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Válečný rok 1866 v pevnostním městě Hradec Králové 
dle svědectví dokumentů a vzpomínek obyvatel
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Šůla, Jaroslav: 1866 – The War Year in the Fortress City of Hradec Králové viewed through 
Written Accounts and Citizen Testimonies

In 2016, 150 years will have passed since the Austro-Prussian War. Near the fortress of 
Hradec Králové, the decisive battle of this conflict took place, with Austria losing. The for-
tress was besieged and its immediate surroundings were flooded. Using eyewitness accounts 
and historical realities, the author describes the until recently-rarely revisited life of the ci-
vilian populations in the besieged fortress.
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Výročí 150 let od významné středoevropské vojenské srážky, která do jisté míry ve svých dů-
sledcích měnila vývoj střední Evropy a jejích národů – tj. i našeho – vzbuzuje aktivitu různých 
skribentů, kteří monitorují dosavadní produkci na toto téma, přebírají její názory, chyby 
i výsledky, ale ulpívají na dosavadních výsledcích, aniž by přinesli nové pohledy a závěry.

I v minulosti se regionální i výše postavení historici snažili podat příčiny i výsledky to-
hoto válečného sražení, vyšlo poměrně velké množství německé, rakouské i české litera-
tury na toto téma (které většinou potomci obětí této války v severovýchodních Čechách 
nečtou), ale i množství velmi pozoruhodných vzpomínek pamětníků z regionu, které jsou 
velmi dojemné a přínosné.

Bohužel, pozornost byla upřena v prvé řadě na vojenské události a jejich dopad na venkov-
ské obyvatelstvo regionu válečných událostí; tyto články jsou uváděny v příslušných biblio-
grafiích. Ale tato výtka platí vlastně – kupodivu – i o Hradci Králové. Jde o bitvu označovanou 
obvykle jako o bitvu u Hradce Králové. Ale jak ji prožívali civilní obyvatelé tohoto pevnost-
ního města, kteří samozřejmě nezasahovali do válečných událostí, ale byli jejich bezděč-
nými zajatci? Jak se tedy tenkrát žilo obyčejným lidem v pevnostním městě Hradec Králové?

Zdá se mi, že tématu dopadu válečných událostí na život civilních obyvatel královéhra-
decké pevnosti byla věnována nepřiměřeně menší pozornost, o jejich strastech ve městě 
a nejbližším okolí sice existuje větší množství novinových článků, ale podrobnější kom-
plexní pohled, který by konfrontoval emotivní vzpomínky současníků s dobovými doku-
menty, neexistuje.1 Následující text se proto snaží toto bílé místo ve stručnosti přednést. 

1 Výjimku tvoří dvě studie založené na pramenech, jejichž výsledky lze umocnit doplněním publikovaných au-
tentických zážitků: PAVLÍK, Jiří – POKORNÝ, Radek: Vliv a důsledky války v roce 1866 na život civilního oby-
vatelstva v královéhradecké pevnosti. Královéhradecko 3, 2006, s. 135–142; TITÍŽ: Vliv války v roce 1866 na 
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Soupeření německých feudálů o ovládnutí středoevropského prostoru je staleté. Po-
stupně byly do něho vtaženy i země Koruny české, ale s nešťastnými výsledky.2 Soupeření 
Pruska s Rakouskem přecházelo – s různými výsledky – do otevřených válečných střetů, 
které měly odvrátit stavby pevností na severních hranicích českých zemí. Politické vztahy 
Rakouska a Pruska se vyhrotily v polovině 19. století v souvislosti se sjednocujícím se Ně-
meckem a roku 1850 dokonce hrozilo válečné střetnutí. Královéhradecká pevnost byla 
připravována k obraně.3 Byla opatřena zásobami, posádka byla zesilovaná, konaly se pří-
pravy k zaplavení okolí města, do pozic bylo vytaženo 140 děl, velitelství pevnosti vydalo 
nezaměstnaným rozkaz k opuštění města do 15. listopadu. Obyvatelé Hradce Králové 
podléhali soupisu a museli se zaopatřit potravinami na půl roku. Válečné přípravy byly 
zastaveny až začátkem prosince 1850.4 Dne 20. července 1858 bylo nařízeno zrušit krá-
lovéhradeckou pevnost a konaly se přípravy na její zboření. Jenomže v roce 1859 vypukla 
válka se Sardinií, rušení pevnosti bylo pozastaveno, ale v roce 1863 bylo opět potvrzeno.5 
A znovu nastala každodennost, kterou vylíčil s porozuměním pro detail pamětník Herr-
mann: Z války samé nevanul na nás žádný děs. My chlapci v pevnosti vyrostlí byli jsme od 
nejprvnějšího samostatného pozorování a pojímání života uvyklí na zjevy vojenské. Od nej-
útlejšího dětství jsme vídali tahy setnin a praporů vojska všech barev, přes náměstí hrčívaly 
baterie dělostřelecké, ozýval se dusot jízdy. Na vojenských cvičištích jsme přihlížívali k exe-
círce vojáků, znali jsme všechny povely, večer nás uspávalo dunění bubnů – řady bubeníků, 
kteří o deváté hodině z kasáren pod městem vstupovali Pražskou branou do města, Slezskou 
vycházeli a obešedše město, ve vratech kasárních tichli; v jiné dny touž hodinou zase v nás 
probouzela strašidelnou bázeň večerka trubačů. Byla jich také řada a zvláště za sychravých 
večerů podzimních znělo táhlé jejich vytrubování městem téměř příšerně.6

život civilního obyvatelstva v královéhradecké pevnosti. Bellum 1866 : Časopis Komitétu pro udržování památek 
z války roku 1866 15 (17), 2006, 2, s. 32–60.
2 Srov. SLAVÍK, František Augustin: Pruské usilování o země české. Praha 21901.
3 SLAVÍK, Jiří: Královéhradecká pevnost : Stavba a zásobování jako organizační problém velkého rozsahu. 
Královéhradecko 3, 2006, s. 79–106; TÝŽ: Hradec Králové – město a pevnost v letech 1850–1884 : Památkové 
ztráty v letech 1850–1910. Královéhradecko 7, 2010, s. 361–368; TÝŽ: Královéhradecká pevnost. Hradec Krá-
lové 2015; TICHÝ, František: Ze vzpomínek na pevnostní Hradec Králové. Kraj královéhradecký : Orgán republi-
kánské strany zeměd. a maloroln. lidu (dále KK) 18, 1927, 14 (15); s. 2 (4); [T.]: Ještě o pevnosti Hradce Králové 
(Memento). Osvěta lidu : Pokrokové noviny pro český východ a severovýchod (dále OL) 17, 1912, 40, s. 4. Viz též 
DOUBRAVA, Aleš – MALINA, Jiří: Model hradecké pevnosti. Hradec Králové 1980; MIKULKA, Jaromír: Dějiny 
Hradce Králové do roku 1850, II. Hradec Králové 1994, s. 191nn. Srov též Encyklopedie města Hradce Králové, 
II. Hradec Králové 2011, s. 439–443. Dokumentaci života v pevnostním městě na základě dokumentárních foto-
grafií podle dochovaných negativů zveřejněna in: ZIKMUND, Jiří – POSPÍŠILOVÁ, Jaroslava: Fotoalbum města 
Hradce Králové 1866 –1918. Hradec Králové 2000.
4 Podrobnosti o přípravách královéhradecké pevnosti na hrozící válku uvádí práce SOLAŘ, Jeroným Jan: Děje-
pis Hradce Králové n. Labem a biskupství hradeckého. Praha 1870, s. 190–195. Výčet zaopatřovaného množství 
potravin pro posádku pevnosti na tři měsíce in: Tamtéž, s. 194.
5 Tamtéž, s. 196–197.
6 HERRMANN, Ignát: V pevnosti : Vzpomínky z roku 1866. Hradec Králové 1936, s. 8–9. Spisovatel Herrmann 
(1854–1935), který žil v Hradci Králové od roku 1857, byl vnukem obrozeneckého činitele a královéhradeckého 
nakladatele Jana Hostivíta Pospíšila. Tyto vzpomínky předtím autor publikoval v roce 1896 pod pseudonymem 
Vojta Machatý v nedělní příloze Národních listů v Praze. Zapomenuty by však neměly být ani drobné, ale za-
jímavé vzpomínky pamětníků na život ve městě, prezentované třeba krátkou novinovou formou. Např. HA-
NOUSEK, Vítězslav: Vzpomínka Hradečana na válku rakousko-pruskou. KK 27, 1936, 48, s. 2–3; DOMEČKA, 
Ludvík: Hradecké vzpomínky na válku r. 1866. KK 27, 1936, 49, s. 8; V. Č.: Hradec Králové v červenci r. 1866 
za války. KK 27, 1936, 50, s. 5–6; VŠETEČKA, J.: Kukleny za války v roce 1866. KK 15, 1924, 52, s. 4; Totéž, 
53–54, s. 4–5; Totéž, 58–59, s. 6; Totéž, 62–63, s. 9; DOMEČKA, Ludvík: Vzpomínky Václava Štecha na Mžany 
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V dubnu roku 1866 se ale válečné nebezpečí opět přiblížilo v souvislosti s krizí ohledně 
Šlesvicka a Holštýnska. Pevnostní hradby byly znovu opevňovány a vyzbrojovány. Tisíce 
dělníků pracovaly na hradbách a kolem města. Jak uvedl historik Solař: Město se stalo 
v pravém slova smyslu táborem vojanským. Nikde pokoje, nikde klidu.7 

Začátky příprav pevnosti popsal pamětník rovněž velice barvivě: Zatím již v pevnosti 
hradecké, kteráž neměla posud příležitosti, aby se osvědčila, konány byly chvatně přípravy 
válečné. Snad zakrátko se jí mělo dostati ohnivého křtu. Zub času hlodal na ní téměř sto 
let, byly nutny různé opravy. […] Na hradby, zarostlé vysokou travou, kteréž byly done-
dávna rejdištěm drobných i větších uličníků hradeckých a na nichž byly posud podnikány 
boje učedníků a realistů s gymnasisty, nesměli jsme již vstoupiti. Hemžilo se na nich vojsko, 
zejména pionéři neboli „šanckaprálové“, jak my jsme jim říkali, a pracováno o překot. Na-
váželi na ně hlínu, vyhazovali náspy a současně na ně vyvážena děla. Taková krátká, ba-
chratá, černá. To byly „haubice“. My chlapci jsme sledovali každý „kus“ dychtivými pohledy, 
zmocňovala se nás jakási rozkošná hrůza. Takto vyšperkované hradby jsme posud neviděli. 
Potom byly přiváženy „fašiny“ a koše a naplňovány hlinou a pískem; jimi byla obkládána 
děla na ochranu dělostřelců. Venku pod hradbami zaráženy palisády. Na pražský most 
byla svážena břevna, jimiž měla být ucpána řeka, aby se voda rozlila po „keslích“, t. j. po 
kotlinách pod pevností. Tato břevna byla zapouštěna do dvojího zářezu v kamenných pilí-
řích mostních a prostor mezi nimi byl vyplňován hlinou a hnojem. Již teklo Labe jen úzkými 
pruhy mezi břevny a mostem. V rozhodném okamžiku stačí několik hodin práce, aby úcpa 
byla dokonána – a kolem Hradce rozleje se jezero. Na Pražském Předměstí, vzdáleném od 
města čtvrt hodiny cesty, do té doby směly býti domy přes určitou výšku stavěny jenom „na 
revers“. To znamenalo, že se v případě války majetník zavazuje, že je strhne nebo že si je dá 
strhnouti, aby „střelná čára“ neměla překážek. Tomuto osudu neušla asi dvě neb tři sta-
vení, vysoká přes míru. Nájemníci musili je bez průtahu opustiti, zákopníci navrtali do zdí 
děr – a s hradecké „Kozinky“, jediného to výběžku města na západní straně, s něhož byla 
daleká vyhlídka do širého okolí, pohlíželi jsme s chvěním na truchlivé divadlo, jak se budovy 
s temným rachotem hroutí v sutiny.8

