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Historie kapucínského hospice
Vznik kapucínské fundace v Mělníce je spojen se zámožnou měšťankou Terezií
Čebišovou z Falkenberka, zbožnou až bigotní dámou, jejíž manžel býval vrchnostenským
úředníkem na zámku ve Snědovicích. Zakladatelka vlastnila starou rodinnou památku,
dřevěnou sošku Ježíška, kterou považovala za zázračnou, a kterou chtěla dříve i s domem
věnovat mělnickému děkanství s podmínkou, že ani dary nikdy nesmějí být prodány.
Mělnický děkan to ale odmítl splnit. Podnětem pro rozhodnutí paní Čebišové byl údajně
pohřeb její známé, tedy dojem, který na ní zanechal pohřeb i samotní kapucíni. Rozhodla se
věnovat sošku a dům sousedící s radnicí tomuto řádu. Darování jejího domu bylo posvěceno
císařovnou vdovou i panující Marií Terezií. Kapucíni na Mělník dorazili roku 1750 a byli
společně se dvěma kanovníky litoměřické kapituly uvítáni zdejšími obyvateli a jejich
zástupci. Po bohoslužbě v děkanském chrámu následoval slavnostní průvod, v jehož čele
kráčeli zástupci cechů s korouhvemi, v první řadě nejprestižnější vinaři a řezníci. 21. září
zahájili kapucíni své působení ve městě nad soutokem. Jednou z prvních starostí bylo zřízení
prozatímní modlitebny v mázhauze domu
(tedy v části, kde je dnes historická expozice
muzea), protože stavba samostatného kostela
se teprve připravovala. Kromě sošky Ježíška,
umístěného po vzniku kostela do jeho
postranní kaple, zde vystavili i obraz Panny
Marie, který byl rovněž darem paní Čebišové.
Soška byla jakýmsi ekvivalentem pražského
Jezulátka, včetně zvyku opatřování šatiček,
o které se starali mnozí mělničtí měšťané.
Jelikož hlavnímu chrámu nyní ubyli
posluchači i milodary, nelze se ani divit,
že mělnický děkan v kapucínech brzy
spatřoval nemilou konkurenci.
Při hospici
vzniklo
náboženské
sdružení, nesoucí název Bratrstvo divotvorného Ježíška, rychle rozšiřující svou členskou
základnu. Příjmy a zvláště dary kapucínům umožnily za šest set zlatých koupi sousedního
domu, na jehož místě začal vznikat nový kostel. I na ten se opět příspěvky rychle
shromažďovaly. Základní kámen k hospici a kostelu byl položen v srpnu 1752, následně byly
získány ještě i další pozemky potřebné pro stavbu. Na jaře roku 1753 zahájená stavba kostela
byla dokončena hned příštího léta a v červenci 1754 slavnostně vysvěcena ku cti Čtrnácti
svatých pomocníků. Přítomna byla samozřejmě také paní Čebišová, která na klášter myslela
i ve své závěti, dary (mj. církevními rouchy, ale i vínem a finančními odkazy) obdařili nový
svatostánek i další mělničtí měšťané a okolní šlechta.
Nezanedbatelným přínosem pro klášter byla i činnost radního Tatýrka, který k písním
zpívaným na kostelním kůru skládal texty i melodie a kůr zároveň řídil. Rozvíjející se hospic
byl záhy postižen pruskými vojsky na počátku sedmileté války (1756 – 1763). Prvním
mělnickým rodákem, který vstoupil do kapucínského kláštera, se stal syn radního Schürera
a prvním kapucínem, který v Mělníce zemřel, byl sám bývalý generál řádu P. Serafín

Capricolensis. Mělnické fundaci projevoval zvláštní přízeň, zúčastnil se i svěcení zdejšího
kostela, a když se pro něj roku 1763 pořizovaly obrazy, nechal jich na své náklady v Praze
zhotovit hned několik. Na podzim ulehl s těžkou nemocí a po několika dnech skonal. Poslední
odpočinek nalezl právě v nově zřízené kostelní kryptě. Jeho kolegové byli roku 1785
vystaveni těžké zkoušce – jednalo se o zrušení mělnické kapucínské fundace. Jelikož se ale
její řeholníci podílel na duchovní správě města, josefínské reformy bez úhony přežili.
Klášter poté fungoval až do 20. století, po jeho zrušení nalezla budova hospice
důstojné využití až roku 2000, kdy poskytla prostor pro expozice ze zámku stěhujícímu se
Okresnímu (posléze Regionálnímu) muzeu.

Město Mělník
Oblast kolem okolí soutoku Vltavy a Labe, ohraničená na severu Dokeskou
pahorkatinou, patřila k historicky nejstarším a přitom kontinuálně osídleným místům české
kotliny. Důvodem byly výborné klimatické podmínky pro zemědělství, úrodná půda
a blízkost velkých řek. V počátcích dějin českého státu, které se vyznačovaly feudální
rozdrobeností, sídlil ve zdejším kraji kmen Pšovanů. Poloha jejich sídelního střediska není
dodnes plně zřejmá, hrad Pšov nebyl dosud lokalizován ani historiky, ani archeology.
Pozdější Mělník s ním ale s největší pravděpodobností není totožný. Blíže skutečnosti je
hypotéza, že Mělník byl hradem založeným Přemyslovci asi kolem roku 1000 – název
koresponduje s mělnící se opukovou skálou, na níž byl vybudován. Není známo ani, kdy se
stal vdovským sídlem českých kněžen a posléze královen, které měly v jeho okolí vlastní
majetek.
Podle legendy, snad s reálným jádrem, zde žila po smrti manžela Bořivoje kněžna
Ludmila a vychovávala tu svého vnuka Václava. Z konce 10. století již máme první doklady
o kamenném hradě, na němž žila po smrti Boleslava II. ovdovělá kněžna Emma.
Ta na Mělníce nechala razit drobnou minci, denár, s nápisem EMMA REGINA – CIVITAS
MELNIC a tím poprvé v dějinách vystupuje jméno města nad soutokem.
Patrně již v 11. století byl v sousedství mělnického hradu založen kostel sv. Petra,
při němž byla roku 1122 zřízena mělnická kolegiátní kapitula v čele s proboštem, který patřil
mezi přední knížecí kleriky, pokud nebyl přímo členem vládnoucího přemyslovského rodu.
Již nevyhovující malý kostel byl v uvedeném roce přestavěn v románském slohu na trojlodní
baziliku a zasvěcen sv. Petru a Pavlu.

