
1 
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

KATEDRA DĚJIN A DIDAKTIKY DĚJEPISU 

 

 

 

 

MLADÁ – MEZI ZÁNIKEM OBCE A VZNIKEM 

VOJENSKÉHO CVIČIŠTĚ (1904–1906) 

 

MLADÁ – BETWEEN THE DESTRUCTION OF VILLAGE 

AND THE EMERGENCE OF MILITARY TRAINING GROUND 

(1904–1906) 

 

diplomová práce 

 

 

Andrea Šálová 

český jazyk – dějepis 

vedoucí diplomové práce: PhDr. Roman Ferstl 

 

Praha 2013 

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci zpracovala 

samostatně na základě uvedených pramenů a literatury. 

  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji vedoucímu diplomové práce PhDr. Romanu Ferstlovi za 

cenné rady a připomínky, které mi v průběhu práce poskytoval. 

  



4 
 

OBSAH 

 

1. 1. Klíčová slova       5 

1. 2. Keywords       5 

1. 3. Anotace       6 

1. 4. Abstract       6 

2. Úvod        8 

3. Příloha 1: Dobový plán obce Mladá   18 

4. Život v obci       19 

5. Příchod vojska      30 

6. Odkup i vyvlastnění      45 

7. Příloha 2: Projev poslance Karla Práška   57 

8. Místo rolníků dělostřelci     70 

9. Závěr        90 

10. Prameny a literatura      98 

 

 

 

  



5 
 

1. 1. KLÍČOVÁ SLOVA 

dělostřelectvo – farní obec – místní samospráva – pěší pluk – 

pole – poslanec – sedlák – statek – vesnice – vojenské cvičiště 

– vystěhování – vyvlastnění – zaniklá obec 

 

1. 2. KEY WORDS 

artillery – parish – local administration – infantry regiment – 

field – deputy – farmer – farm, farmstead – village – military 

training ground – eviction – expropriation – defunct village 
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1. 3. ANOTACE 

Diplomová práce Mladá – mezi zánikem obce a vznikem 

vojenského cvičiště (1904–1906) pojednává o pohnutých 

osudech farní obce na Benátecku, která se v roce 1904 ocitla 

v úplném středu plánované dělostřelecké střelnice  

a vojenského cvičiště rakousko-uherské armády. Jako jediná 

z postižených obcí byla Mladá odsouzena k zániku, 

obyvatelstvo donuceno k vystěhování a nemovitosti v průběhu 

prvních měsíců určeny k ubytování vojska a následně použity 

jako dělostřelecké terče. Oběť jedné obce ale fakticky 

znamenala hospodářský rozkvět pro nejbližší okolí. 

Zdokonalila se dopravní infrastruktura, místní obchod dostal 

nový podnět, zemědělská produkce našla ve vojsku nové 

odbytiště atp. A konečně vedla ke vzniku nového 

mikroregionálního centra, kdy se z malé vesnice postupně 

stalo město Milovice, které na zaniklou obec dodnes upomíná 

názvem jedné ze svých částí – Mladá. 

 

1. 4. ABSTRACT 

Diploma Thesis Mladá - Between the Destrution of Village and 

the Emergence of Military Training Ground (1904-1906) 

discusses the turbulent lives of the parish community on 

Benátky-Region, which, in 1904, was in the very center of 

planned artillery firing ranges and military training ground of the 

Austro-Hungarian army.  As the only one of the affected 

villages, Mladá was doomed, people were forced to move, and 

the local buildings were used to house troops, and, subsequently, 

they were used as artillery targets. Sacrificing Mladá village in 

fact brought economic prosperity to the surrounding 
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municipalities. The Transport infrastructure had improved, local 

trade got new impulses, agriculture production found a new 

outlet in the army etc. Finally, the dissolution of Mladá village 

led to the emergence of a new micro-regional center, when  

a small village of Milovice became, that still commemorates this 

historic event village through the name of one of its urban parts – 

Mladá. 

  



8 
 

                     2. ÚVOD 

Jako téma své diplomové práce jsem si po delším váhání 

vybrala osudy středočeské obce Mladá, která zanikla na 

počátku 20. století, neboť musela ustoupit nově vznikajícímu 

vojenskému cvičišti rakousko-uherské armády. K rozhodnutí, 

že se budu ve své závěrečné práci věnovat regionálnímu 

tématu, jsem dospěla v průběhu akademického roku 

2006/2007, kdy jsem u PhDr. Romana Ferstla absolvovala 

přednáškový a seminární cyklus historická regionalistika. 

V něm jsem mimo jiné prvně narazila na problematiku 

zaniklých obcí, kdy jsem se seznámila s procesy zanikání sídel 

od středověku, ale především v souvislosti s vysídlením 

českých Němců. V těchto přednáškách jsem také poznala 

knihu Zmizelé Sudety1 občanského sdružení Antikomplex, 

která se mi stala důležitou inspirací. Zejména porovnávání 

stavu původního se stavem současným bylo pro mě nesmírně 

inspirativní. Samotnou výstavu jsem ale v Praze na 

Novoměstské radnici nenavštívila, neboť jsem ji jako tehdejší 

středoškolačka nezaregistrovala, ale po zjištění, že se jedná  

o dlouhodobý projekt a o výstavu putovní, jsem se jí nakonec 

dočkala až v létě 2010 v Krásné Lípě. V roce 2007 jsem ale 

náhodně zavítala do Andělské Hory a zde zhlédla stálou 

výstavu Zaniklé obce Doupovska, která mě v mém záměru 

věnovat se obdobnému tématu utvrdila. U dr. Ferstla jsem tedy 

začala řešit téma své diplomové práce, připravovala jsem se na 

studium zaniklých obcí Sudet a vybírala užší region. Na jaře 

                                                           
1Mikšíček, Petr, Spurný, Matěj, Matějka, Ondřej, Zetsch, Susanne (eds.): 

Zmizelé Sudety / DasverschwundeneSudetenland. Katalog k výstavě / 

Der Katalog zurAusstellung. 3. vyd. Praha, Český les 2004, 565 s. 
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roku 2007 jsem se přestěhovala do Božího Daru u Milovic, 

takže jsem svůj prvotní zájem směřovala severovýchodním 

směrem od Prahy. 

Téhož roku jsem zavítala za dr. Ferstlem do Benátek nad 

Jizerou, odkud pochází, a zde mě vedoucí mé diplomové práce 

navedl k myšlence věnovat se zaniklé obci poblíž mého 

nového domova. Vyprávěl mi o farní obci Mladá, která 

zanikla v první dekádě 20. století, a seznámil mě s knížkou, 

jež se dějinám mého bydliště věnuje2. Věděla jsem o městské 

části Milovic jménem Mladá, ale netušila jsem, že se nejedná 

o místní jméno původní a že bývalá obec, nositelka tohoto 

jména, dávno zanikla. V Benátkách u dr. Ferstla jsem měla 

možnost nahlédnout do starých map, a zjistit tak přibližnou 

lokaci obce Mladá, která se k mému údivu nacházela přibližně 

1,5 km od místa, kde bydlím. Tak začalo mé pátrání. 

 

Obr. 1: Farní obec Mladá na mapě „Politický okres Ml. Boleslavský“. Obec 

se nachází ve východní části mapového výřezu.
3
 

                                                           
2 Čapková, Vendulka, Tatarová, Petra: Milovice aneb 100 let od založení 

vojenského cvičiště. Milovice, Muzeum Milovicka 2004, s. 94. 

3 Srp, Jan: Politický okres Ml. Boleslavský. Vilímkovy podrobné mapy 

politických okresů 16. Praha, J. R. Vilímek (po 1900), měřítko 1:100000 
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Na počátku svého bádání jsem se opírala zejména o prameny 

obrazové povahy, které mi zpřístupňoval vedoucí diplomové 

práce, ale také místní instituce, zvláště Muzeum 

Mladoboleslavska se svými pracovišti v Mladé Boleslavi  

a Benátkách nad Jizerou. Zde jsem mohla studovat polohu 

obce Mladá na různých typech map, plánů či fotografií. Ale 

nejblíže k faktické poloze zaniklé obce mě dovedla, vedle 

konkrétních rad místních nadšenců, historická varianta 

mapového zobrazení na serveru www.mapy.cz. 

 

Obr. 2: Podoba obce Mladá podle rakouského II. vojenského mapování.
4
 

Podle těchto podkladů jsem byla schopna identifikovat polohu 

zaniklé obce v křižovatce silnic z Benátek nad Jizerou na 

Straky, z Lipníka do Jiřic a z Benátek nad Jizerou do Milovic. 

Všechny dostupné mapy poblíž této velké křižovatky shodně 

uvádějí malou vodní plochu, kterou by bylo možno ztotožnit 

s rybníčkem, jenž se nacházel uprostřed obce Mladá. Jen 50 m 

od zmíněné křižovatky směrem k Milovicím jsem narazila na 

sešlou informační tabuli, která po bližším prozkoumání 

upozorňuje na existenci zaniklé obce Mladá v těchto místech, 

ale blíže neupřesňuje, kde přesně se obec nacházela. Tabule 

                                                           
4 II. vojenské mapování, tzv. Františkovo, bylo dokončeno r. 1852. Výřez 

použit z aplikace serveru mapy.cz a je v nezměněné podobě v období 

2007–12:  http://www.mapy.cz/#x=14.905054&y=50.258204&z=13&l=5 
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ale seznamuje se srdceryvným příběhem: „Ve Starých 

letopisech se uvádí rok založení obce někdy kolem roku 1341. 

Mladá byla převážně zemědělského charakteru, měla vlastní 

kostel, kostel sv. Kateřiny, faru a hřbitov založený roku 1793. 

V obci své služby nabízel švec, krejčí, řezník, pekař  

a nechyběla ani krčma. Na počátku 20. století měla obec okolo 

700 občanů a její postavení bylo důležité – byla postavena 

škola, do které chodily i děti z okolních vesnic, a Milovice 

byly k Mladé přifařeny. Obec zažila také několik zajímavých 

událostí. Například v roce 1813 ji navštívil samotný císař 

František I. a téhož roku vsí táhla pruská a francouzská vojska. 

Bohužel v roce 1903 bylo rozhodnuto o zřízení vojenského 

cvičiště a Mladá byla určená k vystěhování. Bylo mnoho 

návrhů na jiné umístění cvičiště, ale právě u Nových Benátek 

byla jeho poloha nejvýhodnější – bylo by nutno vystěhovat 

pouze jednu obec – Mladou. Pro občany začaly krušné chvíle. 

Mnohdy žádali neúměrnou náhradu za své pozemky a domy  

a byli vyvlastněni. Panovala horečná korespondence mezi 

nimi a Rakouskou zemskou bankou, protesty však byly marné 

a roku 1905 ve vesnici zbylo jen několik málo lidí. Byly 

hlášeny sebevraždy. Na vesnici byla posléze navedena přímá 

palba a mnohé domy zdemolovány. Zdi kostela byly srovnány 

se zemí roku 1935 a nový byl postaven v Milovicích. Bývalí 

občané se rozprchli po celé zemi, zejména však do okolí Lysé 

nad Labem. Jeden se vydal až za velkou louži do Ameriky, jiní 

hledali štěstí v Praze. Ostatní obce, jejichž katastry spadaly do 

nově zřízeného cvičiště, přišly pouze o část pozemků, polí  

a lesů.“ 
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Obr. 3: Informační tabule „Mladá“ u silnice na Milovice; foto autorka. 

Při pozorování ze zmíněných silnic není ovšem po obci Mladá 

ani památky. Z informací dr. Ferstla jsem věděla, že nemám 

hledat zbytky budov, neboť ty posloužily jako dělostřelecké 

terče. Zbytky rozstříleného mladského kostela sv. Kateřiny 

byly srovnány se zemí československou armádou v roce 1935. 

Takže jsem se domnívala, že mohu narazit alespoň na stopy 

půdorysů budov a vůbec kulturní krajinu, která by se na první 

pohled lišila od okolního lesa. Dlouho se mi ale nedařilo. 

Opakovaně jsem procházela místa v nejbližším okolí zmíněné 

křižovatky, ale stopy po obci jsem nenacházela. I přes různá 

ujištění, že hledám na správném místě, jsem propadala skepsi. 

Až jsem jednou uprostřed lesa v divokém porostu narazila na 

jabloň. Ta mi byla prvním znamením, že jsem opravdu na 

správném místě. Těch starých ovocných stromů uprostřed 

divokého lesa jsem nakonec nalezla zhruba desítku. Pátrala 

jsem dál, hodlala jsem najít rybníček, který zobrazují  

i moderní mapy, protože v případě jeho nálezu bych stála 

uprostřed návsi bývalé obce Mladá. Ale v lese jsem žádnou 
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vodní plochu nenalezla. Až z jara roku 2009 jsem objevila 

velkou louži, která je právě pozůstatkem onoho rybníku, který 

se částečně plní vodou vždy po velkých deštích. 

 

Obr. 4: Mladský rybník; foto autorka. 

Ovocné stromy i rybník byly pro mě obrovským úspěchem, 

najednou jsem v lese viděla jakoby jinýma očima. Najednou 

se mi dařilo nacházet zvláštní útvary na zemi, které 

připomínají substruktury zaniklých budov, najednou mi jediné 

velké a téměř holé prostranství uvnitř lesa začalo připomínat 

původní náves, najednou jsem si uvědomila, že pěšinka, 

kterou do lokality přicházím ze svého domova na Božím Daru, 

je nepochybně pozůstatkem původní cesty spojující tyto dvě 

vesnice. 
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Obr. 5: Původní cesta z Mladé na Boží Dar; foto autorka. 

Když se mi podařilo najít bývalou obec Mladou fyzicky, 

začala jsem systematicky pátrat po informacích o ní. Základní 

představu o vývoji obce jsem měla z nečetných zdrojů. Jelikož 

se v případě Mladé jednalo o malou farní obec, historická 

literatura včetně regionální se jí příliš nevěnuje. Zpravidla se 

jen omezuje na základní, kusé informace, jako je tomu 

v případě Místopisného slovníku historického Království 

českého Augusta Sedláčka: „Mladá, farní obec u Benátek,  

l. 1341 založená, a proto M. nazvaná. Tehdá tu byl farní 

kostel, jehož podací příslušelo až do r. 1397 farářům lyským, 

v l. 1413 až 1415 Janovi z Hradce. Patřila pak k Lysé, l. 1509 

přidělena k Milevicům, pak přip. ke Kostomlatům, s nimiž se 

dostala k Benátkám. V 17. st. zanikla fara, l. 1787 tu zřízena 

lokalie, která l. 1855 na faru povýšena.“5 Ačkoli se dějinám 

jižního Mladoboleslavska a novobenáteckého panství, 

k němuž Mladá až do počátku 20. století patřila, věnuje bohatá 

regionální literatura, jejíž počátky sahají do druhé poloviny 

                                                           
5 Sedláček, August: Místopisný slovník historický Království českého. 

Praha, Argo 1998, s. 610–611. 
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19. století,6 Mladé se žádný z regionálních badatelů 

nevěnoval. Nejen díky Muzeu Benátky jsem mohla 

prostudovat veškerou regionální literaturu od první práce  

L. Šnajdra po současnou produkci, ale bez valného úspěchu. 

Dokonce ani nejobsáhlejší práce o místním regionu nevěnuje 

Mladé žádnou pozornost.7 Jednou ze světlých výjimek je 

podrobná studie Augusta Sedláčka, jež vznikla na objednávku 

majitele benáteckého panství hraběte Leopolda Felixe Thun-

Hohensteina a popisuje hospodářský vývoj a dobové 

hospodářské poměry panství i jednotlivých obcí.8 Spolu se 

Sedláčkovou další prací o dějinách Benátecka9 byla útlá 

knížka předloňského roku vydána v českém překladu.10 

Nejobsažnějším informačním zdrojem mi tak zůstala prakticky 

jen shora zmíněná publikace o Milovicích a vojenském 

táboře.11 I když mému tématu se tato publikace věnuje na 

pouhých třech stranách, protože pojednává především  

o odsunu sovětských vojsk v roce 1990. Vedle ní jsem mohla 

využít práci nymburského regionálního badatele Jana 

                                                           
6 Šnajdr, Ludvík: Město Nové Benátky nad Jizerou. Nástin historicko-

místopisný. Praha, L. Šnajdr 1865,  68 s. 

7 Strnad, Emanuel (ed.): Boleslavsko. Čtení z kraje středního i dolního 

Pojizeří. Mladá Boleslav, MNV v Mladé Boleslavi 1947, 453 s. 

8 Sedláček, August: Fünfzehn Jahre landwirthschaftlich-

industriellenWirkensauf der Herrschaft Benatek. Prag 1881, 32 s. 

9 Sedláček, August: Historische Notizzen über die Herrschaft Benatek. 

Prag 1882, 75 s. 

10 Sedláček, August: Historické poznámky o panství Benátky a Patnáct 

let zemědělsko-průmyslového působení na panství Benátky. Benátky nad 

Jizerou, Město Benátky nad Jizerou 2011, 105 s. 

11 Čapková, Vendulka, Tatarová, Petra: Milovice aneb 100 let od založení 

vojenského cvičiště. Milovice, Muzeum Milovicka 2004, 94 s. 
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Řehounka Osudové okamžiky12, která popularizační formou 

popisuje zlomové okamžiky v dějinách vojenského prostoru:  

r. 1904 a založení vojenského cvičiště a dělostřelecké 

střelnice, r. 1914 a vznik zajateckého tábora v souvislosti  

s I. světovou válkou, závěr války r. 1918 a následný příchod 

československého vojska, r. 1939 a zábor vojenského prostoru 

německým Wehrmachtem, návrat československé armády  

r. 1945 a obnovu Wehrmachtem zničené vesnice Jiřice, 

příchod rudoarmějců r. 1968 a konečně odchod Rudé armády 

r. 1990. 

Po pročítání dobového tisku jsem nabyla dojmu, že existuje 

monografie o Mladé z počátku 20. století: „Vánoční úvaha  

o Mladé, osadě, která brzy zanikne, její historický nástin 

napsati, […] též historii obou sousedních obcí Lipníka  

a Milovic, kteréž zřízením vojenského tábora valných změn 

doznají. Všechno ostatní: statistické, zeměpisné zprávy, místní 

pověsti, obrázky z idylického tohoto zákoutí obstarati hodlají 

páni učitelé v Milovicích.“13 Jenže „páni učitelé“ neobstarali 

nic a slibovaná publikace nikdy nevznikla. 

Bádání v archivech také nepřineslo kýžený efekt. Hledala jsem 

ve dvou pracovištích SOA Praha. V SOkA Mladá Boleslav se 

nenachází žádný fond, který by obsahoval prameny k dějinám 

obce Mladá. SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem 

sice má neuspořádaný fond, v němž je i několik mladských 

pramenů, ale ani jeden z nich se netýká počátku 20. století. 

                                                           
12Řehounek, Jan: Osudové okamžiky. Sto let vojenského výcvikového 

prostoru Milovice – Mladá. Nymburk, Jan Řehounek – Kaplanka 2006, 

105 s. 

13 Mladoboleslavské listy XVIII, č. 97, 15. 12. 1905, s. 2. 
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Jednotlivé prameny zvláště obrazové povahy jsem ale 

nacházela v místních muzeích, ať už ve zmíněných 

pracovištích Muzea Mladoboleslavska v Mladé Boleslavi  

a v Benátkách nad Jizerou, tak především v Muzeu Milovicka 

a Muzeu B. Hrozného Lysá nad Labem. Obdobně nápomocny 

mi byly i soukromé archivy místních badatelů a sběratelů  

V. Vedrala z Milovic, J. Poláka z Benátek nad Jizerou,  

J. Řehounka z Nymburka a L. Šonského, kronikáře ze 

sousedních Jiřic, jimž jsem též povinována touto cestou 

poděkovat za cenné rady a zpřístupnění jejich sbírek. 