Pevnostní prostor kolem města podobal se mraveništi. Tisícové lidstva, vojáků i dělníků, 
proplétali se tu v pestré směsici. Silnice směřující k městu netrhly se – sta a sta povozů ra-
chotilo po nich od rána do večera, průchody v branách pevnostních byly ucpány; spoustami 

a Kukleny. KK 27, 1936, 2 (3), s. 2 (4); H. B.: Některé příhody v Kuklenách za války r. 1866. KK 17, 1926, 12; Ze 
vzpomínek starého hradeckého pamětníka. KK 19, 1928, 50, s. 4–5; Jak to vypadalo v pevnosti hradecké těsně 
po z končení bitvy (Z vypravování starého rakouského hejtmana od dělostřelectva). OL 29, 1926, 49, s. 7–8; 
Vzpomínky na válku v roce 1866 (V červnu 1930 napsal zesnulý královéhradecký obchodník Viktor Dvořáček). 
OL 34, 1931, 48, s. 1–2; KYRAL, Karel: Pouchov za války pruskorakouské roku 1866 (Pracováno podle zápisu 
pamětníka Jana POCHYBY, učitele). OL 28, 1925, 50, s. 3; -rsh-: Příhoda z pevnosti královéhradecké po bitvě 
u Sadové 1866. OL 39, 1936, 52, s. 3. Chaotickou situaci v Hradci Králové ve dnech 30. 6. až 4. 7. 1866 popisuje 
WALDEK, František: Něco o pevnosti Královéhradecké v r. 1866. Ratibor : Neodvislý politický list pro zájmy 
kralohradeckého kraje 18, 1901, 28, s. 399–401. Vzpomínky týkající se královéhradecké i josefovské pevnosti 
publikoval HEIDRICH, Arnošt: Vzpomínky z roku 1866. OL 23, 1920, 44, s. 1–2; Tamtéž, 45, s. 1–2; Tamtéž, 
47, s. 1–2; Tamtéž, 49, s. 1–3; Tamtéž, 51, s. 1–3. Podle svého deníku publikoval své vzpomínky ze dnů 14. 6. až 
27. 8. 1866 rovněž autor H. R. HELVICH ve stati Z hradecké pevnosti (Vzpomínky z velkých dnů) otištěné na 
pokračování na stranách OL v průběhu roku 1922 (čísla 11–12, 14–17, 19–21, 23, 25, 28, 33, 35, 38–40, 42, 
45–47).
7 SOLAŘ, J. J.: Dějepis, s. 197–198. Na s. 198 uvádí Solař spotřebu dřeva k opevňování města (palisády, hradby, 
opevňování pracháren a kasáren).
8 HERRMANN, I.: V pevnosti, s. 19–21.
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hlíny jako by mělo býti město udušeno, nesčíslným počtem palisád od světa nadobro odlou-
čeno. Nebylo radno nachomýtnouti se v tuto vřavu.9

Dne 4. května 1866 vydal velitel pevnosti, generálmajor Leopold rytíř von Weigl 
(1806–1887), nařízení purkmistrovskému úřadu (a ten ho pak 7. května publikoval), že 
každý obyvatel města si musí zajistit ve sklepích nebo jinde bezpečné útočiště proti ohni, 
a každý, kdo zůstane ve městě, musí si opatřit potraviny na tři měsíce dopředu; a toto 
předzásobení že bude komisionálně kontrolováno. Kdo by neposlechl nebo nemohl dostát 
tomuto nařízení, bude muset do 48 hodin město opustit. Pevnostní úkryty měly sloužit 
pouze vojsku a z vojenských zásob nebude civilnímu obyvatelstvu nic poskytováno. Velící 
generál žádal otce města, aby prosadili u obyvatel tyto pokyny.10 Purkmistr města Karel 
Collino11 vydal 11. května v další vyhlášce přesný výčet potravin a poživatin na každou 
osobu (zdůraznil, že zásob pro celou rodinu musí býti v hojnosti tolikeronásobné, kolik hlav 
rodina čítá) a příslušné množství otopu (dříví, uhlí).12 Jak uvádí pamětník Herrmann, 
v půli června, po vypuknutí války, kontrolovala komise (složená ze dvou či tří civilních 
osob a dvou vojáků) u nich stav zásob a upozornila, že před zavřením pevnosti nesmí se 
z těchto zásob nic brát. A za pět neděl po městské vyhlášce byla vydána 19. června další 
vyhláška, že se z těchto zásob nesmí nic vybírat dříve, než bude pevnost uzavřena na tři 
měsíce. Opět se avizovalo, že bude obcházet komise a zásoby potrav prohlížeti, a při kom 
by z těch, kteří nyní třebas dostatečnou hojností opatřeni jsou, shledán byl v předepsaných 
na živobytí potřebách nějaký nedostatek, ten bude vřaděn mezi ty, kteří potravou zaopatřeni 
nejsou, i musí, jak se od vojenského velitelstva ohlášení stane, během 48 hodin město opus-
titi. A kdo by neodešel, bude vojenskou mocí vyhoštěn.13

Válka se však přibližovala, a to i k Hradci Králové. Dne 30. května udělil císař Franti-
šek Josef I. vrchnímu veliteli Severní armády pravomoc ustavit v pevnostech a v přísluš-
ných okresech stanné právo. Poté vedení vrchního zemského soudu rozhodlo o přenesení 
krajského soudu a návladnictví z Hradce Králové do Chrudimi a přenesení městského 
delegovaného soudu hradeckého do Třebechovic, takže 3. června 1866 byly podací pro-
tokoly těchto soudů v Hradci Králové uzavřeny a následujícího dne ve jmenovaných měs-
tech otevřeny.14 Později (23. června) bylo finanční ředitelství přestěhováno do Chrudimi 
a berní úřad do Nechanic. Nakonec (1. července) se stěhoval i okresní úřad. Úřady se 
pak do Hradce Králové vrátily až 30. srpna 1866. Jak uvádí výroční zpráva královéhra-
decké spořitelny za rok 1866, příběhy válečnými utrpěla škody znamenité, přestal pohyb 
finančních prostředků, kapitál její, jsa v bezpečném skrytu opatřen, ležel mrtev a výhoda, 
která by z pravidelného docházení a vydávání dalších hotovostí pro spořitelnu plynula, na-
dobro byla zmařena. Až po válce dostalo se spořitelně náhrady morálné i hmotné, vrátili 
se vkladatelé a koncem roku 1866 zůstalo ve spořitelně uložených peněz 88 490 zlatých.15 

9 Tamtéž, s. 27.
10 Text generálova oznámení v českém znění SOLAŘ, J. J.: Dějepis, s. 198–199.
11 Tamtéž na s. 612 podán přehled městských úředníků, kteří byli zvoleni roku 1864. Stručně o Karlu Collinovi 
ŠůLA, Jaroslav: Karel Collino. In: ZIMMERMANN, Petr a kol.: Radnice v Hradci Králové : Její reprezentanti 
a jejich činnost v letech 1850–1998. Hradec Králové 1998, s. 24–29.
12 SOLAŘ, J. J.: Dějepis, s. 200–201.
13 HERRMANN, I.: V pevnosti, s. 23–24. Avšak J. J. Solař uvádí, že tato komise začala obcházet a kontrolovat 
již 18. června. Srov. SOLAŘ, J. J.: Dějepis, s. 206.
14 SOLAŘ, J. J.: Dějepis, s. 201–202, 208.
15 -r.: Hradecká spořitelna za války rakousko-pruské roku 1866. KK 20, 1929, 48, s. 8.
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Také hradecký kriminál byl vyprázdněn. Trestníci i lidé ve vyšetřování byli vyvezeni do jiných 
měst, čehož arci nikdo nelitoval. Bylo tak ve městě bezpečněji. Pánem Hradce Králové byl 
nyní velitel pevnosti, jediný úřad, který zde zbyl, byl obecní úřad, který se měl starat jen 
o nejnutnější občanské záležitosti. Ve skutečnosti byl však nadále skoro jen tlumočníkem 
a vykonavatelem příkazů pevnostního velitelství.16

Blížící se válka začala ovlivňovat i život na hradeckém gymnáziu. Od začátku dubna 
1866 se do jeho chodu promítaly přípravy k válce a od té doby nikde poklidu, nikde útulku! 
Do veškerých síní ústavu zaznívalo po celý den troubení, bubnování, střílení z ručnic a děl, 
kolovrátky, výskání vojínův, hluk a povyk lidu, šramot povozův a v přízemí ústavu ubytována 
hudba vojenská. Toť utěšený poklid jak pro učitele tak pro žáky. Vyučování bylo pravou ironií 
a stalo se věcí zcela nemožnou. Ředitel ústavu, významný český historik Tomáš Bílek, žádal 
již 17. dubna prezidium českého místodržitelství v Praze o odročení vyučování vzhledem 
k okolnostem, žádost opakoval 5. května, ale obdržel odpověď, že neexistují důvody pro 
zastavení vyučování a propuštění žáků. Teprve 27. května místodržitelství rozhodlo, že se 
na hradeckém gymnáziu má vyučování ukončit 10. června a žákům vydat vysvědčení. Sou-
časně místodržitelství oznámilo, že pokud by chtěli, mohou studující dobrovolně vstoupit 
do rakouské armády (a vskutku také několik studentů tak učinilo) a dodalo, že na stu-
denty, kteří vstoupí do vojska a vyznamenají se při hájení země, budou brány v budoucnu 
zvláštní ohledy. Dne 8. června místodržitelství oznámilo ředitelství gymnázia, že profesoři 
gymnázií mohou po čas války vstoupit do vojska jako důstojníci, přičemž si zachovají po 
návratu služební postup (z profesorů hradeckého gymnázia nikdo této nabídky nevyužil). 
Ve dnech 11. až 15. června se na hradeckém gymnáziu konaly maturitní zkoušky, studenti, 
profesoři a suplenti se rozešli a ředitel ústavu se staral o zachránění majetku školy. Cen-
nější sbírky byly uloženy do třiadvaceti beden a svěřeny do péče purkmistra Collina. Ředi-
tel školy opustil s částí ústavního archivu 20. června Hradec Králové a uchýlil se raději do 
Kutné Hory. Gymnaziální budovy bylo využito jako noclehárny pro vojíny (26. června zde 
například spalo údajně na 2 000 mužů). Následujícího dne byly veškeré místnosti připra-
vovány pro raněné vojáky, kteří byli odpoledne 27. června z Náchoda a České Skalice při-
vezeni do Hradce Králové. Přes 400 jich bylo pak v gymnáziu uloženo. V poválečné době 
došlo vzhledem k zuřící choleře na návrh ředitelství školy k posunutí začátku školního 
roku na 15. října. Nakonec byla však výuka odsunuta až na 1. listopad 1866. Dodejme, že 
během epidemie cholery zemřel profesor hradeckého gymnázia Antonín Reisich.17

Dne 27. května udělil královéhradecký biskup Karel Boromejský Hanl svátost svěcení 
kněžstva, 23. června byl na kněžském semináři ukončen školní rok, alumnové prvních tří 
ročníků byli o den později propuštěni domů, za další tři dny je následovali i nově vysvěcení 
kněží. Do semináře se nastěhovalo 26. června rakouské vojsko a následujícího dne ranění 

