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VÁLEČNÝ STŘET  

U HRADCE KRÁLOVÉ 

 

Datum: sobota 17. března 2018      

 

Jízdní řád:  

Sraz v hale v dostatečném předstihu před odjezdem.  
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Pardubice hl. n. 7.41 (Sp 1842) 
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Všestary                                            15.41 (os.) 

P.-Rosice n. L. 7.45 
Hradec 

               Králové hl. n.                                          

15.55  

Hradec 

Králové hl. n. 

7.59                16.04 (os.) 

8.04 (os.) P.-Rosice n. L.    16.22     

Sadová 8.24 Pardubice hl. n. 16.26 

 

Jízdné: 

Pro tento výlet je výhodná síťová jednodenní jízdenka IREDO (takto je to třeba říci  

při nákupu!!!, neplatí slevy ČD typu IN karta apod.) v ceně 160 Kč,  

případně skupinová síťová jednodenní jízdenka IREDO pro maximálně 4 osoby  

(nebo 3 a pes) za 400 Kč. 

 

„Tam u Královýho Hradce lítaly tam koule prudce  

z kanónů a flintiček do ubohých lidiček...“ 

  

 

          

 

                                                                                

                                                                               Miloš            Kajzrlík 
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Trasa: 

 
 

Cyklo 4292 a 4293 Sadová – Dohalice – Čistěves Č, NS les Svíb, Č (odbočit na kraji lesa 

u rakouského pomníku 11. praporu polních myslivců) Čistěves – okruh lesem Svíb – 

Čistěves Č Čistěves – Chlum – nádraží Všestary = 14 km.  

Trasa s minimálním převýšením je po silnicích s nízkým provozem (pozor pouze při 

přecházení velice frekventované silnice č. E442/35) a po dobře schůdných lesních, lučních 

a polních cestách.   

Od 10 hodin je možné v obci Chlum navštívit Muzeum války 1866 – podrobnosti na webu 

www.chlum1866.cz.  

 

Mapa: edice KČT č. 24 Hradecko a Pardubicko. 

 

Občerstvení: z vlastního batohu, hostinec U polních myslivců v obci Chlum 

(www.upolnichmyslivcu.cz) otevírá až ve 13 hodin. 

http://www.chlum1866.cz/
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Turisticko-vlastivědný přehled: 

Prusko-rakouská válka 1866, rozhodující bitva u Hradce Králové  

(u Sadové, na Chlumu) 

(podrobné informace na uvedeném webu, existují ale i další weby s touto tematikou,  

v terénu jsou na jednotlivých zastaveních informační tabule)  

 

Dnem největšího válečného střetnutí v Čechách a na Moravě byl 3. červenec 1866 – na 

obou stranách bojovalo 436 000 vojáků, vyhrála pruská strana. Zároveň se jednalo  

o druhou největší bitvu 19. století – 470 000 vojáků se střetlo v roce 1813 u Lipska (Bitva 

národů). 

Obrovské ztráty zaznamenala rakouská armáda – 5700 mrtvých, 7500 pohřešovaných, 

7500 zraněných a 22 000 zajatých vojáků, 6000 koní, téměř 200 děl a přes 600 povozů. 

Spojenecká saská armáda měla 130 mrtvých, 430 pohřešovaných, 900 raněných a přišla o 

130 koní. Naproti tomu Prusové ztratili „jen“ 2000 mrtvých a zhruba 1000 koní, měli asi 

300 pohřešovaných a 7000 zraněných vojáků. 

Stejně jako na jiných významných bojištích konají se i ve zdejším areálu v den bitvy 

každoroční pietní a vzpomínkové akce doplněné rekonstrukcí bojů. 

Turisty nejvíce přitahuje velká koncentrace hřbitovní umělecké architektury – více než 460 

individuálních hrobů, hromadných pohřebišť i symbolických památníků. Nejvíce jich v lese 

Svíb a kolem obce Chlum – na ukázku několik snímků.  

 

 