Po poradě s vedoucím diplomové práce jsem obrátila svou 

pozornost k dobovému dennímu tisku, a to jak povahy 

zemské, tak především úzce regionální. Prostudovala jsem 

Právo lidu, Pražské noviny, Pražský ilustrovaný kurýr.  

A v SOkA Mladá Boleslav jsem studovala dvě místní 

periodika, která se mi konečně stala hlavním informačním 

zdrojem – Mladoboleslavské listy a Jizeran. Tato dvě 

periodika velmi detailně informovala o dění v Mladé  

a o zakládání vojenského cvičiště i dění v něm. Na základě 

studia dobového tisku jsem byla schopna rekonstruovat zánik 

obce Mladá a vznik vojenského cvičiště téměř den po dni. 
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3. PŘÍLOHA 1 

Náčrtek obce Mladá z roku 1905 

 

Obr. 6: Schematický plánek obce Mladá; obecní rybník je vyznačen 

kruhem, jižně od něho komplex budov představuje kostel sv. Kateřiny a faru, 

jihozápadně škola, Janouškův hostinec na severovýchodě poblíž okresní 

silnice; soukromá sbírka V. Vedrala. 
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4. ŽIVOT V OBCI 

Na počátku 20. století nalezneme Mladou coby největší obec 

východní části novobenáteckého panství, jejíž význam rostl od 

roku 1787, kdy se osamostatnila mladská fara a v obci byla 

zřízena škola. Roku 1793 byl v obci založen hřbitov. Původně 

filiální kostel sv. Kateřiny pocházel z počátku 18. století, 

barokní jednolodní stavba s osmiúhelníkovým presbytářem 

postrádala věž, takže zvony zvonily z malé dřevěné zvonice 

uprostřed hřbitova.14 Podobu mladského svatostánku známe 

z nečetných fotografických vyobrazení, ale máme k dispozici 

detailní popis mladoboleslavského historika a pedagoga 

Františka Bareše. 

Průčelí bylo jednoduché, vévodilo mu okno mezi pilastry, 

které uzavíraly ustupující plochu s nikami. Pilastry nesly 

profilovanou římsu krytou prejzy, nad ní byla atika a průčelí 

ve vrcholu uzavírala místo štítku šindelová střecha a v jejím 

štítě železný kříž. V průčelí stála čtyřboká předsíň, v níž byl 

jediný vchod do kostela. Presbytář uzavíralo pět hran 

pravidelného osmiúhelníku. V každé stěně bylo po jednom 

okně, v každé z bočních stěn lodi byla okna dvě. 

Vnitřnímu prostoru vévodil hlavní oltář sv. Kateřiny 

Alexandrijské také z počátku 18. století, v jehož středu byl 

obraz sv. Kateřiny a po stranách sochy sv. Augustina se 

srdcem a sv. Jeronýma s poustevnickou holí. Tumbu oltáře 

zdobila pozlacená řezba sv. Rodiny. Při severní stěně stával 

oltář P. Marie Vítězné se sochami sv. Jáchyma a sv. Anny 

                                                           
14 Otruba, František: Paměti města Lysé n. L. a vesnic okolních. 3. vyd., 

Lysá nad Labem, Město Lysá nad Labem 1997, s. 88. 
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z počátku 18. století a při stěně jižní oltář sv. Jana 

Nepomuckého se sochami sv. Notburgy a sv. Kláry. 

Zpovědnice z druhé poloviny 18. století byla umístěna 

v presbytáři a zdobil ji obraz sv. Jana Nepomuckého 

zpovídajícího královnu Žofii. Kazatelna z téže doby byla 

dělena na tři pole ozdobené reliéfy sv. Ambrože, sv. Řehoře  

a sv. Jeronýma. Na plochém stropu řečniště stál sv. František 

Xaverský. Kamenná hranolová křtitelnice pocházela z konce 

18. století. Mladští věřící sedávali ve vyřezávaných lavicích 

z počátku 18. století, které se do Mladé dostaly ze zderazského 

kláštera.15 

 

Obr. 7: Dopisnice „Pozdrav z Mladé“ z r. 1901; sbírka R. Ferstla; pohled na 

kostel sv. Kateřiny a školu, ve výřezu fara. 

Posledním mladským farářem byl kněz Josef Frydrych, který 

zde svou službu vykonával od roku 1869. Ráno 18. května 

1905 odsloužil poslední mši v kostele sv. Kateřiny a téhož dne 

                                                           
15 Bareš, František: Soupis památek historických a uměleckých 

v Království českém XXI. Politický okres mladoboleslavský. Praha, 

Archeologická komise 1905, s. 182–184. 
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z Mladé odjel. Až do Lysé n. L., kam zamířil na zasloužený 

odpočinek, jej doprovázeli jeho farníci z Mladé. Jejich kostelu 

a farnosti už byl přidělen jen správce.16 

Další výraznou stavbou na mladské návsi byla obecní škola, 

která sloužila nejen pro děti z Mladé, ale také školákům 

z okolních obcí, zejména z Milovic. Původní školu z konce 18. 

století nahradila nová v 60. letech 19. století. Jejím posledním 

řídícím učitelem byl Josef Frantál.17 Ten obstarával 

s pomocným učitelem veškerou výuku. Školní budova stávala 

v jihozápadním okrsku obce při cestě do Jiřic a v jejím patře 

bydlel sám řídící učitel Frantál. K životu ve škole se nějaké 

vzpomínky nedochovaly, ale známe proslov řídícího Frantála, 

který pronesl, když v létě 1905 mladskou školu opouštěl: „Jak 

já, poslední správce školy zdejší, mám se rozloučiti s tebou, 

školo milená! Se slzou v oku dávám ti poslední sbohem. Zde 

viděl jsem símě zaseté do duší milých mi svěřenců vzcházeti 

v bujné osení. Ó, kéž by uzrálo v plody činů dobrých.“18 

 

                                                           
16Jizeran XXVI, č. 42, 31. 5. 1905, s. 2. 

17 Kalista, Zdeněk: Po proudu života (1). Brno, Atlantis 1997, s. 28. 

18 Soukromá sbírka V. Vedrala, projev Vážení občané, rodáci a farníci, 

1930. 
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Obr. 8: Učitel Frantál (vpravo) se svými žáky na školní fotografii z r. 1901; 

soukromá sbírka V. Vedrala. 

 

Podobu vesnice určovala především rozlehlá náves přibližně 

obdélníkového tvaru, po jejímž obvodu se rozkládala 

hospodářská stavení. Uvnitř rozlehlého prostranství, v samém 

středu vesnice stály chalupy Grundmanova a Krebsova. 

Jihovýchodně od nich se rozkládal mladský rybník. Návsí také 

procházela okresní silnice směřující od křižovatky na Milovice 

a dále k Lysé n. L. V jihovýchodním rohu náves uzavíral 

zídkou uzavřený prostor hřbitova s kostelem sv. Kateřiny  

a farou. Jihozápadní roh návsi byl nepravidelný, kromě chalup 

Červinkovy, Vernerovy a Vojtěchovy zde stála škola, za níž 

bylo prostranství uzavřeno cestou vedoucí do Jiřic. Za ní 

vesnice končila osmi chalupami. 

Západní strana návsi byla tvořena homogenní řadou usedlostí, 

kterou jen v jihozápadním cípu zakrývala zmíněná Červinkova 

chalupa. V řadě chalup vyčnívaly velké statky Řidkého, 

Kořínka a Říhy. Za touto řadou domů stála ještě jedna, která 

byla svými štíty otočena k západu k cestě oddělující ves od 

lesa. Na severu se řada chalup uzavírala křižovatkou okresních 

silnic a obecních cest, do jejíhož středu byly vtěsnány Ortova 
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a Tusarova chalupa. Východní stranu návsi rozdělovala obecní 

cesta směřující k Božímu Daru zhruba na dvě poloviny po 

osmi chalupách, ale v severovýchodní části stálo před touto 

řadou ještě dalších pět chalup. V severovýchodním konci obce 

stálo velké stavení Janouškovo, v němž byl místní hostinec. 

Severní strana vesnice se opírala o okresní silnici z Benátek do 

Nymburka a vévodil jí velký statek Mrázův. Ze severní strany 

vybíhala obecní cesta, která za okresní silnicí pokračovala 

silnicí na Lipník. Podél této obecní cesty stálo osm chalup.19 

Ves byla ze západu a severu obklopena rozsáhlým lesem, 

takže polnosti mladských rolníků se rozkládaly na jihu  

a východě a navazovaly přímo na vesnici. Jejich kvalita ale 

nebyla valná, půda zde byla a je písčitá a kamenitá, což 

výrazně snižovalo její bonitu. Zpravidla se mladské polnosti 

oceňovaly v 5. a 6. bonitní třídě, což znamená, že byly 

považovány za špatné a neúrodné.20 Nicméně rolníci z Mladé 

byli schopni produkovat kupř. ječmen a žito v obdobné 

kvantitě jako jejich kolegové z nejúrodnějších oblastí 

Novobenátecka.21 O kvalitě zdejšího obilí ale informace 

nemáme. Jako schopné charakterizuje mladské zemědělce  

i dobový zpravodaj: „Je pravda, že půda v Mladé nevyniká 

úrodností, ale přece nelze mluviti o chudobě obce ani jejích 

obyvatel. Obec měla kromě lesa a pastvin 175 korců22 

                                                           
19 Soukromá sbírka V. Vedrala, Náčrtek obce Mladé, 1905. 

20 Věstník hospodářský okresu novobenáteckého. Nové Benátky 1902,  

s. 6. 

21 Tamtéž. 

22 Korec = jednotka objemu a jednotka plochy. 1 korec odpovídá 0,288 

ha. V této práci bude nadále používán synonymní výraz strych, neboť 

v dobových pramenech výrazně převažuje. 
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vlastních polí. Obyvatelé Mladé byli slušně živi. V obci bylo 

šest statků, z nichž největší měl 280 korců polí, a osmnáct 

chalup. Ostatní obyvatelé nacházeli obživu v blízkém lese.“23 

Chov dobytka se odehrával prakticky všude. Velkou pastvinou 

byla i samotná náves, kde se kolébaly zejména kejhající husy, 

ale ani pasoucí se skot nebyl výjimkou. Loukami Mladá právě 

neoplývala, takže k pasení dobytka se hojně využíval  

i všudypřítomný les.24 

V Mladé žilo okolo roku 1900 na 700 obyvatel, v drtivé 

většině byla jejich obživou zemědělská výroba, ale v obci 

působili také řemeslníci. Své služby zde nabízel švec, krejčí, 

pekař či řezník. A samozřejmě kovář. 

Díky anonymnímu žurnalistovi Mladoboleslavských listů si 

můžeme utvořit představu o všedním životě v Mladé těsně 

před jejím zánikem.25 Většinu obyvatel bychom nalezli ráno 

v kostele sv. Kateřiny při mši, kterou sloužil farář Josef 

Frydrych. Po ní zejména muži ještě chvíli na návsi rozebírali 

aktuální dění kolem vzniku vojenského tábora, aby se záhy 

všichni rozešli do svých domovů a věnovali se každý své 

práci. Při mši byla náves prakticky liduprázdná, pobíhalo po ní 

jen drobné zvířectvo a občas kráva. Pak ale nastal ruch. Zvuky 

zemědělských prací se ozývaly ze všech stran. Vyjíždí 

povozy, ty prázdné ještě na pole a louky, ty plné nejspíš do 

Benátek nebo Lysé. Ječmen mohl být vezen do sladovny ve 

                                                           
23Jizeran XXVI, č. 31, 19. 4. 1905, s. 2. 

24 Z Mladé. Mladoboleslavské listy XVII, č. 62, 11. 8. 1904, I. příloha,  

s. 1. 

25 Z Mladé. Mladoboleslavské listy XVII, č. 62, 11. 8. 1904, I. příloha,  

s. 1–2. 
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Starých Benátkách.26 Čilý ruch se ozývá z Jonášovy kovárny, 

před ní kdosi spravuje loukoťové kolo. Od pekaře Kočího voní 

čerstvé pečivo. I paní Šubrtová, jinak kuchařka faráře 

Frydrycha, peče a vaří. Odpoledne náves naplní dovádění dětí, 

které pan učitel Frantál pustil ze školy. Některé z nich se hned 

zapojí do práce, kupř. při obracení sena. Pozdě odpoledne 

otevře svůj hostinec pan Janoušek a navečer se u něho sejde 

pánská společnost v čele se starostou Vojtěchem, aby znovu  

a znovu debatovala o budoucích osudech obce. 

Všichni obyvatelé znali vyhlášku o zřízení vojenského cvičiště 

z 30. dubna 1904 podepsanou místodržitelem Karlem 

hrabětem Coudenhove, která oznamuje zřízení vojenského 

tábora a mj. vyjmenovávala výhody položení cvičiště právě 

v okolí obce Mladá. A mezi nimi výhoda pro místní obyvatele 

nejvíce bolestivá: „Přestěhování pouze jedné vesnice je 

odpovídající.“27 

Řada místních rolníků už také začala vyjednávat o prodeji 

svého majetku vojenskému eráru,28 ale většina jich stále ještě 

doufala, že k zániku obce nemůže dojít. V obci koloval názor 

podporovaný farářem Frydrychem, že vesnice bude zachována 

a místní rolníci pouze odprodají menší část svých pozemků 

pro účely cvičiště.29 

Jeden z místních hospodářů měl již s pokusy o prodej vlastní 

usedlosti letitou zkušenost. Ludvík Daněk ze severní části 

                                                           
26 Věstník hospodářský okresu novobenáteckého. Nové Benátky 1902,  

s. 6. 

27 Soukromá sbírka J. Poláka, Vyhláška z 30. 4. 1904. 

28 Mladoboleslavské listy XVII, č. 69, 3. 9. 1904, s. 2. 

29 Mladoboleslavské listy XVIII, č. 81, 18. 10. 1905, s. 2. 
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návsi se pokoušel svůj majetek v Mladé prodat už v roce 1902 

a nabízel jej za cenu 28.000 K. Kupce tehdy nenašel. 

V souvislosti s jednáními o založení vojenského cvičiště 

navýšil cenu na 40.800 K, ale ani v roce 1903 nikdo o jeho 

usedlost neprojevil zájem.30 

Najednou byli nuceni o prodeji přemýšlet a jednat všichni. 

Jejich vesnice byla odsouzena k zániku. Od jara 1905 byla 

v obci neustále přítomna komise, která prováděla odhady 

nemovitostí a stanovovala ceny, za které měl vojenský erár 

jednotlivá hospodářství odkoupit. Komise pracovala rychle, už 

25. června 1905 přišlo mladským občanům oznámení  

o způsobu předání nemovitostí vojenskému eráru. 30. června 

se dostavila do Mladé komise vedená okresním komisařem 

Houdkem a oznámila, že od téhož dne připadá veškerý movitý 

majetek vojenskému eráru.31 

Mladští hospodáři, kteří se ještě nedohodli s komisí na prodeji 

svých hospodářství, začali jednat na vlastní pěst. Vyjednávali 

s novým majitelem benáteckého i lyského velkostatku 

hrabětem Rudolfem Kinským, žádali o pomoc svého poslance 

v říšské radě Karla Práška, obraceli se na okresní hejtmanství 

v Mladé Boleslavi a rozesílali dopisy a petice na zemské  

i centrální úřady. Jeden z listů byl adresován přímo ministru 

války Pitreichovi: „Pozemky, které stály před 20 nebo 25 lety 

220 zl., vyvlastněny jsou za 240 zl., na jarní úrodu nepočítáno 

nic, někde vyseto a práce na žita z polovice, někde ani ne. 

Když se nyní odpočítá 70 nebo 80 zl. za zničenou úrodu, 

zbývá majiteli 160 zl. za jeden korec, o 60 zlatých méně, než 

                                                           
30Jizeran XXVI, č. 48, 24. 6. 1905, s. 1. 

31Jizeran XXVI, č. 53, 12. 7. 1905, s. 2. 
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před 20 lety pole stálo. Zástupcové eráru přesto prohlašují, že 

platí kolikanásobně více, nejspíše to znásobněji sami. Za staré 

stavení slibovalo nám ministerstvo války, že musíme dostati 

tolik, bychom si mohli koupiti nové, ale zde nám dávají za 

hospodářské stavení jen 700 zl. Co se za to postaví, to každý 

ví. Nyní nás docela z našich polí vyhánějí, nechtějíce nám 

nechati ani traviny sklízet, brambory a cukrovku obdělávat, že 

jest již vše jejich, ale nic nám za to nepočítali. Za pole, kde 

nabízejí 190 nebo 200 zl., nám chtějí vzít ještě za 70 nebo 80 

zl. úrodu. A měli by pozemek zadarmo! Na svých zahradách si 

nesmí žádný ani ovoce utrhnout, vše jest zakázáno. Toto vše 

zakazují občanům vojenské patroly a hajní, že prý to mají 

nařízeno od místního velitelství. Major Ševčík řekl, že nám 

budou dělati tak zle, že nebudeme ani čekat na peníze a že od 

svých majetků utečeme. Takový člověk má býti při soudní 

odhadní komisi? To jest to štěstí, co nám benátecký soudní 

rada Domorázek sliboval.“32 

Soudní rada Domorázek skutečně do věci vstoupil  

a s mladskými hospodáři jednal. Dle jeho názoru byly 

podmínky odkupu nastavené vojenským erárem pro hospodáře 

z Mladé více než výhodné. Ceny za jejich hospodářství byly 

nastaveny tak vysoko, že nemělo Mladským činit větší 

problémy za utržené peníze zakoupit v blízkém okolí obdobné 

hospodářství, ne-li lepší.33 

Problém byl, že v blízkém okolí Mladé nebylo nic ke koupi. 

Nejbližší obce Milovice, Lipník, Jiřice a dvůr Boží Dar byly 

také postiženy založením vojenského tábora, takže i jich se 

                                                           
32Jizeran XXVI, č. 53, 12. 7. 1905, s. 2. 

33 Mladoboleslavské listy XVIII, č. 36, 10. 5. 1905, s. 2. 
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týkal odkup pozemků, byť jen částečný. Zájemci z Mladé se 

tedy museli poohlížet dál v kraji. Bašusům, Burjanům, 

Simonům a dalším se kupř. podařilo pořídit nemovitosti ve 

Starých Benátkách, Šlapákům v Kochánkách.34 Postupně 

tímto procesem během let 1904–1905 odcházeli z Mladé 

starousedlíci a do své rodné obce se vraceli jen kvůli poslední 

sklizni.35 Vesnice se pomalu vyprazdňovala. 

