
O  p e č e ť  J o s e f a  P e k a ř e  

I V .  č á s t  

 

 

 

Poznáš sídlo ležící severně od Mladé Boleslavi? 

Jak se toto sídlo jmenuje? Dokážeš přibližně datovat, z jaké doby pochází jeho 

vyobrazení? Na základě čeho tuto dataci můžeš určit? V pozadí kresby vidíš tři stavby: 

světskou a církevní budovu a technickou stavbu. O jaké stavby se jedná? 

V popředí kresby je vyobrazeno šlechtické sídlo. Kdy a kým bylo na tomto místě 

vybudováno? Od kdy zde přestali pobývat majitelé panství? Do jaké doby bylo toto sídlo 

správním střediskem panství? 

Šlechtické sídlo vzniklo na místě jiné stavby. O jakou stavbu se jednalo, kdy byla 

založena, kdo ji obýval, kdy zanikla a co se z ní do současnosti dochovalo? 

Šlechtické sídlo bylo po ztrátě své správní funkce přebudováno na průmyslový podnik. O 

jaký podnik se jednalo? Kdy začalo jeho stěhování do areálu šlechtického sídla, jaká 

událost tento proces urychlila? Co v daném areálu nalezneme v současnosti? 

 

Odpovědi posílejte do pondělí 20. června 2022 na e-mail futtera@pekargmb.cz. 

  



III. část – řešení 

 

Poznáte horu ležící severoseverovýchodně od Mladé Boleslavi? 

O jakou horu se jedná? Na jejím vrcholu v současnosti můžeme nalézt kamenný pomník: 

Kdy byl vybudován? Jakou událost připomíná? 

Jedná se o vrch Mužský u Mnichova Hradiště, nejvyšší bod mladoboleslavského okresu 

(463 m. n. m.). Pomník na vrcholu připomíná obranu vrcholu 29. praporem polních 

myslivců proti pruské armádě ze dne 28. června 1866. Vybudován byl ještě v průběhu 

téhož roku 1866 (3 body). 

Tato událost byla součástí většího vojenského střetu. Jakého? S jakým výsledkem dopadl? 

Na jakých dalších místech na Mladoboleslavsku nalezneme jeho připomínky? 

Jde o prusko-rakouskou válku, předmětem sporu byla dominance v německojazyčném 

prostoru a otevření prostoru k zformování jednotného německého státu. Konflikt skončil 

jednoznačným vítězstvím Pruska, potvrzeným pražským mírem z 23. srpna 1866. Vojenské 

operace probíhaly na českém území, na Mladoboleslavsku pruské jednotky, postupující do 

Čech od severu, zatlačovaly rakouskou armádu směrem k jihovýchodu od Kuřívod přes 

Mnichovo Hradiště, Kost a Prachovské skály k Jičínu a Hradci Králové, kde 3. července 

proběhla rozhodující bitva této války. Kolem této linie je také možné nalézt další pomníky 



a válečné hroby. Na mladoboleslavském okrese mj. u silnice z Kláštera Hradiště nad 

Jizerou k českému Dubu, na hřbitově v Loukově, v okolí Mužského, Bosně a Kněžmosta (5 

bodů). 

Rytina zachycuje jinou významnou událost, která se na tomto místě odehrála. O co se 

jedná, co bylo cílem této akce a jaké byly její příčiny? 

Rytina zachycuje manifestaci z 11. července 1869. Oficiálně byla svolána za účelem přijetí 

rezoluce podporující literaturu a žurnalistiku a odsuzující tuláctví, ve skutečnosti se 

jednalo o součást tzv. táborového hnutí, velkých politických shromáždění, svolávaných 

českými politiky od roku 1868 na protest proti rakousko-uherskému vyrovnání. Masovost 

shromáždění (na Mužském se prý tehdy sešlo asi 20 tisíc osob) měla podpořit požadavky 

české politiky vůči vídeňské vládě (4 body). 

Na tomto místě se podobných shromáždění uskutečnilo několik. Vyjmenuj je a vysvětli 

důvody jejich svolání. 

Další manifestace se zde uskutečnily roku 1900 na podporu českého jazyka, roku 1909 

jako výraz nespokojenosti s politickou situací, roku 1919 na oslavu vzniku republiky, roku 

1928 u příležitosti jejího 10. výročí, roku 1933 na podporu Lužických Srbů 

perzekvovaných nacistickým Německem, a roku 1945 na podporu připojení Lužice 

k Československu (6 bodů). 

Kromě kamenného pomníku na vrcholu hory po přechodnou dobu stála i dřevěná stavba. 

Jaký byl její účel? 

Jednalo se o triangulační věž. Tyto věže byly budovány při mapování a dalších 

geodetických aktivitách. V některých případech mohly po skončení měření sloužit jako 

rozhledny. Na Mužském i dnes nalezneme geodetický bod, tedy trvale stabilizovaný bod o 

známých souřadnicích (2 body). 