16 HERRMANN, I.: V pevnosti, s. 28. Část korespondence mezi pevnostním velitelstvím a purkmistrovským 
úřadem v Hradci Králové v období mezi 4. dubnem a 4. říjnem 1866 publikoval PAULUS, Vincenc: Příspěvky 
k dějinám Hradce Králové roku 1866. Hradecký kraj : Věstník museí kraje králové-hradeckého 3, Jaroměř 1906, 
s. 89–92, 181–187. Viz též: Drobty z válečné doby r. 1866 v královéhradeckém městském archivu sebrané. 
Doplňky k roku 1866 Solařova Dějepisu Hradce Králové nad Labem. Obnova 12, Hradec Králové 1906, Pří-
loha  „OBNOVY“ k č. 26, 27, 28, 29, 30 a 31. Zajímavá korespondence ze dne 3. července 1866 mezi železnič-
ními stanicemi Hradec Králové, Opatovice a Pardubice, podchycenou v knize telegramů, publikována in: ŠVEC, 
Radko: Králové-hradecká bitva v telegramech. Kamarádství : List válečných, převratových a současných dějů 5, 
1936, 11, s. 159–161.
17 SOLAŘ, J. J.: Dějepis, s. 569–572; Z dějin královéhradeckého školství : Rok 1866 v pamětní knize králové-
hradecké reálky. OL 27, 1924, 12, s. 1.
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z bitvy od Václavic, Náchoda a Nového Města nad Metují a poté i z bitvy u Trutnova, České 
Skalice a Jičína, dále také důstojníci a polní pošta. Vojsko, rakouské i spojenecké saské, 
definitivně opustilo seminář až 5. října 1866.18

Dne 13. června večer v 18 hodin došlo od c. k. ministerstva nařízení, aby byla pevnost 
neprodleně zavodněna. Jak uvádí historik Solař, Hradec vypadal za té doby jako v lagunách. 
Kolkolem hladina vody. Mezi touto spoustou vinul se trojím směrem bělavý pruh silnic, zde 
onde vyčníval vrchol zatopeného stromku neb křoviska, a na pokraji širokého jezera pracně 
lovil hospodář pokosenou trávu aneb žal nedozrálý klas, nebyv dosti záhy upozorněn na zá-
hubu, jakáž polím jeho a lukám zátopou hrozila. Předměstí za kotlinami ležící zakoušela 
mimo onu svízel sklízně i jiných nehod válečných tím, že budovy tamější a plodiny zelenářské 
v zahradách a na polích od komise odhádány, by v čas potřeby zničeny byly. Rozkošná stro-
mořadí, pravá to okrasa veleužitečná okolí města, měla k rozkazu velitele pevnostního poká-
cena býti a počato v díle tom již 14. června, kteréhož dne stromořadí na pravém břehu Orlice 
od vojska a dne 16. mladá aleje k Malšovicům vedoucí, od obce poražena byla. Pamětihodno 
při tom, že tohoto dne dřevoštěpi z města za pět čtvrtí hodiny 48 stromů pokáceli. Stromo-
řadí ostatní zachráněna ještě jsou obětavostí obce, kteráž dle usnešení zastupitelstva dne 
18. června se zavázala, že k rozkazu danému v nutnou dobu veškerá stromořadí ta na své 
útraty poraziti dá, což i dne 11. července nákladem 250 zl. vykonala.19

Dne 17. června 1866 vydal císař František Josef I. manifest Mým národům!, kterým 
vysvětloval politickou situaci ze svého úhlu pohledu a postavil se do pozice pruské oběti. 
Uvedl současně, že stala se nevyhnutelná válka ta nejhorší, válka Němců s Němci. Jak 
se nakonec ukázalo, tento mocenský boj se tragicky dotýkal i neněmeckých národů Ra-
kouska, v prvé řadě národa českého.20 Císařův manifest replikoval devótně purkmistr 
K. Collino vyhláškou z 18. června, v níž vyzval občany k spoluúčasti na válce. Lidé měli 
cupovat tkaniny a sbírat pro raněné prádlo, shromažďovat obilí, peníze, šatstvo atd., aby 
dokázali, že jim na udržení a mohutnosti vespolné a povšechné říše Rakouské co nejúsi-
lovněji záleží; příspěvky všeho druhu se měly přijímat v úřadovně okresního zastupitel-
stva.21

Provolání purkmistra Collino se neminulo účinkem. V Hradci samém dávno před tím, 
než bylo nalepeno na rohy, nebylo konáno v domácnostech skoro nic jiného než cupováno. 
V té době byla prováděna generální prohlídka všech prádelníků, a pojednou se hospodyně 
hněvaly, že nalézají tak žalostně málo – prádla chatrného. Kvapně trhány obnošenější ka-
pesní šátky, cíchy, prostěradla a ručníky na malé čtverečky a od rána do večera ženy i děti 
seděly u stolů a draly cupaninu. Z plátna zdravějšího a pevnějšího trhány dlouhé pásky na 
obvazky. Jedna rodina chtěla předstihnouti druhou, každá chtěla odevzdati cupaniny co 
nejvíce.22

Nastal velký úprk z města, beztak již hodně vylidněného, neboť z veškerého civilního 
obyvatelstva zůstala zde asi jedna pětina, ostatní si již dříve vyhledali útočiště ve vzdále-
nějších městech a městečkách. Ve dnech 18.–20. června táhly se řady vozů se zavazadly 

18 SOLAŘ, J. J.: Dějepis, s. 485–486.
19 Tamtéž, s. 202; B. S.: Kácení stromořadí v Hradci Králové r. 1866 a vysázení nových. OL 30, 1927, 15, nestr.; 
Kácení stromů za pevnostními hradbami hradeckými r. 1866. OL 39, 1936, 51, s. 4.
20 Manifest v českém znění SOLAŘ, J. J.: Dějepis, s. 202–206.
21 Text vyhlášky in: Tamtéž, s. 207–208.
22 HERRMANN, I.: V pevnosti, s. 35.
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stěhující se Pražskou bránou ven, tak že mnohý dům sotva jediného nájemníka ještě v sobě 
choval.23

Situaci nastalou po vylepení císařského manifestu barvitě vylíčil jeden z pamětníků: 
Všechen život občanský nabyl pojednou zcela jiné tvářnosti. V zimničném chvatu chystaly se 
k odchodu rodiny, které se nemohly odhodlati k tomu, aby přečkaly obležení. Mohly-li míti 
do té doby pochybnosti, že hrozivé příznaky války zůstanou pouhými příznaky a že nedojde 
k nejhoršímu – po vyhlášení manifestu popadeny byly strachem. V noci ze 17. na 18. června 
bylo všude bedněno a svazováno, peníze a klenoty byly vkládány do kabel, stříbrné příbory 
a rodinné skvosty ukrývány na dno truhel a tlumoků. Všichni by byli prchli nejraději hned 
zrána, ale mnozí nemohli v době tak krátké vykonati potřebné přípravy, a tak nebylo dosti 
povozů. I trvalo stěhování prchajících po celé tři dny, od 18. až do 20. června, a nepřehledná 
řada nejrozličnějších povozů odvážela ulekané obyvatele. Opouštěli Hradec hlavně Praž-
skou branou a mnozí odjížděli i s nákladem nábytku, aspoň nejpotřebnějšího aneb nejvzác-
nějšího. Obyvatelstvo v domech prořidlo, v některých vůbec nezůstalo ani člověka.

V těchto dnech se mnohé obchody hradecké uzavřely na dlouhé neděle, mnohé živnosti 
byly přerušeny. Ale v těch dnech se také počalo jeviti, co se jevívá vždy v okamžicích společ-
ného nebezpečí. Zůstalí obyvatelé Hradce se nyní těsněji k sobě tulili. Lidé, kteří po léta nebo 
nikdy společně neobcovali, zastavovali se náhle na ulicích, sdělovali si navzájem obavy i na-
děje, každý od každého chtěl zvěděti něco nového, jeden od druhého chtěl slyšeti povzbuzující 
slovo. Mizely rozdíly stavu. Nemnozí „páni“, kteří tu zbyli, snižovali se pojednou a důvěrně 
hovořili s řemeslníčkem a kramářem, jehož si jindy nevšimli. Každé slovo, kladoucí naděje 
ve zdar zbraní rakouských a věštící záhubu pruské armádě, nechť bylo proneseno co nej-
naivněji, nezasvěcencem sebe větším, nabývalo nesmírné váhy.24

Dne 25. června táhlo přes Hradec Králové rakouské vojsko na místo budoucího váleč-
ného střetu. Jeho množství, bojové nadšení a výzbroj ubezpečilo přihlížející, že to bude 
vojsko vítězné. Tu konečně 25. června nastalo nám divadlo – ač vojenským výjevům jsme 
byli uvyklí – posud nevídané. Ke Hradci se přiblížil a městem ubíral mohutný sbor armádní, 
asi čtyřicet tisíc mužů, pěchoty, jízdy a dělostřelectva. Pražskou branou vstupovali do města 
a bez zastávky Slezskou branou vycházeli. Započal tento tah asi o sedmé hodině ranní a tr-
val téměř do druhé hodiny s poledne. Pádný krok sražených řad duněl v úzké ulici u brány, 
dlažba se chvěla, řinčení turecké muziky mnohonásobnou ozvěnou se odráželo mezi domy 
a zdálo se, že všechna okna musí popraskat.

Mužstvo v plné výzbroji, jako vyleštěné, se zelenými ratolístkami za jablíčky na čákách, 
nejevilo nejmenší známky unavenosti. Usměvavě pohlíželo na obecenstvo, kteréž mohlo oči 
nechati na těchto zástupech bezvadných, hořících zápalem, aby se vrhly na nepřítele. Pyšně, 
s hrudí vypjatou, seděli v sedlech vysocí důstojníci před svými pluky a prapory; tušili, věděli, 
jak občanstvu imponují, chvílemi mávali šavlemi na pozdrav provolávajícímu obecenstvu, 
a pohledy jejich jako by odpovídaly: „Ničeho se nebojte, jdeme na ně!“

Ah, kdo by se v tomto okamžiku byl bál? Počáteční obdiv lidu měnil se zakrátko v nesmírné 
nadšení, nadšení přecházelo v třeštění. Druhou, třetí hodinu trvalo toto tažení a nikdo ne-
mohl dohlédnouti konce. Nikdo neměl schopnosti, aby odhadl toto množství.

„Padesát tisíc je jich!“
„Jak? Padesát? To je sto tisíc!“

23 SOLAŘ, J. J.: Dějepis, s. 206.
24 HERRMANN, I.: V pevnosti, s. 29–30.
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A když se chýlilo k poledni, vyrůstala v očích okouzleného zástupu diváků ta číslice na 
dvakrát sto tisíc.

Tu táhly pluky české i maďarské, s úzkými nohavicemi, tu se zjevily pluky kyrysníků 
v černých železných kyrysech, kryjících prsa. „Železní muži! Železní muži!“ voláno se všech 
stran.

Nikdo nepochyboval, že mocnému nárazu těchto železných mužů nepřítel neodolá. Ale 
bylo to poslední válečné tažení tohoto „rytířstva“. Po roce 1866 byl zrušen ten druh těžké 
jízdy.

Tenkrát jsme také naposled viděli jízdné hudební sbory. Pyšně tepali půdu bílí komoni, po-
hazujíce hlavami, nad nimiž jim vřeštěly trompety, hřměly bombardony a rachotily kotle. – 
Jízdná kapela hrála hřímavý pochod, otěže koní byly pověšeny na sedle, ale ani jediné z těch 
krásných zvířat nevybočilo na krok z řady, ač cítila, že nikdo nedrží uzdy.

