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Bitva na Chlumu u Hradce Králové v roce 1866

Schlacht auf dem Chlum bei Hradec Králové 1866

Vydejte se s námi do míst, která byla dějištěm jednoho z největších vojenských střetů 19.
století. Pouhých 10 km severně od Hradce Králové se nachází obec Chlum, u které se dne
3. července 1866 odehrála rozhodující bitva prusko-rakouské války, která výrazně ovlivnila
rovnováhu sil v Evropě. U Hradce Králové se rozhodovalo o evropských dějinách. Důsledkem
bylo pozdější rozdělení mnohonárodnostní rakouské monarchie na Rakousko-Uhersko
a vítězné Prusko založilo Severo-německý spolek a nastoupilo cestu sjednocování nezávislých německých států do podoby jednotného Německa.

Besuchen Sie mit uns den Platz,
der Schauplatz einer der größten
Schlachten im 19. Jahrhundert war.
Nur 10 km nördlich Hradec Králové
liegt die Gemeinde Chlum, in deren
Nähe sich am 3. Juli 1866 die entscheidende Schlacht des preußischösterreichischen Kriegs abspielte,
die markant das Kräftegleichgewicht in Europa beeinﬂusste. Bei
Hradec Králové wurde europäische
Geschichte entschieden. Folge war
die spätere Teilung der österreichischen Monarchie in Österreich-Ungarn und das siegreiche Preußen
gründete die Norddeutsche Gemeinschaft und trat den Weg zur Vereinigung der unabhängigen deutschen
Staaten in das einheitliche Deutschland an.

Bitva na Chlumu 3. 7. 1866
Na rozloze neuvěřitelných 120 km² se střetlo téměř 450 tisíc vojáků obou
válčících mocností. Ačkoli první okamžiky bitvy se jevily pro rakouskou
stranu příznivě, nakonec došlo k zásadnímu zvratu ve prospěch Prusů.
Ustupující sbory kryla rakouská kavalérie, která se střetla s pruskou jízdou
v poslední jezdecké bitvě v dějinách u obce Střezetice.
Smutnou bilancí tohoto mocenského konﬂiktu byly obrovské ztráty na životech. U Rakušanů čítaly 43 tisíce mrtvých, raněných a pohřešovaných,
na pruské straně padlo více než 9 tisíc vojáků. V bitvě zahynulo také více než 7 tisíc koní.
Bitva u Hradce Králové měla také klíčový význam pro formování moderního válečnictví. Pochopení principů, které se tu zrodily, je dodnes zásadní
pro zvládnutí moderních vojenských teorií. Poprvé na našem území působil Červený kříž.

Die Schlacht auf dem Chlum 3. 7. 1866
Auf einer Fläche von unglaublichen 120 km2 trafen sich fast 450 Tausend Soldaten beider kriegsführenden Mächte. Obwohl die ersten Augenblicke der
Schlacht günstig für die österreichische Seite aussahen, kam es am Ende zur
grundsätzlichen Wende zugunsten der Preußen. Die zurücktretenden Truppen deckte die österreichische Kavallerie, die im letzten Kavalleriekampf der
Geschichte mit den preußischen Reitern am Ort Střezetice zusammentraf.
Die traurige Bilanz dieses Mächtekonﬂikts waren riesige Verluste. Die Österreicher zählten 43 Tausend Tote, Verletzte und Vermisste, auf der preußischen Seite ﬁelen über 9 Tausend Soldaten. In der Schlacht kamen auch über
7 Tausend Pferde um.
Die Schlacht bei Königgrätz (Hradec Králové) hatte Schlüsselbedeutung für
die Formierung der modernen Kriegsführung. Das Begreifen, der hier geborenen Prinzipien ist bis heute grundsätzlich für das Beherrschen moderner
Militärtheorie. Erstmals wirkte hier auf unserem Territorium das Rote Kreuz.

