi SPK Hoøice.
Také èinnost Mìstského úøadu v Trutnovì zasluhuje pozornost. V jarních mìsících byly dokonèeny práce na stavbì srubu pro zázemí nauèné stezky "Den bitvy u Trutnova", které se týkaly zabezpeèení objektu a instalace vnitøních rozvodù.
Dále byly dokonèeny terénní úpravy. Vnitøní vybavení si poøídili èlenové Trutnov
KVH svépomocí nad rámec uvedené ceny. Návtìvnost nauèné stezky letoním
roce pøekroèila 5 000 osob, co je oproti loòsku nárùst pøiblinì o 2 000 lidí.
Pokraèovaly také terénní práce na pøístupové cestì k pomníkùm 23. pìího
pluku, e.è. 54 a setníka Kruiny, e.è. 55 ve Starém Rokytníku. Svah pod pomníkem
setníka Kruiny byl zpevnìn navezením cca 160 t zeminy a zapoèalo se s rovnáním povrchu cesty v úsecích pøes pole a s naváením tìrku. U pomníku e.è. 54
byly vysazeny dva kusy dubu o stáøí 5 let, které svým vhodnìjím umístìním dále
od pomníku nahradí pokácený pùvodní strom.
V tomto roce se také úspìnì zavrila dlouholetá rekonstrukce centrálního památníku podmarálka Gablenze, e.è. 41 na vrchu ibeník. Bylo provedeno celkové restaurování vnitøního plátì, pøi nìm byla odstranìna koroze litinových dílù
a vytmeleny dilataèní spáry. Kvùli provádìným pracím byl omezen pøístup veøejnosti a musely být pøechodnì demontovány elektrorozvody. Byly znovu zaskleny
vrchní okenice. Rovnì bylo odbornì renovováno venkovní schoditì, které bylo
naposledy opravováno v roce 1991 bez kvalitní antikorozní ochrany. Rovnì se
pokraèovalo v rovnání okolního terénu, aby se zde mohly konat i vìtí kulturní
a vzpomínkové akce. Shrnuto - rekonstrukce probíhala s pøestávkami 13 let a stála dohromady èástku 1.480.585,- Kè.
18
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Starý Rokytník, pomník setníka Kruiny,
e.è. 55, 2003

Vlèice, pomník 3 padlým vojákùm e.è. 68, na
høbitovì, po rekonstrukci kamene, srpen 2003