O městě jako takovém ale zatím mluvit nemůžeme – jeho předpokladem byl vznik
tržního místa, jehož existence je doložena k roku 1233. Strategicky výhodnou ostrožnu
nad soutokem doplňoval brod přes Labe a s tím související průsečík dálkových obchodních
cest. Kolem roku 1268 byl navíc dvěma šlechtici založen v dnešní Pšovce klášter bosých
augustiniánů, charakteristický svým předměstským umístěním. Ačkoli je tedy Mělník jako
město poprvé zmíněn až v listině krále Přemysla II. Otakara 25. listopadu 1274 (jednalo se
především o udělení práva svobodného skladu soli), můžeme předpokládat existenci
městského charakteru již před tímto datem. Souvislá výstavba v prostoru historického jádra
Mělníka je záležitostí konce 13. století, ve století následujícím byl potom půdorys dotvořen
a město získalo i nezbytný hradební systém. Rovněž jeho datace je ovšem kvůli řadě
chybějících prvků značně problematická – z pásu hradeb do dnešních dob přečkala jen část
a jediná původní bašta.
Do města se vstupovalo pouze dvěma branami – nedochovanou Labskou a Pražskou,
jejíž podoba pochází doby kolem roku 1500. V čele města stál rychtář, sídlící na rychtě, z níž
se v 15. století po odkoupení stala radnice, a sbor konšelů. Mělník byl královským majetkem
a společně s dalšími věnnými městy podléhal pravomoci královnina podkomořího.
V pramenech poprvé byl věnný vztah vyjádřen již koncem 10. století formou vdovského
údělu kněžny Emmy. Poté v této souvislosti na dlouhou dobu mizí a připomíná se až
v polovině 13. století za královny Kunhuty, která měla podací právo k mělnické kolegiátní
kapitule. Ovšem až za Lucemburků se věnná města vydělila ze skupiny ostatních královských
měst, které čeští králové postupovali jako věno ovdovělým královnám. Elišce Přemyslovně
sloužil jako sídelní místo ale již jejího manžela Jana Lucemburského. Poslední královnou,
která na mělnickém hradě žila a v roce 1475 i zemřela, se stala Johana z Rožmitálu, manželka
Jiřího z Poděbrad. Její hrob byl v proboštském chrámu opakovaně hledán, zatím bezvýsledně.
Jagelonské a habsburské královny zde již přirozeně nežily, pokud sem vůbec zavítaly
na návštěvu, jednalo se o mimořádnou událost.
Rozhodujícím odvětvím zaměstnání Mělnických bylo
zemědělství a již od dob císaře Karla IV. i vinařství. Město
zpočátku nemělo viniční privilegia, přesto žádanou komoditou
obchodovalo mimo úzký okruh vlastního trhu a konkurovalo
i Litoměřicím. Místní vinaři se shromáždili v cechu, nad nímž
i nad početnými dělníky vykonával dozor perkmistrovský úřad,
volený městskou radou z vážených měšťanů. Mělnické víno
bylo žádané prakticky po celé zemi a majiteli zdejších vinic byli
i šlechtici či zámožní pražští měšťané. Většinu strání v okolí
města postupem času zaujala réva a k jejímu zpracování byly
vybudovány početné vinařské lisy, kdysi charakteristický prvek
mělnické krajiny. Víno tedy bylo hlavním zdrojem bohatství
a blahobytu města, které si přes vícero požárů a pustošivých nepřátelských vpádů dosud
uchovalo mnohé ze svého starobylého rázu.
Nejstarší architektonickou památku na území Mělníka představuje románská věž
proboštského chrámu, pozůstatek někdejší baziliky, která od konce 13. století začala
ustupovat gotické přestavbě. Zdejší kapitula sice za husitských válek zanikla, ale největší
rozkvět měl chrám teprve před sebou. V období pozdní gotiky bylo celé jeho trojlodí