Provolávání, mávání šátky a klobouky, pozdravování vojska nebralo konce. A pluky, kte-
rým lahodily tyto projevy obecenstva, kráčely kupředu jako do tance.

V těchto hodinách jsem viděl staré muže, známé postavy, ani se objímají, viděl jsem, jak 
nejenom ženštiny, ale i mužové rozčilením slzí. I v nás dětech chvěla se každá žilka, srdce 
poskakovalo a bilo v hrudi – a tenkrát jsme želeli, že nejsme již velcí, dospělí, abychom se 
také mohli tohoto pochodu účastniti.

A když trval tento průchod nesčíslných zástupů zbraní již několik hodin, zavírali pojednou 
mnozí obchodníci, kramáři i řemeslníci dveře svých krámů na klíč a jak byli, někteří i bez 
klobouků, přidávali se k vojsku a vycházeli s ním Slezskou branou z města, aby je doprovo-
dili. Na hodinu, na půl druhé spěchali s nimi. Tento příklad nakazil i nás, drobnou mládež. 
Náhle zmizela bázeň před kopyty koní, zmizelo pomyšlení na domov – cupali jsme po boku 
armády z města – marně nás rodiče očekávali k obědu. Vlastně toho dne nikomu nebylo 
do jídla. Rozčilení přemáhalo všechny tělesné potřeby, překonávalo všechnu únavu. Kdekdo, 
každý si teď přál, aby Prušáci byli jen co nejblíže, aby se naši do nich dali hned za městem 
a aby je pak hnali až ke hranicím.

A tenkráte jsme ani nebyli citelně pokáráni, když jsme se pozdě po poledni vrátili do města 
a do svých domovů. Vždyť naši šediví otcové byli by táhli také.

Tento sbor se ubíral ke Skalici. Nebylo nejmenší pochyby, že zítra, pozejtří uvítáme vrace-
jící se voje jako vítěze.

Avšak dne 28. června přiváželi do Hradce plné vozy raněných. Kde bylo nadšení z minu-
lých dnů? Krev, krev, všady krev – ustřelené nohy, ruce, prsa krví zbrocená, hlavy ovázané 
šátky, skrze něž crčely rudé potůčky – zsinalé tváře, vyhaslé zraky – vojáci vysílení, zmrza-
čení, mroucí.

Zase plakali zástupové lidí, chvatně pobíhajících a přinášejících vodu, víno, ocet, chleba, 
obvazy, slámu – ale jaký to byl pláč rozdílný od onoho ze dne 25. června!

S tlukotem srdce jsme poslouchali dopoledne hřmění děl zdaleka – se srdcem jako v kleš-
tích obsluhovali jsme raněné.25

Dne 26. června přitáhl do Hradce Králové hlavní štáb arcivévody Arnošta (1824–1899) 
s osmi tisíci mužů. Arcivévoda se ubytoval v biskupské rezidenci, důstojníci a mužstvo 
v měšťanských domech po deseti až dvaceti mužích, dále v kasárnách po všech chodbách 
a půdách, v gymnáziu, v hlavní škole, v Borromeu, kněžském semináři, na krajském 
soudu i v trestnici. Ráno 27. června zmiňovaný armádní sbor odtáhl a měl ještě přibýt sbor 

25 HERRMANN, I.: V pevnosti, s. 36–40.
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arcivévody Josefa (1833–1905), jenž však nedorazil. Toho dne se bojovalo u Náchoda 
a až v Hradci bylo slyšet dunění děl 5. armádního pruského sboru a 6. armádního sboru 
rakouského. O půlnoci dojela intendantura vrchního velitele, ubytovala se v biskupské 
rezidenci, kde měla i válečnou pokladnu, tiskárnu a polní poštu. Za půl hodiny poté dora-
zily povozy s raněnými (28 důstojníků, 300 mužů). Dne 28. června přibyl do města saský 
ministr Friedrich Ferdinand von Beust (1809–1886), oznámil brzký příchod svého krále 
(Jan I. Saský, 1801–1873), který měl být ubytován v domě č. 164. A 1. července 1866 při-
jel vrchní velitel rakouské armády Ludwig August von Benedek (1804–1881), který byl 
ubytován na Pražském předměstí v hostinci u Nosků (U města Prahy), kde se pak konala 
závěrečná porada před bitvou26 a kde Benedek, špatně informovaný o pohybech nepřátel-
ského vojska, špatně vyhodnotil situaci.27

V poledne 29. června 1866 byl po městě vyvěšen nesmlouvavý strohý rozkaz pevnost-
ního velitele: Dávám tímto vůbec věděti, že všichni ti, kteří nebyli se zásobili, nyní v 48 ho-
dinách pevnost opustiti musí.28 Ovšem město bylo již skorem jako po vymření, poněvadž 
kdo mohl, už se vystěhoval a nemajetní dostávali následujícího dne od purkmistrovského 
úřadu finanční příspěvek na vystěhování. Odpoledne prožili občané města šok. Slezskou 
branou vjel na Malé náměstí jezdec se zprávou, že Prusové táhnou k Hradci. Velitel pev-
nosti dal bubnovat na poplach, všude zděšení, domy a krámy se uzavíraly. Brzy se však 
ukázalo, že poplašná zpráva není pravdivá a jezdec byl pro přehnanou horlivost uvržen do 
vězení.29 Následujícího dne (30. června 1866) v odpoledních hodinách přijížděly na hra-
decké náměstí vozy s novými raněnými, k večeru i zbytky rozbitých saských a rakouských 
pluků, které prchaly od Jičína. Vojáci v Hradci přenocovali, i v domě, kde bydleli rodiče 
pamětníka Herrmanna. A když jsme druhý den vstali, byl dům prázdný. Vojáci, důstojníci, 
husaři – vše za časného jitra odešlo, z domu i z Hradce. Kdo z těch ubohých přečkal válečné 
tažení, kdo z nich v dalším boji padl, nikdy jsme nezvěděli. Přišli zase jiní – každý den jiný 
obraz, jiné výjevy, ale den ode dne smutnější, truchlivější. O Prušácích již nikdo nežertoval – 
vanul z nich děs, strašlivá jejich zbraň, jehlovka, šířila postrach a beznadějnost. Počáteční 
rozjaření bojovné a důvěra ve snadné vítězství ustoupily všeobecné sklíčenosti. A že ta sklí-
čenost vanula z vojínů, vracejících se z prvních bojů, z důstojnictva, skličovalo nás nejvíce.30

V osudných těch posledních dnech června, kdy Hradec hostinně přijímal uprchlíky z prv-
ních bojů na severu, stávaje se útulkem oddělení rozprášených a k boji neschopných, kdy se 
proměňoval na jedinou velikou nemocnici, nemělo obyvatelstvo takto ani přibližné představy 
o celkovém stavu armády, o jejích pohybech, o směru, jímž se ubírá, o místě, kde se shromaž-
ďuje. Pozornost obyvatelů upínaly na sebe výjevy nejbližší, a to jednak řady povozů, na nichž 
byli přiváženi a s nichž skládáni ranění vojáci, jednak příchody zástupů prchajících, které se 
podobaly někdy vpádům. Na tvářích těchto vojínů, příslušníků rozražených pluků a praporů, 
odtržených od hlavních vojů, byl patrný výraz úděsu, jejž vtiskovala vřava válečná, nepopsa-
telných strach z nepřítele, jejž tušili vždy v patách. Již byli v branách pevnostních, již tábo-
řili na náměstí, a přece trvalo drahnou dobu, než po rychlém, namáhavém ústupu nabírali 

26 SIMON, Josef: Benedek a Král. Hradec 1866 (K dějinám historicky známé vojenské porady v hlavním ar-
mádním staně na Pražském Předměstí). OL 31, 1928, 40, s. 1–3; Totéž, 43, s. 1–2; Totéž, 45, s. 1–3; Totéž, 47, 
s. 1–2; Totéž, 49, s. 1–4.
27 SOLAŘ, J. J.: Dějepis, s. 208–209.
28 Tamtéž, s. 209.
29 Tamtéž, s. 209; HERRMANN, I.: V pevnosti, s. 43–47.
30 Situace působivě vylíčena in: HERRMANN, I.: V pevnosti, s. 47–55.
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dechu a než je ovládlo vědomí, že tu jsou v bezpečí a že ztrmácené tělo může odpočinouti, 
nabrat nových sil. Pohova taková trvala pravidelně ovšem jen několik hodin, nejdéle přes noc. 
Ale jedvaže jednou branou odcházely tlupy mužstva odpočinutého, již druhou branou hrnuli 
se noví uprchlíci a přiváženi ranění. Obě náměstí hradecká – a všechen ruch soustřeďoval se 
vždy jenom na těchto dvou prostranstvích – byla jevištěm, na němž neutuchal život, pestrý, 
měnlivý, ale také neskonale truchlivý. A zabráni těmito měnlivými výjevy, tímto životem po-
uličním, který rozrušoval, rozčiloval i zaneprazdňoval, neměli jsme mnohdy vědomí o jiných 
současných událostech.31

Snad mimo představenstva města věděl málokdo, že tak nablízku jest hlavní stan Bene-
dekův, a snad nikdo netušil, že ležení armády rakouské jest v nejbližší blízkosti, že sbory 
zálohové jsou vzdáleny od Hradce jedva na hodinu cesty. Hradec byl uzavřen, nebylo volného 
východu, z venkova nikdo nemohl přijíti. Občanstvo tušilo armádu mnohem výše na severu. 
Nevěděl-li sám Benedek určitě, jaký den nastává, nevěděl to také velitel pevnostní a důstoj-
nictvo posádky. Zavládla zamlklost. Obyvatelstvo se obíralo s raněnými, poskytujíc jim úlevy, 
dralo cupaninu, čerpalo do zásoby vody, prohlíželo prázdné prostory. Městem chodili vojíni, 
mající lehčí rány, hlavně na rukou. Ženy jim je vymývaly vlažnou vodou, přikládaly cupaninu, 
ovazovaly, poskytly skleničku vína nebo kořalky. Vojíni, celkem spokojeni, že unikli dalším 
hrůzám bojů, vyprávěli ochotně o výjevech bitevních, kterak utržili rány.

V předvečer 3. července panoval ve městě klid, ale klid pochmurný, neveselý. Zavládlo po-
chmurno v myslích jako v přírodě. Nebe se zatahovalo. Obzor byl zapařen. Na hradbách 
pevnostních stály nehybně stráže, u děl dělostřelci. Nebylo úřadování – mimo úřad městský – 
nebylo žádného pravého zaměstnání. Procházky občanů, kteří jindy vycházeli z města do 
lipových stromořadí, nyní zporážených (až na ono ku Pražskému Předměstí), obmezovaly 
se nyní jenom na prostranství velikého rynku. Ale i tu bylo řídké, řiďounké korso. Z obyvatel-
stva, jehož bylo za obyčejných poměrů asi 6000 duší, zbylo v Hradci několik set. Skoro každý 
druhý dům byl zavřen, mnohé obchodní místnosti byly již od 29. června zabedněny.