Práce se nezastavily ani na opravách drobných vojenských pomníkù a hrobù.
Byl zhotoven nový ozdobný litinový køí na pískovcovém soklu hrobu pruského
muketýra Wojkeho, e.è. 6 na mìstském høbitovì a s ním totoný na masovém
hrobu u staré cesty do Starého Rokytníku v lokalitì Rozcestí za hájovnou. Dále
byla provedena výroba a rekonstrukce køíe na hrobì setníka Mahra, e.è. 24
u Janské kaple. Souèasnì s osazením køíù byl vdy kamenný sokl restaurován
a barevnì zvýraznìny nápisy. Zároveò s touto akcí byl vyroben a osazen nízký
sokl pod mramorový pomník kadeta 16. praporu polních myslivcù F. Drechslera,
e.è. 27 u Janské kaple, který se v minulosti ztratil.
Nakonec je nutné se zmínit o zahájení budování expozice malého vojenského
muzea. Dlouholeté vyjednávání s Vojenským historickým ústavem v Praze o monosti zapùjèení výstavních exponátù z období války 1866 koneènì pøineslo své
první ovoce, by a na konci návtìvní sezóny.
Ve Støítìi byla dokonèena renovace pomníku masového hrobu 17 rakouských
a 17 pruských vojákù, e.è. 47. Podle dobové fotografie byl zhotoven nový sokl a pomník po osazení kompletnì restaurován. Pùvodní sokl zmizel pravdìpodobnì pøi
pøesunu pomníku bìhem rovnání a roziøování silnice v 60. letech 20. století.
Po vandalském zásahu v roce 2002, kdy byl odcizen vrchní díl pomníku, byl
letos opìt opraven pomníèek na Boninovì kopci (e.è. 2), pøipomínající místo, kde
se rozkládalo velitelství pruského armádního sboru v bitvì u Trutnova.
Na podzim byla zahájena rekonstrukce pomníku nadporuèíka Wowsa, e.è. 17
u Janské kaple, dokonèení vak znemonilo nepøíznivé poèasí a nároènost práce.
V souvislosti s opravou byl uèinìn významný objev. Prakticky se tak stalo poprvé,
co byl na trutnovsku objeven soudobý dokument z období po roce 1866 v tak dobrém stavu. Pøi odstraòování kvárové náplnì tìla dutého litinového pomníku byla
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objevena sklenìná láhev s dokumentem, v nìm je popsána historie vzniku pomníku a osudy v bitvì zabitého rakouského dùstojníka. Díky tomuto cennému dokumentu, jen byl posléze odevzdán k restaurování a uloen do Okresního archívu
v Trutnovì, se podaøilo datovat vznik pomníku (20. 7. 1867), co byl doposud údaj
neznámý. Pøeklad textu a dalí zajímavé informace o opravì budou èasem zveøejnìny ve spolkovém èasopise Bellum 1866. Oprava pomníku zahrnuje restaurování
litinového tìla pomníku a jeho oplocení, doplnìní chybìjících a pokozených èástí
oplocení a celkové barevné øeení, dále restaurování kamenného soklu. Tyto práce
se podaøilo provést v roce 2003. Zbývá tedy jetì dokonèit restaurování ozdobné
hlavice pomníku s vojenskými emblémy a osadit ji na pomník.
Na první pohled trochu stranou zùstává rekonstrukce civilního hrobu trutnovského obèana Czerného na trutnovském mìstském høbitovì. Výtvarnì a øemeslnì zajímavì provedený pomník ve tvaru tíhlé vysoké gotické vìe s nápisními deskami na èelní ploe byl dlouhou dobu velmi naklonìn a letos ji témìø
spadl. Na poslední chvíli byl vak rozebrán a pøenesen na vhodnìjí místo. Kámen
byl odbornì oèitìn a oetøen. Tento pomník patøil starobylé trutnovské lékárnické rodinì, z nich právì Karl Czerny, který je na pomníku jmenován, byl v roce
1866 odvleèen spolu s dalími pøedstaviteli mìsta do pruského zajetí.
Zpráva technického referenta bojitì u Jièína
Josef Votrubec
V roce 2003 byla pro práci v terénu stìejní letní brigáda, uskuteènìná ve
dnech 19. a 20. 7. 2003, na které byli pøítomni místní èlenové P. Daníèek, M.
Drapák, M. Kozák, O. Krsek, M. Trakal a J. Votrubec. Provedeny byly tyto práce:
l obnova nátìru køíe na hrobì závodèího Schulze v katastru obce Rybníèek
(p. Trakal, p. Daníèek, p. Votrubec).
l prùbìná údrba dalích pomníkù od náletù, køovin a pøerostlé trávy
(p. Daníèek)
l oprava soklu pomníku nadporuèíka Görhardta na vojenském høbitovì
v Kbelnici (p. Kozák)
l zaplotování vchodu po ukradených vratech v kbelnickém ossariu
(p.Votrubec)
l práce na úklidu areálu u Ossaria Kbelnice (hrabání trávy, køovin, snesení
ulámaných vìtví k odvozu atp.) (pan Krsek).
Byl èásteènì opraven litinový saský pomník na kbelnickém vojenském høbitovì vèetnì zhotovení ozdob a dalích prvkù a ochranného nátìru. Opravu provedla firma Zámeènictví Vodseïálek a syn z Dolních Knìnic. Dále byl obnoven nátìr na kovovém pomníku v Jinolici na hromadném hrobì u státní silnice vèetnì
dùkladného oèitìní od rzi a starých nátìrù.
Byl proveden terénní prùzkum na idovském høbitovì v Libosadu za úèelem
vztyèení a obnovení pomníku ikovatele Grimma. Pomník byl povalen a pokozen vandaly v r. 2001. Správce høbitova p. Kindermann pøislíbil pøednostní opravu tohoto pomníku vzhledem k jeho výjimeènosti mezi ostatními hroby høbitova.
Restaurování pomníku bude svìøeno odborným sochaøùm v rámci obnovy celého
høbitova.
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V soukromém muzeu p. Trakala v Újezdì pod Troskami dostala svùj prostor vedle expozice první a druhé svìtové války sledující regionální události - také
prusko-rakouská válka 1866 probíhající v naem okolí.
Jedná se o obrazový a dalí dokumentaèní materiál, který je zamìøen zejména
na prùbìh jièínské a královehradecké bitvy, který p. Trakal nabízí pøíchozím obèanùm ke shlédnutí se zasvìceným výkladem. Z odezvy návtìvníkù je zøejmé, e
mylenka Komitétu pro udrování památek z války roku 1866 je chápána veøejností velmi pøíznivì. Zájem lidé projevují koupí pøísluné literatury zamìøené
k roku 1866. Byla prodána literatura v hodnotì více ne 1.300,- Kè.
Vyslovuji tímto uznání a podìkování za propagaci Komitétu 1866, p. Trakalovi, který svým pøístupem pøispívá k osvìtì péèe o váleèné hroby.
Zpráva technického referenta pro oblast severních Èech
Jiøí Náhlovský
Rok 2003 se na severu Èech nesl pøedevím v duchu jednání s mìstskými
a obecními úøady ohlednì zajitìní oprav památek v roce 2004, které se nacházejí
na jejich katastrálním území. Technický referent zamìøil svoje pùsobení pøedevím
na oblast Liberec - Turnov. Vlivem historického vývoje, kdy pøeváná èást této oblasti patøila do tzv. Sudet, je povìdomí obyvatel o událostech
r. 1866 nií ne v jiných oblastech
Èech. Je to dáno také tím, e vìtina zápiskù popisující události
jsou v nìmeckém jazyce, velké
mnoství materiálù bylo znièeno.
Pøesto se podaøilo pro rok 2004
zajistit opravu pomníku prvního
rakouského padlého v severních
Èechách husara Josefa Czoma a pomníku pruského vojáka v Kokonínì. Nicménì opravu nejohroenìjí památky severních Èech,
pomníku prvního padlého rakouského dùstojníka, majora Franze
von Panz, se stále nedaøí zabezpeèit. Tato památka je vlivem povìtrnostních událostí a zásahu lidské
ruky velmi pokozena a tomu také
odpovídá výe nákladù na opravu.
V dobì sepisování výroèní zprávy
probíhají jednání o opravì pomníkù v Liberci, Turnovì a Pøepeøích,
ale jeliko není znám pøesný výsleLiberec - Dlouhé Mosty pomník majora Panze
dek, nelze z jistotou øíci, budou-li
je nejohroenìjím pomníkem v severních Èechách,
záøí 2003
nakonec realizovány.
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V prosinci 2003 vydal mìstský úøad v Chrastavì publikaci o historii blízké
obce Vítkov. V této brouøe byl mj. otisknut také èlánek popisující okolnosti
vzniku pomníku, který je vìnován rakouskému husarovi J. Czomovi, ale i událostem za pruské okupace v roce 1866. Èlánek je koncipován tak, aby místní obyvatelé a návtìvníci zdejího kraje vìdìli, e v r. 1866 se pøes blízké okolí pøehnal
váleèný konflikt a pomník ve tvaru skalky není pouze obyèejným balvanem
v poli.
Nejvýznamnìjí událostí roku 2003 na Liberecku byla rozsáhlá rekonstrukce
souboru pomníkù v Hodkovicích nad Mohelkou, kterou díky dotaci Ministerstva
obrany ÈR zajiovala místní obec.
Na centrálním pomníku na bojiti u Kuøích Vod èlen Komitétu Miroslav
Bratrych zajistil zhotovení kopie koule, která byla pùvodnì na vrcholu pomníku
a kopií nápisní desky.
Obdobnì jako na jiných bojitích probíhá zpracování Generálního soupisu váleèných hrobù a pomníkù v regionu severních Èech. Avak vlivem nedostaèujících
materiálù a chybìjících informací nepostupuje zpracování tak rychle jako na jiných bojitích a místech Èech a Moravy.