zvednuto a opatřeno stejně vysokými klenbami,
vzápětí získal svou dominantu po dokončení
velké věže. Za podpory krále Vladislava II.
úpravy pokračovaly, vznikla mj. krypta, dnes
známá díky přebudování na kostnici, kterou
uspořádal světoznámý antropolog Jindřich
Matiegka.
Z pozdější stavební činnosti stojí
rozhodně za zmínku restaurátorský zásah
Kamila Hilberta v letech 1913 – 1915, při němž bylo přistavěno patro se sdruženými okny
na torzu románské věže. Velmi hodnotný je i interiér s polychromovanými klenbami,
uměleckými díly a hodnotnými náhrobními kameny. Uvnitř hradeb byl proboštský chrám sice
jediný, ale na někdejším historickém předměstí (které bylo rovněž opevněno, což dodnes
dokládá část Vodárenské věže) vznikl díky daru jedné mělnické měšťanky renesanční kostelík
sv. Ludmily. Dnes se jedná o barokní budovu, protože ta původní vzala za své při švédském
vpádu v době třicetileté války. Na jeho někdejší hřbitov byla koncem 19. století osazena
půvabná dřevěná zvonice z národopisné výstavy. Okolí proboštského chrámu s barokně
upravenou starou radnicí je přirozenou pohledovou dominantou mělnického náměstí.
Ostatně jedna z hodnotných sakrálních památek vznikla i v prostoru radnice – jednalo
se o kapli svaté Barbory, jejíž pozůstatky se nacházejí v levém arkýři této budovy. Součástí
dnešního města je i kostel sv. Vavřince při někdejším augustiniánském klášteře v Pšovce
s gotickými prvky a také kostel sv. Trojice s barokním ambitem a kaplí sv. Jana
Nepomuckého na nedalekém Chloumku.
Jinou z dominant a nejnavštěvovanější
mělnickou památkou je zámek s pozůstatky
románsko – gotického hradu, jinak ale hodnotná
renesanční architektura s výraznými prvky. Dvě
fáze této výstavby provedli postupně Zdislav
Berka z Dubé a Jiří z Lobkovic. Berka patrně
nejdřív upravil gotický palác a poté nechal
vystavět severní dvorní křídlo se zaklenutou
trojlodní síní v přízemí a s loggiemi v obou
poschodích, obrácenými do nádvoří arkádami. Výtvarný zájem Lobkovice se naproti tomu
soustředil na západní křídlo, které bylo opatřeno schodištěm, klenbami v místnostech
a sgrafitovou výzdobou v exteriéru. Baroko mělnickému zámku doplnilo jižní křídlo. Sídlo se
stalo v 19. století centrem viničního hospodářství a jeho sklepení bylo tomuto účelu
přizpůsobeno, dnes je vděčným turistickým lákadlem.
Dnes je Mělník městem s více než 22.000 obyvateli, má široké spektrum kulturního
vyžití a pestrou nabídku turisticky atraktivních míst, zpřístupněných celoročně, sezónně
či krátkodobě v rámci různých příležitostí. Historická tradice se projevuje pořádáním
tradičního vinobraní každý rok v září, Regionální muzeum pořádá výstavy zaměřené
na historii a kulturní souvislosti města i celého regionu.

Mělnické chrámy – vitrína 1
Starobylý mělnický chrám svatého Petra a Pavla
vznikl patrně již před rokem 1125, kdy o existenci
mělnické kolegiátní kapituly hovoří kronikář Kosmas;
z této doby se dochovala nižší románská chrámová věž.
Mělničtí probošti patřili vždy k předním osobám
království, stávali se nezřídka pražskými biskupy a díky
nim mělnický chrám získával i hodnotné předměty, mj.
proslulý románský evangeliář.
Ve 14. století proběhla gotická přestavba
chrámu, zahájená na počátku uvedeného století
přístavbou kaple Božího Těla a Všech svatých, sloužící
dnes jako sakristie. Kaple byla o několik desetiletí
později upravována mělnickým proboštem Janem
z Landštejna, jenž zde byl pohřben a zanechal tu na
svorníku i svůj rodový znak, takže kaple byla někdy nazývána landštejnskou.
Z rané fáze gotické přestavby pochází také část chrámového presbytáře, rozhodující
pro podobu současné stavby ale byly až úpravy pozdně gotické, probíhající v osmdesátých
letech 15. století. Trojlodí bylo výrazně zvýšeno a ke staré románské věži přibyla dominantní
gotická věž. Nepříliš průkazná je přitom účast proslulého stavitele Hanuše Spiesse
z Frankfurtu. Za krále Vladislava Jagelonského ještě vznikla proslulá mělnická krypta,
sloužící jako kostnice. Kostel roku 1555 vyhořel a při následné obnově byly gotické štíty
vyměněny za renesanční, ten západní byl ozdoben sgrafitem. Kostelní areál, zahrnující
i rozsáhlý hřbitov, se v předbělohorské době ještě rozrostl o novostavbu farní budovy.
Patrně největší tragédií v historii chrámu byl požár města roku 1681, při němž
vyhořely kostel i s děkanstvím, následná obnova zabrala desítky let. Baroko se nejvýrazněji
projevilo v chrámovém interiéru, kromě drobnějších stavebních úprav se to týká zvláště
vybavení – obstarán byl nový oltář, nové varhany či kazatelna. Novou etapu pro vývoj
mělnické dominanty znamenalo zvýšení zájmu o stavbu na sklonku 19. století – významný
český architekt Josef Mocker roku 1894 dokončil plány na rekonstrukci budovy. Jeho návrh
byl velmi radikální: románská věž a renesanční štíty měly být strženy, uvnitř chrámu mělo
dojít ke stržení kruchty a jejímu nahrazení
novogotickou, velká věž. Měla být zvýšena
o celých deset metrů a ozdobena sochařskou
výzdobou. K této regotizaci nakonec nedošlo
vzhledem k úmrtí architekta a nakonec byla
harmonie různých stavebních slohů shledána
za hodnotnou a rozhodnuto o jejím zachování.
Osloven byl architekt Kamil Hilbert, který v letech
1913 – 1914 přikročil k samotnému restaurování
chrámu v duchu moderních zásad. Rozhodl se pouze pro odstranění několika nevhodných
přístaveb, pro obnovení cihlami zazděných oken, pro doplnění kružeb a pro opětovnou
výstavbu zříceného renesančního štítu. Výraznějším autorským počinem bylo vybudování
nejvyššího patra románské věže. Chaoticky uložené kosterní pozůstatky v chrámové kryptě
následně uspořádal antropolog Jindřich Matiegka, zkoumající zde rovněž údajný nález
pozůstatků královny Johany z Rožmitálu.
Ve městě se kromě proboštského chrámu dále nachází kostel sv. Ludmily na bývalém
předměstí, v místní části Pšovka klášterní kostel sv. Vavřince s hodnotnými prvky, nedávno

vzorně restaurovaný, v bezprostředním sousedství muzea pak kostel Čtrnácti svatých
Pomocníků s barokním průčelím a mobiliářem. Hodnotnými církevními památkami v regionu
jsou pak především gotické kostely v Kostelci nad Labem, v Libiši, v němž se dochovaly
unikátní dobové nástěnné malby, monumentální barokní chrám ve Chlumíně a novogotický
v Řepíně. Na Mělnicku je dosud dochován také mimořádný soubor původních tolerančních
kostelů, zvláště ty v Libiši a ve Vysoké zaslouží zvláštní pozornost.
*mělnický evangeliář (12. st.), *gotická monstrance, bronz (14. st.), *dvířka svatostánku
z chrámu sv. Petra a Pavla (18. st.), *oltářní cínové svícny z kaple sv. Barbory v mělnické
radnici (1691)