Místo hospodářů vesnici začaly obývat modré uniformy 

rakousko-uherských vojáků. Z chalup a statků se staly 

vojenské baráky, škola byla proměněna v porážku, některé 

hospodářské budovy posloužily coby skladiště, jen stáje 

nadále posloužily svému účelu ‒ k ustájení koní. Budovy, 

které vojsko v prvních letech nevyužívalo, byly určeny za 

střelecké terče. Už v roce 1905 tedy začala devastace 

vystěhované vesnice Mladá, která mimo vojenskou sezónu, 

kdy zde nebylo ubytováno cvičící vojsko, musela připomínat 

ves duchů.36 

Tu smutnou atmosféru posledních měsíců Mladé zaznamenal 

historik Zdeněk Kalista, rodák z Nových Benátek: „Zastihl 

jsem ještě poslední výdechy této ubohé vesnice. Byl jsem ještě 

docela malý [...], když jsme se vypravili s tatínkem, 

s maminkou, učitelem Žežulkou a nějakým knězem [...] 

navštívit známé do Mladé, především tamního řídícího učitele 

Frantála. Z celé cesty mi v hlavě utkvívá jen matné vzezření 

tamního kostelíka a pak školy, která se podobala nějak domu 

stavitele Chramosty v Benátkách. Ale určitě, velmi určitě se 

                                                           
34 Tamtéž. 

35 Mladoboleslavské listy XVIII, č. 46, 17. 6. 1905, III. příloha, s. 2. 

36 Viz obr. 18 na str. 78. 
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pamatuji na výsledný dojem, který ta návštěva ve mně 

zanechala. Bylo to jako návštěva u umírajícího. Mluvilo se  

o tom, že řídící Frantál se už co nevidět bude stěhovati, že  

i farář odejde, kostel že bude odsvěcen a vyklizen. Jako by se 

do země propadala ta vesnice před otevřenýma očima.“37 

 

 

  

                                                           
37 Kalista, Zdeněk: Po proudu života (1). Brno, Atlantis 1997, s. 28. 
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5. PŘÍCHOD VOJSKA 

Rakouské ministerstvo války hledalo vhodnou lokalitu pro 

zřízení cvičiště v Čechách dislokovaných 8. a 9. sboru již od 

70. let 19. století, nabízely se různé regiony jako okolí 

Kosmonos, Pyšel, Lochovic, Libochovic, Tuřic, Stratova  

nebo Slap, ale žádný z nich nakonec plně účelům cvičiště 

nevyhovoval. Limitujícím faktorem vždy byla nutnost 

vystěhování hned několika vesnic, případně nevhodnost 

lokality pro potřeby cvičení dělostřelectva.38 Za nejvhodnější 

lokalitu bylo nakonec vybráno okolí Bílých Poličan 

jihozápadně od Dvora Králové nad Labem, statek princezny 

Isabely z Croy, manželky Friedricha Habsbursko-Těšínského. 

Ministerstvu války se lokalita jevila jako vhodná, a proto 

vstoupilo s princeznou do jednání o podmínkách prodeje. 

Jednání se protahovala na roky, neboť princezna přicházela 

s různými požadavky. Jeden z nich byl pro ministerstvo 

prakticky neřešitelný – princezna si z nabízeného území 

hodlala ponechat zámek a park v Bílých Poličanech, tedy 

v samém středu zamýšleného cvičiště. V průběhu jednání 

s princeznou z Croy se ale pro ministerstvo objevila nová 

varianta nabízená mu vídeňskou Länderbank.39 Na počátku 

března 1901oslovil ministerstvo války s nabídkou sám ředitel 

Länderbank Franz Ritter von Teuner.40 

                                                           
38 Čapková, Vendulka, Tatarová, Petra: Milovice aneb 100 let od založení 

vojenského cvičiště. Milovice, Muzeum Milovicka 2004, s. 40. 

39 Tamtéž, s. 40, 91. 

40Řehounek, Jan: Osudové okamžiky. Sto let vojenského výcvikového 

prostoru Milovice – Mladá. Nymburk, Kaplanka 2006, s. 7. 
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K. u. K. Privilligierte Österreichisches Länderbank nabídla 

ministerstvu války území, které měla ve své správě od roku 

1887. Jednalo se o východní část novobenáteckého 

velkostatku, který banka odkoupila od hraběte Leopolda 

Thun-Hohensteina. Vojenskému eráru nabídla zalesněný 

prostor v katastru obcí Mladá, Lipník, Milovice a Jiřice, 

přičemž uvnitř nabízeného území stála jen obec Mladá.41 

Po rekognoskaci terénu bylo zjištěno, že bankou nabízené 

území je pro zřízení vojenského cvičiště vhodné a komise 

vyslaná ministerstvem války na Benátecko vydala pro 

ministerstvo toto resumé, dle něhož je území u Nových 

Benátek: 

a) polohou jedinečné, 

b) v souvislosti s velikostí je dostačující, 

c) pro výcvik všech zbraní je vhodné svou formou  

a představuje velice výhodný terén, 

d) s ohledem na povrch, složení půdy, vodní a zdravotní 

poměry vojenským nárokům vyhovuje zcela, 

e) přestěhování pouze jedné vesnice je odpovídající.42 

Länderbank tak se zadluženým benáteckým velkostatkem 

udělala první obchod, pozemky v katastru obcí Staré Benátky, 

Kbel, Lipník, Mladá, Jiřice, Milovice, Straky a Nové Benátky 

prodala vojenskému eráru za 1.550.000 K. Nový majitel začal 

                                                           
41 Vik, Josef: Benátky nad Jizerou. Průvodce po historii a památnostech 

města a okolí. Benátky nad Jizerou, Soukalovo městské muzeum 

v Benátkách nad Jizerou 1953, s. 12–13. 

42 Citováno dle Čapková, Vendulka, Tatarová, Petra: Milovice aneb 100 

let od založení vojenského cvičiště. Milovice, Muzeum Milovicka 2004, 

s. 40. 
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okamžitě podnikat kroky, které vedly k založení cvičiště. Již 

30. dubna 1904 byla vydána vyhláška místodržitelem 

hrabětem Karlem Coudenhove, která dávala na vědomí 

informace o vyvlastnění pozemků a budov v celé oblasti 

budoucího cvičiště: „Ve vojenských teritoriálních okresích 

obou sborů v Království českém rozložených, stává se 

citelným nedostatek vhodných cvičišť a míst pro polní střelbu. 

Cvičení v boji a střelbě musí se však nezbytně konati, aby se 

docílilo výcviku, jak ho pro vojsko dle instrukcí třeba. Pro 

nedostatek pak vhodného místa k výcviku v boji a ve střelbě 

zatěžuje se vojenský rozpočet následkem vysokých náhrad za 

používání pozemků ke cvičením, dále náhrad za škody na 

polích, za strážení hospodářství, za ušlou pastvu atd. v rozsahu 

takovém, že týž rok co rok převyšuje prostředky pro tento účel 

delegacemi povolené. Se stanoviska hospodářského, jakož i se 

stanoviska racionelního výcviku vojska jest tudíž správa 

vojenská nucena vhodná cvičiště zakoupiti. Z těchto důvodů 

zamýšlí pak vojenská správa zříditi takové cvičiště pro boj  

a střelbu v obcích Starých Benátkách, Nových Benátkách, 

Kbelích, Jiřicích, Vrutici, Milovicích, Mladé, Lipníku, 

politického okresu mladoboleslavského, a Strakách, 

politického okresu poděbradského. K účelu tomu bylo již  

2 161 ha pozemkův od velkostatku a 688 ha pozemků 

rolnických se 46 domy cestou dobrovolné shody – 

podmínečně – získáno, pro zbytek k zaokrouhlení tohoto 

cvičiště nutných 590 ha pozemkův a 44 domů nemohlo býti 

návrhů na prodej a výměnu dosud docíleno. Vojenská správa 

tudíž [...] zažádala u místodržitelství, aby proti oněm 

držitelům pozemkův a domů, od nichž dosud nebylo možno 

nabytí cestou smírného dohodnutí se pozemkův a realit,  
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k tomuto cvičišti pro boj a střelbu potřebných, bylo zavedeno 

řízení vyvlastňovací. Řízení pak vyvlastňovací samo, při němž 

jest předmět i rozsah vyvlastnění stanoviti, počne se dne 13. 

května dopoledne o 9. hodině v obci Mladé u obecního úřadu 

a bude v něm pokračováno v ostatních obcích, jak to vždy 

postup jednání připustí.“43 Na nutné výkupy pozemků od 

rolníků vyčlenilo ministerstvo války 1.750.000 K., které měly 

zajistit, aby byly k prodeji nuceným hospodářům nabízeny 

lukrativní ceny. 

V lednu 1905 pokračovala vídeňská Länderbank v prodeji 

benáteckého velkostatku. Téhož měsíce skončila jednání mezi 

bankou a hrabětem Rudolfem Kinským o stěžejní část 

panství44, hrabě se tak stal poslední benáteckou vrchností.45 

Hrabě Kinský také jednal o koupi sousedního velkostatku 

Lysá nad Labem s dědici po baronovi Bedřichu 

Leitenbergerovi a jednání pro něho dopadla úspěšně. V dubnu 

1905 koupil Rudolf Kinský velkostatek Lysá i s připojenými 

dvory.46 

Hrabě Kinský tak zakoupil velkostatky, v nichž se to jen 

hemžilo vojskem. V samotném vojenském táboře kolem obce 

Mladá bylo už v roce 1905 trvale přítomno na 2 000 vojáků, 

další stále přijížděli na cvičení. 

Za chodu vojenského cvičiště ale stále probíhala jednání  

o odkupu selských nemovitostí, neboť ještě bylo mnoho 

                                                           
43 Soukromá sbírka V. Vedrala, Vyhláška z 30. 4. 1904. 

44 Hodnota celého panství byla pro banku r. 1903 odhadnuta na cenu 

9.150.000 K. 

45Jizeran XXVI, č. 6, 21. 1. 1905, Příloha Jizerana k číslu 6, s. 1. 

46Jizeran XXVI, č. 32, 22. 4. 1905, s. 2. 
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hospodářů, kteří své statky doposud neprodali. Vojenské 

velitelství odkládalo okamžik, kdy by dle platných zákonů 

mohlo dojít k vyvlastnění, jak dokládá list velitele  

9. armádního sboru v Josefově Schöinaicha: „Z předchozích 

spisů ohledně vyjednávání nabytí nemovitostí od velkostatku 

benáteckého a selských nemovitostí seznalo c. a k. velitelství 

9. sboru, že majitelé selských nemovitostí neobyčejně vysoké, 

pravou cenu nemovitostí převyšující, požadavky činí. Jelikož 

jest úplně vyloučeno, že na základě vysokých těchto 

požadavků další vyjednávání s účastníky vésti lze, jednak ale 

přece snad s jistotou očekávati lze, že se neuzavřou před 

rozumným náhledem, aby majetek svůj za přiměřené ceny  

c. a k. vojenskému eráru za účelem zřízení vojenského cvičiště 

přenechali, rozhodlo se řečené velitelství, aby komise za 

spoluúčinkování zástupců vojenských s jednotlivými majiteli 

v nové vyjednávání se pustilo. Této komisi bude možno, aby 

jednotlivým majitelům na základě co nejsvědomitějších 

šetření uspokojivé ceny nabídla, aby obmýšlený kup 

uskutečnila. Před počátkem těchto nových vyjednávání nechť 

se ve všeobecnou známosť uvede, že přes ceny komisí 

nabízené pod žádnou podmínkou vyšší nabídka podána 

nebude a že každé vyjednávání ohledně docílení vyšších cen 

odpadá. Jestliže tímto způsobem, jak očekávati lze, dohodnutí 

se docílí, bude koupě nemovitostí v nejkratší době provedena, 

pakliže však nabídky tyto odmítnuty budou, rozhodne se  

c. a k. vojenský erár, zdaž kup pozemků dobrovolnou dohodou 

neprodaných v cestě expropriace poveden bude.“47 

                                                           
47 Citováno dle: Řehounek, Jan: Osudové okamžiky. Sto let vojenského 

výcvikového prostoru Milovice – Mladá. Nymburk, Kaplanka 2006, s. 6–7. 
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V období od srpna 1903 do března 1904 odkoupil vojenský 

erár většinovou část zamýšlených pozemků, přičemž zásadní 

díl získal od vídeňské Länderbank (téměř 2149 ha se 

šafářským dvorem, 2 myslivnami a 4 hájovnami za 

1.328.000,-K) a další koupí od 271 rolníků z Mladé, Jiřic, 

Lipníka a Milovic (téměř 505 ha se 46 domy za 1.057.500,-K). 

Menší část pozemků o výměře téměř 288 ha byla získána 

výměnou. Ke scelení území plánovaného cvičiště  

a dělostřelecké střelnice bylo nutné získat ještě 486 ha půdy 

od 158 vlastníků.48 I když nebylo území v roce 1904 sceleno  

a nebylo možné jej oddělit od okolních katastrálních obcí, 

vojenské cvičiště bylo toho roku založeno a začala v něm 

probíhat vojenská cvičení. Zatím s výjimkou dělostřeleckých 

cvičení. V letech 1904 až 1905 tak probíhala cvičení v těsném 

sousedství pozemků těch rolníků z Mladé a okolí, kteří zatím 

odmítali svůj majetek odprodat. Tato situace značně 

znepříjemňovala organizaci vojenských cvičení  

a znemožňovala plánovanou výstavbu zázemí vojenského 

cvičiště. Vojáci museli být ubytováváni provizorně buď 

v chalupách, které již vojenskému eráru patřily, nebo 

v okolních obcích, které na ubytování vojska profitovaly. 

Zejména blízké město Nové Benátky49 často těžilo 

z přítomnosti vojska, které platilo jak za ubytování a stravu, 

tak i za zásobování nejnutnějšími potřebami. V regionálním 

tisku se často dočteme krátká oznámení typu: „Pěší pluk č. 73 

                                                           
48Jizeran XXVI, č. 49, 28. 6. 1905, s. 2. 

49 Dnes Benátky nad Jizerou, které vznikly r. 1944 sloučením obcí Nové 

Benátky, Staré Benátky a Obodř. 
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přibyl do Nov. Benátek k desetidennímu táboření.“50 Město si 

přítomnosti vojska považovalo. Nejen že přinášelo zisky 

městu a jeho živnostníkům, ale také oživilo maloměstský 

společenský život. Jak dokazuje dopis zaslaný z Benátek do 

regionálních novin: „Život společenský ubytováním vojska 

přece jen získal. Modré sukno a lesklé uniformy oživují ulice 

dosti pestře. Dříve jsme vídali u nás vojáka, jen když přišel na 

vánočky nebo na mazance. Občanstvo s vojskem žijí dosud 

v plném míru. Vojáci chovají se slušně a občanstvo přichází za 

to jejich potřebám rádo vstříc. Už prý ani ty maminky hezkých 

dcer nemají strach před loudivými zraky nejmladších 

důstojníků, když vědí, že ten fešák důstojník, který se 

dcerušce tolik líbí, bude tu jen týden. A má pravdu maminka, 

zvyk je v lásce důležitá věc; když se důstojníci tak rychle 

střídají, nemůže zvyknout jednomu, ale zvykne konečně na 

všechny a přestane se rozčilovat. Vojenské velitelství 

zavděčilo se velmi občanstvu pořádáním velkého vojenského 

koncertu, který odbýván na náměstí minulý čtvrtek večer. 

Také denní malé koncerty vojenské byly občanstvu přístupny. 

Že si koncertu vážíme, dokázáno hojným účastenstvím.“51 Ale 

objevily se i drobné nepříjemnosti, jež vznikly kolizí zájmů 

vojska a místních spolků. Kupř. novobenátecký Sokol si 

opakovaně stěžoval, že kvůli přítomnosti ubytovaného vojska 

nemá kde cvičit. Místní Sokol totiž doposud neměl vlastní 

tělocvičnu, a tak využíval pro svá cvičení a další akce sál 

Pospíšilova hostince. Hostinský Pospíšil ale sál i hostinské 

pokoje najímal vojákům, „a proto není se jemu co diviti, že 

                                                           
50Jizeran XXVI, č. 46, 17. 6. 1905, Příloha Jizerana, s. 1. 

51 Mladoboleslavské listy XVIII, č. 36, 10. 5. 1905, I. příloha, s. 3. 



37 
 

zadal sál vojsku, které mu platí z každého muže a mimo to 

ještě několik krejcarů utratí.“52 

Zatímco Benátečtí si pravidelnou přítomnost vojska 

pochvalovali, obyvatelé dalšího blízkého města Lysá nad 

Labem hořekovali nad faktem, že vojsko jejich městem jen 

prochází od vlakového nádraží směrem k Mladé. Zejména 

místní živnostníci si stěžovali, že vojsko není v jejich městě 

nikdy ubytováno: „Vojsko, jež přijede vlakem, vystoupí, 

seřadí se a putuje dál, aniž by si jeden koupil za krejcar 

housku.“53 Místní živnostníci obviňovali z nečinnosti starostu 

Karla Pošvu, jenž měl podat žádost k místně příslušnému 

velitelství, ale neučinil tak.54 V průběhu roku 1905 se ale 

dočkala i Lysá a pravidelně hostila vojsko směřující na cvičení 

do vojenského prostoru. I v Lysé přítomnost vojska znamenala 

oživení společenského života: „V sobotu 1. července [1905] 

pořádal důstojnický sbor c. k. divisijního dělostřeleckého 

pluku č. 27 v sále hotelu U Nádraží koncert, při němž 

účinkovala kapela c. a k. pěšího pluku č. 42. Hudba po celý 

čas zábavy hrála jen české národní písně a skladby, po 

koncertě se tančilo a místnosti hotelu byly v pravém slova 

smyslu přeplněny. Ač jest většina důstojnictva Němců, přece 

vyšli jen českým pořadem občanstvu lyskému vstříc, což jest 

ovšem samozřejmé a měli by si to od jiných sborů důstojníci 

vzíti za příklad.“55 Další velký koncert, tentokrát vojenské 

kapely pěšího pluku č. 92, pořádal v sobotu 5. srpna 1905 

                                                           
52 Mladoboleslavské listy XVIII, č. 41, 27. 5. 1905, II. Příloha, s. 2. 

53Jizeran XXVI, č. 52, 8. 7. 1905, s. 2. 

54 Tamtéž. 

55 Mladoboleslavské listy XVIII, č. 53, 12. 7. 1905, Příloha, s. 3. 
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lyský hotel U Města Prahy. Opět se dle vyjádření dobového 

tisku mělo jednat o úspěšnou akci, kterou občané Lysé 

navštívili v hojném počtu. Důstojnictvo mělo ale o účasti 

civilistů zcela jiné představy. Podle vyjádření plukovníka 

Königa očekávali důstojníci mnohem větší počet obecenstva, 

„s kterým prý chce vejíti v užší styk.“56 Soužití s vojskem sice 

přinášelo maloměstu obchodní profit i oživení kulturního 

života, ale postupem času nalezneme v dobovém tisku  

i ulevující si vyjádření v okamžicích, kdy vojsko město 

opustilo a nastal dočasný klid: „Město naše nyní jest opět 

klidné, dělostřelectvo nám odešlo a čekáme opětně ubytování 

dalšího vojska.“57 

 

Obr. 9: Nádraží v Lysé nad Labem na dobové pohlednici; dopisnice 

„Vojenský pozdrav z Lysé – Milovic“ z r. 1910, sbírka R. Ferstla. 

Nejvýrazněji přítomnost vojska ovlivnila život obyvatel 

původně malé vesnice Milovice, která se ocitla na samé 

hranici nového vojenského cvičiště a stala se jakousi jeho 

vstupní branou. Polohou byla obec pro vojsko nejvýhodnější, 

                                                           
56 Mladoboleslavské listy XVIII, č. 61, 9. 8. 1905, s. 2. 

57 Mladoboleslavské listy XVIII, č. 76, 30. 9. 1905, II. příloha, s. 3. 
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nicméně zpočátku nebyla schopna zajistit ubytovanému 

vojsku nutné potřeby. Proto se záhy objevily snahy 

živnostníků z okolí investovat v Milovicích. Tak se zde už 

roku 1905 objevilo nové pekařství a hostinec a lyský hoteliér 

Cerha se rozhodl vystavět v Milovicích hotel. „Vojska se tam 

jen hemží, obchody a živnosti přibývají,“58 pochvaluje si 

dobový tisk. A nejen to, jako v případě okolních měst i pro 

Milovice znamenala přítomnost vojska oživení společenského 

života: „Navečer koncertuje hudba, takže opravdu veselý život 

tam panuje. Po koncertu možno se uchýlit do dvou tamějších 

hostinců, kde při dobrém moku výtečně se posedí a pobaví. Za 

noci napotom schází se četná společnost do krámku páně 

Cyrina, kde se teprve pravé veselí vede při dobrém lahvovém 

pivě, dámské obsluze, vaří se čokoláda, černá káva, punč.“59 

 

Obr. 10:Vesnička Milovice před stavebními změnami; dopisnice „Milovice“ 

z r. 1905, sbírka R. Ferstla. 