Hodkovice nad Mohelkou, soubor pomníkù na místním høbitovì po celkové opravì, záøí 2003
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Zpráva technického referenta pro oblast Moravy a Slezska
Jiøí Jemelka
Bìhem celého roku 2003 pokraèovaly práce na dokonèení katalogizace památek v dané oblasti. Pro rozsáhlost území se tato dokonèovací èinnost soustøedila
pøedevím na Tovaèovsko a Pøerovsko. Byly upøesnìny texty uvedené na památkách, zjiována parcelní èísla, vlastnictví památek a ovìøováno jsou-li v seznamu
nemovitých kulturních památek pøísluného okresu. U vech byla poøízena fotografická dokumentace a obrysové nákresy s uvedením hlavních rozmìrù.
Bylo opakovanì jednáno s pøíslunými èiniteli na Mìstských úøadech v Pøerovì
i Tovaèovì s cílem zajistit postupnou opravu vech pomníkù 1866, jejich stav to
vyaduje. Za stejným úèelem byl nìkolikrát navtíven katastrální úøad i pracovitì Národního památkového úøadu. Z dosavadních jednání lze konstatovat, e pro
konkrétní výsledky bude nutno vyvinout jetì mnoho úsilí. A jaká je nyní situace?
Mìsto Pøerov v roce 2003 opravilo dva pomníky v Dluhonicích (e.è. 13, 14).
Odbor rozvoje pøislíbil, e u nich bude umístìna informace pøipomínající dùvod
vzniku obou památek, nebo pouhé uvedení roku 1866, a to jen na jedné z nich, je
nedostateèné. Mìsto pøedpokládá, e v kvìtnu letoního roku zahájí obnovu pomníku e.è. 16, stojícího na pøerovském høbitovì. Pomník je vìnován 151 pruským
vojákùm. Pokud by se tak stalo, byla by oblast Pøerova v poøádku. V øeení je
i prohláení pomníkù e.è. 12 a 16 za kulturní památky a zajitìní publicity památek zahrnutím do souboru cykloturistických a turistických tras.
Je pozitivní, e i Mìsto Tovaèov má zájem postupnì opravit ty památky 1866,
které to vyadují. Byla zpracována kalkulace na opravu pomníku E. Behrovi e.è. 4
a centrálního pomníku e.è. 1. Oprava "Behra" by stála cca 75 tis. Kè, a to bez obvodových øetìzù. U centrálního pomníku by èást sarkofágu byla opravena za cca
86 tis. Kè a obnova textu kamenné desky, tj. 288 jmen s hodnostmi, za cca 205
tis. Kè. Zatím co pomník "Behra" je nutno opravit nejlépe ji v roce 2004 (naposledy to bylo v roce 1901), k opravì centrálního pomníku by mohlo dojít o rok pozdìji. Zde je tøeba zváit, jak naloit s nápisovou deskou vzhledem k vysokým nákladùm na její obnovu. Lze ji buï zakonzervovat takovou jaká je, nebo uvést jen
poèty padlých dle hodností a beze jmen a jména padlých zveøejnit na informaèní
tabuli, kterou na ná popud chce mìsto umístit vedle pomníku, vè. klasického zastøeeného turistického posezení. Návrh na obsah informaèní tabule je úkolem
Komitétu s tím, e obdobná informace bude instalována i pøed tovaèovským zámkem. V této èásti zprávy je tøeba konstatovat, e na opravu pomníku "Behra" i na
opravu centrálního pomníku Mìsto Tovaèov oèekává pomoc Komitétu pøi získávání grantù.
Obnovit vak potøebují jetì dalí dva mení pomníky. V obou pøípadech jde
o pískovcový sokl s kovovým køíem a s nápisy. První z nich stojí v Olomoucké
ulici, e.è. 6, druhý u zdi mlýna, e.è. 7. Je navrhováno aby Komitét pøispìl na opravu alespoò jednoho z nich. V obou pøípadech bude zøejmì levnìjí kámen s nápisy vyhotovit novì. Posudek kamenosochaøem dosud nebyl vyhotoven. Zbývající
4 památky z roku 1866 na katastru Tovaèova jsou k dnenímu dni v dobrém stavu.
Tovaèovské památky jsou vedeny v seznamu nemovitých kulturních památek
mimo jednu. Jde o e.è. 8. Tento pøípad je øeen s pracovitìm Národního památkového ústavu.
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Èlenové Komitétu a historické jednotky 8. pìího pluku v prùbìhu roku upravovali okolí centrálního pomníku a zvýraznili na sarkofágu èást nápisu. Dìlo se tak
i pøed pravidelnou vycházkou po bojiti, která v roce 2003 pøipadla na 12. èervence a jako vdy byla dostateènì navtívena veøejností a kladnì hodnocena. Úèastníci kvitovali pøedevím to, e o událostech roku 1866 jsou informováni a e bývají
pøítomni vojáci v historických uniformách. Na úspìchu se nemalou mìrou podílí
i mìsto Tovaèov. Postaralo o úklid kolem památek a o pøístup k nim. Uhradilo vìnce pro pietní vzpomínku a na závìr akce umonilo pøítomným prohlédnout si
zdarma expozice tovaèovského zámku. Velkým pozitivem této akce je i získaná informace o existenci køíe, který byl postaven s pøispìním jednoho mecenáe a obce
Èechùvky na památku jezdecké arvátky u Kralic dne 14. 7. 1866, nyní e.è. 11.
Poøádání vycházky po tovaèovském bojiti patøí do oblasti osvìty. Zde mono
zaøadit i povídání o roku 1866 uskuteènìné na poádání turistù, jejich záøijová
vycházka vedla kolem ústøedního pomníku. Patøí sem i zpracování èernobílého
ètyøstránkového letáku pro potøeby tovaèovského muzea.
Poslední manuální èinností v roce 2003 èlenù Komitétu byla podzimní drobná
údrba na dvou památkách. Byla zacelena hluboká puklina soklu pomníku e.è. 6,
který stojí v Olomoucké ulici. Kovová èást byla natøena kvalitním lakem. Stejnì
tak bylo postupováno i v pøípadì køíe e.è. 3.
PÉÈE O VÁLEÈNÉ HROBY A POMNÍKY MIMO AREÁLY BOJI Z ROKU 1866
V roce 2003 byla vyvíjena také aktivita v oblasti péèe o váleèné hroby a pomníky z roku 1866 mimo vlastní areály boji. Díky iniciativì naeho èlena pana
Jaroslava Veselého ml. z Chrudimi byl osloven Mìstský úøad v Chrudimi, aby zajistil opravu dvou pomníkù z prusko-rakouské války roku 1866 na místním høbitovì.
V závìru roku 2003 skuteènì k opravì obou památek dolo. Pomníky Josefa
Matyáe, koeluského tovarye z Vamberka, který byl neastnou náhodou støelen
pruskou støelou do hlavy a Michaela Zelaye ??? byly restaurovány odbornou firmou. V roce 2004 by mìlo dojít k osazení kopií kamenných køíù, které byly v minulosti odcizeny a podle archivních dokumentù budou také obnoveny ji neèitelné
nápisové desky.
POØÁDÁNÍ VZPOMÍNKOVÝCH, KULTURNÍCH A SPOLEÈENSKÝCH AKCÍ
Popularizace mylenek ochrany a péèe o váleèné hroby z roku 1866 a zvýení
povìdomí o váleèných událostech války "estaedesáté" je pøedevím v období
pøed nadcházejícím vstupem naí republiky do EU stále dùleitìjí. Jedním z naich cílù je také pøedstavení tohoto v Evropì unikátního souboru váleèné funerální architektury, co s sebou kromì ádoucího efektu pøílivu zahranièních turistù
se vím, co to pro ekonomiku regionu znamená, pøináí také jistá rizika. Aby areály boji zvýeným pohybem osob neutrpìly, je potøeba citlivì vybalancovat pietní, edukativní a komerèní stránku vìci. Je tøeba vyzdvihnout fakt, e my vichni jsme povinováni chránit památku velitelù i prostých vojákù ctících prvoøadou
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Václavice, slavnostní vysvìcení zrestaurovaného pomníku VI. armádního sboru dne 8. 6. 2003

