
Procházka po 
hradeckých
památnících
z 1. světové války

Pískovcový pomník trojúhelné kom-
pozice s postavou zdrcené ženy u je-
jíchž nohou se nalézá přilba s vavří-
novou větévkou. V centrálním poli 
soklu je umístěn reliéf s datací kon-
fliktu mezi lipovou a vavřínovou ra-
tolestí.

Pouchov
pomník v parku před hřbitovem - v ulici 
Velká (Václav Škoda, 17. 6. 1923)
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Centrální vysoký reliéf zachycuje 
umírajícího vojína, který se hroutí 
před alegorií vlasti v lipových rato-
lestích. Na pozadí výjevu se objevuje 
silueta Hradčan. Přístupové schodiště 
je lemováno deskami se jmény pad-
lých s označením legionářů, původně 
s označením legie. Datace konfliktu je 
1914 – 1919.

Nový Hradec Králové
pomník v parku v ulici Brněnská 
(Jaroslav Samek, 1. 7. 1923)
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Pískovcový pomník zobrazující stojící 
postavu vojína se skloněnou hlavou, 
který v pravé ruce drží vlajku a v levé 
přilbu. Patron české země, sv. Václav 
na koni, korunuje vojína věncem z li-
pových listů. Na soklu jsou vytesána 
jména padlých a datace konfliktu.

Slatina
pomník na křižovatce ulic Librantická 
a Svinarská (Jaroslav Samek, 5. 8. 1923)
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Pomník je tvořen nepravidelnou 
pískovcovou stélou na cihlové po-
dezdívce. V horní části se nalézá da-
tace konfliktu (1914-1919) a pod ní 
kovový reliéf TGM (za války odstra-
něn a v roce 1972 nahrazen znakem 
ČSSR) a v pískovci tesaný sdružený 
znak legií v lipových ratolestech. Ve 
spodní části pomníku je zasazena 
žulová deska se jmény padlých.

Třebeš
pomník v ulici Hradecká vedle mateřské 
školky - č.p. 1 (J. Hyk, srpen 1923)
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Sousoší zobrazuje vojáka držícího 
padlého spolubojovníka, ke které-
mu se zároveň tiskne truchlící malé 
děvčátko. Na kubizujícím soklu jsou 
vytesána jména padlých, nad nimi 
se nalézá ve štítu malý znak repub-
liky Československé s odtesaným 
znakem Slovenska. Po obvodu ští-
tu byl původně reliéfní nápis „ZA 
ČINY ŽIVÝCH I MRTVÝCH NÁM 
SPRAVEDLNOST VRACÍ VLAST!“

Malšova Lhota
pomník na návsi (v ulici Lhotecká) 
(K. Hilse, 12. 7. 1925)
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Mohutný pískovcový pomník obě-
tem I. sv. války tvořený obeliskem se 
jmény padlých osazeným na dvou 
stupních. V horní části obelisku je 
umístěn latinský kříž. Na pomníku 
jsou uvedena jména padlých z Ku-
klen (75), Pražského Předměstí (47), 
Svobodných Dvorů (46), Vlčkovic (5) 
a Plačic (8).

Kukleny
pomník na hřbitově 
(Mertlík, 19. 7. 1925)
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Na trojstupňovém podstavci je 
osazena socha matky s dítětem se zas- 
něným pohledem k „hrobům v dáli“. 
Dítě drží v ruce lipovou větvičku. 
Reliéf na čelní straně kamenného 
kvádru zobrazuje českého lva, na 
zadní straně je reliéf s mečem v lipové 
ratolesti. Boční strany nesou jména 
padlých.

Piletice
pomník na návsi - v ulici Piletická 
(Václav Škoda, 1926)
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Monumentální konstruktivistický 
kostel vybudovaný jako památník 
padlých římskokatolických vojínů 
diecéze královéhradecké za 1. sv. 
války. V interiéru je na mramorovém 
podstavci osazena deska s křížem 
a vavřínovým věncem, před kterou 
je symbolicky umístěna křtitelnice 
představující věčný život (provedl 
v roce 1935 Zdeněk Veselý).