Radnice – vitrína 2
Předchůdkyněmi radnic bývaly rychty, v nichž se scházeli radní a probíhaly městské
soudy, zároveň byly i dědičným obydlím královského úředníka. V Mělníce je jako první
rychtář znám k roku 1311 jistý Šimon, koncem 14. století stal jejím majitelem Jindřich
Dotlím, který přikročil k přestavbě starší budovy do stylu vrcholné gotiky s vysokým
podloubím a ozdobil ji výrazným arkýřem se stanovou střechou, v jehož vnitřním prostoru
byla vytvořena a vysvěcena kaple sv. Jakuba a sv. Panny Barbory. Po husitských válkách
dědičné rychty zanikají a stávají se z nich po koupi ze strany města radnice. Její budova
na mělnickém náměstí byla z důvodu nových potřeb rozšířena pro účely městské rady na čele
s purkmistrem, úpravy 16. století daly radnici řadu renesančních prvků, které si stavba
uchovává dodnes. Sgrafitová výzdoba se sice nedochovala, zato interiér se stále pyšní
klenutým sloupovým mázhauzem v patře. Mělník byl od husitských válek až do bělohorského
období evangelickým městem a radniční kaple upadla na dlouhou dobu v zapomnění,
ani radnice se od 16. století až do roku 1765 nijak výrazně neupravovala. Teprve když roku
1664 mělnický primátor Augustin Šolc nalezl v arkýři ony původní středověké relikvie, zájem
o místo se oživil a kaple byla obnovena.
Roku 1765 vypukl přímo v radnici požár, který zničil téměř celé její vnitřní vybavení,
věž i staré hodiny. Budovu radnice bylo třeba zásadně obnovit – práce vedené pražským
stavitelem Filipem Högrem se protáhly do roku 1793 a jejich výsledkem byla jak současná
radniční věž, tak sjednocené průčelí s klasicistními prvky. Rostoucí byrokratický aparát
a jeho omezené úřadovací prostory byly roku 1841 důvodem pro uskutečnění přestavby,
při níž došlo ke zrušení části lodě radniční kaple a ponechání pouhého presbytáře v arkýři
a menší části, která však také po několika desetiletích zanikla.
V druhé polovině 80. let 19. století úpravy radnice pokračovaly, projevily se ve vnitřní
i vnější podobě (mj. otočení střech). Současnou podobu má radnice po úpravách z let 1939 –
1941, kdy byly k budově připojeny dva sousední domy a pohledově s radnicí spojeny. Kromě
Mělníka disponovaly městskými právy a vlastní radnicí Kostelec nad Labem, Mšeno, Byšice
a Chlumín, první dvě jmenovaná města se přitom dosud mohou pochlubit historickými
a architektonicky hodnotnými budovami svých radnic.
*městský znak Mělníka, ze svorníku v chrámu sv. Petra a Pavla (konec 15. st.), *městský znak
Kostelce n. L., v presbytáři kostela sv. Víta, *faksimile listiny, v níž Mělničtí slibují věrnost
královně Alžbětě (1371), *sluneční hodiny mosazné (1794), *český loket (59,27 cm) dle
originálu v ostění vchodu do radnice, *denár kněžny Emmy (kolem r. 1000), *brakteáty
z Vrátenského pokladu, *dobová platidla – denár, brakteát, pražský groš, čtvrttolar,
*rychtářské právo z Libiše (1. pol. 19. st.), *okovy, *souprava k pouštění žilou (Německo,
18. st.), *šestiboká cínová transportní láhev (1798), *cínový pohár tesařského cechu (1780)

Městské cechy – vitrína 3, 4
Od středověku pociťovali řemeslníci
potřebu vytvořit sdružení, které by jejich
činnosti poskytovalo ochranu, vzájemnou
podporu, vzdělání, ale nakonec i zajistilo
samotné udržení jejich řemesla. Takový úkol
měly cechy, s nimiž se setkáme poprvé
v německých městech ve 12. století, v Čechách
ve větší míře od století 14. V jejich čele stáli
cechmistři, většinou ti nejzasloužilejší z mistrů svého řemesla v konkrétním městě, kteří
rovněž rozhodovali o přijetí nových členů. Ostatně ne každý učedník a posléze tovaryš měl
skutečně šanci založit si vlastní živnost a stát se mistrem ve svém oboru. Některé cechy
sdružovaly více příbuzných řemesel (např. kováři byli často ve společném cechu
se zámečníky a s dalšími řemeslníky, pracujícími s kovy), jiné byly v určitém městě
dominantní (např. ve Mšeně ševci), jiné zase měly výsadní postavení mezi ostatními. To se
většinou týkalo řezníků, kteří byli ale například v Mělníce zastíněni tradičními vinaři.
V 18. století dokonce spor mezi těmito dvěma korporacemi vedl ke krvavé bitce
o čestné místo při jedné slavnosti. Sdružení měla zpravidla vlastní symboly, jako pečetě
a prapory, dále společné truhlice, do nichž se ukládaly nejen finance, ale také důležitá
privilegia, vedly vlastní cechovní knihy, v kostelech a kaplích si cechy zřizovaly vlastní
oltáře, nezřídka dokonce i hrobky pro své členy. Cechy vyjadřovaly měšťanskou hrdost a byly
často trnem v očích šlechtě, která se dlouhodobě snažila jejich práva oklešťovat, nikdy se jí to
však plně nepodařilo. V Čechách konec cechů znamenala druhá polovina 19. století, kdy byl
vydán nový živnostenský zákon a cechy zrušeny. Jejich památky jsou dnes cennými exponáty
muzeí a archivů.
Cechovní sdružení
*pohřební štít cechu kovářů (2. pol. 19. st.), *korouhev cechu krejčích (19. st.), * vývěsní znak
řemesla řeznického (18. st.), *korouhev sdruženého cechu truhlářů, zedníků a hrnčířů
(19. st.), *pohřební štít cechu bednářů (19. st.)
Hrnčířství a cínařství
*kopie štítku s konvičkou (dům U Zlaté hvězdy, 16. st.), *cínové konvičky (1. třetina 19. st.),
*cínové talíře (1701 a 1734), *zlomky kachlových reliéfních motivů (16. st.), *segment z okna
kostela
Nejsv. Trojice, Mělník – Chloumek, *zlomek kamnového kachle (15. st.), *reliéfní
kachel kamnové korunní římsy (Mlazice, přelom 15. – 16. st.), *džbán (Mělník, 2. pol. 13. st. –
zač. 14. st.), *hliněná pokladnička a svícen (14. – 15. st.), *reliéfní řádkový kachel
s vyobrazením Adama a Evy u stromu poznání (15. st.), *reliéfní řádkový kachel
s vyobrazením boje andělů se Satanem (2. pol. 15. st.), *reliéfní řádkový kachel se znakem
Nového Města pražského (Pražské předměstí, 15. st.)
Kovářství, zámečnictví, zbrojířství
*klíče gotické ze 14. st., *klíče renesanční ze 16. st.,
*skládací klíč, *zámky visací ze 16. a 18. st.,
*dveřní z 2. pol. 17. st., *nábytkový z 1. pol. 16. st.,
*železné hroty kopí a šípů (14. st.), *ostruhy (14. st.
a 16. st.), *železná halapartna (14. st.), *sekera
(1. pol. 15. st.), *tesák (Německo, 1720 – 1740)