povinnost - slubu svému císaøi a své vlasti. Jim a jejich èestným následovníkùm,
kteøí si byli vìdomi, kde je jejich místo, musí navdy patøit tichá vzpomínka - jen
tak mùeme naplnit odkaz zakladatele a prvního pøedsedy naeho spolku Jana
Nepomuka Steinského.
Èlenové spolku poøádali nebo participovali v roce 2003 na následujících akcích:
l Znovuodhalení pomníku VI. armádního sboru ve Václavicích
l Centrální vzpomínková akce Komitétu 1866 ke 137. výroèí prusko-rakouské války v Nechanicích
l Vzpomínkové setkání ke 137. výroèí bitvy u Hradce Králové
l Výroèní den Komitétu 1866 spolu s pøedstavením knihy Komitét 1866 - péèe
o váleèné památky v bìhu staletí.
Na nedìli 8. èervna 2003 bylo naplánováno znovuodhalení a vysvìcení celkovì renovovaného pomníku VI. armádního sboru, který tvoøí spoleènì s kostelem
sv. Václava dominantu vrchu Dobenín, dìjitì prudkých bojù v èervnu 1866.
Prùvod zástupcù tradièních historických jednotek z nedaleké obce Provodov-onov pøivedl úèastníky v horkém letním odpoledni do Václavic. Zde po krátkých projevech pøedsedy mikroregionu Svazek obcí 1866 Jana Regnera a technického referenta Komitétu 1866 pro bojitì u Náchoda, Èeské Skalice a Svinian
Zdeòka Jánského vysvìtil pomník duchovní øímskokatolické církve z novomìstské farnosti. Za vechny padlé na náchodském bojiti pak byla slouena
me v kostele sv. Václava. Odpoledne bylo zakonèeno kulturním programem
v onovì.
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V roce 2002 Komitét 1866 obnovil tradici poøádání centrálních vzpomínkových
akcí v místech, kde v èervnových a èervencových dnech roku 1866 bojující vojska
zasáhla do ivota obcí a obèanù. V roce 2003 se místem konání stalo královéhradecké bojitì, i kdy ve své okrajové èásti.
Mìsteèko Nechanice, které se regionálnì øadí spíe k Novému Bydovu, pøivítalo
úèastníky v sobotu 21. èervna 2003 krásným letním dnem. Spolupoøadatelem se stal
Mìstský úøad Nechanice, nebo rámcem vzpomínkových akcí se stalo 775. výroèí první písemné zmínky o Nechanicích. Ji od pátku se tak sjídìli do Nechanic rodáci a pøíznivci tohoto mìsta. V sobotu zahájil vlastní pietní akt starosta mìsta ing. Havlín a hejtman Královéhradeckého kraje ing. Bradík. Po poloení vìncù k pomníku na námìstí
pokraèoval kulturní program odpoledne vystoupením vojenské dechové hudby 6. praporu polních myslivcù z Náchoda, slavnostním nástupem historických jednotek a bojovou ukázkou "Ústup sasského sboru", která se ji tradiènì setkala s nejvìtím ohlasem
u poèetného diváctva. V podveèer vystoupila hudební skupina Kantoøi a skupina historického ermu Manové Pøemysla Otakara. Celý den byl rámován jarmarkem øemeslnických výrobkù na námìstí, který pøispìl k dotvoøení historické atmosféry. V roce 2004
bude centrální akce poøádána v Èeské Skalici u pøíleitosti osazení pomníku na hrobì
19 pruských a rakouských vojákù, exhumovaných pøi stavbì obchvatu mìsta.
Ve výroèní den bitvy u Hradce Králové, který v roce 2003 pøipadl na ètvrtek,
probìhlo slavnostní odhalení repliky pamìtní desky protektora ústøedního spolku Viléma prince ze Schaumburg-Lippe. V podveèer 3. èervence se v prostoru

