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Po stopách bitvy u Jičína 

1866

Jméno: Body

start: cíl:
Kontrola Popis Otázka Odpověď

1 Korunovační kašna - Konvička kolik je zde  infotabulí  k válce 1866 4

2 Pomník památce padlých vojínů čemu byli vojíni věrni přísaze

3 Ossarium kdy bylo mausoleum postaveno 1905-6

4 Saský monumentální 8 m obelisk kdo věnoval tento pomník vlasť

5 pomník K. Oskara Fickelscheerera jaké armády byl setníkem saské

6 Zebín vrchol, kaple sv. Máří Magdalény Kdy byla kaple postavena 1700

7
Socha sv. Jana Nepomuckého, proti 

infotabuli č. 19 Valdice
počet koulí na zábradlí okolo sochy 6

8
socha sv. Václava, pamětní deska 

podlých rakouských vojínů
 v boji o jaké obce padli Zámezí a Dílce

9 Pomník s křížem kolik sloupů má zábradlí okolo 20

10 Křížek vojína z Hradce Králové číslo pěšího pluku 18

11
Pomník PIRETa DE BIHAINa před 

bránou hřbitova u kostela
datum věnování obcí Železnice 1996

12 Pomník Antonína Weisse jakou měl vojenskou hodnost poručík

13 Pomník s křížem název obce kde došlo k útoku Zámez

14 Pomník hrdinům padlých 29.6.1966 v boji u jakého města Jičína

15
Pomník král. pruského a branibor. 

pluku
kolikátý braniborský pluk 1

16 Pomník c.k.  a k. prus. důstojníků hodnost Karla Schimczika poručík

17 Pomník u zvoničky kolik důstojníků zde odpočívá 1

18 Křížek c.k. rakouských vojínů kolik jich zde odpočívá 92

19 Brada, vrchol u dřevěného kříže počet laviček u soch sv. Petra a Pavla 4 (5 )

20 Pomník s křížem Gusterna Schulze číslo 2. brandeb. granát. pluku 12

21 Pomník na modré turistické. značce evid. číslo pomníku Kom. 1890 č. 15

22
Socha Sv. Jana Nepomuckého, za 

plotem
kolik svíček je na podstavci sochy 1

23 Pomník ve hřbitovní zdi kolik zde odpočívá tamburínů 4

24
Pamětní deska Jiřího Filipa z Mumme 

na severní zdi kostela

datum věnování desky od rodičů a 

sester
1897

25 Torzo sochy sv. Františka jaký chráněný strom je u sochy javor

26 Kříž s Ježíšem a soškou sv. Marie jaký symbol je pod Ježíšem lebka

27 Pomník u silnice kolik vojínů celkem zde odpočívá 134

28
Holín  - škola - dnes MÚ, nápis nad 

vchodem
rok dokončení stavby školy 1867

29 Pomník pruského 2. gran. pluku ev. číslo pomníku Čís. ? (vlevo dole) 18

30 Obelisk na Letné kolik stran má sloup 3