Nastal večer. Málokde byla osvětlena okna, po náměstí jako stíny míhaly se postavy, 
jdoucí ještě pro studniční vodu, pro pivo. V těch dnech se ženštiny pod večer neodvažovaly 
po jednotlivu z domů. Chodily dvě, tři, nebo je doprovázel některý muž aneb aspoň chlapec. 
Přetruchlivě se ozývala vojenská večerka, táhlé vytrubování pronikaly všechny kosti. Život 
utuchal, snášela se noc.32

Bylo půl osmé, když nás probudilo dunění, a v tu chvíli skutečně padla první rána z ra-
kouských baterií nad Sadovou, vychrlená proti hulánům pruským, postupujícím od Mžan. 
Hradečtí občané pak z vodárenské věže Kozinka pozorovali pohyby vojsk a průběh bitvy 
na Chlumu; Bílá věž nebyla civilistům přístupná, na ochozu byli shromážděni důstojníci 
z velitelství pevnosti. Odpoledne však pruské vojsko opanovalo chlumskou výšinu a ra-
kouská armáda začala ustupovat.33

A zanedlouho po čtvrté hodině valila se hmota rakouské armády blíž a blíže ke Hradci, 
v několika mohutných proudech. Nastalo to pověstné, ve válečných dějinách řídké, překotné 
prchání. V prvních chvílích, jak o tom svědčí odborné hlasy rakouské i pruské, děl se ústup 
rakouský spořádaně, strategicky. Avšak čím dále, tím více rozpoutávala se kázeň. Strach, 

31 Tamtéž, s. 56–57.
32 Tamtéž, s. 60–61.
33 Tamtéž, s. 63–75. Stručně o ústupu rakouského vojska SOLAŘ, J. J.: Dějepis, s. 220–221. V poznámce 24 na 
s. 221–222 uvádí Solař oficiální údaje o lidských ztrátách.
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děs vojska nebyl již panický, jak praví vojenský jeden spisovatel, nýbrž epidemický. Pluky 
vojska byly rozpoutány, jednotlivé oddíly roztrhány. Dělostřelectvo, jízda a vozatajstvo vrá-
želo do řad pěších a drtilo je. Již nikdo nedbal celku, každý dbal jen vlastního zachránění. 
A v tom strašném vlnění, v té hrozné, nepopsatelné směsi, v těch nárazech jednotlivých od-
dílů nikdo nebyl jist, že přečká nejbližší okamžik.

V dáli kynula prchajícím vojům pevnost hradecká. Je zcela přirozeno, že pud sebezacho-
vání vedl armádu tímto směrem. Ale dlouho neměli pevné půdy pod nohama. Hradec byl 
na půl, na tři čtvrti hodiny, ba místy na hodinu cesty kolkolem zaplaven vodou a z tohoto 
velikého jezera, z něhož se pevnost vypínala jako malý ostrůvek, zvedalo se jenom několik 
povýšených hrází, úzkých to silnic, které měly pojmouti ohromné množství vojska. Asi třemi 
hlavními proudy bylo prcháno od Chlumu: na Plotiště, za nimiž překročily voje Labe na 
mostě pontonovém severně od Hradce, podle železniční hráze napravo od Hradce k Opato-
vicům a přímo ke Hradci, kde jiné zástupy doufaly dojíti bezpečného útulku.

Pruská jízda byla prchajícím v patách, v sražených a tísnících se zástupech našich děsně 
řádily granáty, chrlené za prchajícími pruskou dělostřelbou. Ke Hradci dospěla nezřízená, 
zděšená a zoufající tato hmota okolo šesté hodiny. Silnice nestačila, nespočetné množství 
vojska brodilo se podél silnice v zatopených kotlinách po kolena, po pás, po prsa, po krk, jak 
připouštěl nížící se terén předpevnostní. Dospěli ke bráně – pevnost byla zavřena.

Snad na určitý rozkaz, jak praví jedni, snad po starém a zachovávaném zvyku, jak uvádějí 
jiní, snad z obavy, aby v patách prchající armády naší nevnikli do pevnosti i Prušáci, – což 
se zdá být pravdě nejpodobnější, – neotevřel velitel pevnost. A prchající vojsko stanulo před 
zavřenými vchody ke bráně Pražské. V hrozném úděsu, v nezdolném strachu před zajetím 
nebo dobitím pruskými kulemi a palaši jízdy, vrhlo se vojsko na jedinou cestu nad vodami, 
vedoucí napravo do pevnostních objektů, v tu stranu, kde jihozápadně byla malá branka 
výpadní (Ausfall), jediný to otvor do města vedle tří hlavních bran pevnostních, Pražské, 
Moravské a Slezské. Tato úzká branka byla otevřena. Jen touto brankou byl povolen vstup 
do pevnosti, ale již několik set kroků dále musili prchající vyjíti z města branou Moravskou 
a kvapily silnicí k Pardubicům, k Holicům a k Vysokému Mýtu.

V té době, okolo šesté hodiny, kde kdo byl v Hradci, stáli jsme na Kozince, tísníce se u bra-
dlení, bez hlesu, bez dechu a dívali jsme se vyjeveně na útěk vojska. Výpadní ta branka byla 
právě pod námi, pod Kozinkou; co mohlo vniknouti v oblast pevnostní, mezi město a pev-
nostní hradby, na cestu, nazvanou „okolo města“, musilo pod námi, před našimi zraky.

Ustrnuti, žasnouce a chvějíce se úzkostí, pohlíželi jsme ku pražské silnici, z které odbočo-
val proud prchajícího vojska, směsice to tisíců, míře směrem k Východu, k „aleji vzdechů“, 
kudy bylo možno se dostati do pevnosti přes „hučavý most“, u vodárny, pod nímž Labe zdvi-
žené stavidly pádem do hloubi tvoří stále úchvatné divoké peřeje. Avšak na té cestě musili ti-
sícové přebroditi zatopené kotliny. Pokud se brodili kotlinami, bylo dobře; šli vodou třeba po 
prsa, ale tu kynula záchrana. Hladina vody kolem rozlité však neprozrazovala, kam sahají 
kotliny nedávno zatopené a poměrně mělké a kde počíná řečiště Labe a Orlice.

I dívali jsme se, hrůzou jímáni, jak se spousta brodí vodou, zápasíc o každý krok; v těž-
kých botách, v plouhavém oděvu vodou nasáklém, s „telaty“ na zádech, s bodáky a palaši 
po boku, s ručnicemi v rukou – jaký to byl útěk?! Ale nechť, nechť, pokud to jde po krk. Leč 
náhle krok – a řady vojáků, padajících do hlubiny, mizely v řečišti. Řada za řadou – po stech 
a stech tu utonuli, uniknuvše před tím nepříteli. Další řady, vidouce to, vzpíraly náhle nohy, 
aby jich nepotkal osud stejný. Avšak zástupy zadnější nevědouce, oč běží, doléhaly na přední. 
A záhuba byla vždy hroznější.
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Teď, vidouce konečně, jaké nebezpečí tu hrozí, odhazovali vojáci ručnice, pokud neučinili 
tak již dříve, odepínali pobočnice a bodáky, shazovali čáky a přílby, trhali se sebe řemení, 
svrhovali tornistry a vrhajíce se do hlubin, snažili se zachrániti plováním. Zdařilo se to ne-
mnohým. Málo jich bylo, kteří dospěli protějšího břehu.

Pod námi se rozvinovalo jiné divadlo. Úzkým průchodem Výpadu drali se na cestu pod 
městem tisíce vojínů všech zbraní. Ach, jak vypadali nyní ti ubožáci, kteří před několika dny 
vyšňoření a po boji dychtící s pluky svými spěchali proti nepříteli.

Beze zbraní, bez čák a klobouků, v hrozné spletenině objevovali se pod námi. Jezdci bez 
koní a pěší na koních, zranění sotva se vlekoucí a vojínové, nesoucí na ručnicích raněné 
důstojníky; kyrysníci bez přílbic, mající ovázané hlavy jako červenými turbany – to byly 
šátky prosáklé krví; vojáci, jimž jedna ruka bezvládně visela vedle těla – roztříštěná gra-
nátem v poslední chvíli na útěku; bojovníci s hroznými sečnými ranami ve tvářích, zalití 
krví; bosí vojíni, kteří pro snadnější útěk zahodili obuv; tu vojáci dva a dva, podpírající 
jeden druhého a sotva se vlekoucí, kteří by jistě vysílením byli padli, kdyby je nebyl uná-
šel proud ostatních; tváře všech smrtelně zsinalé, jevící strach, zoufání, nejvyšší skles-
lost mysli: tak vypadalo vojsko, ubíhající ve zmateném útěku od Chlumu, vojsko, které se 
od časného rána o hladu, o žízni vrhalo v nejkrutější seč, ztékalo ztracené výšiny, vojsko, 
které do příchodu [pruského] korunního prince mělo naději na vítězství, vojsko, které ně-
kolik hodin před tím nadšeně pozdravovalo Benedeka, projíždějícího po bojišti, hromovým 
hurá! Jako vítěze…

Žádná obraznost lidská nedovede vypsati tento obraz největšího zmatku, největšího 
úpadku kázně, nevídaného překotného utíkání. Ale nedovede to ani vypsati ten, kdo byl oči-
tým svědkem, ať účastníkem v řadách roztříštěné armády, ať pouhým divákem. Na postižení 
tohoto divadla nestačilo dvé očí, na vylíčení nestačí ústa sebe výmluvnější. Jenom ve vlastní 
paměť každého jednotlivce vtiskly se výjevy tohoto zmítání a převalování – ale vtiskly se k ne-
zapomenutí do smrti nejdelší.34

Mezitím začala pálit pevnostní děla na severní straně do řad pruského vojska, stíhají-
cího rakouskou armádu na straně k Plotištím. Dělostřelbou byla zdržena stíhající pruská 
jízda, takže prchající části rakouské armády unikly úplnému zničení nebo zajetí. Pev-
nostní pěchota však začala pálit do utíkajících modře uniformovaných zástupů. Jenže to 
nebyli Prusové, ale vojíni spojenecké armády saské.35

Nepamatuji určitě, jak dlouho trvalo tažení trosek armády. Výpadem pod Kozinkou k Mo-
ravské bráně (na jiné strany jsme neviděli). Zda hodinu – zda dvě neb tři. Ale vím, že divadlo 
to nebylo k přečkání a že se snášel již soumrak, že se temnila krajina hradecká, když jsme 
konečně – znaveni tím pohledem, s krví v žilách stydnoucí – opouštěli výběžek města, s něhož 
jsme patřili na tolik bídy a hrůzy.36

O jedenácté hodině v noci, kdy už bylo jisto, že Prušáci nepodniknou útok na pevnost, byl 
spuštěn zdvihací most, otevřena pevnostní brána a do hradeb přijat zbytek raněných a vpuš-
těno vojsko, neschopné dalšího pochodu. Seminář, kasárny, kasematy, podloubí, veřejné 
i soukromé budovy, školy – vše bylo naplněno sténajícími, mroucími raněnými. Hradec byl 
rázem změněn na veliký lazaret.

34 HERRMANN I.: V pevnosti, s. 75–81.
35 Tamtéž, s. 81–82.
36 Tamtéž, s. 82.
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A temnou nocí prchala dále armáda roztříštěná, směrem k Vysokému Mýtu, kam cestou 
přes Plotiště, přes pontonový most na severu Hradce, nepřetržitým klusem ujížděl zdrcený 
vrchní velitel, rytíř Benedek […].37

Byla-li noc po bitvě zlá, nebyl přicházející den lepší. Prázdné i částečně obydlené domy 
občanské naplněny byly zakrátko raněnými vojáky všech zbraní. S počátku bylo to mužstvo 
s lehčími ranami, které se mohlo navzájem samo obsluhovati. Lačně hltali tito znavení lidé, 
co kde zbylo k snědku, neboť se na útěku zbavili všeho, co překáželo, tedy odházeli také torby 
s chlebem a polovařeným masem. Nebylo možno nasytiti všech, co se jich do domů nahrnulo. 
Co bylo lze dáti, dáno, avšak loudivé, zakalené jejich zraky žadonily ještě, více – více. Nikdo 
nebyl na tu spoustu připraven, nikdo neměl nic hotového, nikdo však také neměl mnoho zby-
tečného.