Historická jednotka pruské gardy z Pøedmìøic nad Labem pøi bitevní ukázce v Nechanicích
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Chlum, výroèní den Komitétu 1866 a odhalení pomníku zakladatele J. H. Steinského
Ossaria na Chlumu shromádilo nìkolik zástupcù historických jednotek z blízkého okolí, èlenù Komitétu 1866 a místních obèanù. Po krátkém pøivítání pøítomných pøedsedou Ing. Komárkem a øeditelem Muzea východních Èech v Hradci
Králové PhDr. Zahradníkem, kteøí pøipomnìli jak osobnost a zásluhy prince
Schaumburg-Lippe v péèi o památky z prusko-rakouské války, tak i smutný konec originálu, který byl zcizen v roce 1997. Poté následovalo odhalení pamìtní
desky, kterého se ujali spoleènì Ing. Komárek a B. Poláèek. Po zapsání pøítomných
do pamìtní knihy Komitétu 1866 následoval pøesun do kostela Promìnìní Pánì
v Chlumu, kde byla slouena záduní me za padlé v bitvì 3. èervence 1866.
Program vzpomínkových akcí ke 137. výroèí tragické bitvy u Hradce Králové
pokraèoval v pátek 4. èervence shromádìním historických jednotek na nábøeí
pøed budovou Muzea východních Èech, odkud se pøesunuly do imkových sadù,
kde byla inscenována bitevní epizoda "Boj o pevnostní ravelin".
Poslední den, v sobotu 5. èervence 2003, se od 11. hodiny za ménì pøíznivého
poèasí konal pietní akt za padlé u památníku Baterie mrtvých na Chlumu.
Hudební doprovod pøi tomto aktu zajiovala vojenská dechová hudba 6. praporu polních myslivcù z Náchoda. Odpoledne ji tradiènì patøilo zájemcùm o bitevní ukázku tradièních historických jednotek, která byla tentokrát koncipována jako
boj o vesnici Probluz na jiním køídle fronty.
Zaloení pùvodního spolku s názvem "Das Lokalkomité für Errichtung und
Erhaltung der Krieg-Denkmale auf dem Schlachtfelde bei Königgrätz im Jahre
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1866" dne 2. prosince 1888, tedy pøed 115. lety, se stalo vpravdì inspirativním podnìtem pro irokou plejádu èinností, které byly smìøovány k Výroènímu dni
Komitétu 1866. Ten se uskuteènil 4. øíjna 2003 na Chlumu. První øíjnová sobota se
tak stala pøíleitostí k setkání vìtiny èlenù spolku, které zaèalo krátce po 10. hodinì slavnostním shromádìním pøed Váleèným muzeem 1866 a odhalením pomníku zakladateli a prvnímu pøedsedovi Komitétu 1866 Janu Nepomuku
Steinskému. Shromádìní pozdravil také zástupce Královéhradeckého kraje, radní pro kulturu Jiøí Rokl. Po obìdì v restauraci "U polních myslivcù" následovala
15. Valná hromada pojatá spíe ve slavnostnìjím rázu. V jejím prùbìhu byla toti prezentována nìkolikamìsíèní práce, pod kterou se podepsalo hned nìkolik
èlenù spolku - kniha Komitét 1866 - péèe o váleèné památky v bìhu staletí.
Pøítomným èlenùm byly pøedány èlenské prùkazy a spolkové odznaky a na závìr
byly slavnostnì jmenováni dva èestní èlenové - dlouholetý pøedseda spolku
B. Poláèek z Hradce Králové a celoivotní popularizátor problematiky "estaedesáté" války M. Kroèek z Ostravy. Ocenìny byly také - fyzické osoby a obce, které významnì pøispìly k naplòování cílù Komitétu 1866.
15. Valná hromada Komitétu 1866 jmenovala zaslouilými èleny:
a) fyzické osoby
l Ing. Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje, Hradec Králové
l Ing. Josef Fuèík, Sdruení zemské obrany 1627 - 1918, Praha
l Marie Hrdá, prùvodkynì Památníku bitvy 1866 na Chlumu, Chlum
l Ing. Èestmír Jung, vedoucí odboru cestovního ruchu Královéhradeckého
kraje, Jièín
l Ale Kube, voják ve výslubì, Milovice
l PhDr. Pavel Mertlík, vedoucí odboru kultury a památkové péèe
Královéhradeckého kraje, Jaromìø
l Ing. Josef Paout, øeditel Støední prùmyslové koly kamenosochaøské
v Hoøicích, Jièín
l Ing. Erik Tichý, emeritní profesor Støední prùmyslové koly kamenosochaøské v Hoøicích, Hoøice
l PhDr. Zdenìk Zahradník, øeditel Muzea východních Èech, Dobruka
b) právnické osoby
l Obec Dolany
l Obec Dolní Pøím
l Mìsto Dvùr Králové n. L.
l Obec Hajnice
l Obec Kbelnice
l Obec Kocbeøe
l Obec Máslojedy
l Mìsto Náchod
l Obec Provodov-onov
l Mìsto Trutnov
l Obec Vestary
l Obec Vysokov
Odpolední program Výroèního dne Komitétu 1866 byl zakonèen pietním aktem
u zrenovovaného pomníku 51. pìího pluku v lese Svíb a procházkou Alejí mrtvých ve Svíbu s prohlídkou jednotlivých památek na váleèné události roku 1866.
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PUBLIKAÈNÍ ÈINNOST
Spolkový èasopis Bellum 1866 vstoupil do svého ètrnáctého roèníku, který byl
ji tradiènì rozdìlený do 4 èísel po 40 stranách textu a 8 stranách èernobílých fotografií na køídovém papíøe. Náklad 300 výtiskù byl udren díky významné podpoøe Muzea východních Èech. Bylo publikováno opìt nìkolik èlánkù a studií pøibliující osudy lidí poznamenaných váleèných konfliktem, pokraèoval také seriál
pøekladù a pøepisù dobových kronik z regionu severních Èech. Poprvé byla
v úvodním èísle roèníku pøetitìna kompletní Výroèní zpráva za rok 2002 a dalí
informace o dìní ve spolku získali ètenáøi prostøednictvím zápisù i samostatných
èlánkù. Ve druhé polovinì roku 2003 zaèala redakèní rada èasopisu pøipravovat
zmìny, které budou uvedeny do praxe v následujícím roèníku. Hlavním dùvodem
je oddìlení vnitroinformaèního média, kterým se stal Bulletin 1866, urèený pro èleny spolku, a odborného èasopisu, který má dostat do rukou iroká veøejnost. Èasopis Bellum 1866 by se mìl tudí vrátit ke svému pùvodnì zamýlenému poslání odborného periodika, zamìøeného na prusko-rakouskou válku 1866.
Kniha Komitét 1866 - péèe o váleèné památky v bìhu staletí
Jak ji bylo výe zmínìno, na Výroèním dni Komitétu byla pøedstavena stìejní publikace za nìkolik posledních let. Kniha Komitét 1866 - péèe o váleèné památky v bìhu staletí si klade za cíl pozvat ètenáøe do naeho spolku, pøedstavit
mu nejen ve struènosti událost, která rámuje pøedmìt naeho zájmu (tj. váleèné
události samotné), ale pøedevím
pohnutky, které daly vzniknout
organizaci, která ve své historii zasáhla tøi století, byla nucena vyrovnat se s nepochopením a odporem úøadù, a u v období první
Èeskoslovenské republiky nebo za
obou totalitních reimù. Celkový
poèet více ne dvou tisíc èlenù
spojovala a spojuje i nadále úcta
k památce pøedkù, kteøí v boji za
svoji vlast a svého císaøe poloili
své ivoty.
Kniha, která tak poprvé shrnuje dìjiny spolku na pozadí péèe
o váleèné hroby, obsahuje øadu
pøíloh, více ne 200 èernobílých
a barevných fotografií a dobové
pohlednice. Vypovídá o souboru
památek z války, která se odehrála
pøevánì na území dnení Èeské
republiky, a v ní padly, svým zranìním podlehly nebo v dùsledku
války strádaly desetitisíce èeských
vojákù a civilních obyvatel.
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Skládaèka Bojitì z roku 1866
- Královéhradecký kraj
Dalím významným poèinem v oblasti podpory turistického ruchu v oblasti boji je skládaèka "Bojitì z roku
1866 - Královéhradecký kraj". Pøedstavuje nejdùleitìjí
památky, muzea a nauèné stezky v tomto regionu, a to ve
dvou verzích - èeské (se struèným popisem váleèných
událostí) a cizojazyèné (nìmecké, anglické a polské).
Dùleitou souèástí je popis jednotlivých nauèných stezek,
které by v nejbliích letech mìly splynout v ucelený