Areál Památníku bitvy 1866 na Chlumu
Téměř ihned po skončení válečných událostí bylo zahájeno budování četných pomníků a památníků bitvy a rozvinula se všestranná péče o ně.
V centrálním prostoru bojiště bylo v roce 1936 vybudováno tzv. Válečné
muzeum, ve kterém byla vystavena výzbroj a výstroj všech zúčastněných
armád. Možnost dokonalého výhledu na prostor bojiště nabízela vyhlídková věž z roku 1899.
V roce 1993 se Památník bitvy 1866 a Válečné muzeum staly součástí
Muzea východních Čech v Hradci Králové. V roce 1997 byla vyhlášena
památková zóna Areál bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové. Zahrnuje území, na kterém jsou rozmístěny více než čtyři stovky pomníků, individuálních hrobů i hromadných pohřebiš, z nichž nejvýznamnější jsou přístupné
po značených turistických a cyklistických trasách i po speciálních naučných
stezkách (Svíb a Chlum). V roce 1999 byla původní rozhledna nahrazena
novou příhradovou věží vysokou 56 metrů, na které je ve výšce 34,6 m
umístěna vyhlídková plošina.
Péči o stovky pomníků zajišuje Muzeum východních Čech v Hradci Králové a Komitét pro udržování památek války 1866. Každoročně ve výroční
dny bitvy se v prostoru památkové zóny konají pietní a vzpomínkové akce.

Gedenkstätte des Kampfes 1866 auf dem Chlum
Fast sofort nach Abschluss der Kriegsereignisse wurden zahlreiche Grabsteine und Denkmäler an die Schlacht errichtet und entwickelte sich eine allseitige Pﬂege dieser. Auf dem zentralen Platz des Schlachtfelds wurde im Jahre
1936 das sog. Kriegsmuseum errichtet, in dem Ausrüstungen und Ausstattungen aller beteiligten Armeen ausgestellt waren. Eine perfekte Aussicht
auf den gesamten Schauplatz der Schlacht bot seit 1899 ein Aussichtsturm.
Im Jahre 1993 wurden das Denkmal der Schlacht 1866 und das Kriegsmuseum Bestandteil des Ostböhmischen Museums in Hradec Králové. Im Jahre 1997 wurde die Denkmalszone Areal des Schlachtfeldes 1866 bei Hradec
Králové ausgerufen. Sie umfasst eine Fläche, auf der über vierhundert Gedenksteine, individuelle Gräber, Sammelgräber verteilt sind. Die bedeutendsten sind auf gekennzeichneten Wander- und Radwegen und speziellen
Lehrpfaden (Svíb und Chlum) zugänglich. 1999 wurde der ursprüngliche
Aussichtsturm durch einen neuen, 56 m hohen Fachwerkturm ersetzt. In einer Höhe von 34,6 m beﬁndet sich eine Aussichtsplattform.
Um die Pﬂege der Gedenksteine kümmern sich das Ostböhmische Museum in Hradec Králové und das Komitee zur Pﬂege der Grabsteine des Kriegs
1866. Alljährlich ﬁnden auf dem Areal der Denkmalszone zum Jahrestag der
Schlacht Pietät- und Erinnerungsveranstaltungen statt.

Atraktivity / Interessantes

Naučné stezky / Lehrpfade

Muzeum války 1866 na Chlumu

Naučné stezky v areálu bojiště na Chlumu

V prostoru centrálního bojiště na Chlumu bylo 3. července 1936 u příležitosti 70. výročí bitvy otevřeno tzv. Válečné muzeum. Jeho expozice podávala přehled hlavních událostí prusko-rakouského válečného konﬂiktu a byly
zde vystaveny ukázky výzbroje a výstroje zúčastněných armád.
V roce 2010 bylo otevřeno nové Muzeum války 1866, které bylo vybudováno v letech 2008 až 2010 z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. V roce 2012 bude v Muzeu války 1866 otevřena
nová expozice prusko-rakouské války doplněná o interaktivní a multimediální prvky a svým pojetím bude zohledňovat všechny věkové a zájmové kategorie návštěvníků.
Muzeum nabízí i speciální prohlídky expozice s výkladem, prodej informačních materiálů a upomínkových předmětů i možnosti zajištění různých
vycházkových okruhů po památkách v blízkém i vzdálenějším okolí s odborným výkladem.