Pražské Předměstí
kostel Božského Srdce Páně, náměstí 
28. října (Bohumil Sláma, zákl. kámen 
28. 10. 1928, výstavba 1929 – 1932)
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Pamětní deska se jmény padlých 
a zemřelých během 1. sv. války je 
umístěna v budově bývalé základní 
školy (dnes Mateřské školy) v Pla-
čicích. Okolo desky je dřevěný pro-
filovaný rám, do jehož horní části 
je symetricky umístěn vyložený od-
stupňovaný podstavec s bustou T. G. 
Masaryka. Pod deskou jsou uloženy 
památky z bojiště u Zborova.

Plačice
pamětní deska v budově bývalé školy, 
nyní školky - Ořechová 62 (28. 10. 1928)
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Řeckokatolický kostel sv. Mikuláše 
transferovaný z východoslovenské 
obce Malá Polana „jakožto památník 
všech, kdo za světové války obětovali 
život za lepší příští Československa“. 
Symbolický význam památníku byl 
umocněn tím, že během vpádu rus-
kých vojsk do Karpat za I. sv. války byl 
kostel poškozen a v oblasti se pohybo-
valy 1. a 2. rota a Sokolská četa České 
družiny.

Jiráskovy sady
kostel sv. Mikuláše (1605 v obci Habura, 
památník v Hradci Králové 
28. 10. 1935)
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Pomník je situován při ulici na nízké 
navršené mohyle. Na dvojici stupňů 
nasedá masivní kvádr soklu nesoucí 
sochu lva připraveného k ochraně 
vlasti. V hlavním kvádru pod sochou 
lva je v měděném pouzdře uložen 
pamětní list se seznamem padlých 
občanů.

Svobodné Dvory
pomník v ulici Dvorská vedle objektu 
pošty - č.p. 324 
(Josef Holeček, 31. 5. 1936)
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Monumentální pomník, kterému 
dominuje bronzová socha českoslo-
venského vojáka, připomíná 209 
padlých pluku a jeho velitele Jana 
Gayera. Podrobněji viz Petr ČÍŽEK 
a kol., Památník padlých legionářů 
4. čs. střeleckého pluku., Praha: 
ČSOL, 2018.

Gayerova kasárna
pomník padlým příslušníkům 4. pěšího 
pluku Prokopa Holého, křižovatka ulic 
Divišova a Československé armády 
(Josef Škoda, arch. Oldřich Šmída 
6. 6. 1937 - 1940, 10. 6. 2018)
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Památník obětí bojů za svobodu a lid-
ská práva. Nápisy označují památná 
místa a bojiště spojená s českým a čes-
koslovenským odbojem v průběhu 
20. stol. V základech pomníku je pod 
čtvercovými deskami před sloupci 
nápisů uložena prsť z bojišť a památ-
ných míst symbolizující jednotlivé 
odboje. Původní pomník byl odhalen 
v rámci oslav 20. výročí bitvy u Zbo-
rova.

Eliščino nábřeží
pomník u sokolovny - č. p. 777 
(2. 7. 1937 – 11. 11. 1941, 28. 10. 1998)
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Žulový kvádr, do kterého je zasaze-
na kovová deska se jmény padlých 
v 1. a 2. sv. válce a heslem „Položili 
své životy za lepší svět“.

Slezské Předměstí
pomník v ulici SNP v parku u nádraží 
(9. 5. 1970)
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Pomník v podobě kamenného křížku 
na dvoustupňovém podstavci s ko-
vovým oplůtkem nechali zřídit před 
svou usedlostí (č.p. 37) rodiče Jana 
Jukla, padlého na italské frontě v roce 
1916. Zničen během autonehody 
v roce 2015 a přesunut do Librantic.

