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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
Váení èlenové a pøíznivci Komitétu 1866,
vyuívám pøíleitosti úvodního slova výroèní zprávy za rok 2004 k spoleènému zamylení. Globalizace ovlivòuje nae kroky v osobním i spolkovém ivotì.
Podmínky k práci v Komitétu 1866 naich zakladatelù pøed více ne sto lety a souèasné trendy ve vývoji celého svìta jsou nesrovnatelné. Srovnatelné je ale zapálení naich èlenù pro regionální dìjiny a úctu k tìm, kteøí poloili ivot ve válce za
vlast, a to nejen v roce 1866.
Vojenské hroby se nacházejí pøedevím v katastrech meních obcí, které vztah
k místním památkám musí èasto konfrontovat s okamitými osobními zájmy
svých obyvatel. ivot pro nás vyøeil tento problém asi nejvíce vytvoøením jednotlivých krajských samospráv, kde s potøebným nadhledem urèují priority celých
regionù ve vztahu k ochranì památek a v návaznosti na nì i k rozvoji cestovního
ruchu.
I v Komitétu 1866 vidíme dùleitý posun v jeho èinnosti. Od náplnì práce spolku ve formì plnìní dílèích zájmù jednotlivcù jsme pøeli k plnìní úkolù, které zajiují systematickou evidenci a péèi o památky z váleèného roku 1866.
Také v naem spolku musíme urèovat v naí rozmanité èinnosti priority
a dlouhodobé úkoly. Za výsledky systémového pøístupu pøedsednictva spolku
v èinnosti Komitétu 1866 lze jmenovat za období od minulé výroèní valné hromady pøedevím následující akce:
l nároèná oprava litinových pomníkù na královéhradeckém a jièínském bojiti
l lokalizace pomníkù prostøednictvím digitálních katastrálních map a ortofotomap
l realizace projektu VIA BELLI 1866 - vybudování nauèné stezky "Èeská
Skalice-Sviniany-Josefov 1866" a pøíprava nauèné stezky na bojiti u Jièína
l organizace Centrální akce Komitétu 1866 v Èeské Skalici
l opravy více ne stovky pomníkù v celkové hodnotì 1,5 mil. Kè.
Jako základní cíl naeho snaení v budoucnosti vidíme rekonstrukci a pøístavbu budovy muzea na Chlumu. Významem srovnatelná v královéhradeckém
regionu je plánovaná výstavba muzea betlémù v Tøebechovicích pod Orebem.
Z pohledu rozvoje turistického ruchu si tyto dvì akce nekonkurují, ale naopak se
vhodnì doplòují. V zahranièí vidíme nový zpùsob prezentace místních dìjin.
Moderní muzea jsou zde budována jako komplexy expozic, galerií, kin a restaurací s monosti celodenního pobytu rodin s dìtmi vech vìkových kategorií.
Tìmto kritériím nevyhovuje v naí republice ani jedno muzeum, i kdy nároènost
kritérií snííme na desetinu.
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S tím souvisí urèitì i pøetrvávající rozporuplný vztah naí i odborné veøejnosti k období rakouské monarchie i k pøeívajícímu rozporuplnému hodnocení
bojovníkù pod císaøským orlem ji od doby první republiky. Z tohoto pohledu
vidíme èinnost Komitétu 1866 z celospoleèenského pohledu jako nezastupitelnou.
V pøítím roce budeme mít v rámci kulatých oslav 140. výroèí prusko-rakouské války mnoho pøíleitostí èinnost Komitétu 1866 hodnotit, plánovat, ale i kritizovat. Udríme-li souèasnou úroveò práce naeho obèanského sdruení, budeme
moci v rámci oslav poloit kytici kvìtin k pomníku naeho zakladatele
J. N. Steinského bez výèitek. Za dosaené výsledky v hodnoceném období èinnosti naeho spolku dìkuji èlenùm pøedsednictva, naim øadovým, zaslouilým
a èestným èlenùm i vem naim pøíznivcùm.
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 památky 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 Weinzettla, c. a k. poruèíka ve výslubì,
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 1891evidoval 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 pomní5
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ky. 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 v 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
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
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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 opravit 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, uspoøádal 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 hro7
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by 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 základny 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.
V letech 2002-2003 se díky aktivitì èlenù pøedsednictva a èásti èlenské základny Komitétu 1866 podaøilo realizovat mnohé projekty jak z oblasti ochrany a údrby váleèných hrobù a pomníkù, tak i z oblasti cestovního ruchu a popularizace období prusko-rakouské války roku 1866. Na královéhradeckém bojiti pøinesla tato
aktivita konkrétní ovoce v podobì dohody o obnovení spolupráce mezi
Komitétem a Støední prùmyslovou kolou kamenosochaøskou v Hoøicích. V letech
2002-2003 studenti maturitních roèníkù opravili více ne 20 pomníkù na bojiti
u Hradce Králové. V tomto období se podaøilo restaurovat dalích nìkolik desítek
náhrobkù na váleèných hrobech z roku 1866 v celém Královéhradeckém kraji. Za
zmínku stojí napøíklad obnovení pomníku 6. dìlostøeleckého pluku v Nedìlitích
nebo celková renovace pomníku VI. armádního sboru ve Václavicích.
Nejvýznamnìjími kulturními akcemi v letech 2002-3 byly Centrální vzpomínkové akce Komitétu 1866 ke 136., resp. 137. výroèí prusko-rakouské války ve
Svijanech na Turnovsku a v Nechanicích, nebo slavnostní odhalení zrekonstruovaného pomníku 6. dìlostøeleckého pluku v Nedìlitích a Výroèní den Komitétu
1866 u pøíleitosti 115. výroèí zaloení Komitétu 1866, který probíhal ve slavnostním duchu na Chlumu v øíjnu 2003.
Také publikaèní a osvìtová èinnost v letech 2002-3 byla rozsáhlá. Bylo vydáno
8 èísel èasopisu Bellum 1866, vyla kniha Komitét 1866 - péèe o váleèné památky
v bìhu staletí a pro potøeby cestovního ruchu byla vydána obsáhlá skládaèka zamìøená na jednotlivé nauèné stezky na bojitích Královéhradeckého kraje. Èlenové Komitétu se podíleli také na tvorbì prùvodce po bojitích u Trutnova, Starého
Rokytníka a Dvora Králové nad Labem. O své èinnosti Komitét 1866 informoval
v denním tisku, èasopisech a na internetovém Portále 1866.
ÈINNOST KOMITÉTU 1866 V ROCE 2004
K 31. prosinci 2004 mìl Komitét 1866 112 øádných, 6 èestných a 20 zaslouilých
èlenù. V prùbìhu roku bylo pøedsednictvem pøijato 7 nových øádných èlenù, co
pøedstavuje pouze tøetinu nárùstu zaznamenaného v pøedcházejícím roce.
Èinnost Komitétu pro udrování památek z války roku 1866 v roce 2004 lze
rozdìlit do nìkolika samostatných oblastí:
1. Péèe o váleèné hroby a pomníky
2. Poøádání vzpomínkových, kulturních a spoleèenských akcí
3. Publikaèní èinnost
4. Podpora rozvoje cestovního ruchu
5. Spolková èinnost
6. Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy
8
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PÉÈE O VÁLEÈNÉ HROBY A POMNÍKY
Tato èást loòské výroèní zprávy Komitétu 1866, zabývající se mapováním èinnosti v oblasti péèe o váleèné hroby a pomníky na jednotlivých bojitích hovoøila
o rekordním roce, co se oprav památek týèe. V roce 2003 se podaøilo opravit 58 pomníkù z roku 1866. Rok letoní byl rokem zcela výjimeèným, nebo se díky podpoøe Ministerstva obrany ÈR, Královéhradeckého kraje, desítek obcí a mìst i soukromých subjektù podaøilo celkovì nebo èásteènì opravit neuvìøitelných 107 pomníkù.
U dalí desítky byly provádìny drobnìjí udrovací práce. Není moné obsáhnout v této výroèní zrávì opravy vech památek z prusko-rakouské války roku
1866. Pøesto vak, kromì tìch, o kterých vás budou informovat jednotliví techniètí
referenti Komitétu 1866, není moné opomenout celkovou renovaci vojenského
høbitova v Máslojedech na Královéhradecku nebo opravu souboru ètyø pomníkù na
bojiti u Hradce Králové, která probíhala v rámci mimograntového systému
Královéhradeckého kraje.
V loòské výroèní zprávì byli také èlenové Komitétu 1866 vyzváni k pøiloení
ruky k dílu nejenom na nejznámìjích bojitích u Trutnova, Náchoda èi Hradce
Králové, ale také na místech bojù v Libereckém kraji nebo na Tovaèovsku. Tak se také
stalo díky obìma technickým referentùm z tìchto oblastí - Jiøímu Náhlovskému
a Jiøímu Jemelkovi. V roce 2004 tak bylo opraveno nìkolik váleèných hrobù a pomníkù v Libereckém a Olomouckém kraji. Podrobnosti o èinnosti na jednotlivých bojitích podávají v následujících øádcích jednotliví techniètí referenti Komitétu 1866.