Naučná stezka „Centrální bojiště Chlum“ byla zřízena Muzeem východních Čech
v Hradci Králové v roce 2000 a byla roku 2009 kompletně zrekonstruována.
Provází návštěvníky po nejvýznamnějších památkách královéhradeckého bojiště
z roku 1866 v části, která byla středem bitevní sestavy rakouské Severní armády.
Samotná obec Chlum, ležící na táhlém návrší, byla místem, odkud polní zbrojmistr Ludvík Benedek řídil bitvu a kam také směřoval hlavní nápor pruských vojsk.
Na výše uvedenou stezku navazuje naučná stezka „Bitva u Hradce Králové 3.
7. 1866 - ústup rakouské armády“, která byla zřízena v roce 2008 Muzeem východních Čech v Hradci Králové. Tato stezka je také cyklotrasou spojující město
Hradec Králové s největším bojištěm prusko-rakouské války roku 1866.
1,5 km od Muzea války 1866 se nachází les Svíb, místo velkých bojů a odpočinku více jak 4 tisíc padlých vojáků. Je zde 120 prostých křížů, typových pyramid
i monumentálních památníků. Tímto lesem prochází stejnojmenná naučná stezka, kterou v roce 2002 vybudovalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Stezku tvoří 21 zastávek s informačními panely. Trasa je dlouhá 10 km a její
začátek je v obci Čistěves a konec u pomníku myslivce na jihozápadním okraji
lesa Svíb. Nejvzdálenějším místem naučné stezky je obec Máslojedy, kde se nachází vojenský hřbitov. V roce 2011 byla stezka rekonstruována a prodloužena.
Na území bojiště se ještě nacházejí další naučné stezky, jejichž mapa je na orientační tabuli naproti staré budově muzea. Jedná se o stezky: „Bitva u Hradce
Králové 3. 7. 1866 - jižní křídlo“, „Po stopách války roku 1866 na Hořicku“, „Bitva u Dvora Králové nad Labem 29. června 1866“ a „Josefov - Smiřice - Chlum“.

Aktuální informace naleznete na stránkách www.chlum1866.cz.

... správný cíl Vaší cesty
... das richtige Ziel Ihrer Reise

Lehrpfade auf dem Areal des Schlachtfelds auf dem Chlum

Kriegsmuseum 1866 auf dem Chlum
Auf dem zentralen Schlachtfeld auf dem Chlum wurde am 3. Juli 1936 anlässlich des 70. Jahrestags der Schlacht das sog. Kriegsmuseum eröffnet. Seine Ausstellung gab eine Übersicht über die wichtigsten Ereignisse des preußisch-österreichischen Kriegskonﬂikts. Es wurden hier Ausrüstungen und
Ausstattungen der beteiligten Armeen gezeigt.
Im Jahre 2010 wurde das neue Museum des Kriegs 1866 eröffnet, dass von
2008 bis 2010 aus Mitteln des regionalen Operationsprogramms NUTS II
Nordosten erbaut wurde. Im Jahre 2012 wird im Museum des Kriegs 1866
eine neue Ausstellung des preußisch-österreichischen Kriegs mit interaktiven und multimedialen Elementen eröffnet, die in ihrer Gestaltung alle Alters- und Interessengruppen der Besucher berücksichtigen wird.
Das Museum bietet Sonderbesichtigungen der Ausstellung mit Erklärungen,
Verkauf von Informationsmaterial und Erinnerungsgegenständen, die Organisation verschiedener Rundgänge zu den Gedenksteinen in naher und weiterer Entfernung mit Erläuterungen.
Aktuelle Informationen ﬁnden Sie auf den Seiten www.chlum1866.cz.