komplex, dávající vem zájemcùm o vojenskou historii
i návtìvníkù královéhradeckého kraje veobecný pøehled jak o událostech váleèného roku 1866 z pohledu vojákù i obyèejných lidí, tak o vzniku unikátního souboru
vojenské funerální architektury, která na jednotlivých bojitích za 137 let vznikla.
INTERNETOVÝ PORTÁL 1866
Od roku 2002 se dále rozvíjí internetový Portál 1866. Smyslem tohoto portálu je sdruit na jeho
stránkách co nejvìtí poèet zájmových sdruení, muzeí, úøadù a dalích institucí s cílem vybudovat informaèní centrum zamìøené na ve,
co má souvislost s událostmi prusko-rakouské války roku 1866.
V roce 2003 byly zprovoznìny
internetové stránky mikroregionu "Svazek obcí 1866," který sdruuje 6 obcí na
Náchodsku.
Nejivìjími rubrikami tìchto stránek je pøehled akcí poøádaných jednotlivými sdrueními v prùbìhu kalendáøního roku s upozornìním na nejblií z nich
a Aktuality, které ve struènosti seznamují návtìvníky stránek s nejdùleitìjími
èinnostmi a informacemi. Prostøednictvím internetu je také nabízena odborná literatura vèetnì knihy Komitét 1866 - Péèe o váleèné památky v bìhu staletí.
SPOLKOVÁ ÈINNOST KOMITÉTU 1866
V roce 2003 se konalo celkem 6 zasedání pøedsednictva Komitétu 1866 a to ve
dnech 25. ledna, 22. února, 26. dubna, 7. èervna, 13. záøí a 6. prosince, vechny se
uskuteènily v Hradci Králové. Konaly se také 2 valné hromady. 14. výroèní Valná
hromada 8. bøezna 2002 v Hradci Králové v pøednákovém sále Muzea východních Èech a 15. Valná hromada v sále restaurace "Na bojiti" na Chlumu dne 4. øíjna 2003 jako souèást Výroèního dne Komitétu.
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Bøeznová Valná hromada, aè se to na první pohled nemuselo jevit, byla nejvýznamnìjí od konce roku 2001. Stávající pøedsednictvo na ní sloilo úèty za více
ne rok pilné práce, a zároveò si ovìøilo, zda dokáe své pøedstavy o fungování
Komitétu obhájit pøed èlenskou základnou. Podle nových stanov z roku 2002 zkracujících volební období pøedsednictva na dva roky byla toti také Valnou hromadou volební.
Mnohastránková zpráva, z ní byly na jednání komentovány pouze úryvky,
dokumentuje dostateènì pøíleitosti, které se pøed Komitétem otevøely díky vyuití nových moností financování èinnosti spolku. Poèet úkolù, které z usnesení
Valné hromady vyplynuly, mají s blíícím se 140. výroèím v roce 2006 vzrùstající
tendenci.
Valná hromada pøijala 20 bodù usnesení, které se staly hlavní náplní èinnosti
pro rok 2003:
1. zajistit opravu pomníku 51. pìího pluku ve Svíbu
2. zajistit opravy pomníkù na bojiti královéhradeckém, na které budou získány granty
3. zajistit opravy vytipovaných pomníkù na bojitích u Hradce Králové,
Trutnova a Náchoda
4. zpracovat generální soupis váleèných hrobù a pomníkù 1866 v pùsobnosti
Komitétu 1866
5. zajistit oslavy 115. výroèí zøízení Komitétu 1866 na den 4. 10. 2003
6. zajistit centrální akci Komitétu 1866 v Nechanicích, kde hlavním dnem je
21. 6. 2003
7. dokonèit koncepci rozvoje boji
8. usilovat o zøízení expozice vojenských dìjin kraje Hradec Králové v Muzeu
východních Èech.
9. prosazovat rozíøení zázemí muzea na Chlumu v míøe odpovídající nejen
souèasným poadavkùm; posuzovat a doporuèovat takové zpracování
projektu, které by citlivì navazovalo na souèasnou architekturu budovy
muzea
10. rozvíjet internetovou prezentaci zámìrù a výsledkù Komitétu 1866
11. usilovat o granty Krajského úøadu v Hradci Králové, mìsta Hradec
Králové, Ministerstva obrany ÈR a Ministerstva kultury ÈR
12. jednat s kompetentními osobami ve snaze ovlivnit tvorbu zákona o váleèných hrobech
13. zabezpeèit zhotovení a pøedání nových èlenských prùkazù Komitétu 1866
14. zapojit se do jednání o náplni práce novì vznikající funkce konzervátora
s cílem ovlivnit vytvoøení pravidel podporujících zámìry Komitétu 1866;
prosazovat na místa konzervátorù èleny Komitétu 1866, vyuít pøitom jejich vlastní projevený zájem o tuto funkci
15. vydat adresáø èlenù Komitétu 1866 i dalích dùleitých adres a spojení
16. øeit pokození pomníku myslivce Hory na praském høbitovì; zjitìním situace povìøit èlena Komitétu 1866 z Prahy
17. informovat ve spolkovém tisku o vydávaných publikacích, propagaèních
materiálech, pohlednicích, o videu apod. s tématikou 1866; zveøejòovat nabídky tìchto materiálù, pokud je vydává sám Komitét 1866, nebo bude o to
poádáno autorem
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18. povìøit nìkterého èlena Komitétu 1866 zaloením a vedením kroniky
Komitétu 1866
19. stanovit pravidla pro vznik, doplòování a vedení archivu Komitétu 1866;
povìøit èlena Komitétu 1866 vedením tohoto archivu a prùbìnì informovat èleny o pøírùstcích
20. prùbìnì vìnovat úsilí tomu, aby se na existující pùvodní hroby s ostatky
vojákù navrátily pøemístìné pomníky; povìøit technické referenty, aby
vhodné památky pro tento úèel vytipovali.
15. Valná hromada, konaná 4. øíjna 2003, byla spojena s Výroèním dnem
Komitétu 1866 na Chlumu. Jak ji bylo øeèeno, místo tradièní pracovní atmosféry
zavládla v jednacím sále slavnostní nálada spojená s pøedáním èlenských prùkazù a spolkových odznakù pøítomným èlenùm, jmenováním èestných a zaslouilých èlenù a pøedstavením knihy o Komitétu. Valné hromady se úèastnili pozvaní èestní hosté, kteøí byli také pøítomni pøedchozímu odhalení pomníku
zakladateli spolku J. N. Steinskému.
Podunajím po stopách Habsburkù
Ve dnech 16. - 18. 5. 2003 se 6 èlenù Komitétu 1866 zúèastnilo spoleèného zájezdu se Spolkem pøátel vojenské historie z Náchoda do Rakouska. Cílem tohoto
zájezdu bylo navtívit pamìtihodnosti spojené s osobami habsburského rodu.
Mezi navtívenými místy byl Artstetten s hrobkou bývalého následníka trùnu
Frantika Ferdinanda d´Este, Persenbeug, roditì posledního císaøe Karla I., nejvìtí rakouský kláterní komplex v Melku s tzv. císaøskou chodbou, zámky
Schönbrunn a Laxenburg a bývalý lovecký zámeèek Mayerling, dìjitì tragédie
korunního prince Rudolfa. Tématicky se ponìkud vymykala prohlídka dvou vídeòských okrajových ètvrtí Aspern a Essling, spjatých s bojovými operacemi za
napoleonských válek v kvìtnu 1809. Nìkteré poznatky z rakouského øeení návtìvnosti tématicky souvisejících atraktivních míst budou vyuity pøi koncipování nauèných stezek ve východoèeském regionu.
Zájezd LIPSKO - Bitva národù
Poslední víkend v záøí (26. - 28. 9. 2003) se uskuteènil zájezd èlenù Komitétu
1866 spoleènì s kolegy z náchodského Spolku pøátel vojenské historie na bojitì
Bitvy národù u Lipska a do Dráïan.
V pátek 26. 9. byl program zahájen prohlídkou jednoho z mnoha saských hradù, pevnostního komplexu Königstein, vypínajícího se nad øekou Labe s øadou expozic rozmístìných v budovách rozsáhlého areálu.
V sobotu program pokraèoval výjezdem do Lipska, kde byl hlavním pøedmìtem zájmu památník Bitvy národù spolu s nìkolika pomníky v okolí mìsta.
Odpoledním cílem bylo Vojenské muzeum v Dráïanech, pøièem v nedìli byla
prohlídka mìsta zavrena návtìvou Zwingeru. Cestou zpìt (po exkurzi na høbitovì v itavì s nìkolika pomníky z roku 1866) byl revidován stav nìkolika pomníkù v severních Èechách.
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Pevnost Königstein v Sasku