S Milovicemi měl vojenský erár velké plány, nejenže zázemí 

nového cvičiště mělo být vybudováno právě v katastru této 

obce, ale i samotná vesnice měla doznat značných změn, kupř. 

                                                           
58 Mladoboleslavské listy XVIII, č. 64, 19. 8. 1905, s. 2. 

59Jizeran XXVI, č. 63, 16. 8. 1905, s. 3. 
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vybudování nového kostela coby náhrada za odsvěcený chrám 

v Mladé mířilo právě do Milovic. Vesnice se vznikem 

vojenského tábora podstatně změnila: „Po založení 

vojenského tábora byl sem přenesen ze zrušené Mladé roku 

1907 kostel i s farou, pak tu byla zřízena pošta i četnická 

stanice. Škola již stála od r. 1860 a je nyní čtyřtřídní. […] 

Obec sama bez tábora má 213 čísel popisných a 1 056 

obyvatel.“60 Navíc na východním svahu vrchu V Liškách 

přímo nad obcí začal být v roce 1905 budován komplex 

budov, který měl sloužit k ubytování vojska, jež přijíždělo na 

cvičení, a kde bylo technické a administrativní zázemí 

vojenského cvičiště. 

 

Obr. 11: Pohled na Milovice přes baráky vojenského cvičiště; dopisnice  

„C. a k. vojenské ležení v Milovicích“ z r. 1914, sbírka R. Ferstla. 

                                                           
60 Otruba, František: Paměti města Lysé n. L. a vesnic okolních. 3. vyd., 

Lysá nad Labem, Město Lysá nad Labem 1997, s. 88. 
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Obr. 12: Nový kostel sv. Kateřiny v Milovicích založený r. 1907  

a vysvěcený r. 1917; dopisnice „Gruss aus Milowitz“ z r. 1914, sbírka  

R. Ferstla. 

Přítomnost cvičiště znamenala pro obec zejména hospodářský 

profit. Z řady místních živnostníků se stali výhradní 

dodavatelé vojenského velitelství tábora v Mladé. Kupř. 

koloniál F. Jiřince, uzenářský závod V. Zbudila nebo 

mlékařství B. Hamplové se mohly spolehnout na pravidelný 

odběr zboží za přiměřenou cenu, což vojenský erár stvrzoval 

razítkem „Die Angemessenheit der Preise wird bestätigt“ 

(přiměřená cena se potvrzuje), kterým vojenští úředníci 

označovali dodavatelské listy místních obchodníků.61 

Obchodní úspěch jedněch ale znamenal závist druhých. 

Dochoval se dopis adresovaný sborovému velitelství 

v Litoměřicích, v němž si neznámý pisatel stěžoval na nekalé 

praktiky místních obchodníků F. Jiřince, J. Hovky, A. Geigra, 

J. Vosáhla aj. Handla, „ kde se u jmenovaných nakupuje bez 

dohledu, kde přijde kuchař sám na kroupy pro celou setninu, 
                                                           

61Řehounek, Jan: Osudové okamžiky. Sto let vojenského výcvikového 

prostoru Milovice – Mladá. Nymburk, Kaplanka 2006, s. 20. 
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nehledě na váhu i zboží, jaké mu dotyčný obchodník dává. Dle 

předpisu cedulky vezme kuchař zboží méně, o to, co vezme 

méně, se rozdělí obchodník s kuchařem v penězích, účetní 

šikovatel též je smluven obchodníkem, kde mu z nákupu dá  

5 % a více, mimo to zmanepuluje též i větší účet, tak se dějou 

věci, kde jest mužstvo ošizováno, béřou se stížnostě, že mají 

špatné menáže, nikdo se svého práva nedovolá […]“.62 

Přítomnost vojska v obcích samotných přinášela těmto 

zpravidla profit. Zajišťování potřeb vojska bylo výhodným 

obchodem, a tak se jednotlivé obce na pobyt vojáků dopředu 

připravovaly. Mohly se totiž spolehnout v prvních letech 

existence vojenského cvičiště na pravidelný přísun vojenských 

zákazníků. Problém ale nastal v okamžiku, kdy se daná obec 

nevešla do ubytovacích plánů vojenských velitelství. Jako se 

stalo v případě obce Kbel u Starých Benátek, která ležela 

poblíž západní hranice vojenského prostoru a kde bylo 

pravidelně v letech 1904 až 1905 ubytováváno vojsko. Kbelští 

se proto připravovali a předzásobovali i pro rok 1906, jenže 

pro tento rok už armáda nepotřebovala ubytovat pěší vojsko 

mimo hranice vojenského cvičiště. Kbelští si na danou situaci 

postěžovali v regionálním tisku: „Kdo vynahradí ubohé obci 

náklady vynaložené k ubytování vojska?“63 

Největší potíže s přítomností vojska měli místní zemědělci. 

Především rolníci z Mladé, Jiřic, Lipníka a Milovic byli 

postiženi vojenskými cvičeními, při nichž často docházelo 

                                                           
62 Citováno dle:Řehounek, Jan: Osudové okamžiky. Sto let vojenského 

výcvikového prostoru Milovice – Mladá. Nymburk, Kaplanka 2006,  

s. 20. 

63 Mladoboleslavské listy XIX, č. 80, 16. 10. 1906, s. 2. 
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k poškození polí a luk za přesunů pěšího vojska. V letech 

1904 a 1905 nalezneme řadu stížností na „pošlapaná pole“  

a žádostí o náhradu za zničený osev či úrodu. 

Aktivní vojenská cvičení s sebou přinášela i nevědomé 

poškozování zemědělských strojů. V červenci a srpnu 1904 

byl v Nových a Starých Benátkách, v Jiřicích a ve Kbele 

ubytován dělostřelecký pluk, který zde téměř po celé léto 

prováděl ostré střelby v západní části vojenského cvičiště. 

Jeden z důsledků tohoto ostrého cvičení nacházíme v dopise 

adresovaném vojenskému velitelství v Mladé a datovaném  

1. 8. 1904: „V úctě podepsaný mlátím na parním stroji žito 

z pole tak zvané Telečka ve snopách, kde střely ze šrapnelu se 

nacházely, rozbily cepy tak, že mlacení jest s tím přerušeno  

a musí se do Prahy pro nové jeti, pročež prosím, že tato škoda 

se nestala vinou mojí, nýbrž střelbou, a mlátící stroj patří do 

Jiřic panu Zelenému, byste ráčili vzíti na vědomí, by škoda 

hražená byla.“64 

V době ostrých dělostřeleckých cvičení docházelo  

i k uzavírkám silnic, které procházely prostorem. Z toho 

důvodu přišel ke škodě v létě 1904 rolník Vršata z Benátecké 

Vrutice, kterému nebylo vojskem plné tři dny dovoleno odvézt 

domů z pole ječmen. Ten tak přezrál, vypadával, až nebylo 

pomalu co vymlátit. Rolník se dožadoval na vojenském 

velitelství v Mladé náhrady 25 K, ale obdržel pouhých 2 K 40 

ha.65 

                                                           
64 Citováno dle: : Řehounek, Jan: Osudové okamžiky. Sto let vojenského 

výcvikového prostoru Milovice – Mladá. Nymburk, Kaplanka 2006, s. 8. 

65Jizeran XXVI, č. 53, 12. 7. 1905, s. 2. 
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Obr. 13: Mapka na dobové pohlednici ukazuje rozsah území, které bylo 

pozitivně i negativně ovlivněno činností vojenského cvičiště Mladá; 

dopisnice „Pozdrav z vojenského tábora u Benátek“ z let 1908‒09, sbírka  

R. Ferstla.  
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6. ODKUP I VYVLASTNĚNÍ 

Jak již bylo zmíněno výše, vojenský erár prováděl nákup 

pozemků od roku 1903, kdy postupně zakoupil větší část 

plánovaného území od vídeňské Länderbank i od jednotlivých 

hospodářů. Po postupném odkupu v letech 1904‒1905 zůstalo 

v obci Mladá 26 hospodářů, kteří odmítali své nemovitosti 

vojenskému eráru prodat. A to i pod hrozbou vyvlastnění. 

Sama vesnice se postupně v prvních měsících existence 

vojenského cvičiště vylidňovala, opuštěné chalupy zaplňovali 

vojáci, kteří přijížděli na cvičení. Ale vedle nich stále 

hospodařilo 26 mladských rolníků. Ti se odmítali smířit 

s holým faktem a nadále obhospodařovali svá pole a louky. 

Což byla situace pro armádu naprosto nepřijatelná, neboť 

pozemky těchto mladských hospodářů těsně sousedily 

s půdou, která již patřila vojenskému eráru a na níž probíhala 

pravidelná cvičení. Nezřídka se proto stávalo, že se 

přesunující vojsko pohybovalo i po pozemcích zatím 

neodkoupených, čímž způsobovalo místním hospodářům 

značnou škodu. 

Postižení sedláci se s prosebnými listy obraceli, kam se jen 

dalo, jeden z dopisů směřovali na konci června 1905 dokonce 

na samotného ministra zemské obrany Schönaicha: „Ve schůzi 

říšské rady prohlásil jste, že možno nám, vojenským táborem 

na pokraj záhuby přivedeným občanům, letošní úrodu sobě 

skliditi, poněvadž jsme za ni komisí odhadní byli velmi špatně 

odškodněni. Dne 27. a 28. června konána u Mladé a Lipníka 

vojenská cvičení a manevrující oddíly důstojníky voděny 

přímo po pozemcích osetých, vzdor tomu, že vedle jsou 

pozemky vojenského eráru, na nichž dnes roste tráva. 
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Následkem toho značná část úrody, na níž jsme my otcové 

četných a nuzných rodin skládali po vašem prohlášení 

veškerou naději, úplně zničena. Toto bezohledné jednání 

důstojníků, které jest nám od jistého času snášeti, počíná 

vyčerpávati naši trpělivost. A jelikož veškeré naše stížnosti 

zůstávají stále bezvýslednými, dovolujeme si vás, pane 

ministře, touto cestou žádati, abyste nařídil svým podřízeným 

velitelstvům, by úrodu na pozemcích těch zúmyslně ničiti 

nenechala.“66 

 

Obr. 14:Dobová dopisnice ukazuje už vojenskou vesnici Mladou, většina 

domů je opuštěných, ale že zde stále ještě žili civilisté, dokazuje dvojice žen 

postávajících na návsi za vojáky; dopisnice „Mladá“ z r. 1905, sbírka  

J. Poláka. 

Čas už ale pokročil, prvotním zájmem státu bylo dokončení 

scelení pozemků pro vzniklé vojenské cvičiště, neboť jejich 

roztříštěnost znesnadňovala vojsku cvičení. Zbylým 

hospodářům se tak dostalo následující odpovědi, která je 

nemohla potěšit, ale jasně formulovala nezvratná fakta: „Ve 

vojenských teritoriálních okresích obou sborů v Království 

                                                           
66Jizeran XXVI, č. 51, 5. 7. 1905, s. 1. 
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českém rozložených, stává se citelným nedostatek vhodných 

cvičišť a míst pro polní střelbu. Cvičení v boji a střelbě musí 

se však nezbytně konati, aby se docílilo výcviku, jak ho pro 

vojsko dle instrukcí třeba. Pro nedostatek pak vhodného místa 

k výcviku v boji a ve střelbě zatěžuje se vojenský rozpočet 

následkem vysokých náhrad za používání pozemků ke 

cvičením, dále náhrad za škody na polích, za strážení 

hospodářství, za ušlou pastvu atd. v rozsahu takovém, že týž 

rok co rok převyšuje prostředky pro tento účel delegacemi 

povolené. Se stanoviska hospodářského, jakož i se stanoviska 

racionelního výcviku vojska jest tudíž správa vojenská nucena 

vhodná cvičiště zakoupiti. Z těchto důvodů zamýšlí pak 

vojenská správa zříditi takové cvičiště pro boj a střelbu  

v obcích Starých Benátkách, Nových Benátkách, Kbelích, 

Jiřicích, Vrutici, Milovicích, Mladé, Lipníku, politického 

okresu mladoboleslavského, a Strakách, politického okresu 

poděbradského. K účelu tomu bylo již 2 161 ha pozemkův od 

velkostatku a 688 ha pozemků rolnických se 46 domy cestou 

dobrovolné shody – podmínečně – získáno, pro zbytek  

k zaokrouhlení tohoto cvičiště nutných 590 ha pozemkův a 44 

domů nemohlo býti návrhů na prodej a výměnu dosud 

docíleno. Vojenská správa tudíž [...] zažádala  

u místodržitelství, aby proti oněm držitelům pozemkův  

a domů, od nichž dosud nebylo možno nabytí cestou smírného 

dohodnutí se pozemkův a realit, k tomuto cvičišti pro boj  

a střelbu potřebných, bylo zavedeno řízení vyvlastňovací. 

Řízení pak vyvlastňovací samo, při němž jest předmět i rozsah 

vyvlastnění stanoviti, počne se dne 13. května dopoledne  

o 9. hodině v obci Mladé u obecního úřadu a bude v něm 
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pokračováno v ostatních obcích, jak to vždy postup jednání 

připustí.“67 

Za dané situace se postižených zemědělců zastal 

mladoboleslavský a novobenátecký poslanec Karel Prášek,68 

který po vládě požadoval, aby rolníkům z Mladé a okolních 

vesnic bylo ze strany vojenského eráru zaplaceno za postižené 

nemovitosti tak, že by si mohli bez větších obtíží zakoupit 

obdobné statky nejlépe v blízkém okolí. Jeho návrh 

v parlamentě zněl: „Poukázali jsme již opětně v interpelacích  

a pilných návrzích, jak v této sněmovně, tak na sněmu 

Království českého na nepřístojnosti, které se v dotyčných 

obcích udály při vyvlastňování pozemků určených pro 

vojenská cvičení u Nových Benátek. Všechny naše pokusy, 

aby c. k. vláda tyto nepřístojnosti odčinila, zůstaly 

bezvýsledné, ba c. k. vláda opomenula dáti potřebné 

vysvětlení těmto stížnostem. Ježto poměry stávají se čím dále 

tím horšími ‒ došloť již také ku sebevraždě rolníka, kterému 

pozemky vykoupeny ‒ podávají podepsaní tento pilný návrh: 

Slavná sněmovno, račiž se usnésti: C. k. vláda se vyzývá, aby 

ihned zřídila nestrannou komisi, skládající se ze zástupce 

ministerstva války, místodržitelství Království českého, okr. 

hejtmanství v Ml. Boleslavi, okresního výboru v Nov. 

Benátkách, zemědělské rady Království českého a zástupce 

dotyčných rolníků, k tomu cíli, aby komise tato s největším 

urychlením na místě samém případy vyšetřila. Ve formálním 

                                                           
67Jizeran XXVI, č. 31, 19. 4. 1905, s. 2. 

68 Karel Prášek popsal zevrubně své působení v kauze Mladá v řeči 

pronesené před poslanci říšské rady na počátku července r. 1905. Pro její 

závažnost ji zde v samostatné kapitole 7. Příloha 2 uvádím celou. 
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ohledu se navrhuje, aby tento návrh […] ihned byl 

projednán.“69 

Poslanec Prášek nebojoval jen za mladské rolníky, ale též za 

hospodáře z okolních vsí, jejichž situace byla snad ještě horší. 

Postižení sedláci z nejbližších vsí totiž nebyli nuceni odprodat 

veškerý svůj nemovitý majetek, ale zpravidla jen jeho část.  

A jelikož nejbližší vsi v okolí Mladé stály mimo hranice 

nového vojenského cvičiště, vojenský erár potřeboval 

odkoupit či vyvlastnit jen pozemky ‒ pole a louky. Chalupy  

a hospodářská stavení postiženým zemědělcům zůstávaly. Což 

je situace pro postižené hospodáře neřešitelná, se zmenšenou 

výměrou polností totiž nebyli schopni celá hospodářství uživit, 

případně řádně splácet hypotéky a renty. Byť obdrželi za 

odprodanou půdu slušnou cenu, peníze jim byly prakticky 

k ničemu, neboť v dané situaci, uvnitř nebo v nejbližším okolí 

vojenského cvičiště, nezbyly žádné pozemky ke koupi. 

Nejtragičtěji se jeví osud rolníka Václava Kočího z Lipníka, 

kterému z jeho původních 45 strychů půdy zůstaly jen 3.  

A jelikož mu zůstaly i všechny budovy, odškodnění bylo 

mizerné. Tento hospodář neměl ani teoretickou šanci zakoupit 

jakýkoli jiný pozemek. Poslanec Prášek k jeho kauze suše 

poznamenal: „To je ostuda, to je nemožnost.“70 Jeho sousedé 

na tom byli podobně. 

Josef Saska z Lipníka č. p. 37 prodal 14. prosince 1904 část 

svých pozemků o velikosti 35,5 strychu za 27.000K. Zbyly mu 

                                                           
69Jizeran XXVI, č. 33, 29. 4. 1905, s. 2. 

70Jizeran XXVI, č. 53, 12. 7. 1905, s. 2. 



50 
 

hospodářské budovy a 15 strychů, navíc byl zatížen hypotékou 

a výměnkovou rentou.71 

Stanislav Mansfeld z čísla 36 v Lipníku prodal v prosinci 1904 

11 strychů za 8000K. Zbylo mu 38 strychů, ale je také zatížen 

knihovními dluhy a výměnkovou rentou.72 

Václav Souček z čísla 31 v Lipníku v prosinci 1904 odprodal 

34 strychů za 24.500K a zbylo mu 15 strychů.73 

Není se tedy čemu divit, když poslanec Prášek ve své řeči 

v souvislosti s odkupem a vyvlastněním v Mladé a okolí 

naráží na sebevraždu. Oním nešťastníkem byl v červnu 1905 

Jan Žák z Milovic, který původně hospodařil na polích  

o výměře 12 strychů. „Devět strychů mu bylo vyvlastněno za 

cenu, která se nerovná ani ceně, za kterou pole před třemi lety 

koupil. Tři strychy mu zůstaly. Poněvadž je chudák, nemůže 

k tomu ničeho přikoupiti. Časem upadl v těžkomyslnost a asi 

před čtrnácti dny spáchal sebevraždu.“74 Tak jeho příběh 

přednesl poslancům K. Prášek. Ve skutečnosti hospodařil na 

výměře 11 strychů, z nichž mu bylo do cvičiště zabráno 7 

strychů. Za ně mu byla nabízena náhradní půda o výměře 6 

strychů. Žák nehodlal na výměnu přistoupit, takže mu byla 

půda vyvlastněna. Za vyvlastněný strych obdržel finanční 

náhradu ve výši 520 K a k tomu 25 K za osetí. Žák ani 

                                                           
71 Vyvlastňování pozemků vojenským erárem na N. Benátecku. Jizeran 

XXVI, č. 31, 19. 4. 1905, s. 2. 