Nový Bydov, opravené pomníky na vojenském høbitovì z roku 2004
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Zpráva technického referenta bojitì u Hradce Králové
Radek Teichman - Jiøí Vilím - Pavel Mrkvièka

Èistìves, detail
pomníku e.è. 204
v prùbìhu opravy

Obdobnì jako v roce 2003 pracovní zaneprázdnìnost
Ladislava Petráèka nemìla zásadní vliv na èinnost Komitétu
1866 na bojiti u Hradce Králové, protoe se této funkce ujali kolegové Radek Teichman, Jiøí Vilím a Pavel Mrkvièka.
Nejvýznamnìjí prací bylo restaurování nejohroenìjího pomníku z války prusko-rakouské na bojiti u Hradce
Králové, pomníku pìího pluku è. 49 v Èistìvsi, e.è. 291.
V dubnu provedla firma REX, s.r.o., z Brna, která byla na
základì výbìrového øízení povìøena realizací celkové rekonstrukce pomníku, místní prùzkum a na jeho základì
byla stanovena technologie demontáe a postup oprav.
V èervenci 2004 byl pomník demontován a odvezen do dílen v Brnì. Pøi zemních pracích v záøí 2004 bylo zjitìno,
e litinový pomník se bìhem posledních padesáti let díky
zvyování a roziøování silnice I. tø. è. 35 "propadl" o 60 cm
pod její dnení úroveò. Pøi prùzkumu základù dolo k potvrzení existence kamenných stupòù, které jsou zachyceny
na dobových fotografiích. Vznikl tak problém se záchranou tìchto pískovcových stupòù. Na základì doporuèení
odborného pracovitì Národního památkového ústavu
v Pardubicích se pøistoupilo k jejich vyzdviení a opìtovnému sestavení nad úroveò stávající vozovky. Pomník byl
pøedán Komitétu 1866 v závìru roku 2004. Odborné kamenické a restaurátorské práce na oplocení a kamenných

Èistìves, detail pomníku
e.è. 204 po opravì

Èistìves, soubor pomníkù u lesa Svíb po celkové opravì, listopad 2004
10
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stupních pomníku budou firmou REX,
s.r.o., z Brna dokonèeny v dubnu 2005.
Dalí významná oprava probìhla
v Probluzi na høbitovì, kde dolo k instalaci zrenovovaného pomníku e.è. 44,
litinové kostky, vìnované zemøelým
saským vojínùm. Tento pomník byl do
souèasné doby uloen v depozitáøi muzea v Hradci Králové z dùvodu znaèného pokození. V roce 2004 probìhla
dále celková rekonstrukce pomníku
e.è. 14 ve Vestarech, který je vìnován
nadporuèíku Josefu Wokalovi. U této
památky, stejnì jako u pomníku e.è. 415
v Horním Pøímu byly vyrobeny kopie
litinových vojenských trofejí, jejich originály jsou od roku 2002 uloeny v depozitáøi Muzea východních Èech
v Hradci Králové. Také tyto práce realizovala firma REX, s.r.o., z Brna.

Probluz, saská kostka, e.è. 44,
stav okolo r. 1930

Vestary, litinový pomík npor. Wokala
na høbitovì, e.è. 14

Probluz, litinový pomník e.è. 44
po opravì

V prùbìhu roku 2004 dolo také k výrobì a osazení kopií kovových plastik na pomníky, ze kterých byly originály v roce 2002 demontovány a uloeny v depozitáøi MVÈ
v Hradci Králové. Tyto práce realizoval kovolijec pan Jindøich Janeèek z Merklovic.
11
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Svíb, typová pyramida e.è. 152
po obnovì základu

Svíb, pomník 13. praporu
polních myslivcù po celkové opravì
12

Dále bylo, pøevánì v lese Svíb
a jeho okolí, dodavatelsky opraveno
vìtí mnoství pískovcových pomníkù
a typových køíù. První brigáda na
bojiti u Hradce Králové se uskuteènila
17. èervence 2004 v lese Svíb. V plánu
bylo hloubení nových základù u pyramid e.è. 152 (4 prutí vojáci) a e.è. 153
(6 pruských vojákù). Oba základy byly
vyzdìny z kvalitních cihel zbylých pøi
opravì pomníku 51. pìího pluku, za
pouití betonové smìsi. Nakonec byly
z vykopané hlíny upraveny rovy. Dále
byl proveden prùzkum pomníku
e.è. 149 (pyramida na hrobì 8 rakouských a 2 pruských vojínù) a stanoven
postup prací pøi úpravì okolí pomníkù
e.è. 6 a 103 na louce pøed vstupem do
Svíbu.
Druhá brigáda se konala 6. listopadu 2004 pod vedením místopøedsedy
Komitétu 1866 R. Teichmana. Také tentokrát se práce soustøedily na les Svíb
a jeho okolí. U pomníkù e.è. 6 a 103
se odstranilo za pomoci kolového nakladaèe cca 10 m3 zeminy, která byla
k pomníkùm za desítky let naplavena
do výe 80 cm.
V Aleji mrtvých ve Svíbu bylo upraveno okolí pomníku 51. pìího pluku
a obì pyramidy u tohoto pomníku natoèeny o 90° tak, aby stály èelní stranou
k cestì. Na jiním okraji lesa u pomníku e.è. 159 na hrobì 400 vojákù byl osazen nový pískovcový køí. V západní
èásti lesa byla instalována nová betonová patka a køí typu 302B na znovuobjevené achtì e.è. 475.
V Èistìvsi byly odstranìny betonové sloupky od pomníku è. 160 a provedeny terénní úpravy u pomníkù e.è. 34
a 207. V Máslojedech na vojenském
høbitovì byla demontována a odvezena
na opravu kovová branka.
Na vojenském høbitovì v Novém
Bydovì probìhly v roce 2004 dvì brigády. Høbitov zaujímá plochu pøiblinì
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Máslojedy, terénní úpravy u pomníkù
e.è. 6 a 103

Máslojedy, pomník kadeta Catterburga
na vojenském høbitovì po opravì, e.è. 101

Máslojedy, pomník e.è. 237 na vojenském
høbitovì po opravì

12 x 18 m a nalézá se na nìm est pomníkù zanesených v Generálním soupisu váleèných hrobù a pomníkù na bojiti u Hradce Králové. Pomníky byly
v tomto roce restaurovány studenty
SPK v Hoøicích, vèetnì výroby a osazení nových nápisních desek na pomnících e.è. 464 a 465. Plocha høbitova
byla vyèitìna od náletových døevin,
shrabána a odvezena letitá vrstva listí
s mnostvím odpadkù, pokáceny dva
pøerostlé tisy a dle moností urovnán
terén. V roce 2005 bude nutné vykopat
nový základ pro pyramidu e.è. 462 na
hrobì 25 pruských vojákù, osadit nový
køí na její vrchol a osadit repliku rakouské orlice a køíe na pomník e.è. 461
postavený na památku rakouských
a saských vojínù zemøelých v novobydovském lazaretu. V tomto roce se
také bude øeit ve spolupráci s MÚ
v Novém Bydovì rekonstrukce oplocení høbitova.

Pøestoe se i v roce 2004 podaøilo na bojiti u Hradce Králové opravit velké
mnoství pomníkù a upravit nìkolik váleèných hrobù, je politováníhodné a alarmující, e úèast na brigádách je ze strany èlenù Komitétu 1866 rok od roku nií.
Daleko èastìji jsou na tìchto pracovních akcích vidìt tváøe lidí, kteøí ani èleny
Komitétu 1866 nejsou. I pøes tuto smutnou skuteènost lze konstatovat, e rok 2004
byl co se týèe oprav pomníkù zatím nejplodnìjím v novodobých dìjinách
Komitétu 1866.

13

Výroèní zpráva Komitétu pro udrování památek z války roku 1866
Zpráva technického referenta boji u Náchoda, Èeské Skalice a Svinian
Zdenìk Jánský
Od jarní 16. Valné hromady v roce
2004 probìhly na bojitích v regionu
Náchod mnohé úpravy a renovace.
V souvislosti s nálezy kosterních pozùstatkù z války roku 1866 u Èeské
Skalice byl zásluhou Komitétu 1866 vybudován na zdejím vojenském høbitovì nový pomník (e.è. 61), který realizoval ná èlen pan Ale Zlatohlávek
z Rozbìøic. Protoe dùsledkem výstavby silnièního obchvatu Èeské Skalice
nálezy ostatkù padlých vojákù pokraèují, bylo rozhodnuto zøídit na tomto
høbitovì osárium (e.è. 63), kam budou
náhodnì nalezené kosterní pozùstatky
ukládány. Výstav-ba osária zaèala na
podzim roku 2004 a stavba je nyní ji
dokonèena. Jde o v zemi vybetonovaný
prostor o hloubce cca 3 m, do kterého
se sestupuje po zaputìných kovových
stupních. Prostor je zakryt kovovým
pøíklopem. V budoucnu bude nutné zajistit osazení kamenné desky s pøísluným textem. Realizaci osaria zajiovalo
Mìsto Èeská Skalice.
Mimo tyto záleitosti bylo na bojitích u Náchoda, Èeské Skalice a Svinian pokraèováno v dalích opravách.
lo pøedevím o celkovou renovaci
plastiky moravské orlice ze zinkového
plechu na pomníku 25. praporu polních
myslivcù u kostela sv. Václava na
Václavicích. Odbornou práci v hodnotì
25.000 Kè provedl pan Jindøich Janeèek
z Merklovic. Dále byla na nápisovou
desku tohoto pomníku zhotovena kopie rakouského císaøského orla, který
byl v minulosti odcizen, a také byla
provedena renovace litinových ozdobných øetìzù.
Komitét 1866 zajioval také opravu
pomníku e.è. 103 nad onovem, který
je vìnován majoru Johannu Jesovitsovi
a vandaly povaleného pomníku e.è. 56
14