Obrana města, zbraně – vitrína 5
Mělník byl jako jediné opevněné město v širším okolí střediskem obrany celého
regionu, exponovaná poloha jej přitom předurčovala k ochraně důležité zemské stezky
i labského brodu. Opevněné hradiště bylo nahrazeno ve druhé polovině 13. století hrazeným
městem, které si dodnes uchovalo podstatnou část svých historických fortifikací, zvláště
Pražskou bránu (v dnešní podobě z přelomu 15. a 16. století), ale i pás hradeb s baštou, které
jsou ke spatření pod muzeem.
První ostrou zkouškou mohly být městské hradby zatíženy vypuknutím husitských
válek, ale hned na jejich počátku se město přidalo na stranu pražského svazu, do čela dostalo
hejtmana Jana Smiřického a po celé neklidné období zůstalo ničivých událostí ušetřeno.
Následující v podstatě mírové období ostře korespondovalo s vypuknutím třicetileté války
roku 1618, po němž Mělník zakoušel neustálé vojenské strasti, ačkoli skutečného
nepřátelského vpádu se dočkal až roku 1631. Tehdy město obsadily saské oddíly v čele
s Matyášem z Těchenic a s řadou českých emigrantů v invazní armádě. Mělník své hradby
údajně příliš nevyužil a kapituloval bez boje. Příliš odporu nekladl ani při čtyřnásobném
švédském obsazení (1639, 1643, 1645, 1648), přesto na konci třicetileté války byly hradby
i díky zanedbané údržbě ve špatném stavu. Vzhledem k obranným povinnostem disponovala
každá měšťanská rodina určitým typem a počtem zbraní, od husitských válek se ale změnilo
bojové nadšení a blahobytní měšťané se svých povinností zbavovali tím, že na své náklady
vyzbrojovali méně majetné spoluobčany. V roce 1611 se dokonce takový oddíl ozbrojených
branců obrátil proti augustiniánům v Pšovce pod Mělníkem a jejich klášter přepadl a vyplenil.
Další rušné období Mělník prožil až v souvislosti s válkami habsburské monarchie
s pruským králem Fridrichem kolem poloviny 18. století – opět byl nepřítelem bez boje
obsazen, pruský král zde dokonce i nocoval. Naposledy mohly být mělnické hradby využity
při napoleonských válkách na počátku 19. století, poté rozrůstajícímu se městu fortifikace
ustupují, jedna z historických bran byla dokonce zbourána. Vojenská služba se již nadále týká
Mělnických jen jednotlivě při odvodech, zbraněmi oficiálně disponují pouze ozbrojené
složky.
*puška, brokovnice – jednuška (18. st.), *pistole kapesní (1. pol. 19. st.), *šavle s pochvou (Sasko,
kolem 1800), *šavle s pochvou, vzor 1878 pro státní zaměstnance, *tesák lovecký (začátek 19. st.)

Měšťanský dům
Na mělnickém náměstí vznikaly kamenné domy v podstatě od chvíle vysazení
na město, jejich jádra jsou povětšinou gotická, nejhodnotnější domy přitom zaujímají severní
stranu náměstí. Nárožní domy U zlaté hvězdy a U modré hvězdy mají stále svou starobylou
podobu s barokními štíty, jiné domy byly upraveny secesně či kubisticky. Někdejší
zaměstnání Mělnických zde dosvědčují až několikaposchoďové vinné sklepy, upraveny
a zpřístupněny byly ty v Regionálním muzeu.
I v Mělníce se během staletí vytvořila zámožná měšťanská vrstva, do jejíchž poměrů
je možno nahlédnout díky inventářům, které se dochovaly v městském archivu. Domácnosti
bohatých Mělničanů od zlatého předbělohorského období disponovaly podobným luxusem
jako domy bohatých pražských obyvatel. Nalezli bychom tu zdobený nábytek, postele
s nebesy, obrazovou výzdobu, knihovny, luxusní předměty a látky, importované třeba až

z dalekého Orientu a mnoho dalšího. Někteří mělničtí obyvatelé dosáhli i povýšení mezi
erbovní měšťany, což znamená, že se mohli honosit vlastním erbem a byli jakýmsi
předstupněm šlechticů. Z nejvýznamnějších rodů připomeňme Nedvědy z Peclinovce, Prušky
z Prušova, rodinu Husů, Šulce či Střelce z Lebenperka. V mělnickém děkanském chrámu
i v kostele sv. Ludmily je dodnes možnost prohlédnout si jejich krásné mramorové náhrobní
kameny. Nejtěžší chvíle Mělničtí zakoušeli v dobách válečných konfliktů, kdy na nich ležela
povinnost ubytování a zaopatřování domácích i nepřátelských vojsk, kontribucí v podobě
peněz i naturálií armádám. Největší neštěstí ale nepředstavovali vojáci, nýbrž oheň. Město
několikrát velmi osudově vyhořelo, požárům padly za oběť desítky domů – např. v roce 1646,
1652, 1681 či 1765. Měšťané poté vždy museli přikročit k výstavbě nebo přestavbě svých
domů a tak se měnila i tvář mělnického náměstí a přilehlých ulic.