Ještě větší byla žízeň. Leželi tu vojáci v průjezdech, po chodbách, ve světnicích, a v horečce 
volali po nápoji. Nebylo již studničné vody, neodvažovali jsme se dolů pod město k pumpám, 
hlavním to zdrojům pitné vody, které také na počátku devatenáctého století dal vyhloubiti 
lidumilný generál Laur, i byla vojínům podávána měkká voda, kterou jsme přinášeli z kašny 
na náměstí a činili chutnější octem. Ranění si vymývali rány, matka trhala již bez přebírání 
košile, ručníky a prostěradla na obvazy.

S počátku jsme rozestýlali slámu po domě co nejhustěji a upravovali jsme vojákům lůžka 
co nejpohodlnější, avšak čím dále, tím více jich přibývalo. Již nestačily nemocnice, seminář 
a školy, i jiné budovy veřejné pro těžce raněné, a ubožáci potáceli se mátožně po městě, plížili 
se do domů a padali jako mouchy na holou dlažbu. I bylo ubíráno slámy ostatním, byly pá-
rány a kuchány slamníky, kde jaký zbyl, a novým příchozím zřizovány nové noclehy. – Již ne-
leželi jenom v chodbách domovních, ale i na schodech, že sotva se mohlo procházeti. Sláma 
pod nimi nasakovala krví, ze škopků a umyvadel stále jsme vylévali vodu červenou a donášeli 
čerstvé. Příšerný průchod prchajícího vojska trval stále, zejména po otevření pevnosti okolo 
jedenácté hodiny, po celou noc, do jitra. Málokdo té noci ulehl, sotva desátý člověk usnul. Jen 
my děti jsme byly konečně uloženy do postelí.

Přes to, že všady bylo plno vojska, panovalo v domě ticho, ticho strašlivé. Jen vzdechy 
a stony raněných se ozývaly. S hrůzou jsme se dívali, jak si vojíni vymačkávali a vytahovali 
sami z ran olověné kulky. Ostatně pruské koule se daly vyjmouti dosti snadno, nevězely-li 
příliš hluboko. Byliť hladké a podobny vajíčkům. Horší zranění působily naše koule Pru-
sům, mělyť na svém spodku dvě hluboké rýhy kolkolem a vrývaly se pevně do masa, působíce 
hrozná jitření. Naši vojíni, které jsem viděl, byli zraněni nejvíce na rukou, na kyčlích, v kra-
jině břišní, neboť Prusové prý nepřikládali svých jehlovek k líci, ale stříleli od boku, aby mohli 
co nejrychleji nabíjeti a měli nejkratší cestu z nábojnice do hlavně.38

Dům zůstal po celou noc otevřen. Vojáci s lehkými ranami, kteří se několikahodinným od-
počinkem byli zotavili, opouštěli síň, aby se připojili k vojsku dále prchajícímu. Vcházeli však 
zase jiní a zaujímali místa na slámě sotva vychladlé. Tak se střídali nocleháři skoro do rána.

Vzešlo jitro, bylo ticho. Zprvu se jen srdnatější jednotlivci odvažovali z domů a na Kozinku, 
aby obhlédli krajinu. Okolo města pobíhali koně bez pánů, v blízkém i vzdálenějším okolí 
pevnosti byly patrné stopy včerejšího útěku. Na silnicích, ve vodách stály opuštěné vozy se 
spíží a municí, zpřevracené lafety a truhlíky s nábojem, ještě bylo zříti jednotlivé postavy, 

37 Tamtéž, s. 83. Benedek se dostal přes Plotiště, Věkoše a Nový Hradec Králové do Vysokého Mýta, odkud za-
slal císaři telegrafickou zprávu o nešťastném výsledku bitvy. Srov. Rakouská a saská armáda na ústupu s bojiště 
u Hradce Králové. KK 17, 1926, 49–50, s. 8.
38 HERRMANN, I.: V pevnosti, s. 84–86.



216 HISTORICA Revue pRo histoRii a příbuzné vědy 2016/2

brodící se vodou. V dáli se leskly piklhauby a modraly kabáty Prusů, kteří se kryli za nádra-
žím a cukrovarem. Tam stála také již pruská děla.39

Kolem páté hodiny ranní dne 4. července se k městu dostavil pruský voják, prohlá-
sil se za parlamentáře a vyzýval, aby se pevnost vzdala. Vyjednával s velitelem pevnosti 
a dohodli se, že si přijde pro odpověď příštího dne, 5. července 1866, v poledne. Velitel 
pevnosti poslal do Vídně zprávu (vezl ji do Chocně zvláštní kurýr, protože telegraf fungo-
val teprve až tam) a informoval v jedenáct hodin dopoledne zastupitelstvo města; zpráva 
o vývoji situace pronikla k obyvatelům města. Nastalo nové stěhování z města, čtyři písaři 
vypisovali domovské listy, které podepisoval purkmistr a dva radní. Do 13. hodiny bylo 
těchto domovských listů vydáno více než 300. Ve městě zůstalo z původních 6 600 oby-
vatel pouze 384 rodin (1 155 „duší“), ostatní utíkali (včetně městského lékaře) Slezskou 
nebo Moravskou branou. Poté byly všechny brány zavřeny, nikdo nebyl z města propuštěn, 
město přijímalo pouze raněné a nemocné. Ráno 5. července se pruský parlamentář opět 
dostavil, vyhlásil městu boj na život a na smrt., začne o 12. hodině polední bombardová-
ním pevnosti a města. Ve městě vypukla panika, obyvatelstvo se uchylovalo do sklepů, ale 
v poledne nikdo Hradec nebombardoval, takže vzrušení opadlo a v 16 hodin odpoledne 
už bylo opět rušno. V 18 hodin však nastala dělostřelecká palba do města, pevnostní děla 
odpovídala. Příštího dne, 6. července, prohlásil velitel pevnosti město a jeho obvod za 
válečné území. Tolik historik Solař, jehož líčení je ovšem bohužel mylné a nepřesné.40

Pamětník, který měl k dispozici i později publikované zápisy pruské, uvádí věci na pra-
vou míru a jeho informace jsou zřejmě věrohodnější.41 Pruský „parlamentář“ byl jezdec 
a mával bílým praporečkem. Vskutku byl předveden před velitele pevnosti, vyzval jej ke 
kapitulaci a dal mu lhůtu na rozmyšlenou do příštího dne. Ve městě vypukla panika a další 
vlna útěků z města, a počet těch, kteří ve městě zůstali, se odhaduje na cirka 500 osob. 
Odejít chtěli i někteří městští radní, ale službu konající důstojník u Moravské brány jim 
zabránil v odchodu z Hradce. A kdo zůstal, dobře učinil. Skoro všichni, kdo tak překotně 
v posledním okamžiku město opouštěli, prchali směrem k Holicům. A když tam dospěli, již 
celá krajina holická Prušáky jen se modrala. Utečenci padli jim právě do rukou. Kdo měl 
povoz, tomu byli vypřaženi koně, ba i mnohé vozy byly Prušáky sebrány – uprchlíci zůstali na 
holičkách. Někteří z nich byli na čas i zajati, ale brzy zase propuštěni. Po mnohém bloudění 
pak různými končinami, kde se všade setkávali s oddíly pruského vojska a byli zastavováni 
a vyslýcháni, vraceli se někteří z ubohých uprchlíků již za týden (dne 11.) do Hradce, zloře-
číce tomu, že vůbec utíkali. My v Hradci mimo několika set raněných a zajatých Prusů ne-
spatřili jsme ani jediného ve zbroji a v hrozivém postavení. A zajatí Prusové si libovali své by-
dlo. Byli zbaveni všech dalších pochodů a jiných štrapací. Vskutku pak ráno nastal v Hradci 
ruch, opevňovala se děla a naváželo k nim střelivo. Pruský „parlamentář“, nadporučík 
von Wrangel, který se chtěl „vyznamenat“ svou sólovou akcí, sice vstoupil do dějin, ale ty 
se vyvíjely jinak. Ráno 5. července se k městu přiblížil oficiální pruský parlamentář s bílým 
praporem a trubačem. Byl předveden k veliteli pevnosti, který mu však sdělil, že se pev-
nost nevzdá. Parlamentář na to reagoval prohlášením, že pevnost bude bombardovaná 
a nepřátelství začne ve 12 hodin téhož dne. Trvalo to však ještě šest hodin, než začal dě-

39 Tamtéž, s. 87–88.
40 SOLAŘ, J. J.: Dějepis, s. 222–224. Na stranách VII–VIII Solař uvádí, že se opíral o svědomité zápisky radního 
města Adolfa R. Riedla, zachycující události v Hradci Králové od 4. května do 21. srpna 1866.
41 HERRMANN, I.: V pevnosti, s. 88–119; DOMEČKA, Ludvík: Vyzvání pevnosti královéhradecké ke vzdání. KK 
17, 1926, 49–50, s. 6–7; TÝŽ: Pruský parlamentář v pevnosti královéhradecké roku 1866. KK 27, 1936, 52, s. 5.
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lostřelecký souboj. Hodinu a půl trvalo pruské bombardování Hradce, mnoho škody však 
pruské obíjení nezpůsobilo, poněvadž Prusové neměli obléhací děla.42 Ostřelování města 
pokračovalo i v noci, když Prusové pod pláštíkem tmy přisunuli děla blíže k městu, až 
k nádražní budově, odkud byli palbou z Hradce vyhnáni. Další bombardování města se již 
neuskutečnilo, ale v okolí města patrolovaly pruské hlídky, odvážily se dojít od Kuklen až 
na Pražské Předměstí (13. července). Nastal čas zlověstného vyčkávání.

Dne 6. července prohlásil velitel pevnosti město i jeho obvod za válečné území. Od 
8. do 12. července pak bylo množství raněných odvezeno do Třebechovic pod Orebem, ale 
přesto jich v Hradci ještě 12. července zůstalo 1 500.43 Situace v Hradci se postupně čás-
tečně normalizovala. Dne 1. července byla do Hradce Králové dodána poslední pošta, ale 
11. července dostali jsme po dlouhé přestávce první list novin.44 Byla to pro obyvatele velká 
úleva, neboť jak nás informuje pamětník Ignát Herrmann: Po bitvě na Chlumu octly se pošty, 
telegrafy a železnice v rukách Prušáků, naše vozba byla zcela zastavena a Prušáci ovšem po-
užívali všech komunikací jen ke svým vojenským účelům. Do Hradce nepronikaly z ostatního 
světa žádné zprávy. Nebylo dopisů od vzdálených přátel, nebylo novin. Čas se vlekl zoufale 
zdlouha, do nekonečna. Ba pominula i všecka ženská paráda, což je skoro neuvěřitelné!45

Pominula ženská paráda, nebyly vojenské přehlídky, ale zvědavým očím naskytlo se 
nové divadlo. V zoufalou tu nudu, které propadal všechen „civil“ hradecký, zaznívalo jen 
troubení vojenských polnic, signály ranní, polední a večerní, a rachotil časem pohřební 
vojenský vůz, vyvážející mrtvoly vojínů, kteří podlehli svým zraněním. Někdy byly vyváženy 
jenom jednotlivé oudy, neboť v hradeckých nemocnicích prováděny na raněných hromadné 
amputace. V prvních dnech těsného zavření pevnosti byli zemřelí vojínové pohřbíváni v sa-
mém obvodu města, totiž v zahradě blíže zbrojnice. Později byl zřízen malý hřbitůvek těsně 
na obvodu hradeb, asi tři sta kroků za Slezskou pevnostní branou. Tam bylo pochováno ně-
kolik vyšších důstojníků a několik vojáků, krom toho jednotlivé nohy a ruce.46