Èeská Skalice, pomník 19 padlým vojákùm
na vojenském høbitovì, e.è. 61

onov, brigáda Komitétu 1866 na bojiti
u Náchoda 14. 8. 2004

Bellum 1866 è. 1/2005

onov, odstraòování biomasy a exhalátù
tlakovou vodou z pomníku mjr. Jesovitse

onov, detail pomníku mjr. Jesovitse, e.è. 103

Dubno, brigáda Komitétu 1866 na bojiti
u Èeské Skalice dne 14. 8. 2004

ve Vysokovì. Ve spolupráci s SPVH
Náchod byla po celý rok provádìna
prùbìná údrba zelenì v okolí pomníkù a nauèných stezek na bojitích
u Náchoda a Svinian.
Dalí prioritou se stalo sejmutí kovových emblémù - císaøského orla
a kyrysnických atributù - z pomníku
Jízdy na Brance u Náchoda za úèelem
výroby jejich kopií. Kopie budou instalovány do konce bøezna 2005 a originály uloeny v depozitáøi Regionálního
muzea v Náchodì, aby tak byly uchovány pøed stále èastìjími ataky zlodìjù a vandalù.
Pøi letních brigádách na náchodském bojiti byl také upraven terén
v okolí hrobù nad evangelickým høbitovem v onovì, v tzv. Zádolí. Nìkteré
pokozené kamenné podstavce pro kovové typové køíe byly vymìnìny
a køíe odrezeny a natøeny èernou matovou barvou. Toté probìhlo i u nìkterých dalích hrobù v lese na Brance
a ve Vysokovì. Celkem bylo opraveno
18 typových køíù, z toho vymìnìny
2 podstavce.
Podobná akce se uskuteènila i na
bojiti u Èeské Skalice, kde èlenové
Komitétu a Spolku pøátel vojenské historie - 6. praporu polních myslivcù
Náchod dùkladnì vyèistili terén kolem
hrobu e.è. 7 pod eleznièním viaduktem u lesa Dubno a vymýtili keøe pøed
ním, smìrem ke státní silnici. Zde byl
ji podruhé umístìn typový køí na
hrobì e.è. 58, dokladovaný historickou
fotografií ze 30. let 20. století. V té dobì
byl také instalován typový køí v lese
Dubno na tzv. "Bathildinì louce" na
náhodnì objeveném novém hrobì
pruského vojáka. Tento hrob nese
evidenèní èíslo 62. Jako souèást oslav
750. let od první písemné zmínky
o mìstu Náchod opravili èlenové
SPVH Náchod a Komitétu 1866 pomník nadporuèíka Pavla Nedìlkovièe,
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umístìný pod kaplièkou ve ètvrti Plhov. Hrob tohoto dùstojníka ze sedmileté války, respektive z roku 1758, je oznaèen masivní záklopní pískovcovou deskou
a textem v azbuce a latinkou, hluboko vytesaným do kamene. Souèástí je i novìji
instalovaný mramorový pomník s køíem. Køí byl v minulosti ji nìkolikrát obmìnìn a èasto pokozován. V dnení dobì má podobu z roku 1964 a je celkovì renovován, vèetnì novì vybudovaného základu a fixace jednotlivých èástí kamene
sponami a výztuí z nerezové oceli.
Asi poslední akcí v minulém roce bylo upevnìní emblému pozlacené soky
Krista na pomníku s køíem, vìnovaném setníku Augustinu Netolièkovi, mezi
obcemi Vysokov a Starkoè, a také instalace renovovaných litinových sloupkù
ústøedního pomníku na Staromìstském
høbitovì v Náchodì.
Dalími aktivitami Komitétu 1866
a SPVH Náchod na bojitích u Náchoda,
Èeské Skalice a Svinian byla celková
rekonstrukce zastávek nauèné stezky
"Náchod-Vysokov-Václavice 1866" a zøízení nauèné stezky "Èeská SkaliceSviniany-Josefov 1866".
Závìrem bych chtìl srdeènì podìkovat vem, kteøí s neutuchající pílí rok co
rok vìnují svùj volný èas ochranì a obnovì památek z prusko-rakouské války
roku 1866 a popularizaci tohoto období
Náchod, pomník Pavla Nedìlkovièe
mezi veøejností.
v prùbìhu opravy

Náchod, pomník Pavla Nedìlkovièe,
podzim 2003
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Náchod, pomník Pavla Nedìlkovièe
po celkové renovaci
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Zpráva technického referenta boji u Dvora Králové n. L., Trutnova a Starého
Rokytníku
Ing. Pavel Tschiedel / Vlastimil Grof
Bojitì u Dvora Králové nad Labem
V lednu roku 2004 vypsalo mìsto Dvùr Králové n. L. zásady pro poskytování
finanèních pøíspìvkù z rozpoètu mìsta. Komitét 1866 dostal pøidìlenou èástku
50.000,- Kè, úèelovì vázanou na opravu pomníku kadeta Franze Jandy v lokalitì
Starého høbitova ve Dvoøe Králové n. L., jakoto chránìné kulturní památky zapsané v ÚSKP pod r.è. 10804/6-3490, vlastník Mìsto Dvùr Králové n. L.
Památkový zámìr restaurování pomníku jsem provedl v prùbìhu dubna kvìtna 2004, ádost o závazné stanovisko a odborné vyjádøení NPÚ v Pardubicích
jsem podal následnì. Vyjádøení NPÚ bylo provedeno PhDr. Václavem Paukrtem.
Provedením odborné restaurátorské èásti prací byl povìøen akad. sochaø Jiøí
Kapar z Mostku. Pomník byl citlivì oèitìn bez úbytku hmoty a modelace, zvìtralá místa byla zpevnìna, èerné deposity byly sòaty bez pokození kamene.
Chybìjící èásti byly doplnìny, v místì rozlomení byl pískovec slepen. Tmelení minimální umìlými tmely probarvenými ve hmotì a ve struktuøe, odpovídající
okolnímu kameni, po osazení bude provedena hydrofobizace postøikem silikonové pryskyøice Repesil Sch05, pomník biocidnì oetøen Biostapem 35 Ml. Bylo provedeno obnovení písma pouze mírným vytaením. Osazení bude provedeno na
odizolovaný stávající sokl v prùbìhu dubna - kvìtna 2005.
14. kvìtna 2004 v 17,00 hodin se uskuteènilo slavnostní odhalení souboru tøí
pomníkù v lokalitì pod nádraím za úèasti historické jednotky 16. praporu polních myslivcù, které tímto upøímnì dìkuji, dále èetných pøedstavitelù mìsta
a èestných hostù. Akce byla úspìnì zakonèena v podniku "U Rudolfa III."
Komitét 1866 zajioval také opravu dvou pomníkù na høbitovì
v Choustníkovì Hraditi, které financovala obec. Jednalo se o pomníky poruèíka
Adolfa Schwerera a setníka Johanna Jüttnera. Pomníky byly oèitìny tlakovou vodou, základy sanovány a kámen doplnìn hmotou a hydrofobizován. Písmo na
obou pomnících bylo obnoveno.
V roce 2004 byla provádìna bìná údrba pomníkù, cca z 50 % byly oèitìny
pøehøátou parou pod tlakem. Tato opatøení vèetnì dalích bude nutno pokud
mono kadoroènì opakovat z dùvodu lokalizace témìø vech pomníkù v permanentním stínu.
Na rok 2005 je plánována sanace a oprava centrálního pomníku na mìstském
nábøeí, realizace záleí ovem na pøidìlení dotace èi grantu ze strany mìsta.
Bojitì u Trutnova
Tento rok byl pro bojitì u Trunova rokem spíe útlumovým, protoe díky
znaènému poètu památek, opravených v pøedchozích dvou letech, je ji práce výraznì ménì.
Kromì pravidelného odstraòování kod po vandalech a bìné údrby byla
hlavní pozornost tentokrát obrácena na prodlouení stávající nauèné stezky smìrem do Starého Rokytníku. V pøedchozích letech se podaøilo provést navrení
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a vytyèení trasy a dále hrubé terénní
úpravy. Letos naopak bylo vytvoøeno
znaèení celé trasy v terénu pomocí
smìrníkù a probìhlo dalí zpevòování
nìkterých úsekù stezky tìrkem. Také
byla vybudována na trase dvì nová
odpoèívadla s lavièkami a upravenou
plochou, a to u pomníku Julia Kruiny
(e.è. 68) a dále u památníku 23. pìího pluku barona Airoldiho (e.è. 67).
Obzvlátì na poslednì jmenovaném
místì je vytvoøeno pøíjemné prostøedí,
obklopené zelení s hezkým výhledem
do okolní i vzdálené krajiny.
V podzimních mìsících, a vlastnì
také a na poèátku zimy, se na základì
pøedchozích úspìných jednání s majiteli dotèených pozemkù zapoèalo s prodlouením zmínìné cykloturistické trasy
èlenitým terénem od památníku barona
Airoldiho zpìt do mìsta. Je tak vytvoøen
okruh, jeho zaèátek i konec jsou u srubu
nedaleko památníku generála Gablenze,
kde je monost obèerstvení, odpoèinku
a získání základních informací.
Celá trasa je vedena po stávajících
nebo novì vybudovaných lesních a polních cestách, které na nìkolika místech
køiují státní silnice. Z èásti je také
vedena po málo frekventovaných obecních cestách. Trasa prochází místy významných bojù 27. 6. 1866 a zpøístupTrutnov - Janský vrch,
òuje nìkteré ménì známé památky.
pomník nadporuèíka Johanna Wowsa
Zároveò také zpøístupòuje zajímavì èlenitou èást pøímìstské krajiny, která nebyla dosud díky intenzivnímu zpùsobu polního hospodaøení nedávné minulosti
turisticky snadno dostupná. Ji nyní, kdy jetì tato druhá èást trasy není v nìkterých problematických úsecích dostateènì zpevnìna, je orientaèní systém osazen
po její celé délce. V roce 2005 bude v jarních mìsících vydán titìný materiál s plánem celé trasy, obohacený o fotografie zajímavých míst.
Z dalích aktivit mùeme pøipomenout dokonèení rekonstrukce pomníku
e.è. 28 Jindøicha Wowsa u Janské kaple, která byla zapoèata v loòském roce. V druhé polovinì èervna byl zpìt osazen vrchní díl pomníku s vojenskými emblémy
a do nitra dutého pylonu byla vloena zpráva o prùbìhu restaurování.
Pokraèovalo se také s budováním vojenské expozice v Janské kapli. Byly
instalovány výstavní vitríny a z èásti také výzdoba samotné kaple. První èást
exponátù zapùjèených z depozitáøe VHÚ v Praze v roce 2003 byla instalována ve
18
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vhodné poloze. Teprve na závìr návtìvní sezóny se podaøilo koneènì pøivést
i onu poèetnì obsáhlejí èást zapùjèených exponátù, které byly alespoò provizornì instalovány. A na podzim, kdy bylo dostatek èasu, mohly být vechny exponáty usazeny ve finální podobì. Shrnuto - základní èást expozice je ji hotova,
pouze v prùbìhu jara 2005 dojde ke komplexnímu oznaèení exponátù vhodnou
formou informaèních materiálù. Samozøejmì tím práce nekonèí - je tøeba jetì prostor doplnit o fotografie a obrazy a nìkolik dalích zajímavých trojrozmìrných
pøedmìtù. Také se bude pokraèovat v restaurování mobiliáøe kaple.
Celkový souèet finanèních prostøedkù, které byly mìstem investovány do
opravy váleèných památek a s rokem 1866 spojených aktivit v roce 2004 je tedy
zhruba 536.000,- Kè. Dalích 70.000,- Kè bylo proplaceno KVH Trutnov jako mzda
za prùvodcovskou slubu v obou objektech na nauèné stezce. Mimo to jetì byly
dalí finanèní prostøedky pouity v souvislosti s tiskem rùzných propagaèních
materiálù o válce 1866. Doufejme, e také rok 2005 bude pøíznivì naklonìn péèi
o památky z roku 1866 na trutnovském bojiti.
Zpráva technického referenta bojitì u Jièína
Josef Votrubec
V roce 2004 byla uskuteènìna jedna brigáda, a to ve dnech 24. - 25. èervence 2004. Pøítomni byli èlenové J. Votrubec, J. Náhlovský, M. Trakal, P. Skalský,
O. Krsek, R. Teichman, B. Poláèek, T. Vondryska, M. Drapák a J. Woisetschläger.
Byla provedena bìná údrba hrobù na bojiti a jeho nejbliím okolí. V rámci
této brigády bylo vypomáháno u obce Pøíhrazy a na vrchu Muském, na území
spravovaném technickým referentem pro severní Èechy J. Náhlovským.
Provedeny byly tyto práce:
l obnova nápisu na pomníku, který stojí na hromadném hrobì v lokalitì
u hájovny, nazývané "U Panny Marie" v katastru obce Pøíhrazy (p. Poláèek)
a osekání køovin (p. Votrubec, p. Vondryska)
l likvidace køovin a plevele na hrobech v okolí vrchu Muského
(p. Náhlovský, p. Woisetschläger)
l obnova nátìru oplùtku na hrobì pruského poruèíka de Courbiera v chatové
osadì u ehrova (p. Votrubec, p. Vondryska) a na náhrobní desce rozpoznán silnì zvìtralý nápis (p. Krsek, p. Poláèek)
l osekání trávy na hrobech v Jinolicích, Podùlí, Zámezí a u Dílcù (p. Trakal,
p. Skalský) a u Dolního Lochova, u eleznice nad rybníkem Valcha,
zejména u køíku na hrobì neznámeho vojáka (p. Náhlovský, p. Woisetschläger)
l obnova nápisù na nìkterých pomnících na vojenském høbitovì u Kbelnice
(p. Poláèek)
l likvidace køovin a plevelù chem. postøikem Roundap u saského obelisku na
Horce u Dílcù (p. Krsek, p. Votrubec)
l oèitìní desky podporuèíka Bystronovského v Radimi (p. Drapák)
l kilometrá nauèné stezky u Jièína (p. Teichman, p. Krsek, p. Drapák)
l pøesná lokalizace hrobu v Hor. Podùlí v zahradì blízko hostince "Na Jívì"
(p. ubrt)
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Jinolice, pomník e.è. 27, èerven 1992