Der Lehrpfad „Zentrales Schlachtfeld Chlum“ wurde vom Ostböhmischen Museum im Jahre 2000 errichtet und 2009 komplett rekonstruiert. Er führt die Besucher
zu den bedeutendsten Gedenksteinen des Königgrätzer Schlachtfeldes des Jahres
1866 auf dem Gebiet, das Mittelpunkt der Schlachtformation der österreichischen
Nordarmee war. Die eigentliche Gemeinde Chlum, die auf einer langgezogenen Anhöhe liegt, war der Ort, von dem der Feldzeugmeister Ludwig Benedek die Schlacht
führte und auf den der Hauptschlag der preußischen Armee gerichtet war.
An den oben genannten Pfad bindet der Lehrpfad „Schlacht bei Königgrätz 3. 7.
1866 - Rückzug der österreichischen Armee“ an, der 2008 vom Ostböhmischen
Museum Hradec Králové errichtet wurde. Dieser Pfad ist auch Radweg und verbindet die Stadt Hradec Králové mit dem größten Schlachtfeld des preußischösterreichischen Kriegs im Jahre 1866.
1,5 km vom Museum des Kriegs 1866 liegt der Wald Svíb, Schauplatz großer
Kämpfe und letzte Ruhestätte für über 4 Tausend gefallene Soldaten. Hier beﬁnden sich 120 einfache Kreuze, Pyramiden und auch monumentale Denkmäler. Durch diesen Wald führt der gleichnamige Lehrpfad, den im Jahre 2002 das
Ostböhmische Museum Hradec Králové aufbaute. Der Pfad hat 21 Stationen
mit Informationstafeln. Die Strecke ist 10 km lang, sie beginnt in der Gemeinde Čistěves und endet am Jägerdenkmal am Südwestrand des Waldes Svíb. Entferntester Ort des Lehrpfads ist die Gemeinde Máslojedy. Hier beﬁndet sich ein
Soldatenfriedhof. Im Jahre 2011 wurde der Pfad rekonstruiert und verlängert.
Auf dem Gebiet des Schlachtfeldes beﬁnden sich noch weitere Lehrpfade, ihre
Karte beﬁndet sich auf der Orientierungstafel gegenüber dem alten Museumsgebäude. Es sind diese Lehrpfade: „Schlacht bei Königgrätz 3.7.1866 - Südﬂügel“,
„Auf den Spuren des Kriegs 1866 auf Hořicko“, „Schlacht bei Dvůr Králové 29.
Juni 1866“ und „Josefov - Smiřice - Chlum“.
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Rozhledna na Chlumu

Aussichtsturm auf dem Chlum

Vzpomínkové akce:

Gedenkveranstaltungen:

V době velkého rozkvětu činnosti Komitétu 1866
na konci 19. století vznikla na bojišti vedle pomníků
řada účelových zařízení sloužících především k podnícení turistického ruchu. Roku 1894 nechal dobřenický statkář Karel Heinrich postavit na chlumské
pláni domek pro strážce pomníků (dnes mezi budovou muzea a rozhlednou). V roce 1899 k němu
přibyla rozhledna, jejíž stavbu ﬁnancoval Ústřední spolek pro udržování památek roku 1866 v Čechách. Vyhlídková věž vysoká 25 metrů byla
slavnostně vysvěcena společně s ossariem (kostnicí)
dne 2. listopadu 1899. Poblíž rozhledny vyrostla téhož roku i restaurace.
Na jaře 1999 byla na místě původní rozhledny postavena nová příhradová věž vysoká 56 metrů s půdorysem 8x8 m, na které je ve výšce 34,6 m umístěna
vyhlídková plošina. Výstup a sestup na vyhlídkový
ochoz umožňují dvě nezávislá lomená osmiboká
schodiště o šířce 0,7 m, každé se 182 schody. Ochoz
je ve výšce 370 m nad mořem.
Aktuální provozní dobu a vstupné naleznete na www.chlum1866.cz.

In der Blütezeit der Tätigkeit des Komitees 1866 entstanden Ende des 19. Jahrhunderts auf dem Kampfplatz neben den Grabsteinen eine Reihe von Einrichtungen zur Unterstützung des Tourismus. Im Jahre 1894 ließ der Gutbesitzer Karel
Heinrich aus Dobřenice auf dem Chlum ein Häuschen für den Denkmalswächter
erbauen (heute zwischen Museum und Aussichtsturm). 1899 kam der Aussichtsturm hinzu. Seinen Bau ﬁnanzierte der Zentrale Verein für die Denkmalspﬂege
des Jahres 1866 in Böhmen. Der 25 m hohe Aussichtsturm wurde zusammen
mit dem Ossuarium (Beinhaus) feierlich am 2. November 1899 eröffnet. In der
Nähe des Aussichtsturms entstand im gleichen Jahr auch ein Restaurant.
Im Frühling 1999 wurde anstelle dieses Aussichtsturms ein neuer, 56 m hoher
Fachwerkturm mit Grundriss 8 x 8 m erbaut. In einer Höhe von 34,6 m beﬁndet sich eine Aussichtsplattform. Für Aus- und Abstieg auf diese Aussichtsﬂäche
wurden zwei voneinander unabhängige gebrochene achteckige Treppenläufe einer Breite von 0,7 m, jede mit 182 Stufen, eingebaut. Die Plattform liegt 370 m
über dem Meeresspiegel.
Die aktuellen Öffnungszeiten und Eintrittskosten ﬁnden Sie auf www.chlum1866.cz.