Dne 11. července se vrátilo do Hradce Králové několik rodin, které odešly z města 
o sedm dní dříve. S nimi přišly i ti, kteří byli dříve pro nezajištění zásob potravy z města 
vykázáni, neboť neměli v městě ani obydlí, ani obživu. Purkmistr Collino vydal 14. čer-
vence 1866 vyhlášku, že kdo by takové osoby přijal v domě, bude stižen pokutou ve výši 
10 až 20 zlatých a navíc může očekávat trest od pevnostního velení. Zároveň ohlásil, že 
bude ustavena komise k prohlídkám domů, která bude doplněna vojenskou asistencí.47

Život ve městě se postupně vracel do obvyklých kolejí, obyvatelé se přizpůsobovali 
podmínkám, boje se přesunuly jinam. Dne 11. července. dostali Hradečáci po dlouhé 
přestávce první list novin, o pět dní později se konal opět trh na dříví, zeleninu, ovoce 

42 Podle jedné vzpomínky mezi dělostřelci, kteří 6. července 1866 z hradeb stříleli na Prušáky, zvláště vynikal 
Němec Teisinger. Jednou se opil, spadl se Slezské brány, zabil se a pochován byl v nynějších Vonešových sadech, 
kde pohřbeni byli i mnozí zemřelí ranění vojáci. DOMEČKA, L.: Hradecké vzpomínky, s. 8. Posádku v pevnosti 
údajně tvořily tři prapory pěchoty a dvě setniny dělostřelců s 90 děly.
43 SOLAŘ, J. J.: Dějepis, s. 224.
44 Tamtéž.
45 HERRMANN, I.: V pevnosti, s. 120.
46 Tamtéž, s. 121. V 80. letech dal generál Bordollo všechny tlející kosti slavnostně přenést z tohoto prozatím-
ního hřbitůvku na vojenský hřbitov na Pouchově. SOLAŘ, J. J.: Dějepis, s. 226–227. Dne 23. 7. se uskutečnil 
první veřejný pohřeb za Slezskou branou. Podrobněji: L. D.: Pohřby v pevnosti královéhradecké roku 1866. KK 
17, 1926, 49–50, s. 6.
47 SOLAŘ, J. J.: Dějepis, s. 224–225 (text vyhlášky na s. 225).
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a houby za Slezskou branou na prvních hradbách; obyvatelé Hradce Králové směli vyjít 
z města a vrátit se zpět, ale jinak nebyl nikdo bez svolení pevnostního velení do města 
vpuštěn.48 Koncem července přišel parlamentář s oznámením, že byl uzavřen klid zbraní, 
který měl trvat do 2. srpna, ale již o dva dny dříve (31. července) bylo uzavřeno čtyřne-
dělní příměří a následně mikulovská prozatímní mírová smlouva.49 Ve stejný den přijel 
opět vlak na hradecké nádraží (poslední odtud vyjel 3. července).50 Poštovní spojení bylo 
obnoveno 3. srpna 1866.

Koncem července bylo pruské vojsko rozloženo v blízkém okolí Hradce Králové, a sice 
v Kuklenách, ve Stěžerách, v Dlouhých Dvorech, mezi Hradcem a Břízou až ke Světí, 
u Všestar, u Hřibska, Stěžírek a na Pláckách.51 Při tomto soužití docházelo k různým for-
mám styku s možností konfliktu, kolovaly také různé poplašné zprávy.52

Druhý paragraf úmluvy o příměří z 26. července 1866 stanovil, že kolem královéhra-
decké pevnosti bude území v šíři jedné míle osvobozeno od pruského vojska a pevnost 
může z tohoto obvodu bráti, čeho k vydržování svému potřebuje. Tato „úmluva“ byla 
2. srpna uveřejněna s dodatkem pevnostního velitele generála Weigla, že do ochranného 
okruhu bez pruského vojska budou zařazeny následující lokality: Lochenice, Neděliště, 
Světí, Všestary, Rosnice, Charbuzice, Stěžírky, Hřibsko, Urbanice, Libčany, Opatovice 
nad Labem, Vysoká nad Labem, Běleč, Nepasice, Divec, Černilov, Újezd a Skalice. Dále 
byly vyjmenovány průchodní silnice pro pruské vojsko, železnice a nemocnice. Generál 
dále nabádal, aby obyvatelstvo si zajistilo na tři měsíce dopředu zásoby pro jistotu, kdyby 
válka nově vypukla […] První týdenní trh dle předpisu velitelova byl dne 11. srpna bez vše-
liké výtržnosti na prostranství mezi kasárnami jízdectva a Vodními. 53

Uzavření Mikulovské prozatímní smlouvy o míru přineslo Hradci Králové určité uvol-
nění, vraceli se uprchlíci z města. Obyvatelé Hradce Králové se radovali. Skončeno pro-
lévání krve – pominou děsné výjevy válečné, obolí rány, zahojí se. Avšak – radovali jsme se 
předčasně. Byla sice skončena válka, ale už vyvstávala nad postiženým krajem nová příšera, 
stejně děsivá. Vzduch byl naplněn miasmy, tisíce mrtvol, hnijících pod tenkým příkrovem 
prsti, a tisíce zdechlin koňských: šachty, do nichž bylo pohřbeno po padesáti, po stu mrtvol – 
vše to dýchalo otravným dechem, ke Hradci se blížil mor – cholera.54

Dne 4. října 1866 se městské zastupitelstvo usneslo, aby veliteli pevnosti, rytíři Wei-
glovi, za jeho vlídnost a laskavost po čas války bylo poděkováno a byl mu věnován čestný 
dar, stříbrná číše. Dále byl věnován dalekohled setníku Váchovi, který denně pětkrát až 
šestkrát hradby obcházel, vše pozoroval a řídil, a byl duší střelby z hradeb. Rovněž měly být 
věnovány dalekohledy dělostřeleckým velitelům Václavu Holečkovi a Ondřeji Wunderli-

48 Tamtéž, s. 225–226; HERRMANN, I.: V pevnosti, s. 125–126.
49 České znění textu smluv in: SOLAŘ, J. J.: Dějepis, s. 228–232.
50 Tamtéž, s. 228.
51 Tamtéž, s. 227.
52 K nebezpečným konfliktům docházelo v některých blízkých lokalitách (např. Kukleny, Plácky, Všestary). Srov. 
DOMEČKA, Ludvík – SÁL, František Ladislav: Královéhradecko : Místopis soudního okresu královéhradeckého, 
I. Hradec Králové 1928, 1931; B. S.: Bombardovaný pohřeb : Episoda z války 1866. Ratibor 20, 1903, 27, 
s. 411–412; F. W.: Episodka na Pláckách z r. 1866. KK 17, 1926, 49–50, s. 7.
53 Text „úmluvy“ s dodatkem velitele pevnosti zveřejnil SOLAŘ, J. J.: Dějepis, s. 232–233. Text této vyhlášky 
zveřejněn in: Hradecká vyhláška po bitvě r. 1866. Obnova 19, 1913, 32, s. 4.
54 HERRMANN, I.: V pevnosti, s. 126–127. V Hradci Králové tehdy zemřelo na choleru 95 civilních osob a 68 
příslušníků vojska. DOMEČKA, Ludvík: Cholera v Hradci Král. r. 1866. KK 17, 1926, 65–66, s. 7.
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chovi pro jejich bedlivost a dělostřelcům F. Wozihnymu a O. Heuslerovi po třech dukátech 
za pilnost a práci, konanou pro ochranu města.55

Dne 6. října 1866 odcestovala delegace zástupců města a okresu vedená Karlem Collino 
do Vídně, aby při audienci u císaře vylíčila velká prožitá utrpení obyvatelstva a prosila 
za zrušení pevnosti. František Josef I. byl v Išlu, delegaci přijal teprve po svém návratu 
11. října a měl se k ní obzvláště blahosklonně. Pokud však jde o zrušení pevnostních hra-
deckých zdí, slíbil, že dá sobě předložiti zevrubné uvážení celé této záležitosti.56 Rozhod-
nutí mu ovšem trvalo několik desetiletí. V listopadu navštívil císař severovýchodní Čechy, 
v Hradci Králové pobyl 4. listopadu, odjel do Chlumu. Zde vešel údajně do kostela a spat-
řiv tam kaluže krve na podlaze lpící zaplakal. Po návratu do Hradce Králové navštívil ra-
něné vojáky, prohlédl si královéhradecké starožitnosti v městské radnici a na památku 
své návštěvy se do kancionálu z roku 1668 se milostivě podepsal,57 a navrátil se za neko-
nečným provoláváním slávy branou Pražskou na nádraží a odjel. Podle názoru J. J. Solaře 
pak pozůstaviv v srdcích všech, kdož jej spatřili, vlídností, přívětivostí, laskavostí a pečlivostí 
otcovskou nepomíjející obraz panovníka nejvřeleji milovaného.58

A tento nejvřeleji milovaný panovník, pro kterého krvácely tisíce Čechů, neměl pro 
tento národ nic jiného než slzy, podpis a nesplnění slibu nechat se korunovat za českého 
krále, ale i souhlas s rakousko-uherským dualismem. I toto je odkaz roku 1866. A jedním 
z důsledků prusko-rakouské války byla postupná a úplná podřízenost Vídně vůči Berlínu, 
která pak tak tragicky vyústila v rok 1914 a následující léta se všemi důsledky.

Závěr

Každá válka vždy byla a je strašná, jak pro účastníky, tak zejména pro nezúčastněné pro 
civilní obyvatelstvo. Nejinak tomu bylo v roce 1866, o čemž výmluvně vyprávějí kronikář-
ské zápisy. Rakouské vojsko se chovalo i v těsné blízkosti Hradce Králové jako na nepřá-
telském území, o čemž svědčí např. zápisy učitele Václava Kalendy ve školní pamětnici 
kuklenské o dni 30. června: Všecky ploty okolo celých Kuklen přes noc byly tytam, dílem 
upotřebily se na stany, dílem se pálily. V staveních, kde lidi odešli, nezůstaly ani jedny dvéře, 
vrata, chlívky atd. Ohňů bylo na všechny strany bezpočtu. U mě lavice ze školnic musely 
hned ven, do kterých tříd se uhostilo šest důstojníků. Tu musely být hned postele, stoly atd. 
Jejich lokajové museli spát na slamníkách v síni, aby na pokývnutí mohli být hned po ruce. 
[…] Musíme bohužel k hanbě o našem (s jistou výminkou) vojsku říci, že bylo mnohem horší 
nežli nepřátelské. Ku příkladu byly právě třešně zralé. Aby si je ojedli, bylo jim přáno; ale oni 
na stromy vylezše větve olámali a kamarádům dolů házeli, takže ubohé stromy pak zde jako 
ometené košťata stály. Z drůbeže nám nenechali ani péro; všecku schytali a snědli. U mne 

55 Čestné dary obce královéhradecké roku 1866 veliteli pevnosti, důstojníkům a dělostřelcům. KK 17, 1926, 
49–50, s. 8.
56 SOLAŘ, J. J.: Dějepis, s. 238; B. S.: Počátek boření pevnostních hradeb v Hradci Králové r. 1884. KK 11, 
1920, 22, s. 5; TÝŽ: Počátek boření pevnostních hradeb v Hradci Králové před 50 lety. KK 25, 1934, 65, s. 4; 
TICHÝ, František: První boření hradeb královéhradeckých před 60 lety. KK 35, 1944, 41, s. 3; L. D.: Oslava po-
čátků bourání hradeb pevnostních v Hradci Král. před 50 lety. OL 37, 1934, 66, s. 3. Problematiku nově shrnuje 
JAKL, Jan: Zánik královéhradecké pevnosti. Královéhradecko 7, 2010, s. 119–128.
57 Jedná se bohužel o mylnou informaci. Podpis Františka Josefa I. se nachází v pergamenovém Graduálu čes-
kém z let 1592–1604, sign. II A 13b. Srov. ČERNÝ, Jaromír: Soupis hudebních rukopisů Muzea v Hradci Krá-
lové. Universitas Carolina Pragensis, Facultas philosophica : Miscellanea Musicologica, XIX. Praha 1966, s. 46.
58 Tamtéž, s. 238–240.