Jinolice, pomník e.è. 27 v prùbìhu opravy,
prosinec 1992
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V srpnu 2004 byly odvezeny na
opravu a celkovou renovaci dva litinové pomníky, a to e.è. 27 od silnice
v Jinolicích a e.è. 102 - tzv. saská
kostka z vojenského høbitova u Kbelnice. 29. listopadu 2004 byly oba pomníky instalovány zpìt na svá místa brnìnskou firmou REX, s.r.o.
z Brna. Na pomník v Jinolicích byla
mj. zhotovena kopie antické pøílby,
která byla odcizena na poèátku
90. let minulého století.
Støední prùmyslová kola kamenická v Hoøicích opravila torzo
pomníku e.è. 17 u Zámezí. Pomník
byl doplnìn o chybìjící èásti a text.
Pomník bude osazen na jaøe roku
2005 na pùvodní místo.
V roce 2004 navtívili bojitì
u Jièína nejenom návtìvníci a turisté, ale také vandalové. Poèátkem
záøí byla odcizena soka Krista z pomníku saského setníka Fickelscheerera pod Zebínem (e.è. 11).
V lednu 2004 zaèala pøíprava
nauèné
stezky "Bitva u Jièína
29. èervna 1866". O. Krsek vyznaèil
na mapì návrh trasy s umístìním
zastávek na katastru obcí Jièín,
Holín, Ohaveè, Horní Lochov,
Prachov, Jinolice, Podùlí, Zámezí,
eleznice, Dílce, Valdice a Kbelnice. M. Drapák jednal se starosty
obcí o trase, poètu a vhodném umístìní jednotlivých zastávek. Zjistil
také èísla a vlastníky parcel vèetnì
snímkù z mapy, na kterých budou
stát zastávky a zajistil písemné povolení vlastníkù. O. Krsek zpracoval
texty a návrh grafického zpracování
zastávek. M. Drapák, R. Teichman
a J. Náhlovský provedli obsahovou
korekturu textù a zajistili obrazový materiál z Okresního archívu
v Jièínì, z Regionálního muzea
v Jièínì, z Mìstského muzea
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v Hoøicích a soukromých archivù. R. Teichman a T. Kaláb zajistili pøeklad nosného textu do nìmeckého a anglického jazyka.
Na Mìstském úøadì v Jièínì se ve dnech 24. 5. a 10. 11. 2004 konaly dvì schùzky se starosty obcí. Za Komitét se zúèastnili M. Drapák a Teichman. Za mìsto Jièín
místostarosta Mgr. Koníø a E. Zatloukalová. Bylo odsouhlaseno celkem 23 zastávek nauèné stezky a dalí 2 informaèní tabule v Jièínì.
Dne 24. èervence 2004 R. Teichman, O. Krsek a M. Drapák provedli kilometrá nauèné stezky. Celková délka stezky bude cca 26 km. Dne 21. øíjna 2004 byly
vekeré podklady k nauèné stezce pøedány grafikovi p. Blahuovi z Hradce
Králové ke zpracování grafických návrhù a panelù nauèné stezky.
Stejnì jako v loòském roce chci opìt podìkovat p. Trakalovi za dobrou propagaci jièínského a královéhradeckého bojitì ve svém soukromém muzeu v Újezdì
pod Troskami a také manelùm anderovým z Jièína za propagaci jièínského bojitì v soukromém muzeu v Prachovì (pøi vstupu do skal).
Zpráva technického referenta pro oblast severních Èech
Jiøí Náhlovský
Rok 2004 zaèal jednáním s obecními a mìstskými úøady v Libereckém kraji.
Nejvìtí úsilí bylo vìnováno zajitìní finanèních prostøedkù na opravu pomníku
prvního padlého rakouského dùstojníka v r. 1866 na severním bojiti. Pomník
majora Franze von Panze i pøes svùj havarijní stav nevyvolal zájem ze strany
Mìstského úøadu v Liberci ani Libereckého kraje. Jménem Komitétu 1866
jsem napsal nìkolik dopisù na uvedené úøady o poskytnutí alespoò èásteèné
finanèní podpory na záchranu této ohroené památky. Stejné dopisy se ádostí o opravu zaslal místopøedseda spolku Ing. Radek Teichman a jednatel
spolku RNDr. Tomá Kaláb. Zamítavé odpovìdi zpùsobily rozhodnutí pokusit
se o získání prostøedkù z dotací Ministerstva obrany na rok 2006. Pøipravil
jsem pro Mìstský úøad v Liberci podklady pro zpracování ádosti, aby jako vlastník tohoto a dalích dvou pomníkù z roku 1866 zaslal ádost na Ministerstvo
obrany.
Dalí jednání jsem uskuteènil s Mìstským úøadem v Chrastavì ve vìci opravy
pomníku rakouského husara Josefa Czoma. Obecní úøad zajistil opravu tohoto pomníku v celkové èástce 11.800 Kè. Pomník byl odbornì restaurován a chybìjící nápisová deska v nìmeckém jazyce byla nahrazena novou. Protoe pomník umoòoval umístìní jetì jedné nápisní desky, byl proveden pøeklad nìmeckého textu
do èetiny a nápisová deska s tímto pøekladem na pomník umístìna. Také
v Jablonci nad Nisou probìhla oprava pomníku pruského støelce Carla Gustava
Pählkeho v Kokonínì, kterého zastøelil vlastní spolubojovník. Pøes poèáteèní jednání s místním mìstským úøadem, kdy byla poadována finanèní úèast Komitétu
1866, se podaøilo úøedníky pøesvìdèit, aby celou opravu ve výi 21.500,- zaplatil
Mìstský úøad v Jablonci nad Nisou z vlastních zdrojù. Oprava spoèívala ve vysekání náletových døevin, zpevnìní a úpravì okolí, zbavení pomníku od biomasy
a barevných nápisù zpùsobených vandaly, zvýraznìní písma a ochranì proti povìtrnostním vlivùm. Prostor mezi vlastním pomníkem a sloupky byl vysypán
tìrkem.
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Za pøispìní Mìstského úøadu
v Mnichovì Hraditi se také podaøila
v èervenci a srpnu 2004 oprava centrálního pomníku na místním mìstském
høbitovì v celkové èástce 50.000 Kè.
Byla tak dokonèena rekonstrukce tohoto
pomníku
zapoèatá
èleny
Komitétu 1866 pøed nìkolika lety. Na
starém høbitovì v Pøepeøích u Turnova
jsem uskuteènil 2 brigády - 17. dubna
a 25. záøí 2004. Jeliko tento høbitov byl
zruen v r. 1914, do dnení doby zpustnul a plocha zarostla døevinami. Na
moje doporuèení zahájila zdejí farnost
øímskokatolické církve jednání s odborem ivotního prostøedí Mìstského
úøadu v Turnovì o pokácení dvou
mohutných tují a nìkolika akátù, které
se nacházely mezi jednotlivými pomníky. Jejich pokácení probìhlo na
podzim r. 2003. Bìhem obou brigád
bylo upraveno nejblií okolí alespoò
do pøijatelného stavu - probìhlo vysekání náletových døevin a doslova se
vydolovaly dva paøezy tují a tøi paøezy akátu. Obou pracovních akcí
v Pøepeøích se zúèastnili kolegové Josef

