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Poznáte pomník v obci ležící západně od Mladé Boleslavi? 

Kde se nachází tento pomník a jakou osobnost připomíná (uveď povolání a životní data)? 

Kdy byl pomník odhalen? 

Tento člověk byl znám jako velký podporovatel českých vlastenců a majitel rozsáhlé 

knihovny. Jaký byl její nejcennější kus? Uveď autora, název díla a rok vydání. 

V okolí svého bydliště tento člověk přispěl k zřízení dvou průmyslových podniků. Které to 

byly a jaké byly jejich následující osudy? 

Nejlepším přítelem a posléze i švagrem tohoto člověka byl farář v nedaleké Kováni, ve své 

době známý člen české obrozenské společnosti. Jak se jmenoval, jakému typu čtenářů byla 

určena většina literárních děl, která tvořil (uveď též názvy některých z nich), jakou 

významnou funkci zastával v revolučním roce 1848? 

Jaké byly další osudy rodinné knihovny v průběhu 20. století? 

 

Odpovědi posílejte do pondělí 28. února 2022 na e-mail futtera@pekargmb.cz. 

mailto:futtera@pekargmb.cz


I. část – řešení 

 

Poznáte památku ležící severně od Mladé Boleslavi? 

Kde se nachází kaple na snímku, kdo a kdy ji nechal vystavět, komu je zasvěcena a proč? 

Jedná se o kapli na Klokočce ve stejnojmenném polesí severozápadně od Bakova nad 

Jizerou. Vystavěna byla v letech 1724–1730 nákladem Marie Markéty z Valdštejna (rozené 

Černínové z Chudenic) na paměť jejího manžela Františka Josefa z Valdštejna, jenž vodou 

z pramene, nad nímž byla kaple vybudována, léčil dnu. S tím souvisí i zasvěcení kaple 

svatému Stapinovi (Stabinovi, Stafinovi), patronovi podagristů (5 bodů). 

Zasvěcení kaple bývá často zaměňováno s jiným světcem. S kterým a proč? Jaká poutní 

místa v České republice jsou s tímto světcem spjatá? 

Místo v českém prostředí neobvyklého Stapina bývá v souvislosti se zasvěcením kaple 

mylně zmiňován sv. Prokop. V den jeho svátku byla kaple vysvěcena a v následujících 

letech sem v tento den směřovala náboženská procesí. Se svatým Prokopem je spojena 

především Sázava a zdejší klášter. Oblíbeným světcem byl zvláště v baroku, jeho kult byl 

silný ve středních Čechách, např. na Příbramsku byl patronem horníků (místo obvyklé 

svaté Barbory), kostely a kaple zasvěcené svatému Prokopovi lze nalézt v hojné míře i na 

Mladoboleslavsku (např. v Mnichově Hradišti) (4 body). 



Kaple se nachází na pokraji rozsáhlé obory. Kdy byla založena a pro jaké druhy zvěře? 

Jaký byl původní účel hájovny v jejím sousedství? 

Wikipedie klade založení obory do roku 1824. V té době však získala současnou podobu. 

Obora však v polesí existuje již od 70. let 17. století, kdy jsou zmiňovány „zvířecí ploty“ a 

„branky“. Uprostřed obory byl zřízen gloriet z osmi průseky, kudy byla při honu 

naháněna zvěř (vzdáleně připomínal nedalekou samotu Valdštejnsko, nyní se nachází 

uvnitř nepřístupné obory). Již od založení obory zde byli chováni daňci, oproti současnosti 

i černá a pernatá zvěř. Hájovna v sousedství Klokočky naopak sloužila až do roku 1832 

jako lázně, kde byla k procedurám využívána voda z pramene pod kaplí (4 body). 

Na počátku 20. století rozsáhlé borovicové porosty v oblasti napadl škůdce. Jaký? 

S pomocí jakého dopravního prostředku lesní správa přepravovala zvýšené množství 

dřeva? Odkud kam tento prostředek vedl a od kdy do kdy byl v provozu? Co se stalo 

s jeho zařízením po zrušení? 

Po napadení polesí sosnokazem borovým a bekyní mniškou byla roku 1913 vybudována od 

pily v Rečkově do polesí Hradčany lesní železnice, jejíž délka v roce 1925 dosáhla takřka 

26 kilometrů. Provoz byl zahájen roku 1914 a trval (již v redukované podobě) do roku 

1950. Vybavení bylo následně demontováno a odprodáno především na slovenské lesní 

železnice, které se udržely v provozu až do 70. let. Těleso dráhy zůstalo zachováno a 

dodnes je v terénu dobře patrné (5 bodů). 

Čím je okolí kaple zásadní pro současné obyvatele Mladé Boleslavi? Od kdy s ním 

mnohokrát za den nepřímo přicházejí do styku? 

Od roku 1974 je pomocí skupinového vodovodu voda z Klokočky (respektive z Úpravny 

vody Rečkov) transportována do Mladé Boleslavi a zde užívána jako pitná voda (2 body). 