72 Vyvlastňování pozemků vojenským erárem na N. Benátecku. Jizeran 

XXVI, č. 31, 19. 4. 1905, s. 2. 

73 Vyvlastňování pozemků vojenským erárem na N. Benátecku. Jizeran 

XXVI, č. 31, 19. 4. 1905, s. 2. 

74Jizeran XXVI, č. 53, 12. 7. 1905, s. 2. 
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vyvlastnění nepodepsal, tudíž neobdržel odškodné. Danou 

situaci, kdy neměl ani peníze ani pole, psychicky nevydržel  

a sáhl si na život.75 

Ministerstvo války, sborové velitelství v Litoměřicích či 

vyvlastňovací komise byly ovšem shodně přesvědčeny, že 

nucený odkup probíhá v naprostém pořádku, vyplácené ceny 

že jsou nadstandardní a nechápaly, proč rolníci váhají 

s odkoupením. Naopak zainteresované úřady dospěly 

k závěru, že rolníci žijící v nově vzniklém vojenském prostoru 

situaci zneužívají a snaží se cenu za své nemovitosti uměle 

navyšovat. Tak se můžeme dočíst ve vyjádření sborového 

velitelství v Litoměřicích: „Z předchozích spisů ohledně 

vyjednávání nabytí nemovitostí od velkostatku benáteckého  

a selských nemovitostí seznalo c. a k. velitelství 9. sboru, že 

majitelé selských nemovitostí neobyčejně vysoké, pravou cenu 

nemovitostí převyšující, požadavky činí. Jelikož jest úplně 

vyloučeno, že na základě vysokých těchto požadavků další 

vyjednávání s účastníky vésti lze, jednak ale přece snad  

s jistotou očekávati lze, že se neuzavřou před rozumným 

náhledem, aby majetek svůj za přiměřené ceny c. a k. 

vojenskému eráru za účelem zřízení vojenského cvičiště 

přenechali, rozhodlo se řečené velitelství, aby komise za 

spoluúčinkování zástupců vojenských s jednotlivými majiteli 

v nové vyjednávání se pustilo. Této komisi bude možno, aby 

jednotlivým majitelům na základě co nejsvědomitějších 

šetření uspokojivé ceny nabídla, aby obmýšlený kup 

uskutečnila. Před počátkem těchto nových vyjednávání nechť 

se ve všeobecnou známosť uvede, že přes ceny komisí 

                                                           
75 Mladoboleslavské listy XVIII, č. 44, 7. 6. 1905, s. 2. 
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nabízené pod žádnou podmínkou vyšší nabídka podána 

nebude a že každé vyjednávání ohledně docílení vyšších cen 

odpadá. Jestliže tímto způsobem, jak očekávati lze, dohodnutí 

se docílí, bude koupě nemovitostí v nejkratší době provedena, 

pakliže však nabídky tyto odmítnuty budou, rozhodne se  

c. a k. vojenský erár, zdaž kup pozemků dobrovolnou dohodou 

neprodaných v cestě expropriace76 poveden bude.“77 

Ministerstvo války i sborové velitelství v Litoměřicích 

vycházelo celkem logicky z již proběhlých odkupů 

nemovitostí, přičemž jim bylo naprosto zjevné, že cena, za 

jakou získal vojenský erár pozemky od Länderbanky (cca 190 

K za strych), je pro vyjednávání s malorolníky nereálná. 

Dobrovolné odkupy, které probíhaly v letech 1903 a 1904, 

stanovily odkupní cenu v intervalu 500 až 600 K za strych 

v závislosti na velikosti a kvalitě pozemku a staly se základem 

pro jednání i v roce 1905. Požadavky zbylých rolníků byly ale 

z pohledu státních a vojenských úřadů přemrštěné. I již 

zmínění hospodáři z Lipníka, kterým byla pro cvičiště zabrána 

jen část polností, byli dle úřadů přeplaceni. Vždyť V. Souček 

obdržel za strych 720 K, S. Mansfeld 727 K a J. Saska 

dokonce 771 K. To byly ceny v předchozích dvou letech 

skutečně nemyslitelné. 

Mezi selskými požadavky nalezneme jeden vskutku nenasytný 

příklad. Ludvík Daněk z Mladé hodlal prodat svou usedlost již 

v roce 1902 za 28.000 K, ale vzhledem ke špatné bonitě půdy 

tehdy kupce nenašel. Následujícího roku vstoupil v jednání 

s vyvlastňovací komisí a své nemovitosti nabídl za 40.800 K, 

                                                           
76 Tzn. vyvlastnění. 

77 Mladoboleslavské listy XVIII, č. 44, 7. 6. 1905, I. příloha, s. 1. 
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nedohodl se. V květnu 1904 svou představu o ceně zvýšil na 

astronomických 80.000 K. Když byl na nesmyslnost tohoto 

požadavku upozorněn, navýšil cenu v prosinci téhož roku na 

91.000 K. Jeho případ zákonitě skončil vyvlastněním.78 

Představitelé státu i vojska si neustále stěžovali na přemrštěné 

požadavky rolníků, ale zde je na místě souhlasit se slovy 

poslance Práška, jenž rozumně prohlašoval: „Vezme-li se ale 

někomu něco, co nechce dát, musí se mu to lépe zaplatit, nežli 

by se to zaplatilo jinak.“79 Na druhou stranu musíme uznat  

i hlavní argument úřadů, „že získání cvičiště není jen v zájmu 

vojenské správy, ale že leží i v interesu obrany celého 

mocnářství jako vynikající prostředek pro zdokonalení 

armády.“80 

V průběhu roku 1905 se podařilo dokončit jednání a podepsat 

vyvlastňovací smlouvy s dalšími 19 mladskými malorolníky, 

kteří po vyplacení odešli zpravidla mimo novobenátecký 

okres.81 Zůstalo posledních 26, kterým bylo ministerstvem 

války přislíbeno, „že mohou setbu letošní vykonati a do 28. 

února r. 1906 v příbytcích zůstati za příčinou uzavření kupní 

smlouvy. Stejné vyrozumění došlo do Lipníka.“82 

Práv posledních mladských rolníků se opět zastal poslanec 

Karel Prášek interpelací k místodržiteli Království českého: 

„Jak Vaší Excelenci zajisté dostatečně známo, jedná se 

v okresu novobenáteckém o založení vojenského cvičiště. 

                                                           
78Jizeran XXVI, č. 41, 27. 5. 1905, Příloha Jizerana, s. 2. 

79Jizeran XXVI, č. 52, 8. 7. 1905, s. 1. 

80Jizeran XXVI, č. 41, 27. 5. 1905, Příloha Jizerana, s. 2. 

81 Mladoboleslavské listy XVIII, č. 70, 9. 9. 1905, s. 2. 

82 Mladoboleslavské listy XVIII, č. 44, 7. 6. 1905, I. příloha, s. 1. 
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K účelu tomu zakoupil c. a k. vojenský erár většinu pozemků 

v katastrální obci Mladé, Lipníku atd. V příčině nákupu 

některých pozemků nenastala přes všechny snahy c. a k. 

vojenské správy dobrovolná shoda a došlo k řízení 

expropriačnímu. Expropriace ta není dosud ještě právoplatně 

ukončena a vlastníci neprodaných pozemků chápou se všech 

prostředků, aby svůj majetek proti c. a k. eráru uhájili. […] 

Rolníci dotyčných krajin, ačkoliv dosud jsou neomezenými 

vlastníky svých pozemků, jsou v postavení přímo zoufalém, 

ztrácejíce vůbec víru v právo. Podepsaní chovají opravdové 

obavy, že dojde k násilnostem.“83 Poslanec neopomněl 

zdůraznit ani „šlapání obilí“ mladských hospodářů: „Ačkoliv 

c. a k. vojenský erár má již dostatek pozemků, kde by vojska 

cvičiti mohl, přece své vlastní pozemky c. a k. erár šetří  

a plukovníci mají rozkaz erární pozemky oseté co možno 

obcházeti, za to však úplně bezohledně a z příčin 

nevysvětlitelných se zvláštní zálibou provádí se cvičení na 

polích soukromníkův, která jsou oseta a kde úroda nadějně 

stojí. Důvody vojenské taktiky, proč tato pole se zvlášť pro 

cvičení hodí, jsou ovšem všem civilně myslícím hlavám 

naprosto nepochopitelné.“84 

Máme i jedno svědectví z Mladé, podle kterého se doznal 

místním rolníkům jeden major, že je vojsko instruováno 

mladským „dělati tak zle, že nebudeme ani čekat na peníze  

a že od svých majetků utečeme.“85 

                                                           
83Jizeran XXVI, č. 63, 16. 8. 1905, s. 1. 

84 Tamtéž. 

85Jizeran XXVI, č. 52, 8. 7. 1905, s. 2. 
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Na konci června 1905 skutečně došlo k velkému cvičení, při 

němž zřejmě nebyly a nemohly být brány ohledy na zbylé 

soukromé pozemky. Došlo tak k poškození úrody. Zajímavé 

je, že na konci června poničené obilí v okolí Mladé se už jako 

jarní osení muselo vypořádat s pošlapáním vojskem v květnu. 

I přes to slibovalo dobrou sklizeň. Jenže „ nyní je sešlapáno 

vše do země tak, že máme o mnoho víc jak polovic již po 

žních.“86 

Na přelomu června a července 1905 pobývala v Mladé nová 

vyvlastňovací komise, která již s rolníky nevyjednávala, ale 

upozorňovala na probíhající vyvlastňovací řízení. Ač měli 

mladští příslib zůstat ve svých domovech do března 1906, 

komisí jim bylo oznámeno, že tyto žně jsou v Mladé poslední 

a následovat bude jen vystěhování. Vojenské velitelství 

spěchalo, cvičení byla stále častější a jejich nedílnou součástí 

byla už pravidelně dělostřelba.87 Za těchto okolností bylo 

nemyslitelné, aby uvnitř vojenského cvičiště žili a hospodařili 

civilisté. To zase nechápali poslední hospodáři. Množící se 

zákazy vstupu na pole, silnice apod., případně příkazy 

k dočasnému opuštění vlastních domovů z bezpečnostních 

důvodů, brali jako zlovůli vojska. „Nyní nás docela z našich 

polí vyhánějí, nechtějíce nám nechati ani traviny sklízet, 

brambory a cukrovku obdělávat, že jest již vše jejich a nic 

nám za to nepočítali. […] Na svých zahradách si nesmí žádný 

ani ovoce utrhnout, vše jest zakázáno. Toto vše zakazují 

občanům vojenské patroly a hajní, že prý to mají nařízeno od 

                                                           
86 Tamtéž. 

87 Podle krátkých oznámení v regionálním tisku probíhala dělostřelecká 

cvičení v létě r. 1905 každý týden. 
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místního velitelství.“88 Mladští sedláci ani mezi dunící 

dělostřelbou stále nepochopili, že se nachází uprostřed 

vojenského cvičiště. 

Jednání o uzavření vyvlastňovacích smluv byla ukončena. 

Poslední rolníci podle nich měli být odškodněni průměrnou 

částkou 400 k za strych, tedy podstatně menší, než kdyby na 

vyrovnání přistoupili ještě na jaře 1905. Následovat mělo už 

jen násilné vystěhování. Ukončení celého případu bylo 

svěřeno mladoboleslavskému okresnímu hejtmanství, které 

stanovilo poslední lhůtu pro dobrovolné vystěhování z Mladé 

na 14. října 190589 rozkazem a jednotlivými výpověďmi  

z 3. října. Dny Mladé tím byly sečteny. 

  

                                                           
88Jizeran XXVI, č. 52, 8. 7. 1905, s. 2. 

89 Původně bylo plánováno 28. 9. 1905. 
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7. PŘÍLOHA 2 

Posl. Karel Prášek a vojenský tábor u Nových Benátek 

(Řeč pronesená v říšské radě)90 

Vzhledem k různým, ne právě korektním událostem v okrese 

benáteckém, kde má býti nebo byl zřízen vojenský tábor, jsem 

nucen podati pilný návrh, neboť, jak později ukáži, byly 

všecky mé kroky, interpelace a osobní intervence  

u ministerstva války, zemské obrany, místodržitelství atd. 

marny, a to proto, že jeho excelence pan ministr války a jeho 

excelence pan ministr zemské obrany, který – musím to 

přiznati – přicházel mi vstříc vždy velmi blahovolně – 

prohlásili, odvolávajíce se na informace místního velitelství 

nebo mladské táborové komise, že to není tak zlé a že celá věc 

se má jinak. Informace jeho excelence a rozhodujících kruhů 

byly vůbec vždy jednostranné, pocházely vždy od místního 

velitelství a od komise, tedy právě od těch, na které si bylo 

stěžováno, a nikdo si nevzal práci, aby do tohoto tábora vyslal 

komisi nestrannou, aby tam poměry zkoumala a vyšetřila. 

Abych slavné sněmovně vyložil, oč jde, musím předeslati, že 

minulého roku v okresu benáteckém, jejž mám česť 

zastupovati, byl zřízen vojenský tábor a vojenské cvičiště pro 

střílení do terčů, k tomu cíli koupila vojenská správa velikou 

plochu, čítající mnoho set ha lesů a špatných polí od banky 

pro země rakouské. Cena, která byla tenkráte za tato pole 

zaplacena, nebyla ovšem vysoká, právě protože to byla špatná 

pole a špatné lesy. 

                                                           
90Jizeran XXVI, č. 52, 8. 7. 1905, s. 1. Pokračování: Jizeran XXVI, č. 53, 

12. 7. 1905, s. 2. 
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Nyní však, aby tato plocha byla zarondována, bylo třeba 

koupiti velikou část okolo ležících pozemků od sedláků  

a malých rolníků, a tu jsem od počátku působil k tomu, aby 

tento nákup pozemků od sedláků a malých rolníků se děl 

dobrovolně. 

Na to byla svolána schůze rolníků na věci interesovaných, jíž 

byl přítomen také zástupce vojenské správy a okresní hejtman. 

Také já jsem se zúčastnil této porady a domlouval jsem 

zúčastněným rolníkům, aby potřebná pole za slušné ceny 

prodali, ježto by je vojenská správa, opírajíc se o své právo 

expropriační, vyvlastnila. 

Tenkráte jsem rolníkům prohlásil, že se nikdy nebudu 

zastávati ničeho, co by nebylo spravedlivé a co bych nemohl 

zodpověděti před svým svědomím, ale že se také zastanu 

každého, na koho by vojenská správa činila nátlak, anebo 

komu by se stala nějaká křivda. 

Byl jsem dále od jeho excelence ministra zemské obrany, 

tehdy sborového velitele v Josefově, pozván, abych se účastnil 

komise, která pozemky kupovala, abych se přesvědčil, že 

skutečně přichází rolníkům vstříc. Přišel jsem také k této 

komisi a prohlásil jsem jejím členům: „Dle mých informací 

není ani v intencích vojenské správy ani v intencích ministra 

zemské obrany, aby zde byli sedláci nebo malorolníci 

utlačováni a aby se jim za pole nabízely tak bídné ceny, 

mnohem menší, nežli za ně sami před 20 nebo 25 lety 

zaplatili, když po těch celých 20 nebo 25 let na nich pracovali 

a pozemky ty zlepšili.“ 
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Následkem mých vývodů nabízela komise vskutku poněkud 

lepší ceny. Jednotlivé interesované strany přišly ke mně, 

vyjednávali se mnou a já jsem jim radil, aby vzhledem k dosti 

dobrým cenám svých požadavků nepřepínaly. 

Skutečně také za mé přítomnosti mnozí rolníci své pole 

prodali a komise chovala se k rolníkům dosti blahovolně. 

Ale co učinil zástupce vojenské správy? Prohlásil, při každé 

koupi, ať se jednalo před komisí nebo mezi sebou, že si 

vojenská správa vyhražuje právo potvrzení té smlouvy. 

Komise tedy připravila rolníkům následkem intervence 

poslancovy maličkou radost tím, že platila opravdu slušné 

ceny, ale vojenské správě byly tyto ceny příliš vysoké  

a odepřela smlouvám schválení. 

Jeho excelence mi snad řekne, že se platil stonásobný nebo 

dvěstěnásobný čistý výnos katastrální. 

Jde tu sice o pole písčitá, jestliže však dobří hospodáři, jako 

tam jsou 20, 30 nebo 40 let tato pole, vzdělávají, prsť a těžkou 

půdu na písčiny vozí, kameny vybírají a dobře hnojí, dávají 

tato pole právě tak dobré žně, jako ta, jež jsou zařaděna do  

1. nebo 2. třídy bonitní. Pole ta jsou zanesena do 5., 6. nebo 7. 

třídy bonitní. Toto zařadění nemůže však býti pro rolníka 

měřítkem, ten musí pole ceniti podle toho, jak se svou rodinou 

žije, [ne] podle toho, do které bonitní třídy je pole zařaděno. 

Řeklo se mi dále na mou interpelaci: „Platilo se třikrát až 

čtyřikrát více, nežli nač odhadli znalci.“ To také nerozhoduje, 

poněvadž si mohu vybrati znalce, jaké chci, mohu něco 

desetkrát níže ocenit, pak desetkrát dráže koupit, a přece ještě 
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koupím lacino. Komise, která nyní provádí expropriaci, nebyla 

vybrána ze znalců z okresu. Tito pánové mají seznam o tom, 

do které bonitní třídy jsou pole zařaděna, a dle toho 

ustanovují: tolik a tolik haléřů se zaplatí za čtverečný sáh, aniž 

by brali zřetel k poměrům. Když někoho ze statku vyženou  

a on musí jít, pak je možno, že mu za statek tento nedají, co by 

dostal jinde, ale pro někoho, kdo po celá pokolení na statku 

pracuje a na něm tělem i duší svou lpí, kdo ví, jak se mají ta 

pole vzdělávati, musí být velmi smutno, když mu berou jeho 

pole, jako se to děje v Mladé, kde bude celá vesnice s více než 

1 000 obyvateli srovnána se zemí. Tam za pár neděl vyženou 

lidi z domů. Vezme-li se ale někomu něco, co nechce dát, 

musí se mu to lépe zaplatit, nežli by se to zaplatilo jinak. 

Nyní se táži: Je to v zájmu vlády zde ke škodě několika 

malých rolníků, statkářů a živnostníků ušetřiti 100.000 K? Což 

má stát vydělávat na několika nešťastných malých lidech, kteří 

jen tak tak, že nemají hlad? 

Myslím, že to zajisté v zájmu státu není, a slavná sněmovna 

mi dá za pravdu, žádám-li, aby tyto poměry byly upraveny, 

aby byla dosazena nestranná komise, která by sestávala 

z delegátů ministerstva války, místodržitelství, okr. 

hejtmanství, zemědělské rady, příslušníků kruhů 

interesovaných, jejíž úlohou by bylo, aby tyto záležitosti na 

místě samém zkoumala a do pořádku je přivedla. 

Když jsem jednou v takové záležitosti intervenoval, řeklo se 

mi, že to vše je dílem štvanic, že je tam několik štváčů, kteří 

všecko obyvatelstvo, celý okres atd. pobouřili proti vojsku  

a vojákům. Ale toto tvrzení vyvrátiti mohu děkovacím listem 

jeho excelence pana ministra zemské obrany, tehdejšího 
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sborového velitele josefovského, ve kterém děkuje obcím 

Benátkám a Lysé za jejich ochotu k vojsku při ubytování atd. 

Nechci pány zdržovati čtením tohoto dopisu, vyslovuje se 

v něm obyvatelstvu okresu benáteckého plné uznání za jejich 

ochotu. (Slyšte! Slyšte!) To je tedy nejlepším důkazem, že tam 

žádných štvanic ani žádného nepřátelství proti vojsku není. 