Pøepeøe, pomníky na místním høbitovì,
srpen 2003

Pøepeøe, pomníky na místním høbitovì,
duben 2004

Pøepeøe, pomníky na místním høbitovì, duben 2004
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Votrubec, Martin Drapák a Miroslav Malach. Dalí záchrana tìchto pomníkù je
v jednání, protoe moná obnova høbitova do dùstojného stavu je plánovaná a
na rok 2006.
V rámci brigády na jièínském bojiti 24. èervence 2004 jsem uskuteènil výjezd
na bojitì u Mnichova Hraditì. Zde byly vysekány náletové døeviny, vysekala se
vzrostlá tráva a bylo upraveno okolí nìkolika køíù v prostoru Muský - Boseò
a Kláter Hraditì. V tomto prostoru byla také zjitìna ztráta køíe.
Bohuel pomníky v severních Èechách postihla také dnení hrabivost po kamenických vìcech. Z pomníku rakouského dùstojníka Karla Schweppenberga
v Jeniovicích, který byl zranìn v bitvì u Podolí 26. èervna 1866, se ztratila pískovcová váza, která byla odbornì restaurována v roce 1999. Tento pomník byl
zcela atypický a podobný se nikde jinde na území Èech nenachází. Kráde byla
oznámena na oddìlení Policie ÈR v Rychnovì u Jablonce nad Nisou, kde byl
sepsán protokol. Po èase bylo pátrání ze strany Policie ÈR zastaveno.
Dalí ztráta byla zjitìna na høbitovì v Hodkovicích nad Mohelkou, kde se ztratila nápisní deska s nìmeckým textem. Po oslovení Mìstského úøadu v Hodkovicích
nad Mohelkou bylo zjitìno, e uvedená deska byla doruèena na úøad, kdy vypadla z výklenku pomníku. Dále bylo zjitìno, e zbývající dvì nápisní desky byly
zhotoveny ze sololitu, tedy materiálu naprosto nevhodného pro obnovu památek,
která probìhla v roce 2003 nákladem Ministerstva obrany ÈR. Proto jsem kontaktoval Mìstský úøad, který o tomto hrubém nedostatku vìdìl a ji oslovil firmu
TORKRET, s.r.o, Liberec, která provádìla rekonstrukci. Tato pøislíbila nápravu na
jaøe 2005. V této souvislosti není moné se nezmínit o podivných praktikách firmy
TORKRET, s.r.o., Liberec, která se snaí vemi prostøedky získat prostøednictvím
obcí a vlastníkù finanèní prostøedky z rozpoètu MO ÈR na opravu váleèných hrobù. Jako pøíklad je moné uvést opravu vojenského høbitova z roku 1866 ve
Svijanech, kdy byly v roce 2004 za cca 0,5 mil. Kè opraveny 4 pomníky, pokáceny
pøestárlé døeviny a èásteènì upraveno okolí pomníkù. Dalích cca 0,5 mil. Kè má být
na tuto akci uvolnìno z rozpoètu MO ÈR v roce 2005 a dle pøání starosty obce
Svijany Ing. Lelka a místního obecního zastupitelstva má být vojenský høbitov
upraven na místní park. Neodbornì provedená a cenovì pøedraená akce svìdèí
o morálních vlastnostech této realizaèní firmy, která se na veøejnosti prezentuje jako
subjekt peèující o váleèné hroby a pomníky.
Na podzim roku 2004 jsem vstoupil v jednání s Obecním úøadem Ralsko, v jeho obvodu se nacházejí pomníky pøipomínající sráku u Kuøívod 26. èervna
1866. Byla projednána moná záchrana pomníkù, které byly znièeny po roce 1945.
Pøi této pøíleitosti byla navrhnuta monost uspoøádat centrální akci Komitétu
1866 v roce 2006 právì na tomto ménì známém bojiti.
Pracoval jsem také na zpracování Generálního soupisu váleèných hrobù a pomníkù pro severní Èechy. Území severních Èech jsem proto rozdìlil podle postupu
jednotlivých pruských armád, tzn. úsek Liberec - Turnov a Lobendava - Mnichovo
Hraditì. Zpracování prvního úseku je kompletní, schází jetì doplnit 50 % vlastníkù pozemkù, druhý úsek je ve stádiu zpracovní dat. Na závìr bych chtìl podìkovat vem kolegùm, kteøí mi byli nápomocni pøi záchranì památek z prusko-rakouské války r. 1866 v severních Èechách.
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Zpráva technického referenta pro oblast Moravy a Slezska
Jiøí Jemelka
V roce 2004 bylo organizováno nìkolik brigád, kterých se z Komitétu 1866
úèastnili bratøi Jan a Václav Kosinovi, Frantiek Nemerád, Zbynìk Hrdlièka a Jiøí
Jemelka. Pøispìli i aktivisté bratøi Uhrové, Kosina ml., Pavel a Frantiek Jemelkovi
a Jiøí Jurda. Upravovány byly terény a porosty v okolí tovaèovských pomníkù.
Dokonèeno bylo zvýraznìní èásti nápisu na pomníku e.è. 1. Tlakovou vodou a za
pomoci zapùjèeného el. agregátu byl oèitìn pomník v Dluhonicích a pomník
setníka Souèka v Tovaèovì. Demontována byla památka e.è. 3. Na vybudovaný
betonový základ byl osazen zcela nový pomník dne 7. èervence 2004. Jeho
kamennou èást zhotovil sochaø Sueò a kovový køí vykoval umìlecký kováø
Jurda. Korpus Krista byl pouit pùvodní. Komitét k obnovì památky pøistoupil
po zjitìní velice patného stavu pískovcového soklu. Finance na pomník byly získány od sponzorù. Obnovená památka byla pøedána do majetku Mìsta Tovaèov
12. èervence 2004.
Prvoøadým cílem roku 2004 bylo zajistit finance na zrestaurování pomníku vìnovaného majoru Behrovi. ádost na získání grantu od Olomouckého kraje z podstatné èásti pøipravil Komitét 1866. Grant Mìstu Tovaèov byl koncem èervna
schválen, ale neustálým oddalováním zahájení restaurátorských prací, které pøes
èasté urgence nelo ovlivnit, se promarnilo nìkolik mìsícù. K demontái pomníku a k odvezení do sochaøské dílny dolo a 19. 10. 2004. Dalí práce se tak pøesouvají do roku 2005, pøestoe hlavní restaurování bylo ji provedeno. Finance
grantu tak byly vyuity. Problémem vak bude zhotovit pod pomník základy.
Památkáøi, dle posouzení jiných odborníkù, zvolili sloitý, pracný a nákladný postup. A tak o dalím prùbìhu akce rozhodne Mìsto Tovaèov v souèinnosti se
svým stavebním úøadem a se svými finanèními monostmi. Komitét 1866 koncem
øíjna 2004 staèil jetì brigádnì demontovat starý kamenný základ Behrova pomníku a vyhloubit jámu pro betonování nových základù. S Mìstem Tovaèov je
permanentnì jednáno.
Aby mohly být v pøítím roce opraveny i dalí pomníky, byly Komitétem 1866
vyzvány nìkteré obecní úøady, aby do svých rozpoètù na rok 2005 zaøadily potøebné prostøedky. Kladné vyjádøení pøilo z Dubu nad Moravou a z Rokytnice
u Pøerova. Jedná se jetì s mìstským úøadem v Prostìjovì a znovu s Mìstem
Tovaèov, po nìm poadujeme i peníze pro zhotovení a instalaci informaèních
tabulí. Jejich obsah zpracovávám ve spolupráci s kolegy Hanou a Tomáem
Kalábovými a Zbyòkem Hrdlièkou.
Stejnì jako kadý rok, tak i v roce 2004 Komitét 1866 ve spolupráci s Mìstem
Tovaèov a Dub nad Moravou organizoval pro irí veøejnost populární vycházku
po tovaèovském bojiti. S dobrým ohlasem se setkal i obsáhlý èlánek
v Olomouckých novinách zamìøený na osobnost Ludvíka Benedeka u pøíleitosti
výroèí jeho narození.
K celkem bìným èinnostem patøí i èinnost fotodokumentaèní a propagaèní,
dále pátrání v archivech o událostech 1866 na území Moravy a Slezska a doplòování zpracovávaného Generálního soupisu váleèných hrobù a pomníkù z roku
1866 z tohoto území.
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Zpráva technického referenta pro oblast Èechy
Jiøí Hanu
Jak jste moná na 16. Valné hromadì
postøehli, byl jsem pøedsednictvem jmenován do funkce technického referenta
pro Èechy, tedy území mimo bojitì.
Bìhem roku 2004 jsem se snail zmapovat pomníky na území Èeské republiky. Za základ jsem pouil Generální katalog od bývalého kolegy Miroslava
Vycpálka, který vyel v roce 2000 v naem èasopise Bellum 1866. Tento katalog
doplòuji o vlastní poznatky èi poznatky
naich èlenù.
Do dneního dne se mi podaøilo zaznamenat pøes 150 pomníkù. Jejich seznam by se mohl u brzy objevit na internetu. Bohuel, ne vechny tyto památky
se mi podaøilo osobnì navtívit.
Vzhledem k rozlehlosti sledované oblasti
pochybuji, e se mi to v dohledné dobì
podaøí. Proto bych vás chtìl touto cestou
poprosit o pomoc. V seznamu uvedeném
v èasopise Bellum 1866 jsou uvedeny památky, které se mi zatím nepodaøilo zjistit. Ty by se mìly nacházet napøíklad
v Byicích, Horních Beøkovicích, Nových
(Nìmeckých) Kopistech, Novém Hrádku,
Potvorovì, Stráovì, Trojmezí, Valèi,
Vilémovì a Výsluní. Pochopitelnì pøivítám, kdy mì nebo kohokoliv z pøedsednictva Komitétu 1866 upozorníte na
existenci dalích památek z vaeho okolí.
Bìhem roku 2004 dolo k ji loni avizované opravì pomníkù v Chrudimi.
Jedná se o pomníky husara Michala
Zeleye od 8. husarského pluku HessenGassel a koeluského tovarye Jana
Matyáe. Jejich náhrobky byly Mìstským
úøadem opraveny a odcizené køíe nahrazeny køíi novými. V závìru roku 2004
dolo k osazení nových nápisových desek
na oba pomníky, které byly zhotoveny
podle fotodokumentace a zbytkù pùvodních desek. Podìkování za realizaci této
opravy patøí zejména kolegovi Jaroslavu