220 HISTORICA Revue pRo histoRii a příbuzné vědy 2016/2

lokajové vypůjčili pro oficíry, co na náměstí jedli, pro 6 osob nože, vidličky, lžíce, talíře, ale 
víc to nepřinesli; a když jsem se po tom sháněl, odkazoval Kuba na Janka – a vše bylo totam. 
Jeden Uhrák chtěl moji manželku probodnout, když mu nemohla dát k jídlu to, co on na 
ní požadoval. Měl bych ještě ledacos nechvalitebného o našem vojsku co povídat, ale dost 
o tom.59 Nutno dodat, že rabovalo i pruské vojsko (např. v Plotištích).60

Každá vypjatá situace přináší také nenormální lidské projevy, zejména odsouzeníhodné 
kriminální činy. Např. v Bělči nad Orlicí Jan Jarkovský s pomocníkem sváželi k Orlici do 
Podhůří klády, které byly určeny pro opevnění královéhradecké pevnosti a vázaly se do 
vorů. Před jejich odplutím byli však udáni, že chystají přechod pro pruské vojsko. Jarkov-
ský byl zatčen a uvězněn v Hradci Králové, poté deportován do vězení ve Štýrském Hradci. 
Po válce byla prokázána jeho nevina, byl propuštěn na svobodu a vyznamenán stříbrným 
křížem s korunou.61

Ačkoliv byla válka deklarována jako „válka Němců s Němci“, nelze s touto charakte-
ristikou vyjádřenou rakouským císařem Františkem Josefem I. souhlasit. Šlo o válečný 
střet dvou států usilujících o nadvládu ve střední Evropě, o střet berlínských a vídeňských 
mocenských kruhů. Za jejich zájmy museli bojovat a umírat jak příslušníci německého 
národa na obou stranách, tak i příslušníci slovanských národů v obou armádách.62 Proti 
sobě stáli Lužičtí Srbové v saské armádě a v pruské armádě, Poláci z Poznaňska a Pomo-
řanska proti Polákům z Haliče, Češi z Kladska a ze slezských emigrantských protestant-
ských sídel (nebo ti, kteří měli úzký vztah k české zemi z minulosti)63 proti Čechům z Krá-
lovství,64 navíc zde bojovali katolíci proti katolíkům a nekatolíci (utrakvisté) proti svým 
náboženským souvěrcům.65 Současníkům se muselo zdát, že svět se zbláznil. Stalo se totiž 

59 Citováno podle SVATOŇOVÁ, Stanislava – ŠůLA, Jaroslav – ZIMMERMANN, Petr (eds.): Válka roku 1866 
na Královéhradecku pohledem současníků : Výbor z obecních, farních a školních kronik regionu. Hradec Králové 
1991, s. 31–33.
60 Tamtéž, s. 115–117; B. S.: V Plotišti r. 1866. KK 17, 1926, 49–50, s. 8; DOMEČKA, L. – SÁL, F. L. Králo-
véhradecko, s. 176–177; PIŠL, František: Paměti obce Plotišť nad Lab.. Plotiště nad Labem 1938, s. 263–273.
61 DOMEČKA, L. – SÁL, F. L.: Královéhradecko, s. 4.
62 Umělecky tuto tragickou skutečnost zpracoval spisovatel Alois Jirásek v povídce Host. Srov. HLADKÝ, Ladislav: 
Odezva války 1866 v malém východočeském městě Hronově. Královéhradecko, 3, 2006, s. 143–152, zejm. s. 148.
63 Údajně byl mezi pruskými důstojníky, kteří přišli do Stěžer, jeden z potomků bývalých majitelů vsi, Pravě-
tických z Pravětic. Srov. Potomek českých exulantů ve válce r. 1866. KK 17, 1926, 49–50, s. 8. O historii vsi 
DOMEČKA, L. – SÁL, F. L.: Královéhradecko, s. 265n.; o chování pruského vojska ve vsi Tamtéž, s. 267. Dva 
pruští poddůstojníci, kteří si roku 1866 prohlíželi ratibořický zámek a své bývalé bydliště, byli bratři Gustav 
a Otto Vilém Panklovi, bratři české spisovatelky Boženy Němcové. Jak pamětníci uvedli, bratři už mluvili pouze 
německy. ŠůLA, Jaroslav: Sen o ratibořickém dětství : Osudy předobrazů postav z Babičky Boženy Němcové. Li-
berec 2009, s. 33; s odkazem na pramen.
64 ŠůLA, Jaroslav: Důsledky pruského vítězství roku 1866 na postavení slovanských národů v Sasku a Prusku. 
Královéhradecko, 3, 2006, s. 67–76.
65 Otevíraly se staré rány. Zajímavou zprávu nacházíme v pamětní knize římskokatolické fary v Černilově, která 
je svědectvím o situaci ve vesnicích severovýchodně od Hradce Králové. V nich se totiž od 17. století až do vy-
dání Tolerančního patentu roku 1781 udržovalo tajné nekatolictví a ještě v 19. století bylo obyvatelstvo konfesně 
rozděleno: Mezi lidem zdejším veliká byla rozhořčenost proti Prusům a tím též proti domácím nekatolíkům, kteří 
řečmi a chováním svým k tomu příčinu zavdali, těšíce se na Prušáka, svého osvoboditele, a přejíce mu vítězství, 
svému spasiteli. I malé děti nekatolické, slyšíce uprostřed hromového rachotu od Chlumu od svých domácích a ro-
dičů radostné naděje na pruské vítězství, přicházejíce mezi katolické společníky Prušákem je strašily. Avšak brzy 
naděje jejich byly zmařeny. Pruské posádky rozjížděly se po requisicích. Dorazily až do Bukoviny, kdež 11 koní ka-
tolíkům i nekatolíkům pobraly, neberouce ohledu na své stejnověrce. Tu přestal Prušák být vykupitelem a sympatie 
k němu ochabovaly. SVATOŇOVÁ, S. – ŠůLA, J. – ZIMMERMANN, P. (eds.): Válka roku 1866, s. 126. Dochá-
zelo ovšem i k hanobení římskokatolických kostelů ve vesnicích v okolí Hradce Králové pruskými vojáky, které 
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něco, čemu nerozuměli a nechápali, do čeho byli vtaženi. Snad i toto poznání by mělo být 
mementem pro současnost.

Zusammenfassung

Das Kriegsjahr 1866 in der Festungsstadt Königgrätz in den Zeugnissen  
der Dokumente und Erinnerungen der Einwohner
Jaroslav Šůla

Dieses Jahr wird man sich der bewaffneten Auseinandersetzung von Preußen und Österreich vor 150 
Jahren erinnern. Beide Staaten waren um die Hegemonie in Mitteleuropa bemüht. Es wurde bereits 
eine große Anzahl von Veröffentlichungen zum Verlauf des Krieges herausgegeben, es wurden die Ge-
schichte der beteiligten Regimenter beider Kriegsparteien, wie auch die Persönlichkeiten der Feldher-
ren, die Kriegsursachen und verwendete Waffen usw. analysiert, den Auswirkungen der Kriegsereig-
nisse auf die Zivilbevölkerung wurde aber minimale Aufmerksamkeit gewidmet.

Die Königgrätzer Festung wurde im 18. Jahrhundert auf dem Zusammenfluss der Elbe und der Adler 
erbaut. Die bewaffnete Auseinandersetzung beider Parteien drohte bereits im Jahre 1850, wurde aber 
einstweilen gebannt. Sie entflammte aber erneut im Jahre 1866 und der Verfasser konzentrierte sich 
auf die Gegenüberstellung der Erinnerungen von Augenzeugen, die den Krieg in der Festung erlebten, 
mit den überlieferten Dokumenten.

Im Zusammenhang mit der sich erhöhenden Spannung zwischen beiden Staaten wurden in König-
grätz rechtzeitig wichtige Maßnahmen getroffen, die Gegend der Festung wurde unter Wasser gesetzt, 
es wurde die Revision der Festungsbauten durchgeführt, die Ämter evakuiert, die Schulen geschlossen, 
die Zivilbevölkerung musste sich mit den Nahrungsmitteln versorgen oder ausziehen, es wurden auch 
Feuerschutzmaßnahmen getroffen usw. Der Durchzug des österreichischen Heeres durch die Stadt gen 
Landesgrenze begleitete im Juni 1866 die Begeisterung der Einwohner, die an den Sieg der österreichi-
schen Waffen geglaubt hatten. Die Hauptschlacht fand in der Nähe der Stadt statt und das österreichi-
sche Heer erlitt eine katastrophale Niederlage. Das zurückweichende Heer konnte zunächst die Stadt 
nicht durchziehen, es ertrank in dem Flusswasser, ein Teil der Verwundeten wurde in der Stadt ärzt-
lich behandelt. Der Verfasser der Erinnerungen, der tschechische Schriftsteller Ignát Herrmann, hat 
in einer mit Emotionen beladenen Schilderung die Situation in der Stadt dargestellt, wo die Zivilbevöl-
kerung den Angriff befürchtete, die Stadtbewohner halfen bei der ärztlichen Behandlung der Verwun-
deten und Sterbenden, dabei haben sie die Entwicklung der Ereignisse verfolgt, ferner erfuhr die Stadt 
die Beschießung von der preußischen Artillerie, welche aber keine größeren Schäden verursachte. In 
den nahen Dörfern lag das gefürchtete preußische Heer, welches aber bis auf Ausnahmen den Dorfein-
wohnern keine Schäden zufügte. Die Sterbenden wurden nur provisorisch begraben, in der Stadt aus-
breitete sich die Cholera, an die sowohl Zivilisten, wie auch Soldaten starben. Der Telegraph war außer 
Betrieb; die Zugverbindung unterbrochen; die Post und die Märkte geschlossen – die Stadt ist im Prin-
zip zu einem Flüchtlingslager geworden, während die Umgebung in Folge der Kriegsereignisse verwüs-
tet lag. Eine Erleichterung brachte erst der Frieden, welcher den Krieg der Deutschen gegen die Deut-
schen in Mitteleuropa zu Ende brachte, der vor allem auf dem Gebiet von Nordostböhmen stattfand 
und in dem sich die Angehörigen der slawischen Völker und des gleichen Glaubensbekenntnisses genö-
tigt sahen auf beiden Seiten für fremde Interessen zu kämpfen. Das Kriegsergebnis beeinflusste tra-
gisch die nachfolgende Entwicklung, welche zur Unterordnung des Wiener imperialistischen Milieus 
unter das analoggesinnte Milieu in Berlin führte und schließlich auch den Ausbruch des Ersten Welt-
krieges mitverursachte. Die Königgrätzer Festung wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts aufgehoben.

měli na svědomí zřejmě tito protestantští věřící, např. ve Stěžerách nebo v Probluzi. DOMEČKA, L. – SÁL, F. L.: 
Královéhradecko, s. 267.