Slezské předměstí, 
nyní Librantice

pomník Jana Jukla (J. Mertlík, 1917)

21

jsem tichý a pokojný srdcem a naleznete 
pokoj duším svým.“ evang. sv. mat. 11. 28-29.“ 
6  „mrtvých slavné paměti a živým na posilu.“ >  

8  „Z vaší krve rudé dán byl věčný život 
národu pokořenému dík vám, draZí bratři!“ 11  
„Za činy živých i mrtvých nám spravedlnost >  

vrací vlast!“ 12  „těla vaše kryje dálná cizina 
obětí vaší žije naše otčina“ 13  „Hrobům v dáli 
vaše krev svlažila klíčící símě naší svobody.“  >  

15  „Památce Padlých a zemřelých občanů ve 
světové válce 1914 – 1918“ 16  „na Paměť všech 
kdož za světové války 1914 – 1918 obětovali >  

život za lepší příští Československa“ 21  
„věřím na vzkříšení a život. kdo věří ve mne byť 
také umřel živ bude. Jan Xi. 25“
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Procházka po hradeckých
památnících z 1. světové války

21  „V tvé ruce přesvaté svou bolest kladem Pane, i štěstí 
jediné a naději žití svého. Ty v radost proměníš slz moře 
vyplakané a v nebi vrátíš nám syna ztraceného.“

Na hrubě otesaném podstavci evoku-
jícím skalní blok stojí voják v rakous-
ko-uherské uniformě hladící dítě. Na 
kamenném kvádru za vojákovými 
zády je ztvárněna lípa, pod jejíž koru-
nou se původně nacházel reliéf zob-
razující T. G. Masaryka. Do podstavce 
jsou vytesána jména padlých, která 
byla doplněna porcelánovými destič-
kami s fotografiemi.

Březhrad
pomník v parku na křižovatce ulic 
Březhradská, U Lesíka (Karel Hilse, 1920)

1

Postava francouzského legionáře na 
stráži na mohutném soklu hledí do 
budoucnosti a opírá se o husitskou 
pavézu s nápisem v gotickém písmu. 
Na přední straně podstavce je státní 
znak a po stranách se nacházejí jmé-
na padlých z 1. sv. války. Na brance 
oplocení v obnovené původní barev-
nosti je umístěn malý státní znak. Byl 
předlohou pro pomník v obci Dolní 
Radechová z roku 1922.

Svinary
pomník na křižovatce ulic K Lesu 
a K Borku (V. Škoda, 29. 5. 1921)

2

Sousoší zachycující souboj slovanské-
ho héroa s dvouhlavým rakouským 
orlem. Antikizující podstavec umístě-
ný na nízké mohyle má evokovat tetra-
pylon tvořený dórskými sloupy, které 
včetně architrávu rámují nápisy a pole 
se jmény padlých. V pamětní knize 
obce je jako autor pomníku uveden Jo-
sef Škoda, avšak na pomníku samém 
je uvedena signatura Václava Škody.

Plotiště nad Labem
pomník v ulici P. Jilemnického - u školy 
(Josef Škoda/Václav Škoda, 13. 8. 1922)
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Pomník národního osvobození a pad-
lých v 1. sv. válce s reliéfem T. G. 
Masaryka. Na původním pomníku 
byl realizován nápis: „LÉPE ZEMŘÍT 
ZA SVOBODU NEŽ V OTROCKÝCH 
OKOVECH“. V roce 1959 byl z pomní-
ku odstraněn reliéf TGM.

Malšovice
pomník před budovou školy - Úprkova 
č.p. 1 (J. Samek, 29. 10. 1922, 1. 9. 1990)
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Pískovcová socha žehnajícího 
Božského Srdce Páně věnovaná pa-
mátce „padlých bratří“ osadníky 
královéhradeckými. Na podstavci je 
citováno Evangelium Sv. Mat. 11, 28-
29. Inspirací byla Vosmíkova socha 
Božského Srdce Páně pro poutní mís-
to Hostýn na Moravě (1914-1919). 
Obdobný Vosmíkův pomník padlých 
je v kostele Nanebevzetí P. Marie 
v Chrudimi (1928).

Velké náměstí
socha uvnitř Katedrály Sv. Ducha 
(Čeněk Vosmík, 1922)
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Pomník tvořený „skaliskem“ vysta-
věným z žulového lomového kame-
ne a valounů. Nad soklovou partií 
je osazena kamenná deska se jmény 
padlých, nad kterou se nalézá v šes-
tiúhelném poli reliéf, zobrazující 
z profilu vojáka v přilbě pod lipovou 
ratolestí s mečem v levé ruce, který 
obíhá nápis.