Chrudim, pomník èetaøe Michaela Zeleye
po celkové rekonstrukci, listopad 2005

Chrudim, pomník Josefa Matyáe
po celkové rekonstrukci, listopad 2005
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Veselému ml. a panu Josefu Polívkovi z Mìstského úøadu v Chrudimi. Tento úøad
také celou opravu financoval. Oba pomníky se nacházejí na høbitovì u sv.
Václava. V Chrudimi na høbitovì u sv. Køíe dochází v souèasné dobì k opravì
pomníku na hrobì 11 pruských vojákù zemøelých ve mìstì na choleru. Vylomený
køí bude slepen a bìhem roku 2005 osazen zpìt na pomník.
Z osvìtových aktivit mohu zmínit 19. záøí 2004 uskuteènìnou vycházku po
èásti královéhradeckého bojitì, kde jsem provedl asi dvacetièlennou skupinu
sportovcù.
Z objevù, které se mi poslední dobou podaøily, bych jmenoval alespoò dva.
Tím prvním je hrob c. k. vojína Frantika Titìry na evangelickém høbitovì
v Krabèicích. Jak se dovídáme z nápisu na náhrobku, Frantiek Titìra, rodák
z Cinovsi, se úèastnil bojù u Jièína a Hradce Králové, kde vak byl vzat do zajetí.
Domù k rodièùm se vrátil 24. záøí 1866, ale u 29. záøí tého roku zemøel. Mým
posledním objevem roku 2004 je hrob neznámého poètu pruských vojákù nedaleko vsi Borovnice na Novopacku. Vzhledem k tomu, e se dá místo pøesnì lokalizovat, bych chtìl místo osadit døevìným køíem tak, jak tomu bylo v minulosti.
Závìrem této zprávy bych chtìl podìkovat obìma kolegùm Veselým
z Chrudimi za úsilí, které vyvíjejí pøi opravách pomníkù v jejich mìstì. Bez jejich
pomoci by k opravám tìchto pomníkù ztìí dolo.
POØÁDÁNÍ VZPOMÍNKOVÝCH, KULTURNÍCH A SPOLEÈENSKÝCH AKCÍ
Také rok 138. výroèí prusko-rakouské války roku 1866 se nesl v duchu osvìty
ideí ochrany a péèe o váleèné hroby z roku 1866. V roce vstupu Èeské republiky
do Evropské unie nabylo zvýení povìdomí o tìchto váleèných událostech na významu, nebo to byl poslední velký váleèný konflikt na naem uzemí, který svým
významem, a zejména dùsledky, pøekonal hranice naeho státu i Evropy. Osvìta
a propagace tak znamenala v roce 2004 významnou náplò èinnosti spolku. Ji
v lednu se Komitét 1866 zúèastnil v rámci expozice Královéhradeckého kraje veletrhu Regiontour 2004, který probìhl 8. - 11. ledna v Brnì. Místopøedseda
ing. R. Teichman vyuil pøíleitosti k navázání kontaktù s pøedstaviteli dalích
krajù, na jejich území existují památky na válku v roce 1866, cestovních kanceláøí, výrobcù propagaèních materiálù, mapových podkladù a dalích uiteèných firem a institucí. Na tomto veletrhu byl také prezentován první turistický produkt
Komitétu nazvaný "Putování po bojitích 1866". Mìl podobu slevové karty, jeho
souèástí byl mapový a informaèní materiál "Bojitì z roku 1866 - Královéhradecký
kraj". Tento turistický produkt nabídl vem zájemcùm o historii návtìvu muzejních expozic s tématikou prusko-rakouské války 1866, výstav zamìøených na historii mìst a regionù královéhradeckého kraje, jednotlivých areálù boji z roku
1866 a nauèných stezek vèetnì slev na ubytovací a stravovací sluby u vybraných
partnerù. Distribuce tohoto produktu mìla být zajitìna pøes muzea, informaèní
centra a vybraná knihkupectví v regionu. Bohuel vak na zaèátku turistické sezóny musel být turistický produkt staen z prodeje, protoe nìkterá muzea poskytla prostøednictvím slevové karty slevy ze vstupného, které nebyla v koneèném dùsledku schopna z provoznì-technických dùvodù poskytnout. Z této
nepøíjemné skuteènosti se ji Komitét 1866 pouèil a turistický produkt pro sezóny
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2005 a 2006 byl vydán v rozíøené podobì na základì dùkladné pøípravy a provìøení vech podkladù.
Èlenové spolku v roce 2004 poøádali nebo participovali na následujících akcích:
l Konference "Ludvík Benedek (1804 - 1881) - minulost, pøítomnost a budoucnost východoèeských boji z roku 1866" dne 28. 5. 2004 v Muzeu východních Èech v Hradci Králové
l Centrální vzpomínková akce Komitétu 1866 ke 138. výroèí prusko-rakouské
války 1866 v Èeské Skalici spojená s otevøením nauèné stezky "Èeská Skalice
-Sviniany-Josefov 1866"
l Vzpomínkové setkání ke 138. výroèí bitvy u Hradce Králové
V roce 2004 uplynulo 200 let od narození polního zbrojmistra Ludvíka Benedeka (*14. èervna 1804,  27. dubna 1881), významného vojáka z válek 19. století
a velitele rakouské Severní armády z taení v Èechách roku 1866.
Jako poraený vojevùdce u Hradce Králové dne 3. èervence 1866 se Ludvík
Benedek stal postavou, na kterou se snesla vechna hoøkost ze ztracené bitvy i celého taení na severním bojiti a kolem ní vznikla celá øada tendenèních zpráv,
povìstí a legend, je se dosud houevnatì udrují v literatuøe, co pøedevím platí o èeské literární produkci. Uvedené výroèí bylo vhodnou pøíleitostí znovu se
vrátit k Benedekovì osobì s pokusem o jeho objektivní charakteristiku.
Zároveò bylo tohoto výroèí vyuito k irímu zhodnocení souèasného stavu
a problémù východoèeských boji z války roku 1866 jako souèásti evropského
historického dìdictví, aktivit kolem nich (zejména jejich adekvátního vyuití
v rámci projektù na rozvoj cestovního ruchu), jako i výmìnì názorù na blíící se
140. výroèí bitvy u Hradce Králové a dalích aktuálních otázek.
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 2004 se místem konání stalo bojitì v dalím regionu, tentokrát u Èeské Skalice.
Poøádání centrální akce v Èeské Skalici mìlo dva významné dùvody. Prvním
bylo odhalení pomníku osazeného na hrobì 19 pruských a rakouských vojákù, exhumovaných v polovinì roku 2003 pøi stavbì obchvatu mìsta, druhým pak slavnostní otevøení nauèné stezky "Èeská Skalice-Sviniany-Josefov 1866", která plynule navazuje na ji známou a loni kompletnì rekonstruovanou nauènou stezku
"Náchod-Vysokov-Václavice 1866".
Samotné centrální akci Komitétu, která se i letos konala pod zátitou královéhradeckého hejtmana ing. Bradíka, pøedcházelo dopolední slavnostní odhalení památníku
na spoleèném hrobì francouzských zajatcù z roku 1813-14 v Josefovì, poøádaném ve
spolupráci se Sdruením pro mezinárodní partnerství Libèany. Pøed polednem se úèastníci pøesunuli na èeskoskalické námìstí, ze kterého se odebrali do blízkého stravovacího zaøízení Eurest, kde byl pøipraven obìd. Odtud se odebral prùvod historických jednotek na èeskoskalický vojenský høbitov, kde probìhlo ji výe zmínìné odhalení
pomníku a pietní akt ke 138. výroèí bitvy u Èeské Skalice. Prùvod pak zavedl úèastníky zpìt na èeskoskalické námìstí, kde byla za pøítomnosti starosty a místostarosty Èeské Skalice pánù Hubky a Daòsy a senátora Fejfara otevøena nauèná stezka. Ta mìøí celkem 35 km a obsahuje 23 zastávek, které seznamují s prùbìhem bitvy u Èeské Skalice,
Svinian a historií pevnosti Josefov. Závìreèný kulturní program obstarala tradiènì
skupina Kantoøi a vojenská dechová hudba 6. praporu polních myslivcù z Náchoda.
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Výroèní den bitvy u Hradce Králové, 3. èervenec, pøipadl tentokrát na sobotu,
kdy se konal stìejní program vzpomínkových akcí ke 138. výroèí tragické bitvy
u Hradce Králové. Dopoledne probìhl pietní akt za padlé u památníku Baterie
mrtvých na Chlumu, pøed ním úèastníky pozdravil pøedseda Komitétu 1866
ing. Josef Komárek, který pøipomenul významné události první poloviny roku
2004 jak z hlediska spolkového, tak celospoleèenského. Hudební doprovod pøi
tomto aktu zajiovala posádková hudba z Hradce Králové a vojenská dechová
hudba 6. praporu polních myslivcù z Náchoda. Odpoledne ji tradiènì patøilo zájemcùm o bitevní ukázku tradièních historických jednotek.
PUBLIKAÈNÍ ÈINNOST
Spolkový èasopis Bellum 1866 doznal ve svém patnáctém roèníku významných zmìn. Forma zpracování a tisku èasopisu se zmìnila ji nìkolikrát, vdy
ovem smìrem ke zkvalitnìní technického provedení a koneèné podoby tohoto
monotématického periodika. Poslední zmìna - sníení poètu èísel o polovinu pøi
zachování, resp. rozíøení poètu stran v celém roèníku, zhotovení barevné obálky
a vloení obrazových materiálù pøímo do textu - byla opravdu revoluèní.
Ná vysoce specializovaný èasopis lze nalézt v mnohých knihkupectvích
Královéhradeckého kraje. V prvním, rozsáhlejím èísle vydaném na jaøe bylo
publikováno opìt nìkolik èlánkù a studií pøibliující osudy lidí poznamenaných
váleèných konfliktem, pokraèoval
také seriál pøekladù a pøepisù dobových kronik a výroèních zpráv z poloviny devadesátých let devatenáctého století. Souèástí tohoto èísla byla
také kompletní Výroèní zpráva za
rok 2003. Druhé, pøedvánoèní èíslo
bylo zamìøeno na vnitrospolkové informace kompletního souboru zápisù
ze zasedání pøedsednictva a valných
hromad roku 2004. Pøetitìny byly
také pøíspìvky z konference "Ludvík
Benedek (1804 - 1881) - minulost, pøítomnost a budoucnost východoèeských boji z roku 1866" konané
v kvìtnu v Hradci Králové.
Vydáno bylo také patnáct druhù
pohlednic s tématikou války roku
1866 - série 11 pohlednic s pomníky
z jednotlivých bojitích a 4 tématické
pohlednice. Je to poèátek nové série
vydávané kadým rokem nejen pro
propagaci v rámci cestovního ruchu,
ale i pro sbìratele zabývající se touto
problematikou.
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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.
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.
Pøestoe se mnohé v prezentaci událostí roku 1866 a péèe o váleèné hroby a pomníky na internetu podaøilo, je to jedna z naich slabích stránek, zejména co se
týká aktualizace stránek a jejich dalí rozvoj. Nepodaøilo se nám doposud zprovoznit stránky týkající se jednotlivých nauèných stezek, vázne dokonèení
Generálního soupisu váleèných hrobù a pomníkù z roku 1866 a nezprovoznili
jsme nìmeckou mutaci. Uvítali bychom proto zapojení mladých èlenù Komitétu
1866 do realizace tohoto moderního komunikaèního média.
PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU
V roce 2004 realizoval Komitét 1866 nìkolik projektù z oblasti rozvoje cestovního ruchu jednotlivých boji z roku 1866 v Královéhradeckém kraji. V první øadì je
nutné zmínit se o vybudování dalí nauèné stezky "Èeská Skalice-Sviniany-Josefov
1866" a celkové rekonstrukci a inovaci nauèné stezky "Náchod-Vysokov-Václavice
1866". Obì stezky tak vytvoøily témìø 45 km dlouhou cyklotrasu, která zaèíná na eleznièním nádraí v Náchodì a konèí (prozatím) na vojenském høbitovì v Josefovì.
Nauèná cyklostezka "Stopy krve a eleza" zahrnuje 32 zastávek a 3 odboèky
s informaèními tabulemi a je první ze tøí zamýlených cyklotras projektu VIA
BELLI 1866, které by do roku 2008 mìli vzniknout v Královéhradeckém kraji.
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K prezentaci obou stezek byly vydány dvì skládaèky s podrobnou mapou, informacemi o nauèné stezce, událostech prusko-rakouské války roku 1866 v daném
regionu a muzeích zabývajících se problematikou roku 1866.
Dalím významným poèinem popularizace jednotlivých areálù boji byla pøíprava turistického produktu "Putování po bojitích z roku 1866", který byl pøedstaven na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2005 v Brnì na poèátku roku
2005. Skládá se z informaèního letáku pøedstavující turistický produkt
a z "Turistické ekové kníky" a mapového materiálu "Bojitì z roku 1866 Královéhradecký kraj". Tento produkt bude k dispozici ve vech muzeích, které
mají expozice k válce roku 1866 a ve vybraných informaèních centrech
Královéhradeckého kraje.
V závìru roku 2004 pracoval Komitét 1866 také na podkladech a grafickém
zpracování nové nauèné stezky, která bude vybudována v roce 2005 na bojiti
u Jièína a ponese název "Bitva u Jièína 29. èervna 1866".

