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C. k. 18. pěší pluk vznikl jako jedna z nejstarších 

jednotek pravidelné armády habsburské monarchie 

patentem císaře Leopolda I. ze dne 16. dubna 1682.

Od r. 1830 byl doplňovacím okresem pluku králo-

véhradecký kraj s okresním doplňovacím velitelstvím 

v Hradci Králové. Pluk se zúčastnil všech významných 

tažení rakouské armády od konce 17. století až do 

r. 1918. Od svého založení v r. 1682 do začátku prv-

ní světové války v r. 1914 prodělal celkem 282 bitev 

a šarvátek, ve kterých padlo přes 2500 „osmnáctníků“ 

a 6400 jich utrpělo zranění.

Během první světové války se jednotky 18. pěšího 

pluku úspěšně účastnily bojů rakousko-uherské ar-

mády na východní a italské frontě. Po vzniku Česko-

slovenské republiky r. 1918 byl 18. pěší pluk sloučen 

s plukem ruských legií pod označením pěší pluk č. 4 

„Prokopa Holého“. 

Po skončení druhé světové války byl 4. pěší pluk 

znovuobnoven, avšak v srpnu 1951 byl reorganizován 

na 4. mechanizovaný pluk Prokopa Holého, v květ-

nu 1955 pak přečíslován na 52. mechanizovaný pluk 

a od srpna 1962 byl znovu reorganizován na 52. tan-

kový pluk. 31. května 1966 však došlo k jeho defi ni-

tivnímu zrušení.



Kdo jsme

Moznost spolupráce

Cinnost spolku

ˆ

ˆ

Historický C. k. Řadový pěší pluk č. 18, o. s., je ob-

čanským sdružením zabývajícím se tradicí bývalé 

stejnojmenné domovské jednotky královéhradecké-

ho regionu.

Cílem spolku je zejména oživit povědomí veřej-

nosti o tomto regionálním fenoménu a připomínat 

jeho význam pro regionální dějiny. Jako klub vojen-

ské historie se specializujeme na rakouskou armádu 

období prusko-rakouské války r. 1866 a první světo-

vé války. 

Klub byl založen již r. 1993 a dnes sdružuje více 

než dvě desítky členů.

Historický C. k. Řadový pěší pluk č. 18 je otevřen jakékoliv 

formě spolupráce se všemi zájemci z řad klubů vojenské 

historie, veřejných i soukromých korporací, jakož i široké 

veřejnosti, a to v jakékoliv oblasti dotýkající se vojenské 

historie a pěstování kulturních hodnot. 

Zejména můžeme nabídnout možnost vystoupení na nej-

různějších slavnostech v dobových uniformách, provo-

zování dětské vzduchovkové střelnice, spolupráci při péči 

o památky či badatelské a osvětové činnosti, v neposlední 

řadě také pořádání přednášek a výstav. 

Rádi zájemcům poskytneme informace o dějinách 18. pě-

šího pluku včetně dohledávání míst posledního odpočin-

ku vojáků padlých v řadách této jednotky v l. 1914-1918. 

Zájemcům všech věkových kategorií je otevřena možnost 

přidat se k nám a podílet se jako členové na naší činnos-

ti. Samozřejmostí je podpora z naší strany při obstarávání 

dobové výstroje a výzbroje.

• Účast na bitevních ukázkách v dobových uniformách

• Účast na pietních a vzpomínkových aktech

• Péče o hroby na královéhradeckém bojišti z r. 1866 

a italské frontě 1. světové války

• Osvětová činnost v podobě přednášek, výstav, vy-

stoupení na obecních slavnostech, dětských dnech 

apod.

• Shromažďování historických dokumentů týkajících 

se především 18. pěšího pluku
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