Věkoše
pomník v ulici Jana Černého 
(Václav Škoda, 1922)
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První světová válka významným způsobem zasáhla do historie naší země 
a zároveň zanechala bolestnou vzpomínku na padlé otce, syny, bratry, 
sousedy …, kteří se nikdy nevrátili.

Památníky obětí první světové války dnes nacházíme téměř v každé obci. 
Myšlenky na jejich budování se často objevují již před samotným koncem 
války, v prostoru dnešního Hradce Králové vznikaly památníky padlých 
nejpozději od roku 1917, kdy byl postaven památník Jana Jukla na Slez-
ském Předměstí 1 . Výraznější vlna stavění válečných památníků nastává 
až po skončení války 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 . Zajímavostí jsou 
pomníky na Novém Hradci a v Třebši, které konec konfliktu datují až do 
roku 1919, kdy probíhaly boje s Poláky na Těšínsku a proti komunistům 
na Slovensku. Další impulsem pro zřizování památníků bylo 10. výročí 
vzniku Československé republiky 14  15 . Budování pokračovalo ještě ve 
třicátých letech, například v souvislosti s 20. výročím bitvy u Zborova 
a založením 4. pěšího pluku Prokopa Velikého a v reakci na ohrožení re-
publiky 16  17  18  19  .

Památníky byly často hrazeny z výnosů veřejných sbírek, v některých pří-
padech i z osobních darů jednotlivců, jako byl starosta J.V. Pilnáček. Pa-
mátníky mají rozmanité formy od pamětních desek 15 , přes obelisky 12 , 
křížky 21 , skaliska 6 , stély 10 , figurální reliéfy, sochy či sousoší 1  2  3  
5  7  8  9  11  13  17  18  až po celé kostely 14  16 . Setkáváme se zde, s výje-

vy zobrazujícími mimo jiné truchlící pozůstalé, dojemné loučení dcerky 
s padlým otcem, umírajícího vojáka před alegorickou postavou vlasti, 
francouzského legionáře na stráži, československého vojáka či lva chrá-
nícího padlé.

Zadavatelé a tvůrci památníků se museli vyrovnat s určitým ideologickým 
rozporem, kdy na jedné straně nová republika neměla zájem na připomí-
nání zaniklé monarchie a její symboly likvidovala, na straně druhé bylo 
nutné uctít oběti války, z nichž naprostá většina padla v rakousko-uher-
ské uniformě. Nejedná se tedy zdaleka jen o památníky legionářů. Pro 
ilustraci uveďme slovanského hrdinu bojujícího s dvouhlavým rakous-
kým orlem na pomníku v Plotištích 3 , na němž jsou paradoxně zvěčněna 
v převážné většině právě jména padlých rakousko-uherské armády.

Pro památníky z prvních poválečných let je typické, že zobrazení vojíni 
jsou vyvedeni v nejednoznačně zařaditelných uniformách (francouzská 
přilba, ale rakouská puška aj.), které tak získávají obecnou platnost.

V českém prostředí byly památníky padlých často pořizovány i k oslavě 
vzniku svobodné republiky (např. formou nápisu, v některých případech 
doplněného i vyobrazením TGM – prezidenta Osvoboditele) a jména 
padlých rakousko-uherské armády byla takto mimoděk spojena s osvo-
bozením.

V období obou totalitních režimů tyto památníky mnohdy vzbuzovaly 
nelibost, a proto docházelo k jejich úpravám 1  4  8  10  11  16  nebo přímo 
odstranění 18  19 , jako tomu bylo v případě pomníku 4. pěšího pluku Pro-
kopa Velikého obnoveného až v roce 2018 18 .

Nápisy Na pomNících:
2  „Na předNí stráži statečNě vždy věrNý 

čechu stůj.“ 4  „Lépe zemřít za svobodu Než > 

v otrockých okovech“ 5  „Pojďte ke mně 
všichni, kteří se loPotíte a jste obtíženi a já 
vás občerstvím a učte se ode mne, neboť >  
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