30

Bellum 1866 è. 1/2005
SPOLKOVÁ ÈINNOST KOMITÉTU 1866
Vzhledem k nárùstu spolkové agendy a s cílem zapojit do èinnosti co nejvìtí
poèet èlenù (i øadových, nejen pøedsednictva), dolo v roce 2004 k navýení poètu
zasedání pøedsednictva Komitétu 1866 z døívìjích esti na 9, a to ve dnech 17. ledna, 14. února, 6. bøezna, 24. dubna, 29. kvìtna, 7. srpna, 9. øíjna, 20. listopadu
a 11. prosince, vechny se uskuteènily v Hradci Králové kromì kvìtnového zasedání poøádaného v Hrádku u Nechanic. Konaly se také 2 valné hromady. 16. výroèní Valná hromada 20. bøezna 2004 v Hradci Králové v pøednákovém sále
Muzea východních Èech a 17. Valná hromada v sále restaurace "Na bojiti" na
Chlumu dne 23. øíjna 2004 jako souèást tradièních "Duièek".
Jestlie byla 14. Valná hromada hodnocena jako dùleitá ve smyslu potvrzení
správnosti nastoupené cesty, pak 16. Valná hromada pøímo rozhodovala o dalím
smìøování Komitétu 1866. Zásadní otázka znìla, zda spolek bude chtít vyuít
vech moností, které se pøed ním otevøely, nezùstat pøelapovat na místì a posunout se dál do spoleènosti moderních obèanských sdruení sjednocující se
Evropy, nebo rezignovat na dalí rozvoj a snait se uchovat dosaené pozice.
Rozpracovanost jednotlivých projektù ve tøech klíèových oblastech - péèe o váleèné hroby a pomníky, rozvoj cestovního ruchu a dalí vyuití boji, a v neposlední øadì publikaèní èinnost - naznaèila smìr, kterým by bylo tøeba se ubírat.
Vzhledem ke stále obtínìjím monostem èlenù pøedstavenstva Komitétu 1866
skloubit své profesionální a osobní povinnosti s velkým mnostvím spolkové
agendy byl valnou hromadou schválen zámìr øeit nìkteré dílèí èinnosti prostøednictvím placeného spolupracovníka vybraného prostøednictvím výbìrového
øízení. Toto se uskuteènilo v èervnu 2004 a vedlo k obsazení funkce tajemníka
spolku èlenem Komitétu 1866 Tomáem Böhmem, který se úspìnì zhostil mnoha úkolù ve druhé polovinì roku.
16. valná hromada pøijala 18 bodù usnesení, které se staly hlavní náplní èinnosti pro rok 2004:
1. Realizovat projekt "Soubor 33 váleèných hrobù a pomníkù na území
Královéhradeckého kraje - záchrana váleèných hrobù a jejich úprava"
2. Realizovat projekt "Oprava souboru 7 pomníkù na vojenském høbitovì
v Novém Bydovì"
3. Uspoøádat Centrální akci Komitétu 1866 ke 137. výroèí prusko-rakouské války roku 1866 v Èeské Skalici dne 19. 6. 2004
4. Zøídit pomník na novém hrobì 19 padlých vojákù na vojenském høbitovì
v Èeské Skalici
5. Realizovat projekt "VIA BELLI 1866 - nauèná stezka Èeská Skalice Sviniany - Josefov"
6. Realizovat projekt "Na koòském høbetì po stopách bitvy 1866 u Náchoda"
7. Vydat 10 druhù pohlednic s motivy boji 1866
8. Podílet se na uspoøádání konference "Ludvík Benedek (1804 - 1881)" a zajistit program "minulost, pøítomnost a budoucnost východoèeských boji
z roku 1866"
9. Posoudit stav zpracování generálního katalogu váleèných hrobù a pomníkù
1866
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10. Uzavøít koncepci rozvoje boji a po projednání v pøedsednictvu pøedloit
pøísluným institucím
11. Usilovat o zøízení expozice vojenských dìjin kraje Hradec Králové v Muzeu
východních Èech. O stavu jednání informovat pøedsednictvo
12. Doplòovat internetovou prezentaci Komitétu
13. Øeit pokození pomníku myslivce Hory na praském høbitovì
14. Pøipravit pro rok 2005 dalí èísla èasopisu Bellum ve schválené koncepci
15. Pro potøeby Komitétu dokonèit typologii a kategorizaci památek a zveøejnit je v Bulletinu
16. Doøeit kauzu nového hrobu na vojenském høbitovì v Èeské Skalici
17. Rozpracovat èinnosti Komitétu v oblasti
a) udrování váleèných hrobù a památek
b) cestovního ruchu
c) v publikaèní èinnosti
18. Pøipravit ve vech souvislostech novou organizaèní strukturu Komitétu
1866 reagující na souèasnou praxi a vývoj k zajitìní úkolù vyplývajících ze
Stanov.
K tomu Valná hromada ukládá pøedsednictvu Komitétu 1866:
Øeit problematiku spojenou se zajiováním vybraných èinností Komitétu.
Vypsat na realizátora tìchto èinností veøejné výbìrové øízení, sepsat s ním
smlouvu stanovující rozsah práce s potøebnými kontrolními mechanismy.
Vyèlenit z rozpoètu Komitétu max. 280.000 Kè, které mohou být pouity,
podle stanovených pravidel, na úhradu vykonané práce realizátora v období 12ti mìsícù od podpisu smlouvy. Vytváøet finanèní prostøedky k zajitìní tìchto èinností i pro následné období.
Valná hromada, konaná 23. øíjna 2004, byla spojena s tradièními "Duièkami"
a poradou velitelù historických jednotek na Chlumu. Valná hromada zrekapitulovala èinnost v prùbìhu roku, posoudila stav plnìní jednotlivých bodù 16. Valné hromady a v neposlední øadì vzpomnìla minutou ticha nedávno zemøelé èleny a pøíznivce spolku - Friedricha Nacházela z Vídnì, prof. Olgu Peterkovou z Náchoda,
Rudolfa Pokorného z Hradce Králové a Jiøího Jedlièku z Hradce Králové.
Dalí èinnost Komitétu 1866
Zástupci Komitétu 1866 se zúèastnili kromì akcí, na kterých spolek organizaènì, finanènì nebo materiálnì participoval, také na akcích, které mìly spojitost
s "estaedesátou" nebo s vojenskou historií - c. a k. vojenské plesy v Josefovì
a Náchodì, kulturní a vzpomínkové akce v Trutnovì a u Slavkova nebo vojenských manévrù v Hrádku u Nechanic.
Není moné se ve výroèní zprávì nezmínit o pokraèující úspìné spolupráci
s Muzeem východních Èech v Hradci Králové, která byla zahájena v roce 2001. Rok
2004 vak byl rokem zcela zlomovým. V kvìtnu 2004 nastoupil na novì vytvoøenou pozici vedoucího Památníku bitvy 1866 na Chlumu pan Ale Chvojka, který
se ihned vrhnul do práce spoèívající nejenom v zajitìní údrby areálu na Chlumu
a v jeho nejbliím okolí. Zahájil mj. spolupráci s obìma mikroregiony leícími
v areálu Památkové zóny 1866 - první se sídlem ve Vestarech a druhý se sídlem
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v Nechanicích. Navázal kontakty s nìkolika obcemi na královéhradeckém bojiti,
úzce spolupracuje s Magistrátem mìsta Hradce Králové a Královéhradeckým krajem. Jeho aktivity se nezamìøují pouze na ochranu památek, ale také na jejich popularizaci a rozvoj cestovního ruchu na bojiti u Hradce Králové.
Muzeum východních Èech v Hradci Králové a Komitét 1866 koordinují vzájemnì svoji èinnost a pøipravují projekty ke 140. výroèí prusko-rakouské války
roku 1866, které se pøipomeneme za necelé dva roky. Spolupráce MVÈ v Hradci
Králové a Komitétu 1866 tak dosáhla nového rozmìru, který mùe být vzorem pro
mnohé instituce i obèanská sdruení.
SPOLUPRÁCE S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
Úsilí vynaloené Komitétem 1866 v pøedchozích letech se v oblasti spolupráce
s úøady státní správy a samosprávy zaèíná zúroèovat. Urèitou roli hraje také
blíící se 140. výroèí prusko-rakouské války roku 1866, ke kterému spìjí vekeré
souèasné aktivity Komitétu 1866. Význam tohoto výroèí chápou dnes ji mnohé
mìstské a obecní úøady nejenom na Královéhradecku, ale také v severních a støedních Èechách nebo na Moravì. Pøístup Královéhradeckého kraje, zejména oddìlení
kultury a památkové péèe vedené PhDr. Pavlem Mertlíkem a oddìlení cestovního
ruchu vedeného PhDr. Èestmírem Jungem, je v tomto smìru ukázkou odborného
a vìcného pøístupu k øeení problémù a priorit kraje. Královéhradecký kraj jako
celek, zastoupený hejtmanem Ing. Pavlem Bradíkem, i oba uvedené odbory chápou
události prusko-rakouské války roku 1866 i jednotlivé areály boji s unikátní funerální architekturou jako významné historické a kulturní dìdictví naich pøedkù,
které je nutné zachovat budoucím generacím a vhodnou populárnì-nauènou formou pøiblíit co nejirímu okruhu lidí, a u domácím, tak i zahranièním.
V roce 2004 pokraèovala také spolupráce se státními institucemi a to pøedevím s Ministerstvem obrany ÈR v oblasti péèe o váleèné hroby a pomníky z roku
1866, s Pozemkovým fondem ÈR a Úøadem pro zastupování státu ve vìcech majetkových pøi øeení majetkoprávních otázek památek na jednotlivých bojitích.
Komitét 1866 zaèal v závìru roku zjiovat monosti svého zapojení do dotaèních programù ministerstev kultury a místního rozvoje, zamìøených na obnovu
venkova, záchrany architektonického dìdictví a podpory cestovního ruchu.
Grantová a dotaèní politika Komitétu 1866
Obdobnì jako v minulých letech se i v roce 2004 Komitét pro udrování památek z války roku 1866 zapojil do rùzných grantových programù nìkolika institucí a byl v nich mimoøádnì úspìný.
l Ministerstvo obrany ÈR
Komitét 1866 v roce 2004 poádal o pøidìlení dotace pro nestátní neziskové organizace z rozpoètu Ministerstva obrany Èeské republiky ve výi 24.000 Kè.
V grantovém øízení Komitét 1866 uspìl s projektem "Centrální akce Komitétu 1866
v Èeské Skalici", která byla spojena se slavnostním vysvìcením novì zøízeného
pomníku na hrobì 19 padlých vojákù v bitvì u Èeské Skalice 28. èervna 1866
a s otevøením nauèné stezky "Èeská Skalice-Sviniany-Josefov 1866".
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Komitét 1866 byl úspìný také pøi získání dotace na záchranu váleèných hrobù a pomníkù. Ze státního rozpoètu získal èástku 917.000 Kè vyèlenìnou
Ministerstvem obrany ÈR v èervnu 2004. Za tyto finanèní prostøedky byl realizován projekt "Soubor 33 váleèných hrobù na území Královéhradeckého kraje
záchrana váleèných hrobù a jejich úprava".
Pøijetím zákona è. 122/2004 Sb., o váleèných hrobech a pietních místech vak
monost èerpání finanèních prostøedkù ze státních zdrojù zanikla. I pøesto, e
Komitét 1866 pøipomínkoval vládní návrh zákona a poukazoval na nedostatky
tohoto návrhu, byl v únoru 2004 zákon pøijat v navrhovaném znìní. Resort obrany, který pøidìloval do roku 2004 státní dotace na péèi o váleèné hroby podle naøízení vlády è. 1292 z 6. 12. 1999, od roku 2005 posuzuje ádosti o státní dotace
podle § 3 odst. 1) zákona è. 122/2004 Sb., který øeí problematiku péèe o váleèné
hroby a pietní místa pouze ve vztahu k vlastníkùm váleèných hrobù, resp. vlastníkùm nemovitosti, na které je váleèný hrob umístìn.
Váný problém tak nastal v pøípadì stovek váleèných hrobù, které byly do
roku 1918, resp. 1920 nebo 1943 ve vlastnictví Komitétu 1866 a dalích obèanských
sdruení èi nadací, které byly vlivem zmìn státních zøízení na území dnení Èeské republiky v letech 1918, 1939, 1945 a 1948 zrueny, èi byla ukonèena jejich èinnost. Tyto subjekty jsou vak i nadále uvedeny na listech vlastnictví jako vlastníci. Tento zákon tak znemoòuje péèi o vojenské høbitovy i samostatné váleèné
hroby vem subjektùm, které nejsou vlastníky váleèného hrobu, ale podle stanov
schválených ministerstvem vnitra ÈR peèují o váleèné hroby - a není to pouze
Komitét 1866, ale i Èsl. obec legionáøská, Svaz protifaistických bojovníkù a dalí
obèanská sdruení.
Komitét 1866 se s tímto stavem nemùe ztotonit, a proto se poèátkem roku
2005 obrátil na ministra obrany Kühnla k vyøeení této situace. Vìøíme, e pøítí
rok vás vechny budeme moci informovat o nápravì celé vìci.
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l Královéhradecký kraj
 Centrální akce Komitétu 1866 v Èeské Skalici
 Záchrana litinového pomníku pìího pluku è. 49 v obci Èistìves
 Obnova souboru 4 pomníkù na váleèných hrobech z roku 1866
 Studie proveditelnosti "Na koòském høbetì po stopách bitvy 1866
u Náchoda"
 Projekt VIA BELLI nauèná stezka "Èeská Skalice-Sviniany-Josefov 1866"
 Turistický produkt "Putování po bojitích z roku 1866"
 Marketingová studie "Bojitì z roku 1866 - Královéhradecký kraj"
l Magistrát mìsta Hradce Králové
 konference "Ludvík Benedek (1804 - 1881) - minulost, pøítomnost a budoucnost východoèeských boji z roku 1866"
l Mìsto Èeská Skalice
 Centrální akce Komitétu 1866 v Èeské Skalici
l Mìsto Nový Bydov
 Turistický produkt "Putování po bojitích z roku 1866"
l Mìsto Trutnov
 Turistický produkt "Putování po bojitích z roku 1866"
l Mìsto Dvùr Králové nad Labem
 Oprava pomníku kadeta Fr. Jandy ve Dvoøe Králové n. L.
 Turistický produkt "Putování po bojitích z roku 1866"
l Mìsto Jaromìø
 Turistický produkt "Putování po bojitích z roku 1866"
l Nadace Duhová energie spoleènosti ÈEZ, a.s.
 Projekt VIA BELLI 1866 nauèná stezka "Bitva u Jièína 29. èervna 1866"
l Nadace VIA
 Záchrana 8 pomníkù na vojenském høbitovì z roku 1866 v Máslojedech