Expozice v muzeu pevnosti Königstein
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Dalí èinnost Komitétu 1866
Zástupci Komitétu 1866 se zúèastnili kromì akcí, na kterých organizaènì, finanènì nebo materiálnì participoval, také na akcích, které mìly spojitost s "estaedesátou" nebo s vojenskou historií - plesy v Josefovì a Náchodì, kulturní
a vzpomínkové akce v Trutnovì a u Slavkova nebo vojenských manévrù na
Hrádku u Nechanic.
Spolupráce s úøady státní správy a samosprávy
V lednu 2003 obdrela Poslanecká snìmovna Parlamentu ÈR vládní návrh zákona o váleèných hrobech. Ten pouze potvrzoval souèasný stav, který byl donedávna legislativnì oetøen usnesením vlády ÈR è. 427 z roku 1999. Kromì faktu,
e v tomto návrhu byla øeena pouze administrativnì správní stránka vìci bez pøihlédnutí k irímu kontextu historickému a spoleèenskému, byl nejvìtí problém
v postavení Ministerstva obrany do role arbitra rozhodujícího o zøízení, pøemístìní èi ruení váleèného hrobu èi pietního místa. Pøitom vládní návrh ukládal péèi
o váleèné hroby jejich vlastníkùm, co bylo druhé problémové místo tohoto dokumentu. V listech vlastnictví jsou nezøídka uvedeny organizace, jejich stanovy
ji dávno zavál èas. Tyto památky by byly takto odsouzeny k postupnému zániku, protoe povinná péèe by nebyla nikde vymahatelná.
Jedním z úkolù vzelých z jarní 14. Valné hromady bylo povìøení pøedsednictva aktivnì jednat s kompetentními osobami ve snaze upravit finální verzi zákona do podoby, která by obèanským sdruením umoòovala víc ne jen klást vìnce pøi výroèích významných bitev. Pøi absenci pøímých kontaktù byly vyuity
partnerské organizace se shodným pohledem na tuto problematiku k pøesvìdèení
poslancù napøíè politickým spektrem o nutnosti spolupracovat s odborníky nejen
pøi vlastní tvorbì zákona, ale pøedevím v praxi. Pøestoe byl pøed finálním hlasováním vypracován kompromisní návrh obèanských sdruení, schválena byla
poslanci mírnì upravená vládní pøedloha.
Grantová politika Komitétu 1866
V roce 2003 se Komitét pro udrování památek z války roku 1866 zapojil do
rùzných grantových systémù nìkolika institucí:
1. Královéhradecký kraj
a) Podpora péèe o nemovité a movité kulturní památky
b) Podpora publikaèní èinnosti a literatury
c) Zpracování dat a informací
2. Mìsto Hradec Králové
3. Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda
4. Mìsto Hoøice
1. Královéhradecký kraj
V øádném termínu vyhláeném pro podání grantù Královéhradeckého kraje
podal Komitét 1866 v roce 2003 celkem 5 ádostí. Dvì ádosti nebyly doporuèeny
k realizaci a ve tøech byl Komitét 1866 úspìný.
První grant pod názvem "Záchrana pomníku 51. pìího pluku v lese Svíb Máslojedy" byl zpracován za úèelem sdruení finanèních prostøedkù na zajitìní
celkové rekonstrukce jednoho z nejohroenìjích pomníkù z prusko-rakouské vál34
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ky roku 1866 na bojiti u Hradce Králové. V rámci grantového øízení bylo získáno
90.000 Kè.
Druhý grant byl nazván "Kniha ke 115. výroèí zaloení Komitétu pro udrování památek z války roku 1866 a zahájení pravidelné péèe o váleèné hroby na
území ÈR". Získané prostøedky ve výi 25.000 Kè byly pouity na vydání knihy
Komitét 1866 - péèe o váleèné památky v bìhu staletí.
Tøetí grant pod názvem ??? byl zamìøen na zpracování databáze památkových
objektù v okresech Trutnov, Náchod a Rychnov nad Knìnou se zamìøením na
hrady, zámky a tvrze, mìstské a vesnické památkové rezervace, pevnosti a opevnìné kostely a klátery. Získané informace byly vyuity Královéhradeckým krajem pro vydání propagaèní broury.
2. Mìsto Hradec Králové
Na Magistrát mìsta Hradce Králové byly v roce 2003 podány tøi ádosti o zaøazení do grantového systému. Jedna ádost byla doporuèena k realizaci. Jednalo
se o podporu vydání knihy Komitét 1866 - péèe o váleèné hroby v bìhu staletí ve
výi 10.000 Kè.
3. Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda
Mìstskému úøadu v Náchodì byla zaslána ádost o poskytnutí finanèních
prostøedkù na vydání knihy Komitét 1866 - péèe o váleèné hroby v bìhu staletí.
Z Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda obdrel Komitét 1866 èástku
5.000 Kè.
4. Mìsto Hoøice
Mìstský úøad v Hoøicích poskytl na zákaldì ádosti Komitétu 1866 èástku
5.000 Kè na vydání knihy Komitét 1866 - péèe o váleèné hroby v bìhu staletí.
Dotaèní politika Ministerstva obrany ÈR
V roce 2002 byl zpracován projekt "Soubor 22 nejohroenìjích památek 1866
- záchrana pomníkù na váleèných hrobech a jejich úprava", kterým se Komitét
1866 zapojil do grantové politiky Ministerstva obrany Èeské republiky. V souladu
s usnesením vlády è. 1292 z 6. 12. 1999 pøidìlilo MO ÈR, Kanceláø veteránù, odbor váleèných hrobù na rok 2003 èástku ve výi 288.000 Kè, která byla pouita na
financování oprav váleèných hrobù a pomníkù výe uvedeného souboru.
V roce 2003 zpracoval Komitét 1866 projekt "Soubor 33 váleèných hrobù a pomníkù na území Královéhradeckého kraje - záchrana váleèných hrobù a jejich
úprava". Tento projekt byl, spoleènì s ádostí o dotaci na realizaci tohoto projektu ve výi 917.000 Kè, zaslán na ministerstvo obrany ÈR. V závìru roku 2003 bylo
ministerstvem obrany oznámeno, e poadované finanèní prostøedky na realizaci
projektu budou uvolnìny ze státního rozpoètu v roce 2004.
Komitét 1866 uspìl také se svojí ádostí na MO ÈR o finanèní pøíspìvek na vydání knihy Komitét 1866 - péèe o váleèné hroby v bìhu staletí. Dotace byla poskytnuta ve výi 25.000 Kè.
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Èistìves, pomník 61. pìího pluku,
e.è. 34 pøed rekonstrukcí, duben 2003