Každoročně se v prostoru památkové zóny na Chlumu konají kolem 3. července výroční vzpomínkové akce na bitvu. Nejatraktivnější částí akce je vždy bitevní
ukázka, které se pravidelně účastní stovky členů klubů vojenské historie České
republiky i ze zahraničí.
Program výročních vzpomínkových akcí je vždy s dostatečným předstihem zveřejněn na webových stránkách hlavních pořadatelů, kterými jsou Garda města
Hradce Králové (www.gardahk.cz) a Komitét pro udržování památek z války roku 1866 (http://komitet.1866.cz).

Alljährlich ﬁnden in der Denkmalszone auf dem Chlum um den 3. Juli Gedenkveranstaltungen zum Jahrestag der Schlacht statt. Am attraktivsten ist immer die Vorführung eines Teils der Schlacht, an der regelmäßig hunderte Mitglieder verschiedener Klubs für Militärgeschichte aus Tschechien und dem Ausland teilnehmen.
Das Programm dieser Gedenkveranstaltungen wird ausreichend vorab auf
den Webseiten der Hauptveranstalter, der Garde der Stadt Hradec Králové,
(www.gardahk.cz) und des Komitees zur Pﬂege der Grabsteine des Krieges im
Jahre 1866 (http://komitet.1866.cz) bekanntgegeben.

Mikroregion obcí památkové zóny 1866

Mikroregion der Gemeinden der Denkmalszone 1866

Mikroregion zahrnuje následující obce dotčené válečnými událostmi 3. 7. 1866:
Benátky, Čistěves, Hořiněves s místními částmi Žíželeves, Želkovice a Jeřičky,
dále Máslojedy, Neděliště, Sendražice, Střezetice a Dlouhé Dvory, Světí, Vrchovnice a Všestary s místními částmi Bříza, Rosnice, Lípa, Chlum a Rozběřice.
Atraktivity:
V obcích jsou umístěny informační tabule s popisem válečných událostí. Některými obcemi procházejí naučné stezky (www.chlum1866.cz). Na území obcí
mikroregionu se nachází množství pomníků padlým v bitvě na Chlumu u Hradce Králové. Pomníky jsou umístěny na hřbitovech nebo na volných prostranstvích v okolí.
Dalšími atraktivitami jsou vybrané církevní památky, jako například kostel sv.
Prokopa v Hořiněvsi a kostel sv. Mikuláše v Žíželevsi (www.horineves.cz), kostel
Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích (www.nedeliste.cz), kostel Proměnění
páně na Chlumu, farní kostel Nejsvětější trojice ve Všestarech (www.vsestary.
cz) a kostel sv. Ondřeje apoštola ve Světí (www.sveti.cz).

Die Mikroregion umfasst folgende Gemeinden, die von den Ereignissen am 3. 7.
1866 betroffen wurden: Benátky, Čistěves, Hořiněves mit den Ortsteilen Žíželeves, Želkovice und Jeřičky, weiter Máslojedy, Neděliště, Sendražice, Střezetice und Dlouhé Dvory, Světí, Vrchovnice und Všestary mit den Ortsteilen Bříza,
Rosnice, Lípa, Chlum und Rozběřice.
Interessantes:
In den Gemeinden wurden Informationstafeln mit Beschreibung der Kriegsereignisse aufgestellt. In einigen Gemeinden wurden Lehrpfade errichtet (www.
chlum1866.cz). In den Gemeinden der Mikroregion beﬁnden sich viele Grabsteine
der in der Schlacht auf dem Chlum bei Hradec Králové Gefallenen. Die Grabsteine beﬁnden sich auf den Friedhöfen oder an den Wegrändern in der Umgebung.
Sehenswert sind auch ausgewählte kirchliche Bauten, zum Beispiel die Kirche
des H. Prokop in Hořiněves und die Kirche des H. Mikuláš in Žíželeves (www.
horineves.cz), die Kirche Maria Himmelfahrt in Neděliště (www.nedeliste.cz),
die Kirche Verwandlung des Herrn auf dem Chlum, die Pfarrkirche der Heiligen Dreifaltigkeit in Všestary (www.vsestary.cz) und die Kirche des H. Apostels
Ondřej in Světí (www.sveti.cz).