Měšťanský interiér 19. století
První
desetiletí
19. století
se
vyznačovala rozvojem měšťanské kultury
zasažené po napoleonských válkách radostnou
náladou, sklonem k idylismu a uchýlením se
ke šťastnému
a
nekomplikovanému
rodinnému životu. Tyto charakteristiky se
staly příznačnými pro nenápadný sloh
biedermeieru, nazývaného také měšťanský
pozdní empír, který v českých zemích zavládl
v letech 1815 – 1848 zejména v bytovém
interiéru lépe situovaných městských vrstev.
Ty byly tvořeny především místní inteligencí (lékaři, právníky…), vzdělaným
úřednictvem, živnostníky, řemeslníky či příslušníky duchovenstva. Legitimní název stylu
vznikl až v období jeho doznívání převzetím jména jedné (z mnoha tehdy známých) komické
literární figurky z mnichovského časopisu Die Fliegende Blätter, která měla být karikaturou
dobového měšťáctví. Biedermeierovský smysl pro pohodlný salonní a útulný domácí život se
nejvýrazněji uplatnil v odvětvích uměleckých řemesel, sloužících k vybavení městských bytů
a rezidencí, jejichž hranice takřka nepřekročil – tj. zejména v nábytku, keramice, skle,
porcelánu (zvláště v nápojových souborech), bytových textiliích a též v oděvní kultuře.
Ve zpracování všech zmíněných materiálů té doby se objevovala výrazná snaha
o účelnost a střízlivou eleganci, v dekorech převládala naturalistická nápodoba přírodních
motivů s důrazem na detail často ve formě drobného květinového vzoru. Místnosti zateplily
záclony, závěsy a do té doby neběžné koberce. Centrem měšťanského bytu se zvolna stal
obytný pokoj, kterému často dominoval kulatý či oválný stůl, u nějž se rodina pravidelně
scházela ke společnému jídlu i trávení volného času.
Ve 40. letech 19. století se biedermeier výrazněji prolnul s proudem romantismu, který
ovlivnil zejména vzhled nábytku neogotickými formami a rovněž se přihlásily reminiscence
rokokové (tzv. druhé rokoko). Další vlivy historických slohů přinesla 60. – 70. léta v podobě
neorenesance, v 80. – 90. letech pak přistoupilo tvarosloví neobaroka a opětného (třetího)
rokoka.
Zařízení pokoje v muzejní expozici pochází zčásti z pozůstalosti mělnického měšťana
MUDr. Karla Uzla a je doplněno dalšími dobovými předměty z muzejních sbírek.
Pokoj svým vybavením představuje kombinaci salónu a obývacího pokoje měšťanské
rodiny na sklonku 19. století, kdy se v jeho interiéru setkávaly různé nábytkové styly
19. století. Stopou biedermeierovské estetiky je kromě tvaru ohýbaných židlí portrét děvčete

v dobovém účesu a pozdně empírových šatech s hlubokým výstřihem a zvýšeným pasem.
Barokní sekretář je rodinnou památkou, která vzhledově ladí s historizujícím pojetím
ostatních nábytkových kusů pokoje. Součástí každého měšťanského salónu od dob
biedermeieru se stal skleník, postupně vybavovaný paní domu reprezentativními soubory skla
a porcelánu, užitkové keramiky i různými dárky z cest a cennými umělecky pojatými
upomínkovými předměty. Měl být proto vždy postaven na dobře viditelném místě pokoje, kde
upoutal pozornost vcházejícího návštěvníka. Estetickou součást pokoje tvoří též litinová
kamna, která se v interiérech majetnějších vrstev objevovala již v 18. stol., stejnou roli
(tj. funkční a dekorativní zároveň) plní i sloupové hodiny. Na stole umístěná mísa na ovoce
(tzv. alzato) a skleněná váza v kovové montáži spolu se závěsným svítidlem pak lehce
poukazují i k poslednímu výraznějšímu slohu tohoto údobí – secesi.