Dalí pøidìlené granty a dotace Komitétu pro udrování památek z války roku
1866 v roce 2004.
Podrobnosti o realizaci jednotlivých projektù jsou uvedeny v jednotlivých èástech této výroèní zprávy.
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ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ZA ROK 2004
Poèáteèní stav k 1. 1. 2004
Pøíjmy celkem
Výdaje celkem
Termínovaný vklad 5 let
Zùstatek k 31. 12. 2004
Zhodnocení

395
3 502
3 173
86
723
328

763,25
108,58
988,33
000,00
883,50
120,25

Nejvìtí pøíjmy
Dotace ministerstva obrany ÈR na projekt "Soubor 33 pomníkù"
Nadace Duhová energie na projekt
"NS È. Skalice-Sviniany-Josefov 1866"
Nadace Duhová energie na projekt
"NS Bitva u Jièína 29. èervna 1866"
Královéhradecký kraj na projekt
"Záchrana pomníku 49. pìího pluku"
Královéhradecký kraj na projekt "Obnova souboru 4 pomníkù"
Královéhradecký kraj na studii proveditelnosti
Královéhradecký kraj na marketingovou studii
Královéhradecký kraj na projekt "Turistický produkt 1866"
Prodej publikací a èasopisu Bellum 1866
Èlenské pøíspìvky

917 000,00
200 000,00
200 000,00
170
90
100
70
50
89
33

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
920,20
250,00

Nejvìtí výdaje
Oprava pomníkù z projektu "Soubor 33 pomníkù"
917 000,00
Výstavba nauèné stezky "NS È. Skalice-Sviniany-Josefov 1866" 412 674,50
Nadace Duhová energie na projekt
"NS Bitva u Jièína 29. èervna 1866"
290 543,50
Studii proveditelnosti
"Na koòském høbetì po stopách bitvy u Náchoda"
121 948,50
Projekt "Obnova souboru 4 pomníkù"
78 170,00 1)
Marketingovou studie 1866
35 000,00 2)
Turistický produkt "Putování po bojitích z roku 1866"
74 593,00
Bellum 1866 roè. 2004
26 161,50
Centrální akce Komitétu 1866 v Èeské Skalici
78 672,50 3)
Oprava vojenského høbitova z roku 1866 v Máslojedech
131 500,00
1)
2)

3)

Faktura za výrobu kopie vojenských trofejí na pomník e.è. 415 HK byla uhrazena v lednu 2005
Termín dokonèení projektu je 31. 1. 2005, celková pøedpokládaná výe nákladù v r. 2005 cca
40.000 Kè
Celkové náklady na zajitìní a distribuci èasopisu Bellum1866 dosáhly èástky 56 161,50 Kè.
Materiální dar ve výi 20.000 Kè na tisk poskytla firma Jiøí Blahu - AXA, Hradec Králové.
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VÝVOJ ÈLENSKÉ ZÁKLADNY V LETECH 1990 - 2004
Èlenská základna Komitétu pro udrování památek z války roku 1866 prodìlala v prùbìhu roku 2004 pomìrnì klidný vývoj. V uplynulém roce jsme pøijali
7 nových èlenù, z toho dvì eny. Poèet èestných èlenù se sníil, na sklonku léta
zemøela profesorka Olga Peterková, dcera krajského konzervátora a významné
osobnosti v péèi o památky z války roku 1866 Bohuslava Peterky.

Termín konání
Valné hromady

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
15. 03. 2004
Stav 31. 12. 2003

Øádný èlen

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
56
83
105
99
93
85
93
93
84
73
76
79
81
95
109

4
4
2
2
2
1
2
2
2
2
3
5

112

6

1
1

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

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

20

1

12

1

6

0

20

1

12

* právnická osoba

37