Ossarium na Chlumu
Na místě ne příliš vzdáleném od místa postavení hlavního stanu rakouské
Severní armády se ve skupině stromoví upraveného parčíku nalézá ossarium
(kostnice). Pod žulový sarkofág spočívající na stupňovitém základu a krytý
střechou nesenou šesti sloupy byly ukládány kosti vojáků nalezené na různých místech bojiště.
Pseudogotická kostnice (e. č. 346) byla získána darem od vídeňského vrchního stavebního rady Pavla Wasserburgera. Ossarium původně zhotovené
z litavského vápence bylo vysvěceno 2. 11. 1899. V roce 1935 bylo pro špatný stav sneseno a nákladem 40 800,- Kč opraveno hořickou školou.
Po stranách vchodu do areálu kostnice z jižní strany stojí dva lvi z mušlového vápence. Nejstarší součástí parkové úpravy obklopující stavbu ossaria je monumentální pseudogotický litinový kříž e. č. 22, který věnoval kníže
Max Egon zu Fürstenberg I. s chotí Leontinou na památku padlých rakouské armády.

Baterie mrtvých
Pomník věnovaný tzv. Baterii mrtvých (e. č. 275), jmenovitě veliteli rakouské jízdní baterie č. 7/VIII, setníkovi van der Groebenovi, nadporučíkovi Heinrichu Wolfovi a 52 mužům baterie, zbudoval Komitét pro udržování
pomníků na bojišti královéhradeckém s přispěním vojenského řádu Marie
Terezie a rakouského dělostřelectva nákladem 4 000 zl. Je to deset metrů vysoký sloup z hořického pískovce, na jehož podstavci na přední straně
v reliéfu odpočívá lev na troskách rozbitého děla. Na vrcholu sloupu stojí více než dva metry vysoká socha Austrie, která drží v levé ruce štít a v pravé ruce vavřínový věnec. Sloup je zdoben přilbou, věncem z dubových listů
a palmou, hlavami medúz, ze sloupu vyčnívají jícny děl z bronzu. Po stranách
kolem sloupu stojí čtyři pilíře s ﬂambony (pochodně).

Ossarium auf dem Chlum
An einer Stelle unweit vom Hauptzelt der österreichischen Nordarmee beﬁndet
sich unter einer Bäumgruppe in einem kleinen Park das Ossuarium (Beinhaus).
Unter dem Granitsarkophag auf stufenförmiger Basis mit durch sechs Säulen gestützter Überdachung fanden die, an verschiedenen Stellen des Schlachtfelds gefundenen, Gebeine der Soldaten ihre letzte Ruhestätte.
Das pseudogotische Beinhaus (Nr. 346) ist Geschenk des Wiener Oberbaurats
Paul Wasserburger. Das ursprünglich aus Litauer Kalkstein gefertigte Ossuarium
wurde am 2. 11. 1899 geweiht. Im Jahre 1935 wurde es wegen seines schlechten Zustands abgetragen und mit Kosten von 40 800,- CZK von der Schule
Hořice repariert.
An der Südseite stehen an beiden Seiten des Eingangs in das Beinhaus zwei Löwen aus Muschelkalkstein. Ältestes Werk im das Ossuarium umgebenden Park
ist ein monumentales pseudogotisches Gusseisenkreuz Nr. 22., welches Fürst
Max Egon zu Fürstenberg I. und seine Gattin Leontine in Gedenken an die Gefallenen der österreichischen Armee widmeten.