Vinařství – vitrína 6
Mělnická vinařská oblast patří v Čechách
bezpochyby k nejstarším, ačkoli počátky zdejšího
pěstování vinné révy jsou dosud obestřeny rouškou
neznalosti a četných dohadů. Uvěříme-li slovům
staročeských legend, stála u jeho zrodu kněžna Ludmila
ještě v době, kdy byla pohankou. Víno prý použila
při náboženském obřadu a po přijetí křesťanství nechala
v Nedomicích poblíž svého rodného Pšova založit
vinici, na níž se měl základům viniční práce učit i její
vnuk Václav. V následujících staletích se sice ještě
dlouho jednalo o nápoj vyšších společenských vrstev,
rostlo však použití při církevních úkonech.
Nedostatečné množství vína bylo nahrazováno
importem z Moravy i po kupeckých stezkách z tradiční oblasti ve Francii. Středověký
návštěvník Čech mohl vinohrady spatřit téměř výhradně u Mělníka a v blízkém okolí Prahy.
Málo na tom změnila snaha Přemysla II. Otakara zakládat při nově vznikajících městech také
vinice.
Teprve vláda Karla IV. přinesla Mělnicku rozkvět jeho nejslavnější produkce.
Při svém mělnickém pobytu v roce 1351 císař údajně poznal výhodnost okolních strání
pro výsadbu ušlechtilých vinných odrůd a nechal tyto dovézt z Burgundska a vysadit (zvláště
tzv. modré roučí). O sedm let později pak Karel vydal i první nařízení – viniční pravidla,
o postižení škůdců aj., které byly posléze potvrzovány dalšími panovníky a postupně se
transformovaly ve viniční pořádky. Tyto artikuly zahrnuly také pravidla pro vykonávaní
úřadu perkmistra, povinnosti nákladníků, vinařů a námezdních dělníků. Na Mělníce se révě
začalo záhy dařit a můžeme předpokládat značnou iniciativu ze strany měšťanů, i to, že snad
ke každému z mělnických domů již před husitskými válkami patřil větší či menší vinohrad.
Svá místa zaujaly ty nejznámější postupně na kopci zvaném Svině, na stráni pod zámkem
a navazujícím Polabí, na mírném návrší táhnoucím se až k lesu na Chlomku, na Podhoří
či na Šafranici. Tehdy začalo kvést vinařství i v okolí Prahy (dnešní Vinohrady, Košíře,
Karlštejn aj.), kde bylo doménou pražských patricijských rodů.
Ovšem až předbělohorské období je nejen zlatou dobou českých měst, ale i městského
vinařství. Na Mělníce se stalo hlavním zdrojem obživy a víno hlavním vývozním artiklem,
ostatní řemesla byla naopak spíše zanedbávána. Konkurencí Mělnickým od dob Berků z Dubé
byla zámecká vrchnost, která na svém panství zakázala prodej vína z produkce mělnických
měšťanů a pěstovala na svých pozemcích révu vlastní. Za Rudolfa II. se dokonce rozhořel

spor mezi Mělnickými a zámeckým pánem Jiřím z Lobkovic o platby z vinic. Popularita
mělnického vína, které se dostalo na královské tabule, byla tak vysoká, že se jí kromě
Litoměřic musela opakovaně bránit i Praha. Vynikající chuť neopomněl zmínit ani známý
spisovatel a exulant Pavel Stránský. Skutečnou pohromou se staly pobělohorské události,
zástupci tradičních vinařských rodin byli postiženi emigrací, vinice pak průtahy nesčetných
vojsk, likvidujících jak sadbu, tak viniční lisy s potřebným zařízením. Řada z nich již
po třicetileté válce ani nebyla obnovena.
Ačkoli kolem roku 1652 vznikl v Mělníce vinařský pořádek a za dalších deset let
i samostatný manuál s pravidly o třiceti bodech, stávalo se vinařské podnikání stále více
záležitostí zámecké vrchnosti. V první polovině 18. století nastalo ještě jednou krátkodobé
oživení zájmu, jemuž vděčíme i za krásný svatováclavský oltář cechu vinařů z roku 1718
(umístěn v refektáři Regionálního muzea Mělník), ale poté přišla v důsledku rozšíření
výhodnějších technických plodin a levného vína z jižní Evropy opět stagnace, jejímž
výsledkem byl zánik vinařského cechu v roce 1763. Přesto je 18. století dobou nemalého
zájmu o mělnické víno, ke kterému přispělo ve třicátých letech i vydání německého spisku
o jeho léčivých účincích.
V 19. století je měšťanské vinařské podnikání ve velkém již minulostí, hlavním
producentem se stávají Lobkovicové. Na mělnickém zámku se plní sklepy s kvalitním vínem,
v okolí Mělníka kvetou viniční lisy a usedlosti, většinou založené již v předcházejících dvou
stoletích (Trojslava, Klamovka, Bašovka, Koráb aj.),
zdejší produkce se dostává do většiny koutů Českého
království. Kromě Mělníka pokračují v tradiční
produkci českého vína zvláště oblasti ve středním
Polabí a kolem České brány (Porta Bohemica), jako
Litoměřice, Velké Žernoseky, Chrámce či Roudnice
nad Labem. Tento trend byl narušen až po roce
1948, kdy se i vinice dostaly do státního sektoru
a Lobkovicové zmizeli z mapy Čech. Po roce 1989
opět došlo k návratu k někdejší tradici, byť většina krásných barokních a klasicistních
viničních usedlostí z Mělnicka zmizela nebo v současné době nadále chátrá. Přesto jsou vinice
nadále charakteristickým symbolem krajiny v okolí soutoku dvou největších českých řek.
Vinařská expozice v pravé části sloupové síně v prvním patře Regionálního muzea
Mělník seznamuje stručně návštěvníka s historií zdejší vinařské oblasti a prezentuje mu
několik nejcennějších exponátů z muzejních sbírek. Je tu mj.
korouhev cechu vinařů, která se používala při různých
slavnostních událostech, kdy byla nesena v čele zástupu
mělnických vinařů, hned tři historické ruční lisy, v nichž se
z hroznů presovala šťáva, a chybět nemůže tradiční motiv –
obraz vinařského patrona sv.Václava na vinici. Ve vitríně jsou
zvláště dvě ferule, tedy odznaky, cechu vinařského, starší
z roku 1676, mladší z roku 1773. Dále majolikový džbán na
víno z 2. poloviny 18. století, dvě cínové konvice na víno
z doby kolem roku 1800, dvě cínové číše na víno, starší z roku
1717, mladší datovaná rokem 1850, měděná konvice na víno
z doby kolem roku 1890, fajánsový džbán z roku 1773
a kameninový z roku 1862.
To vše je doplněno bednářským nářadím, tedy řemesla, které bylo díky výrobě sudů
s vinařstvím nerozlučně spjato. Ve spodní části je prezentována autentická vinařská putna,
do níž byly při sběru shromažďovány natrhané hrozny, jedna viniční motyka dvojzubá