Èistìves, pomník 61. pìího pluku, e.è. 34,
po celkové rekonstrukci, èerven 2003

Èistìves, detail pomníku 61. pìího pluku,
e.è. 34, pøed restaurováním, duben 2003

Èistìves, detail pomníku 61. pìího pluku,
e.è. 34, po restaurování, èerven 2003

36

Bellum 1866 è. 1/2004
ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ZA ROK 2003
Poèáteèní stav k 1. 1. 2003
75 740,92
Pøíjmy celkem
1 792 501,93
Výdaje celkem
1 472 479,60
Termínovaný vklad 5 let
68 000,00
Zùstatek k 31. 12. 2003
395 763,25
Zhodnocení
320 022,33
Nejvìtí pøíjmy
Dotace MO ÈR Soubor 22 váleèných hrobù
Grant Královéhradeckého kraje na opravu pomníku
51. pìího pluku
Pøíspìvek na Centrální akci Komitétu 1866 v Nechanicích
Pøíspìvek na výrobu kopií plastik na bojiti u Hradce Králové
Grant na zpracování databáze Královéhradeckého kraje
Zpracování Generálního soupisu váleèných hrobù a pomníkù
Pøíspìvky na opravy pomníkù Máslojedy, Cerekvice,
Vestary, Hrádek
Pøíspìvky na opravy St. Buky, Pilníkov, Vlèice, Nedìlitì,
Dvùr Králové
Prodej publikací a èasopisu Bellum 1866
Èlenské pøíspìvky

288 000,00
90 000,00
57 000,00
30 000,00
40 000,00
150 000,00
169 000,00
103 700,00
104 772,00
19 000,00

Nejvìtí výdaje
Restaurování pomníku IR 51 v lese Svíb
190 943,10
Tisk knihy Komitét 1866 - péèe o váleèné památky v bìhu staletí 163 275,00
Bellum 1866 roè. 2003
36 000,00
Centrální akce Komitétu 1866 v Nechanicích
a Výroèní den na Chlumu
58 291,00
Zøízení pomníku zakladateli Komitétu 1866
30 868,00
Opravy váleèných hrobù a pomníkù v roce 2003
484 886,40
Výroba a tisk skládaèky o bojitích 1866
117 233,00
Spolkové odznaky
30 012,00
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VÝVOJ ÈLENSKÉ ZÁKLADNY V LETECH 1990 - 2003
Èlenská základna Komitétu pro udrování památek z války roku 1866 prodìlala v prùbìhu své existence pomìrnì klidný vývoj. V uplynulém roce jsme díky
zvýenému úsilí o prezentaci spolku na veøejnosti zaznamenali nejvìtí nárùst
èlenské základny od roku 1990 (ètyøem èlenùm bylo ukonèeno èlenství z dùvodu
neuhrazení èlenských pøíspìvkù). Poprvé pøibyla také kategorie právnických
osob, kdy byl pøijat Spolek pøátel vojenské historie - 6. prapor polních myslivcù
z Náchoda, který se pravidelnì podílí na práci Komitétu. Podzimního výroèního
dne na Chlumu bylo vyuito k ohodnocení mnoha osobností pøispívajících významnì k uskuteènìní zámìrù Komitétu, kterým byl udìlen statut zaslouilého
èlena.
Termín konání
Valné hromady

Èestný èlen

Zaslouilý èlen

toho z toho celkem z toho z toho celkem z toho z toho
celkem z en
PO*
en
PO
en
PO

31. 03. 1990
23. 03. 1991
25. 04. 1992
27. 03.1993
26. 03. 1994
08. 04. 1995
30. 03. 1996
12. 04. 1997
11. 04. 1998
14. 04. 1999
08. 04. 2000
31. 03. 2001
16. 03. 2002
08. 03. 2003

56
83
105
99
93
85
93
93
84
73
76
79
81
95

4
4
2
2
2
1
2
2
2
2
3

Stav 31. 12. 2003

105

4

* právnická osoba
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Øádný èlen

1

3
5
6
5
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

7

1

21

1

12