Batterie der Toten
Das, der sog. Batterie der Toten, namentlich den
Führern der österreichischen Reitbatterie Nr. 7/VIII,
Hauptmann van der Groeben, Oberleutnant Heinrich
Wolf, und 52 Männern der Batterie gewidmete Denkmal (Nr. 275), errichtete das Komitee zur Pﬂege der
Grabsteine auf dem Königgrätzer Schlachtfeld mit einem Beitrag des Militärordens Marie Theresie und der
österreichischen Artillerie für 4 000 Gulden. Es ist eine zehn Meter hohe Säule aus Sandstein aus Hořice.
Auf dem Relief der Sockelfront ruht ein Löwe auf den
Trümmern einer Kanone. Die Spitze der Säule bildet
die über zwei Meter hohe Statue Austria. In der linken
Hand hält sie ein Schild und in der rechten einen Lorbeerkranz. Die Säule ist mit
Helm, Eichenkranz und Palme, Medusenköpfen geschmückt, aus der Säule ragen
Kanonenmündungen aus Bronze. An den Seiten stehen vier Pfeiler mit Fackeln.

Hankův dům v Hoříněvsi
Václav Hanka
(10. 6. 1791 Hořiněves - 12. 1. 1861 Praha)
Václav Hanka, rodák z Hořiněvsi, patří nepochybně do galerie těch lidí,
kteří se zasloužili v první polovině 19. století o povznesení našeho národa
a obrodu českého jazyka.

Rozlehlý dřevěný dům čp. 10 se nachází v horní části obce Hořiněves u hlavní
silnice. Dům je reprezentativním příkladem roubené lidové stavby, pocházející
pravděpodobně z roku 1720, má zajímavé řešení kolmého patrového přístavku
stojícího na čtyřech pilířích, podélný půdorys s příčně položenou chodbou, jdoucí celou hloubkou stavby. Budova byla krytá došky a lemovaná šindelem. V kronikách se uvádí, že k této budově patřily rozsáhlé hospodářské stavby a jednalo
se o zájezdní hostinec, čehož důkazem je veliký sklep, kde se chladily sudy piva.
Rodiče V. Hanky dům i s polnostmi koupili v roce 1760, přikoupili další pozemky
a provozovali zde zemědělskou, hostinskou a řeznickou živnost.
V roce 1862 byla za přítomnosti F. Palackého odhalena pamětní deska. Dům je
od roku 2005 v majetku obce Hořiněves. Nachází se zde stálá expozice věnovaná životu a dílu významného rodáka Václava Hanky. Společenská místnost slouží občanským záležitostem.
www.horineves.cz

Hankas Haus in Hoříněves
Václav Hanka
(10. 6. 1791 Hořiněves - 12. 1. 1861 Praha)
Václav Hanka, geboren in Hořiněves, gehört zweifelsfrei zu den
Persönlichkeiten, die sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
an der Hebung unserer Nationalität und der Wiedergeburt der
tschechischen Sprache verdient machten.

Das weiträumige Holzhaus Nr. 10 liegt im oberen Teil der Gemeinde Hořiněves
an der Hauptstraße. Es ist repräsentatives Beispiel eines Volksholzhauses und
stammt wahrscheinlich aus dem Jahr 1720. Interessant sind der senkrechte
Oberaufbau auf vier Pfeilern, der rechteckige Grundriss mit quergelegtem Gang
durch gesamte Bautiefe gelöst. Das Strohdach wurde von Schindeln umsäumt.
Aus Chroniken ist bekannt, dass zu diesem Haus umfangreiche Wirtschaftsgebäude gehörten und es sich um einen Gasthof handelte. Davon zeugt der große Keller, in dem Bierfässer gekühlt wurden. V. Hankas Eltern kauften das Haus
auch mit den Feldern im Jahre 1760. Sie kauften noch weitere Grundstücke hinzu und betrieben hier Landwirtschaft-, Gast- und Fleischergewerbe.
1862 wurde unter Teilnahme von F. Palacký die Gedenktafel enthüllt. Seit 2005
ist das Haus Eigentum der Gemeinde Hořiněves. Es wurde hier eine Dauerausstellung zum Leben und Werk von Václav Hanka eingerichtet. Der Gesellschaftsraum dient für gemeinschaftliche Zwecke. www.horineves.cz