Ale věc je ještě dále zajímavá. Obrátil jsem se tedy osobně na 

jeho excelenci pana ministra zemské obrany dopisy i úředními 

podáními jakožto předseda zemědělské rady a obdržel jsem 

blahovolnou odpověď, že věc se má tak a tak. 

Potom jsem byl velmi často v ministerstvu války, jednou také 

u samotného ministra a u referentů a opětovně jsem žádal a na 

to naléhal, aby tyto věci byly uspořádány. Podal jsem 

interpelace jak zde, tak i na sněmu zemském, a nedostalo se 

mi žádné odpovědi. 

Jest tedy dle mého mínění v zájmu této slavné sněmovny, aby 

v této věci poslance podporovala, a to tím spíše, ježto jde  

o živnostníky a jiné malé lidi, kterým, přijdou-li na pražské 

místodržitelství nebo okresní hejtmanství, se říká: „V té věci 

nemůžeme ničeho dělat, obraťte se na svého poslance.“ 

To je tedy štvaní proti poslanci, který přese vše namáhání 

nemohl ničeho dosíci. Ale i důstojníci – tím nechci mluvit 

proti nim, – kteří soucitně se dívají na to, jak se tam chodí,  

a krásné obilí, které tam roste, šlape, říkají lidem: „Proč se 

neobrátíte na svého poslance? Co to máte za poslance, že vám 

nepomůže? Stane-li se něco v Litoměřicích, dosáhne Funke 

všeho.“ To je zase štvaní proti poslanci. 
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Nepatřím mezi ty, kdo se odváží říci, že lidé žádají někdy 

věcí, kterých nezasluhují. Takových jsem se nikdy nezastával 

a nebudu se jich zastávati ani zde. 

Chci jenom uvésti několik takových příkladů: Jistému Václavu 

Šafrovi v Mladé bylo vzato pole ve výměře dvou měr, začež 

mu zaplatili 587 K, tedy ani ne 300 K na jednu míru. Na poli 

tom měl zaseto žito, a za to mu dala expropriační komise 30 

K. (Slyšte! Slyšte!) 

Jiný příklad! Znalci ocenili výnos hostince, který náležel 

hostinskému Kočímu, na 3997 korun. Tomu – a přece ztrácí 

celou existenci – dali za vše 6000 K, kdežto dříve skoro 4000 

K vydělával. 

V Mladé je asi 35 nebo 40 malých rolníků, kteří nechtěli 

prodati za tak malou cenu. Dali se vyvlastniti a protestovali 

proti tomu, ale tu vydalo sborové velitelství rozkaz, aby se do 

hostince Kočímu patřícímu nechodilo, protože je tam prý 

špatná společnost. Tito sedláci tedy, kteří hájili své jmění, byli 

špatná společnost. Jak pak přijde hostinský k tomu, aby trpěl 

takovou škodu? Platí daně jako jiný, a sborové velitelství 

nařizuje, aby se jeho hostinec nenavštěvoval. 

Jistý Josef Žák91 v Milovicích měl dvanáct strychů polí. Devět 

strychů mu bylo vyvlastněno za cenu, která se nerovná ani 

ceně, za kterou pole před třemi lety koupil.92 Tři strychy mu 

zůstaly. Poněvadž je chudák, nemůže k tomu ničeho 

přikoupiti. Časem upadl v těžkomyslnost a asi před čtrnácti 

                                                           
91 Jan Žák. 

92 Jeho pole měly výměru 11 strychů a vojenský erár z nich vyvlastňoval 

7, za ně Žákovi nabízel 6 strychů vynikající bonity. 
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dny spáchal sebevraždu. Před svou smrtí říkával: „Teď nemám 

ani pole ani peníze ani co jíst; teď nemám vůbec nic.“ 

Malý rolník, který měl jedenáct strychů polí, přišel ke mně  

a řekl: „Hleďte, pane poslanče, nemohl byste mi pomoci?“ 

Odpověděl jsem, že učinil jsem všemožné kroky, ničeho jsem 

nedosáhl. Na to mi řekl: „Místodržitelství poslalo mne 

k našemu poslanci a okresní hejtmanství též. O vojenské 

správě se vůbec ani nemluví. Na koho se mám obrátiti? Modlil 

jsem se tolik k Bohu a věřil jsem v něho, ale dnes již na něho 

nevěřím, a přijde-li mi někdo na pole, vezmu revolver  

a zastřelím ho.“ 

Pánové! Kdybych chtěl štváti, kdybych chtěl působiti 

vojenské správě nepříjemnosti, kdybych tam chtěl svolati 

schůzi, ti lidé byli by schopni všeho, třeba revolty. Tomu jsem 

však chtěl zabrániti. 

Řekl jsem pánům referentům a jeho excelenci a prosil jsem je 

stále: vyjděte těm lidem vstříc. Učiním vše, seč budu – a, jak 

jsem řekl, také jsem to učinil. Ale co je po všech interpelacích 

a po osobním zakročení, neprospějí-li ničeho? 

Vidí ti lidé, že jsou tak opuštěni, a říkají-li jim politické úřady 

a důstojníci: „Obraťte se na poslance, ten může něčeho dosíci, 

nebo např. se podívejte, co posl. Funke v Litoměřicích všecko 

prosadí, ten dosáhne od vojenské správy pro Litoměřice, čeho 

si přeje,“ pak ti lidé řeknou: „My máme špatného poslance. 

Nejspíše chce dostati křížek nebo chce mít protekci.“  

A některý si dokonce domyslí: koupili ho. 
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Je v zájmu slavné sněmovny, aby chránila a hájila důstojnost 

poslance, je to – řekl bych – povinností slavné sněmovny 

podporovati poslance, jenž se vždy choval umírněně  

a korektně a který i v této věci byl klidným a nestranným. 

Mohu říci, že po celou dobu, co mám čest býti poslancem  

a zastupovati tyto okresy, jsem se nesetkal při žádné věci 

s takovými obtížemi jako při této, kde jde o vojsko. 

Pánové, není to nijaké vyznamenání ani žádná odměna 

obyvatelstvu okresu benáteckého za jeho ochotu vůči vojsku, 

která se v řečeném děkovacím listu jeho excelence uznává, 

jedná-li se pak tak, jak se jednalo zde. 

Vojenská správa koupila pár tisíc hektarů od banky pro země 

rakouské. Myslíte, že tato pole ke cvičením postačí? Myslíte, 

že se majetku malého rolníka šetří? Ne. 

Lze téměř říci – a já bych to skoro tvrdil, že se tak činí 

schválně a malí lidé se tak týrají, aby se donutili ku prodeji. 

Referent v ministerstvu války, plukovník Schirmböck, ukázal 

mi rozkaz sborového velitelství, který zakazoval vkročiti na 

pole, kterých vojenská správa ještě nezakoupila. Na to jsem 

prohlásil, že jsem spokojen. Ale brzy na to mi bylo oznámeno, 

že se šlapalo žito, pšenice atd. znovu. 

Mohlo by se říci, že je k tomu vojsko oprávněno. Zcela 

správně! Ale pak má také vojenská správa poctivě zaplatit; ale 

víte, pánové, jak se např. dnes komu pole vyvlastní, počítají 

cenu obilí? 

Řekne se: tolik a tolik stojí semeno, tolik a tolik práce. A to 

má být náhrada za obilí, které snad za šest neděl může uzrát? 
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Který znalec myslí, že jarní nebo zimní osení nemá více ceny, 

nežli cenu semene a práce. Kdepak zůstává režie a kde práce 

celé rodiny? Kdepak jsou existenční prostředky? 

Ve kterém zákoně nebo ve kterém nařízení je psáno, že se 

platí jen semeno a práce? Musí se platiti to, co dotyčný člověk 

tam skutečně má a co je mu erár povinen zaplatit. Skoro bych 

řekl, že jsem se dopustil chyby, že jsem v celé věci jednal 

klidně a umírněně, neboť jeden důstojník mi řekl, že vojenská 

správa takové intervence a interpelace nerespektuje, nýbrž že 

respektuje jen kravaly a ostré články v novinách ze kterékoli 

strany. 

Jest to tedy správno, lomí-li vláda rukama, že poslanecká 

sněmovna a poslanci mluví ostrým tónem a proti ní vůbec 

ostře vystupují? 

Pánové! Půjde-li to takhle, budeme nuceni užívati 

nejostřejších prostředků, abychom pomohli lidem k jejich 

právu a zjednali si respekt. Bylo by mi nejmilejší – neboť mé 

povaze se kravaly protiví – pomoci těmto lidem způsobem co 

nejtišším, aniž by se o tom psalo nebo mluvilo, ale do dneška 

to bylo nemožno. 

Jedná se také o okresní silnice. Tímto táborem jdou v obci 

Mladé, která má zmizeti s povrchu zemského, tři silnice, 

zemská, okresní a obecní, ale pasáži po nich je zcela 

zabráněno. Najednou se ohlásí, že „se dnes nesmí po silnici 

jezdit“. Žádal jsem již v jedné petici, aby tam vystavěla 

vojenská správa nové silnice. To by bylo její povinností, aby 

se mohlo používati jiných cest, třeba oklikou. Budeme 

spokojeni, dostaneme-li jiné cesty. 
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Loni se stalo, že panu Vyšatovi z  [Benátecké] Vrutice po tři 

dny bylo bráněno, aby odvezl domů ječmen. 

Poněvadž byl pak ječmen příliš zralý a vypadával, žádal za 

náhradu 25 K, ale dostalo se mu jen 2 K 40 h. Když pak 

rekuroval, řeklo se mu, že je rekurs opožděn. 

Každý rolník má tedy, když se mu to, čeho těžce nabyl, béře, 

míti u sebe advokáta, aby ničeho nezameškal. To není v zájmu 

vojenské správy nebo státu, aby takoví hodní lidé musili 

dávati pozor, aby se nedopustili nějaké formální chyby tak, že 

by se jim mohlo říci, že to není dobře napsáno, že je již pozdě 

nebo podobně. (Výkřiky.) 

Před nedávnem tam byla pole vojskem pošlapána a celá žeň, 

která letos stojí dobře, bude zničena. 

Nebudu slavnou sněmovnu dále zdržovati, apeluji na ni 

jenom, neboť můj návrh je míněn věcně, navrhuji dosazení 

nestranné komise, která má věci ty vyšetřiti a prozkoumati,  

a přeji si, aby vojenská správa, jak mi bylo slíbeno, ty, kteří 

jsou skutečně poškozeni, odškodnila. Chci se ještě jen zmíniti 

o tom, že u různých instancí jako místního velitelství, 

sborového velitelství, ministerstva zemské obrany  

i ministerstva války panoval dokonalý chaos, každý nařizoval 

něco jiného. Deputace těchto rolníků byla osobně u ministra 

války a ten jim slíbil, že mohou ještě tento rok přes zimu 

zůstati ve svých domcích a skliditi žně, že tedy mohou ještě 

letos na jaře oseti. To bylo časně z jara. Informoval jsem se  

o tom osobně a telegrafoval jsem a psal jsem expresní dopisy, 

že mohou zaseti. Ale z Josefova přišel rozkaz: Oseti se nesmí, 

pozemky se koupí. (Posl. Soukup: „Kdo je vlastně v té věci 
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pánem?“) Toho jsem se nedověděl; byl jsem u všech, ale nikde 

jsem nemohl ničeho dosíci. Vypadalo to opravdu tak, jako by 

si z lidí a poslanců dělali blázny. 

Další otázka se týká expropriace. Když je komise s jedním 

statkem hotova, vydá dotyčnému rolníku výnos, dle kterého 

dostane své peníze, dokáže-li, že od 1. ledna do 1. července 

zaplatil daně a přirážky. 

Pánové! Oseti rolník nesměl, nemá vůbec ničeho, a nyní má 

ještě platit daně! (Posl. Grössl: „Čím dál, tím lépe.) Ano, čím 

dále, tím lépe, Vezměme nyní tento případ. Komise ocení jistý 

statek na 20.000 zl. Ale rolník platí 300 zl. výminku. Ten se 

kapitalizuje, což obnáší 7000 nebo 8000 zl.; ty se složí 

k soudu. Deset tisíc zlatých, které je dlužen, se zaplatí, to je 

celkem 18.000 zl.; zůstane tedy sedláku 2000 zl. a za ty si má 

koupit nový statek. 

Ale nyní je uvážiti, jak dlouho to trvá, nežli něco výhodného 

najde. Od čeho má zatím býti živ? Což lze těch pár krejcarů 

nazývati odškodněním? Vždyť může uplynouti rok i dva, nežli 

může koupit novou usedlost. A nepospíší-li si s koupí, může 

býti nešťasten. 

Ale mám ještě jiný zajímavý příklad, jistý Václav Kočí 

v Lipníku měl 45 strychů a nyní mu zbyly tři. Poněvadž mu 

zbyly všechny budovy, dostalo se mu odškodnění 1 560 korun. 

Co má nyní počíti s inventářemi, co se stroji, co se svou 

stodolou, co se stáji, s koňmi a kravami, má-li místo 45 

strychů 3? Za to mu dají 1 500 K. To je ostuda, to je 

nemožnost. 
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Když ho vyvlastní a on rekuruje, odpoví se na rekurs, že cena 

je slušná, neboť přidá-li 35 nebo 40 proc[ent], že může míti 

nový dům této velikosti. Ale kde má vzíti těch 35–40 

proc[ent]? Doma šťastně a spokojeně žil; co pak má z toho 

nového domu? Myslím tedy, že je spravedlivo, aby se mu 

zaplatil dům tak, aby mohl postaviti nový, ať již stojí 20 nebo 

30 let. Tam byl spokojen a musí se mu poskytnouti možnost, 

aby postavil nový dům. 

Mohu říci, že na tom bylo vinno místní velitelství v Mladé  

a že jsem měl dojem, že na nejvyšších místech u jejich 

excelencí ministrů zemské obrany i války bylo dosti dobré 

vůle, tam mne přesvědčovali, že se snaží splniti mé přání, ale 

jakmile dostali zprávy od místního velitelství a komise, byli 

jiného mínění a říkali, že se tak věc nemá a že to je pouhé 

štvaní. 

Chci nyní docíliti, aby nestranná komise věc na místě samém 

vyšetřila, a stane-li se to, jsem přesvědčen, že pan ministr 

války i zemské obrany, jakmile se jim dostanou do ruky jiné 

elaboráty, než od dosavadní komise, budou jinak mluviti a jiné 

rozkazy dávati nežli dnes. 

Při této příležitosti chci ještě jednou poukázati na to, že se má 

vojenská správa snažiti, že se po obilí, nemusí-li to býti, 

šlapati nemá. Ano, kdyby se jim zaplatilo, byli by rolníci rádi, 

že se po něm chodí, že se jim ničí, ale oni prosí, aby se to 

nedělalo, poněvadž vědí, že se jim dobře nezaplatí. 

Kdyby se zaplatilo, řekli by: „Dobře, vezměte si ho a zničte.“ 

Ale poněvadž toho dojmu nemají, musí proti tomuto jednání 

protestovati a musím to učiniti také já a žádati, aby, kde se 
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škoda způsobí, také se zaplatila, jak toho lidé zasluhují, a aby 

nebyl takový ubožák, bez toho zadlužený, připravován  

o posledních pár krejcarů. 

Nestane-li se v této věci ničeho, odhodlám se ještě k dalším 

krokům. Lidé ti žádali ode mne již dávno, abych je dovedl 

k Jeho Veličenstvu. 

Řekl jsem již, že snad budu s to věc urovnati sám. Řekl jsem 

jim, že Jeho Veličenstvo odkáže ten akt ministerstvu války, 

bude se ptát, jak se věc má, a dostane se mu zase takových 

informací, jaké má ministerstvo od místního velitelství. Ale 

tomu nedopustím. Naleznu již jiné cesty, uvidím-li, že se pro 

ty lidi ničeho učiniti nechce. 
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8. MÍSTO ROLNÍKŮ DĚLOSTŘELCI 

Poslední okamžiky obydlené obce Mladá spadaly do října 

1905, kdy již místnímu velitelství i zainteresovaným orgánům 

došla trpělivost s posledními mladskými rolníky, kteří 

odmítali opustit své domovy. Ráno 3. 10. 1905 se zbývající 

místní obyvatelé mohli seznámit s poslední vyhláškou 

vyvěšenou v obci a doručenou všem zbylým hospodářům, 

která oznamovala vystěhování obce za asistence vojska  

a četnictva a stanovila nejzazší datum dobrovolného 

vystěhování na 14. 10. 1905. Vyhláška naposledy umožňovala 

dobrovolný odchod, nestane-li se tak, nařizovala vystěhování 

vojskem dne 16. října. Poslední hospodáři dobrovolně 

neodešli, takže zákonitě došlo v pondělí 16. října k vojenské 

akci.93 

Na hranicích vojenského prostoru, v okolí vysídlované obce 

Mladá i v obci samé bylo rozmístěno vojsko, přes 400 

ozbrojenců. Vojáci 36. a 92. pěšího pluku byli připraveni 

k potlačení případné revolty. Měli nasazeny bajonety  

a připraveno každý 120 ostrých patron. V záloze v lese ještě 

čekali dragouni 7. pluku. Kromě vojska byla obec toho 

deštivého rána obklopena povozy, určenými k naložení  

a odvozu movitých statků posledních 26 mladských domkářů 

a podruhů, mezi nimiž byl i starosta obce Vojtěch. 

Vystěhování řídili členové vyvlastňovací komise v čele 

s okresním komisařem Sedláčkem za asistence důstojníků 

místního velitelství. U každé z posledních obydlených chalup 

se odehrál podobný tragický příběh, jaký máme zaznamenán 

                                                           
93 Mladoboleslavské listy XVIII, č. 76, 30. 9. 1905, s. 2. 
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v případě vystěhování rodiny starosty Vojtěcha. Komisař 

Sedláček stroze oznámil: „Protože jste se do 14. října 

nevystěhovali, vyzývám vás, abyste složili své věci, neboť 

bude provedeno úřední vystěhování.“94 Zdrcený Vojtěch padl 

na kolena a prosil o smilování před ním stojící důstojníky, 

zbytečně. Propukl v hysterický pláč a pateticky vybuchl: 

„Máte-li tolik práva, tak mne probodněte.“95 Marně. Před ním 

stojící komisaři a důstojníci na starostovo jednání nereagovali. 

Dali příkaz k vystěhování. Zhroucený Vojtěch s manželkou 

tak mohl jen přihlížet, jak najatí lidé skládají jejich věci, 

svazují peřiny a vše nakládají na přistavený vůz. Podobně se 

dělo i u dalších domů, během dopoledne bylo hotovo a plně 

naložené vozy zamířily k silnici do Lipníka, mlčky za nimi šli 

poslední mladští obyvatelé. 

Ta scéna musela být tragická, umocněná navíc přítomností 

plačících dětí: „Dítě vede na provazu černého, krátkosrstého 

psa, který se vzpírá vší silou, nechce kupředu, stále se ohlíží, 

trhá sebou, chce zpět, jako by věděl, že nikdy se již nevrátí...  

a zdušeně, žalostně vyje... ‘Pojď, Turečku, tady už nesmíme 

být.’“96 

Jiné svědectví o posledních hodinách obce Mladé zaznamenal 

ve své rodinné kronice bývalý mladský občan Ivan Šafr: 

„Když v říjnu uplynula lhůta daná obyvatelstvu k opuštění 

                                                           
94 Násilné vyklizení obce Mladé. Mladoboleslavské listy XVIII, č. 81, 18. 

10. 1905, s. 2. 

95 Násilné vyklizení obce Mladé. Mladoboleslavské listy XVIII, č. 81, 18. 

10. 1905, s. 2. 

96 Násilné vyklizení obce Mladé. Mladoboleslavské listy XVIII, č. 81, 18. 

10. 1905, s. 3. 
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Mladé, připochodoval do vsi prapor šestatřicátníků, přijely 

povozy vojenskou správou najaté, šestatřicátníci nakládali na 

vozy majetek zbylých občanů, zatímco staroboleslavští 

dragouni uzavřeli ves kordonem stráží, a ti byli k tomu 

donuceni násilím. Kdo si mohl udati nové bydliště, byl tam 

dopraven, kdo neměl, kam by šel, byl vyvezen na Lipník na 

náves. Tak švec Burian, který toho dne kdesi meškal, sháněje 

nový domov, vrátil se do Mladé právě ve chvíli, kdy mu 

stěhovali rodinu a majetek na Lipník. Tam u hostince pod lípu 

složili vojáci ševcův majetek a odjeli. Burian zatloukl do lípy 

hřebík, zavěsil naň malované hodiny zašlého ciferníku, nařídil 

čas, žlutý perpetlík se rozkýval a švec usedl na starou truhlu. 

Hlava mu klesla do dlaní a ramena se roztřásla drsným 

vzlykotem.“97 

Poslední z Mladských, který ještě na pár měsíců mohl zůstat 

ve svém domově, byl hostinský Janoušek s rodinou, jehož 

dům s hostincem sloužil vojsku jako „OfficiersCasino“, jak 

stálo na ceduli v průčelí domu. S Janouškovou rodinou je 

spojena příhoda, která se stala jeho tchyni: „V roce 1905 byli 

vystěhováni z Mladé poslední její obyvatelé. Domy byly 

rozbořeny, jenom několik jich bylo ponecháno pro vojenskou 

potřebu. Ve škole byla porážka, v jiných byla skladiště  

a vojenské hlídky. Poslední starousedlík mladský byl 

hostinský Janoušek, kterému tam vojenská správa povolila 

kantinu. Krom toho ještě markytánoval98. Bydlel ve svém 

                                                           
97 Citováno dle: Řehounek, Jan: Osudové okamžiky. Sto let vojenského 

výcvikového prostoru Milovice – Mladá. Nymburk, Kaplanka 2006,  

s. 8–9. 

98Tzn. zásoboval. 
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bývalém hostinci, který stál při silnici Mladá – Straky. U něho 

na výminku byli rodiče jeho manželky Třešňákovi. Výminek 

byl na dvoře za hostincem. Byla to síňka a světnice. Když 

stříleli dělostřelci – figury měli v malém borku za hostincem – 

museli se všichni vystěhovat. Janoušek a pantáta 

markytánovali, paní s dětmi odešla do Benátek nebo na Lipník 

a babičku, která kulhala, odvezli hned ráno někam do lesa  

a večer pro ni dojeli. Jednou babička povídá: Ale děti, nechte 

mne dnes doma, je chladno a bude pršet. Snad mě bude 

Panenka Marie chránit a nic se mi nestane. Když nedala jinak, 

poradil jí hostinský: Kdyby, babičko, přilétla nějaká rána na 

dvůr, schovejte se v síni za komín. Je tam několik zdí a pec, to 

snad rána neprorazí. Babička si sedla v síňce a louskala 

růženec. A nestalo se nic. Večer babička byla zdráva a od té 

doby se málo kdy stěhovala. Až jednou. Babička sedí na malé 

stoličce v síňce, chvíli se modlí, chvíli klimbá. Najednou bum 

a hned všude plno prachu, dýmu. Babička se lekne a kulhá do 

světnice. Tam všechno rozbito a plno dýmu. Ježíšmarja hoří! 

Potácí se ven. Otevře dveře, zabouchne je a šourá se podél zdi 

hospody. Schová se do sklepa. Schody jsou staré, vytlučené, 

uklouzne jí noha a letí dolů. Narazí na hlavu a omráčí se. 

Když večer přijeli domácí, vidí, že rána dopadla přímo na 

výminek. Běží tam, ale dveře zavřeny. Neměly totiž kliky 

zvenčí, zavíraly se klíčem, který babička zapomněla uvnitř. 

Najednou uslyší ze sklepa vzdychání. Našli tam babičku 

samou krev a vzdychající: Na výminku hoří! Vynesli ji ze 

sklepa a běží na výminek. Vyrazí dveře a našli tam spoušť. 

Střela vyrazila ve stěně pod oknem díru jako 

vysoustruhovanou, dopadla pod pecinku a vzala s sebou celou 

pec i s kamny a rozmetala po světnici. Nábytek, všechno, bylo 
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zničeno, ale nehořelo. Babička pak už nikdy za střelby doma 

nezůstala. Janoušek zůstal v Mladé až do roku 1907, kdy mu 

armáda postavila na Lipníku kantynu.“99 

 

Obr. 15: Nová vojenská kantýna mladského hostinského Janouška v novém 

vojenském táboře z r. 1907; výřez z dopisnice, 1907, soukromá sbírka  

R. Ferstla. 

Kromě hostinského musel v obci zůstat také po faráři 

Frydrychovi přidělený duchovní správce, k jehož působení 

v Mladé v letech 1905–1907 máme dochován novinový 

článek: „Zvláštní poměry duchovní správy trvají od delší doby 

v bývalé obci Mladé. Jak veřejnosti jest známo, zakoupil 

vojenský erár od bývalé majitelky panství benáteckého 

Länderbanky velký komplex polí a lesů kolem obce Mladé ku 

zřízení velké střelnice pro válečnou střelbu a vojenského 

tábora pro oba armádní sbory v Čechách. Kdo z rolníků Mladé 

nechtěl své pozemky a usedlost k zaokrouhlení střelnice 

potřebné odprodat, byl jednoduše vyvlastněn a v říjnu 1905 

mocí vystěhován. V bývalé obci Mladé zůstal toliko kostel  

a fara mezi ostatními domky, které vojskem byly obsazeny. 

Vojenský erár se biskupské konsistoři v Litoměřicích zavázal, 

                                                           
99Řehounek, Jan: Osudové okamžiky. Sto let vojenského výcvikového 

prostoru Milovice – Mladá. Nymburk, Kaplanka 2006, s. 11. 
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že vystaví svým nákladem nový kostel a faru v Milovicích 

jako náhradu za církevní budovy v Mladé. Se stavbou kostela 

se ale do dnešního dne nezačalo. Administrátor, nyní farář, 

nucen byl až dosud vésti divnou duchovní správu. Po celé 

týdny byl všedního dne od ostatních čtyř přifařených obcí 

Milovic, Jiřic, Lipníka a Zbožíčka úplně odříznut. Od  

7. července až skoro do polovice srpna každodenně dopoledne 

střílelo naostro dělostřelectvo a po celý ten čas nesměl nikdo 

ani do Mladé ani z Mladé, kolem které na všech stranách 

létaly dělové kule. Než na tom není dosti. Dne 29. srpna bylo 

místním velitelstvím faráři oznámeno, že bude muset v pátek 

31. t. m. na celé dopoledne budovu farní opustit z té příčiny, 

že v ten den bude dělostřelectvo přes ostře střílející pěchotu 

ostře střílet směrem k samé bývalé obci Mladé. Farář ohradil 

se proti tomu poukazuje na to, že bez vědomí konsistoře 

nemůže své úřední sídlo opustit. Velitelství obrátilo se tedy ku 

konsistoři, která, prohlásivši vojenský erár zodpovědným za 

veškeré možné poškození fary a kostela, nařídila faráři, aby 

ustoupil a faru na ten čas opustil. Šťastný to farář, který nucen 

jest před granáty, šrapnely a kuličkami manlicherovek ze své 

fary – utíkat!“100 

                                                           
100 Farář na útěku před dělovými kulemi. Národní politika XXII, č. 232, 

1. 9. 1906, s. 3. 
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Obr. 16: Opuštěná vesnice Mladá; dopisnice „Bývalá obec Mladá“  

z r. 1907, sbírka R. Ferstla. 

Tragický osud obce zasáhl celý region, i když její zánik byl 

hlášen a odůvodňován plné dva roky předem.101 Místní noviny 

hlásaly zprávy o nesmyslném rušení vesnice, psychologickém 

nátlaku na mladské hospodáře, drastické vyhánění z domovů 

atp. Srdnatý a neúnavný obránce zájmů obyvatel Mladé  

a okolních vsí v podobě Mladoboleslavských listů nakonec 

shrnul veškeré hlavní výtky proti jednání vojenského eráru: 

„Každý nemá tolik srdnatosti opustiti své rodiště a odebrati se 

s rodinou do daleké ciziny, bojí se vyjíti z kruhu příbuzenstva 

svého. Proč se jim nedala slíbená výměna, proč nepopřálo více 

času ‒ což stojí nepřítel již za humny? Proč se nedává kupní 

cena těm, kteří prodali? Bez peněz se špatně kupuje. To je také 

u těch 26 nevyprodaných hlavní překážkou, když vidí, že se 

soudruzi, kteří již dávno prodali, nevyplácejí. Přes noc bylo 

obecní zastupitelstvo rozpuštěno, škola uprostřed školního 

roku zrušena, slíbená nová duchovní správa zaručená 
                                                           

101 Roku 1904 dokonce nalezneme návrh na přenesení celé obce v rámci 

Novobenátecka. Ale v hustě osídlené krajině nebyl reálný. 
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protokolárně neuskutečněna, při stávající faře s kostelem není 

kostelníka, hrobníka, ministranta, varhaníka, pro osadu 3 000 

duší čítající,102 může býti sloužena mše sv. jen v neděli, a to 

musí přijíti z Lipníka, tři čtvrti hodiny vzdáleného,103 tam 

zavedený kostelník s ministrantem, aby se mše sv. sloužiti 

mohla. Vypadá to opravdu jako ve vojenském táboře; tam 

však slouží se aspoň pod širým nebem. Proč se nezřídilo 

cvičiště na místě méně obydleném? Snad aby Länderbanka 

dostala dobře zaplacené své pasivní lesy? U ministerstva války 

bylo rolníkům slíbeno, že mohou zasíti a sklízeti třeba po dvě 

léta,104 zaseli tedy a nyní mají úrodu na poli a musejí z daleka 

z milosti na poli konati sklizné práce při nejvýš nepříznivém 

počasí.105 To bude nemocí! Ve škole se vytrhávají podlahy, 

aby se mohli klásti parkety pro p. plukovníka Lorence.106 

V mladoboleslavských kněžožroucích listech107 viní se bývalý 

farář mladský jako inteligentní původce nynějšího násilí na 

ubohých Mladských. Je jím vskutku, ježto poslušen jsa 

rozkazu nejdůstojnějšího svého biskupa, který si sliboval 

z vojenského cvičiště veliké výhody pro stát, a z vlastního 

                                                           
102 Žurnalista přehání, Mladá měla před založením cvičiště maximálně 

700 obyvatel. Na 3 000 duší se můžeme dostat jen v případě, že by na 

mši dostavilo stálé vojsko a cvičící pluk. 

103 Žurnalista opět nadsazuje, Lipník je od Mladé vzdálen jen necelé 2 

km. 

104Mladští dostali pouze ústní příslib do března 1906, zájmy armády  

a nemožnost soužití cvičícího vojska s civilisty ale vystěhování o půl 

roku urychlily. 

105 Článek vyšel v červenci 1905! 

106 Tzn. velitele vojenského cvičiště. Nutno podotknout, že vojenský erár 

v tomto případě nakládal se svým majetkem. 

107 Periodikum Jizeran. 
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přesvědčení ovečky své, mezi nimiž 37 let prodlel a důvěry 

jejich požíval, nabádal, aby své živnosti c. k. eráru postoupili, 

že dostanou za ně lepší a dost peněz, aby si mohli novou 

živnost zakoupiti. Nevím, zda se oba nezklamali.“108 

Od 16. října 1905 v Mladé už nenalezneme hospodařícího 

rolníka,109 od této chvíle byla Mladá vojenskou vesnicí  

a selské chalupy provizorním ubytovacím zařízením pro 

vojsko. 

 

Obr. 17: Vojáci ubytovaní v mladských chalupách; výřezy z dopisnice 

„Pozdrav z vojenského tábora u Nových Benátek“ z r. 1906, sbírka  

R. Ferstla. 

 

                                                           
108 Mladoboleslavské listy XVIII, č. 56, 22. 7. 1905, I. příloha, s. 2. 

109 Ani rodina hostinského Janouška nehospodařila, starala se jen  

o kantýnu a zásobování místní posádky. 
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Obr. 18: Vesnice duchů; dopisnice „Zaniklá obec Mladá u Nových 

Benátek“ z r. 1910, sbírka R. Ferstla. 

 

Obr. 19: Vojenská vesnice; dopisnice „Pozdrav z Mladé“ z r. 1905, sbírka  

J. Poláka. 

Přípravné práce ke stavbě komplexu vojenských ubytovacích 

zařízení („baráků“) v lokalitě V Liškách v Milovicích byly 

zahájeny již v roce 1905. Provedením stavby byl pověřen c. k. 

rada Nekvasil a ze strany vojska byl přidělen jako ředitel 

stavby plukovník Karel Lorenc od 65. pěšího pluku, který byl 
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zároveň místním velitelem v Mladé.110 Z velké investiční akce 

byli prakticky vyloučení místní podnikatelé ve stavebnictví, 

neboť stát coby zadavatel stavby si vymínil tzv. vadium111: 

„Náš c. k. vojenský erár neublíží nikomu, ani nám a dal 

vyhláškou o stavbě baráků, které ve třech sériích stavěti se 

budou, věděti každému, ať je to kdokoliv, a mohl každý 

v plány a rozpočty nahlédnouti, vše prostudovati, avšak 

oferovati ‒ nikoliv. Šikovně do podmínek ofertních vsunuta 

klausule: Vadium obnáší 10 procent rozpočtové ceny. Co 

znamená 10 procent ze sumy 1.600.000 K, snad každý ví,  

a těch 160.000 K má a musí oferent ku své nabídce v hotovosti 

složiti.“112 Touto podmínkou byla z veřejné soutěže vyloučena 

regionální konkurence a zakázku získal osvědčený c. k. 

dodavatel, výše zmíněná firma Nekvasil. 

 

                                                           
110 Mladoboleslavské listy XVIII, č. 76, 30. 9. 1905, II. příloha, s. 2. 

111 Vadium byl dobově obvyklý výraz pro jistotu nebo jistinu, která byla 

skládána při soudech, u obcí, při státních úřadech apod. při zadávání 

objednávek, zakázek, při dražbách atp. 

112 Mladoboleslavské listy XVIII, č. 64, 19. 8. 1905, s. 2. 
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Obr. 20: Komplex vojenských baráků V Liškách; dopisnice „Vojenský 

tábor Milovice“ z r. 1910, sbírka R. Ferstla. 

Až do dokončení první fáze výstavby ubytovacího komplexu 

r. 1907 bylo vojsko přijíždějící na cvičení ubytováváno jak 

v budovách zaniklé obce Mladá, tak i v okolních městech  

a vesnicích, jak jsme poznali výše. Pro novobenátecký okres 

znamenala tato praxe značnou obchodní a hospodářskou 

vzpruhu, neboť pravidelné zásobování vojska s sebou 

přinášelo jistotu odbytu a nadprůměrnou cenu. Přítomnost 

vojenských jednotek se v závislosti na rozrůstání vojenského 

cvičiště postupně množila, takže už první roky ukázaly, že 

samotný novobenátecký okres není schopen zajistit veškeré 

zásobování vlastními silami. Vojenský prostor tak přinesl 

obchodní profit i sousedním okresům mladoboleslavskému  

a nymburskému. Obchodní úspěch ale přinesl pro region též 

jeden negativní faktor ‒ zdražování. Ceny potravin stoupaly, 

neboť odbyt byl zaručen. Od jara do podzimu, kdy se 

v prostoru soustřeďovaly celé pluky na cvičení, čímž se 

mnohonásobně zvyšovaly dodávky pro vojsko, docházelo 

v okolí k nedostatku zemědělských surovin. „Zvláště citelným 
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jest dnes nedostatek masa a nedivme se drahotě téhož, když 

dnes řezník, chce-li dobytek koupiti, aby takřka s kloboukem 

šel a prosil, aby mu prodáno bylo.“113 

Přítomnost vojenského cvičiště a jeho logistická náročnost 

vzbuzovaly v novobenáteckém soudním okresu naděje na 

zlepšení dopravní infrastruktury. Ta se nezměnila od 80. let 

19. století, kdy z iniciativy hraběte Leopolda Thun-

Hohensteina došlo k opravám silnic a hlavně k vybudování 

železniční vlečky spojující Nové Benátky se státní dráhou 

Praha ‒ Turnov.114 

První nadějnou akcí v oblasti dopravy byl počin 

mladoboleslavského dopravce Josefa K. Tuschnera, který 

v létě roku 1905 zahájil dostavníkovou dopravu z Mladé 

Boleslavi přes Staré Benátky do vojenského prostoru Mladá  

a zpět.115 

                                                           
113 Mladoboleslavské listy XVIII, č. 64, 19. 8. 1905, s. 2. 

114 Vik, Josef: Benátky nad Jizerou. Průvodce po historii a památnostech 

města a okolí. Soukalovo městské muzeum Benátecka, Benátky nad 

Jizerou 1953, s. 25‒26. 

115 Mladoboleslavské listy XVIII, č. 44, 7. 6. 1905, I. příloha, s. 2. 
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Obr. 21:Tuschnerův poutač z reklamní přílohy Mladoboleslavských listů.
116

 

Naděje okresu se ale upínaly k výstavbě plnohodnotné 

železniční trati, která by napojila Nové Benátky na 

severozápadní dráhu a železniční uzel v Lysé nad Labem. 

Správy obou velkostatků, benáteckého i lyského, byly 

takovému plánu nakloněny. Dokonce došlo k projektování 

železnice z Lysé do Starých Benátek a dále přes Horka nad 

Jizerou k Chotětovu. Projekt se jevil jako nesmírně výhodný  

i vzhledem k plánovanému vzniku velkého labského 

překladiště v Litoli u Lysé nad Labem: „Tím by celý kraj 

získal, kdyby pak od nádraží lyského vystavěla se odbočka 

                                                           
116Mladoboleslavské listy XVIII, č. 44, 7. 6. 1905, reklamní příloha. 
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k překladišti, po příkladě mělnickém, kteréžto odbočky tisíce 

vagonů nákladu různého zboží používá a v rentabilitě dráhy 

Mělník ‒ Mšeno hraje důležitou úlohu. ‒ A tu by byl obdobný 

případ u dráhy Benátky ‒ Lysá ‒ překladiště Litol. Je opravdu 

na čase, aby okresní výbor v nynější příhodné době zároveň 

s interesenty a zemským výborem práce opravdové ku 

vystavení dráhy z Chotětova přes Benátky do Lysé předsevzal, 

má-li okres se povznésti hmotně.“117 O zřízení železničního 

spojení přirozeně uvažovalo i vojenské velitelství. Jako 

nejlevnější varianta se jevilo využití vlečky vedoucí ze stanice 

Chrást u Nových Benátek do starobenáteckého cukrovaru  

a sladovny. Ta by byla prodloužena přes Mladou do Lysé nad 

Labem. Nakonec ale z tohoto projektu sešlo, neboť armáda 

došla k závěru, že její rozpočet bude mnohem méně zatěžovat 

doprava nákladními povozy po okresních silnicích. Projekt 

nové železnice prozatím úplně nezapadl. Objevil se projekt na 

elektrickou dráhu s mnohem širším využitím. Elektrifikovaná 

železnice měla spojit Prahu s Mladou Boleslaví a vést přes 

Brandýs nad Labem, Starou Boleslav a Staré Benátky, tzn. 

nejkratším možným směrem a lidnatým a průmyslovým 

regionem. Za zmínku i stojí jedna z výhod, jíž si povšiml 

boleslavský novinář: „Od Brandýsa vedena jsouc takřka podle 

Jizery, byla by nejkratší, ale také jízda touže byla by velmi 

krásná, příjemná. Údolí jizerské na celé délce skýtá dosti 

zajímavosti a v létě byla by jízda opravdu výletem 

pěkným.“118 

                                                           
117 Mladoboleslavské listy XVIII, č. 57, 26. 7. 1905, I. příloha, s. 1. 

118 Mladoboleslavské listy XVIII, č. 64, 19. 8. 1905, s. 2. 
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K realizaci železničního spojení Benátky ‒ Lysá ovšem  

nikdy nedošlo. Naopak dopravní obslužnost východní části 

novobenáteckého okresu se zhoršovala. Vojenský prostor se 

pro civilní pohyb uzavíral a pojmul i silnice spojující Benátky 

s Lipníkem a Čachovicemi, Benátky s Nymburkem  

a Milovicemi a Lipník s Jiřicemi. Slabou náhradou byla 

renovace okresní silnice z Benátek přes Jiřice a Benáteckou 

Vrutici do Lysé, která cvičiště obcházela z jihu. 

Vojenský zásah do dopravní infrastruktury Benátecka měl 

fatální následky i pro samotný soudní okres a jeho existenci. 

Jelikož obyvatelé Čachovic a Lipníka ztratili uzavřením 

vojenského prostoru přímé silniční spojení do okresního města 

Nových Benátek, žádali správní přesunutí do rámce 

politického okresu mladoboleslavského. Dělostřelecká cvičení 

si navíc často vyžadovala i uzavírky okresní silnice Benátky ‒ 

Lysá, neboť rozsáhlé údolí západně od Jiřic směrem 

k Benátkám bylo užíváno jako dělostřelecká střelnice  

a obyvatelé těchto vsí „do Benátek prý pro ustavičné střílení 

vojenské posádky nemohou chodit.“119 

 

Obr. 22: Cvičící pěchota, za vojáky silnice Benátky ‒ Jiřice; výřez 

z dopisnice „Pozdrav z vojenského tábora u Benátek“ z r. 1906, sbírka  

R. Ferstla. 

                                                           
119 Mladoboleslavské listy XVIII, č. 57, 26. 7. 1905, I. příloha, s. 1. 
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Proto i Jiřice a Vrutice opustily novobenátecký okres a byly 

včleněny do politického okresu nymburského. Lysá se v téže 

době domohla vlastního soudu a samosprávného úřadu.  

„A okres je na sklonku rozpadnutí se!“120 „A opět je okresní 

město Benátky v koncích se svými růžovými nadějemi.“121 

Ve skutečnosti Benátky a benátecký okres přestaly profitovat 

z existence vojenského prostoru hned v následujících letech, 

neboť jádro cvičiště se přesouvalo z Mladé do Milovic, které 

byly železniční vlečkou napojeny na Lysou, a tudíž kooperace 

vojska s obcemi se logicky posunula tímto směrem. 

Západní strana cvičiště bez lesního porostu otočená 

k Benátkám byla centrem všech cvičení, především 

dělostřeleckých. 

 

Obr. 23: Vojáci u polních pecí na chleba na pláni nad Kbelem a Starými 

Benátkami; dopisnice „Vojenský tábor u Starých Benátek“ z r. 1906, sbírka 

R. Ferstla. 

Na těchto pláních se odehrávaly velká cvičení pěších pluků ve 

střelbě a dělostřelecká cvičení. Obyvatelé Benátek a Kbela je 

                                                           
120 Tamtéž. 

121 Tamtéž. 
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tak měly takřka za humny a stávaly se svědky i tragických 

událostí, k nimž za ostrých cvičení docházelo. Jako v srpnu 

1905, kdy probíhalo ostré cvičení pěchoty: „Stříleno bylo do 

pohyblivého terče, který jest na 800 kroků dlouhém laně tažen 

několika koni, na nichž sedí vojíni. Důstojník, který velel 

střílícímu mužstvu, ačkoli se díval polním kukátkem, poručil 

mužstvu střílet místo do figur do živých vojínů. Obstarávání 

pohyblivého terče na starosti měli tři vojíni s třemi páry koní. 

První salva měla účinek hrozný. Jednomu muži, jménem 

Bobkovi, prostřelena prsa a jednomu z tahounů prostřelena 

hlava. Vojíni ihned seskočili z koňů, dávali výstražná znamení 

a křičeli o pomoc. Na poli pracující lidé se sbíhali k místu 

neštěstí, což přece velící důstojník s polním kukátkem na 

očích musel vidět. Ale střelba trvala dále, a teprve když 

povstal všeobecný poplach, byla zastavena. Před zastřelením 

zachránili se dva zbylí vojínové jen lehnutím na zemi.“122 

Obdobně drastickou zkušenost pořídili také v Benátecké 

Vrutici, kde se po necelých dvou měsících na vojně 4. června 

1905 zastřelil vojín Šimek. „Nešťastný vojín střelil se ze své 

služební pušky; založil si ji pod bradu, kule mu rozrazila čelo 

a střechou ve stodole vylétla ven. Poněvadž mozek se rozstřikl 

po stodole, následovala smrt okamžitě. Ubožák zastřelil se pro 

nesnesitelné týrání, které snášel od svého četaře Majrycha, 

který byl proti němu tak rozzuřen, že mu veřejně přísahal, že 

ho musí zabit, což jest protokolárně zjištěno. Zároveň se 

zjistilo, že zastřelený má doma jen matku, které bylo hned 

telegrafováno o smrti synově. Násilná smrt Šimkova vyvolala 

veliké rozhořčení mezi vrutickými občany proti původci, 

                                                           
122 Mladoboleslavské listy XVIII, č. 62, 12. 8. 1905, I. příloha, s. 1. 
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četaři Majrychovi, takže někteří sdělili osobně plukovníkovi, 

proč se zastřelil. Jmenovaný vojín byl tak přetížen prací  

a k tomu nesnesitelně týrán, že se tomu není co divit, že si 

raději vzal život. Smrt vojína nejvíce se dotkla paní Šubrtové 

statkářky, která několikrát slyšela zmíněného četaře, jak 

nestydatě nadával, a konečně slyšela i výstřel, protože sousedí 

se statkem p. Krejčíka, v kterém byl Šimek ubytován a kde se 

také zastřelil.“123 

Dle svědectví dobového tisku se jednalo o výjimečné excesy, 

které se v budoucnu neopakovaly, nebo je vojenské velitelství 

před veřejností úspěšně utajilo. Ostré střelby pěchoty 

probíhaly spořádaně, což si obyvatelé okolních měst a vesnic 

mohli sami zkontrolovat, protože v prvních letech existence 

vojenského prostoru mohli civilisté cvičení pěchoty na 

střelnicích navštěvovat jako výjimečnou regionální atrakci. 

Zejména milovická střelnice platila za oblíbený cíl nedělních 

výletů lyských měšťanů. 

 

Obr. 24: Výjev z pěchotní střelnice; dopisnice „Militärbarackenlager 

Milowitz“ z r. 1911, sbírka R. Ferstla. 

                                                           
123 Mladoboleslavské listy XVIII, č. 44, 7. 6. 1905, I. příloha, s. 2. 
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A hospodáři vesnice Mladá? „Domky byly vojskem obsazeny 

a každodenně odpoledne střílelo dělostřelectvo naostro a po 

celý ten čas nesměl nikdo do Mladé ani z Mladé, kolem které 

na všech stranách lítaly dělové kule. […] Pak dělostřelectvo 

těžkými děly nešťastnou obec prostě rozstřílelo a nezbyl tam 

kámen na kameni. Z usedlostí hromady kamení, které se 

potom odváželo, aby zůstala rovná zem. Také není mezí, jest 

tam palouk ‒ vojenské cvičiště.“124 K fatálnímu rozstřílení 

zbývajících budov v Mladé došlo za velkého dělostřeleckého 

cvičení v červenci r. 1908 u příležitosti návštěvy arciknížete 

Leopolda Salvatora, který zde coby inspektor dělostřelectva 

provedl prohlídku dělostřeleckých pluků.125Jednalo se  

o největší cvičení ve vojenském prostoru za časů monarchie, 

nepřetržité střelby trvaly plné tři dny a „pod účinky této 

kanonády chvěla se země celého okolí.“126 

 

Obr. 25: Dělostřelectvo cvičí v Mladé; výřez z dopisnice „Pozdrav 

z vojenského tábora u Benátek“ z r. 1906, sbírka R. Ferstla. 

 

                                                           
124 Úryvek z článku publikovaném v Národní politice 1. 9. 1906, citováno 

dle: Řehounek, Jan: Osudové okamžiky. Sto let vojenského výcvikového 

prostoru Milovice – Mladá. Nymburk, Jan Řehounek – Kaplanka 2006,  

s. 11. 

125Ferstl, Roman: Mladý Zdeněk Kalista (1900‒1919). Benátky nad 

Jizerou, Okresní muzeum Mladá Boleslav 2000, s. 13. 

126 Pražský ilustrovaný kurýr XVII/1908, č. 210, s. 2. 
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                       9. ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem sledovala poslední měsíce 

existence středočeské obce Mladá, která se nacházela v lesnaté 

krajině ve východní části panství Nové Benátky, dnes Benátky 

nad Jizerou. Vesnice patřila k největším na panství, po roce 

1900 měla na 700 obyvatel, byla obcí farní i pro přifařené 

obce Lipník, Jiřice, Milovice a Zbožíčko. Mladá byla 

spádovou pro okolní obce i díky škole. 

Základem obživy jejího obyvatelstva bylo zemědělství, ale 

v obci se provozovala i řemesla. V Mladé nabízel své služby 

kovář, krejčí, švec, pekař a vesnice měla i svůj stálý hostinec 

pana Janouška. 

Vesnice ale na počátku 20. století doplatila na podnikatelskou 

činnost majitele novobenáteckého panství Leopolda Felixe 

Thun-Hohensteina. Ten velkostatek Nové Benátky natolik 

zadlužil, že tento připadl vídeňské Länderbank a ta se jej 

snažila zpeněžit. V téže době jednalo c. k. ministerstvo války 

s princeznou Isabelou z Croy o koupi jejího panství Bílé 

Poličany za účelem založení vojenského cvičiště pro 8. a 9. 

armádní sbor dislokované v Čechách. Jelikož se jednání 

protahovala a nevedla ke zdárnému konci, vstoupila do nich 

roku 1901 Länderbank a nabídla ministerstvu války jako 

vhodné území právě lesnatou krajinu u Nových Benátek, 

v jejímž středu ležela obec Mladá. 

Roku 1903 banka území vojenskému eráru prodala a začaly 

přípravy na založení vojenského cvičiště. Už v dubnu 1904 

bylo vyhláškou místodržitelství obyvatelstvu oznámeno, že 

v daném prostoru dochází k založení cvičiště a že zároveň 
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probíhá odkup potřebných pozemků a dalších nemovitostí od 

místních hospodářů. Stejnou vyhláškou byli obyvatelé 

upozorněni na reálnou možnost vyvlastnění. 

Odkup nemovitostí se týkal více než 250 místních obyvatel 

nejen z Mladé, ale také z Lipníka, Jiřic, Milovic a dalších 

okolních obcí. Většina z nich vstoupila do jednání 

s vyvlastňovací komisí hned v letech 1903 a 1904, ale zůstaly 

desítky hospodářů, kteří s odkupními cenami nesouhlasili  

a odmítali své statky prodat. 

Doložila jsem, že odkupní ceny nabízené hospodářům z Mladé 

a okolních vsí byly velmi slušné. Zpravidla se jednalo o částku 

pohybující se v intervalu 500 až 600 K za jeden strych, což 

byla suma vysoce převyšující tržní hodnotu pozemků. Toto 

zjištění potvrzuje i fakt, že se jednomu z mladských obyvatel 

nepodařilo r. 1903 prodat své nemovitosti za cenu cca 300 

K za strych. Na vině byla tehdy nepochybně i horší bonita 

místní půdy. Na druhou stranu musíme uznat, že odkupní cena 

měla být stanovena vyšší, neboť místní rolníci nebyli těmi, 

kdo nabízel své statky k prodeji. Navíc celková odkupní suma 

měla být taková, aby si za ni vyvlastněním postižený sedlák 

mohl pořídit jiný statek. V případě mladských hospodářů, kteří 

přistoupili na smluvní odkup statků, se tak skutečně dělo. 

S utrženými penězi za hospodářský celek to bylo možné. 

Horší situace nastala u těch zemědělců, kterých se odkup  

a vyvlastnění dotkl jen zčásti. 

Zamýšlené cvičiště zasahovalo svou rozlohou do katastrů 

sousedních obcí jen částečně, a tak často docházelo v případě 

hospodářů z Milovic, Lipníka, Kbela, Starých Benátek a Jiřic 

k nucenému odkupu jen části postižených nemovitostí. Téměř 
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50 rolníků tímto způsobem přišlo o díl svých polností, přičemž 

jim zůstaly veškeré budovy, stroje, hospodářská zvířata atp. 

To vše měli v nové situaci uživit z menší výměry polností. 

Vojenský erár sice vyplácel takto postiženým sedlákům ceny, 

za které by v tržním prostředí své pozemky neprodali, ale 

dobrá cena nemohla vynahradit ztrátu na polnostech, neboť 

vyplacení neměli šanci zakoupit v blízkém okolí náhradu. 

Řada z nich měla svá hospodářství zatížena hypotékami či 

rentami, jejichž splácení se jim stalo s menší výměrou polností 

obtížnou. Není proto divu, že dva hospodáři těžkou situaci 

neunesli a vzali si život. 

V samotné obci Mladá zůstalo po první vlně jednání 

s vyvlastňovací komisí jen 26 hospodářů, jejichž vyvlastnění 

mělo být dokončeno r. 1905. Státní úřady sice umožnily těmto 

zbylým rolníkům hospodařit na svých statcích a pozemcích, 

dokonce s příslibem do března r. 1906, ale soužití zemědělců 

s cvičícím vojskem se záhy ukázalo jako nemožné a civilistům 

nebezpečné. Vojenská cvičení totiž v novém vojenském 

prostoru probíhala hned od roku 1904. Prostor byl navíc 

zakládán také jako dělostřelecká střelnice, takže přítomnost 

civilního obyvatelstva byla naprosto nežádoucí. Vojenské 

velitelství se proto snažilo vyvlastnění a vystěhování 

posledních mladských starousedlíků urychlit. A naopak 

mladští obyvatelé dělali vše možné, aby na svých statcích 

mohli zůstat co nejdéle. Z Mladé odcházely žádosti a deputace 

od okresních úřadů až po ministerstvo války, vyslyšel je 

zejména mladoboleslavský poslanec Karel Prášek, který se 

zasazoval o zjednání nápravy ze strany státu. Požadoval 

vyplacení postižených hospodářů takovým způsobem, aby tito 
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mohli bez potíží zakoupit za obdržené peníze obdobnou 

usedlost s pozemky, a to nejlépe v blízkém okolí. Hájil 

poslední mladské starousedlíky, snažil se, aby mohli na svém 

hospodařit co nejdéle a aby jim ze strany vojska nebyla činěna 

žádná příkoří. Úspěšný byl nakonec jen částečně. Již 

vyplaceným rolníkům zpětně nepomohl. Pro ty poslední 

vymohl nová jednání s vyvlastňovací komisí, ale 26 

mladských hospodářů situaci zjevně nepochopilo a nechali 

celou věc dojít až k násilnému vystěhování. 

K násilnému vyklizení obce Mladá došlo 16. října 1905, kdy 

vojáci mladoboleslavského 36. pěšího pluku vystěhovali 

posledních 26 rodin. Vyvlastnění sedláci byli odvezeni  

i s movitým majetkem do nejbližších obcí a ponecháni svému 

osudu. V Mladé od toho dne zůstal jediný starousedlík se svou 

rodinou, a to hostinský Janoušek, jehož hostinec vojenské 

velitelství v Mladé potřebovalo jako kantýnu. I on se ale 

z Mladé vystěhoval r. 1906 do sousedního Lipníka, kde mu 

byla zřízena nová vojenská kantýna. 

Mladá se na přechodné období stala místem pro ubytování 

vojska. Od r. 1905 se počalo s výstavbou ubytovacích zařízení 

pro vojsko poblíž Milovic v lokalitě V Liškách, kde už od  

r. 1907 vojáci bydleli. Mladá tak úplně zanikla. Z opuštěných 

domů se staly dělostřelecké terče a během dvou následujících 

let zmizely pod ostrou palbou úplně. Až do r. 1935 zůstala stát 

v bývalé vsi jediná připomínka její existence ‒ rozstřílené 

ruiny kostela sv. Kateřiny. 

V rámci bádání o zaniklé vesnici Mladá jsem také pátrala 

v terénu a hledala pozůstatky obce. Její dávnou existenci 

v současnosti připomínají jen nepatrné zbytky kulturní krajiny 
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‒ staré ovocné stromy, mokřina coby připomínka mladského 

rybníka či v zemi patrné substruktury venkovských budov. 

Zaniklou obec jsem lokalizovala přesně v rozlehlé křižovatce 

silnic z Benátek nad Jizerou na Straky a na Milovice a z Jiřic 

k Lipníku. 

V kostele sv. Kateřiny v Milovicích, který nahradil původní 

farní kostel téhož zasvěcení v Mladé, jsem poznala poslední 

skutečné svědky Mladé ‒ hlavní oltář sv. Kateřiny, oltář  

sv. Jana Nepomuckého, kazatelnu a zpovědnici, které sem 

byly přeneseny ze zrušeného a odsvěceného mladského 

kostela sv. Kateřiny. 

 

Obr. 26: Zpovědnice z Mladé; foto autorka. 
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Obr. 27: Kazatelna z Mladé; foto autorka. 
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Obr. 28: Hlavní oltář sv. Kateřiny; foto autorka. 

Na úplný závěr si dovoluji ocitovat melancholickou poznámku 

o zaniklé vsi Mladá z dílny historika Zdeňka Kalisty:  

„Podivná ves! Už jednou ji osud vymazal z povrchu 

zemského: v posledních letech třicetileté války nebylo tu 

člověka, jen pár prázdných chalup. Ale vesnice se zase zvedla, 

okolo kostela svaté Kateřiny sběhla se znovu rozplašená 

selská stavení, fara byla obnovena, v minulém století tu zřídili 

školu. Až přišlo první desítiletí našeho věku. […] Při hledání 

místa pro nový vojenský tábor c. a k. armády padla volba na 
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velký lesní komplex na jihovýchodě benáteckého panství mezi 

Lipníkem, Milovicemi, Jiřicemi, Starými Benátkami a Kbely. 

V něm měla býti zřízena střelnice nejen pro pěchotu, ale 

především pro dělostřelectvo, na kterém si velitelství armády 

velice zakládalo. A obec Mladá, která ležela právě uprostřed 

tohoto velikého obvodu, měla zmizet podruhé ‒ tentokrát ještě 

osudověji než na konci třicetileté války.“127 

 

  

                                                           
127 Kalista, Zdeněk: Po proudu života (1). Brno, Atlantis 1997, s. 28. 
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