a druhá trojzubá, doplněné i o motyku zahradní. Motiv z české krajiny a zvláště z okolních
mělnických vinic představuje barokní plastika sv. Václava a snímek kaple sv. Jana Křtitele
u Dřís. V brzké budoucnosti se navíc chystá podstatné rozšíření vinařské expozice, která
návštěvníka seznámí nejen s vinařstvím na Mělnicku, ale i všech tradičních vinařských
oblastech Čech.
*korouhev cechu vinařů, *ruční lis,*ruční odšťavňovač hroznů, *obraz se sv. Václavem
ve vinici, *bednářské nářadí
*ferule cechu bednářského (1773), *ferule cechu vinařského (1676), *džbán na víno, majolika
(2. pol. 18. stol.), *konvice na víno, cín (kolem 1800), *číše na víno, cín (1717), *číše na víno,
cín (1850), *konvice na víno, měď (kolem 1890), *džbán na víno, fajáns (1773), *džbán
na víno, kamenina (1862)
*putna vinařská, *motyky pro práci ve vinohradu, *plastika sv. Václava na vinici, (Dřísy,
18. stol.)

Etnografie regionu – život na venkově
Národopisná sbírka muzea je poměrně bohatá a obsahuje rozmanité soubory předmětů
někdy značného stáří. Její pestrost na skromné ploše expozice naznačuje soubor
hospodářských nástrojů, nářadí a domácích pracovních potřeb a předmětů každodenního
i sezónního užívání. Dřívější striktní dělba práce mezi mužem a ženou byla přitom nezbytná
pro zajištění běžného chodu domácnosti. Muž obstarával fyzicky náročné zemědělské práce,
spravoval nářadí, dbal o dobrý stav obydlí i hospodářských zvířat, věnoval se činnostem, které
vyžadovaly technickou dovednost, popř. se profesionálně věnoval řemeslnému zpracování
dřeva, kovu, kůže… Ženě připadla role hospodyně, spravující všechny záležitosti kolem
zpracování potravinářských surovin a přípravy každodenní stravy lidí, dobytka i drůbeže,
zajišťovala některé polní práce a práce na zahradě, zvládala kompletní technologii zpracování
textilních plodin a v neposlední řadě pečovala o děti i čeládku.
Mužské práce
Práce s půdou a zvířaty: *náčelní jho
k zápřahu skotu, *pérové nůžky na ovčí vlnu,
*toulce na brousky z rohu a plechu, *obilní
kosa - hrabice, *cep na výmlat obilí, *rádlo
na brambory (kolem 1800), *hliněné
vykuřovadlo na včely
Řemeslné práce: *sedlářská stolice, *nástroje
k opracování dřeva, *kovářské nástroje:
špalek s kovadlinou, třínožka na kování koně,
*kovářské výrobky: oplatečnice (1858), dveřní
kování a visací zámky (18. st.), * zubolékařské
náčiní (Šemanovice, 19. st.)
Ženské práce
Příprava pokrmů: * forma na perník (1770), *forma na výrobu trubelek, tj. stáčených nudlí do
polévky (1777), *slaměná ošatka na kynutí chleba, *díž s kopistem,* lopata na sázení chleba
do pece, *vidlice pro manipulaci s hrnci na otevřeném ohništi a v peci
Zpracování mléka: *lis na tvaroh, *máselnice tlučka, *forma na máslo
Zpracování lnu: *mědlice, *drhlen, *vochle, *ruční motovidlo
Zemědělské práce: *rouby na utahování povřísel

Venkovský interiér 2. poloviny 19. století
Nejdůležitější
část
vybavení
venkovské světnice představoval vždy
dřevěný stůl, u nějž se členové rodiny
scházeli ke společnému jídlu i drobné práci.
V přísně
děleném
světě
mužských
a ženských povinností a práv však bývalo
pravidlem, že mužské osazenstvo včetně
mužské čeledě konzumovalo svou stravu
u stolu, zatímco ženy a děvečky jedly
v prostoru jejich sféry působnosti –
v protilehlém koutě na lavici u kamen nebo
dokonce i vestoje. Toto pravidlo ovšem
za postupného rozpadu tradiční venkovské rodiny v průběhu 2. poloviny 19. století mizelo.
Kout u stolu se nazýval svatý, býval tu zavěšen krucifix a koutní skříňka na bibli, modlitební
knížku, růženec či svěcený klas z posledního sklizeného snopu nebo svěcené kočičky.
Uschovávaly se sem též písemnosti a důležité dokumenty hospodáře jako kupní smlouvy,
popř. dlužní úpisy apod.
Kolem se řadily svaté obrázky patronů domácnosti, rodiny a rozličných zaměstnání –
ochránců proti nemocím a životní nepřízni. Židle byla čestným kusem nábytku, sedával na ní
host. Truhla sloužila k ukládání šatstva, cenností, knih i k sezení. Na posteli spávali hospodář
s hospodyní, děti a čeleď se ukládali na peci, lavici, na zemi či na půdách a senících.
Za dveřmi a v blízkosti topeniště (které zde však chybí) měl své místo misník na nádobí.
Oproti tomu umístění skříně do prostoru světnice nebývalo vždy pravidlem – skříně stávaly
často v komorách a na půdách. Jen tam, kde bylo dosti místa, ponechaly se v obytné
místnosti. Malování nábytku mělo imitovat náročnější způsoby úpravy dřeva, motivy navíc
obsahovaly symboliku magickou i křesťanskou, letopočty pak zpravidla označovaly rok
svatby novomanželů, kteří si skříň přivezli do nové domácnosti věnem. Každý předmět
v místnosti tak nezbytně vytvářel svým umístěním, funkcí i vzhledem pevný obraz
mikrokosmu venkovského člověka, svět jeho denního života.

Lidová architektura regionu
V mělnickém regionu se nachází několik typologicky zcela odlišných oblastí lidového
domu, což je určeno protichůdnými přírodními podmínkami vyskytujícími se v nížinách podél
řek Labe s Vltavou proti kopcovitému a skalnatému terénu v oblasti Kokořínska.
Přízemní trojdílný dům, zpočátku roubený, a přibližně od konce 18. století
v zemědělských oblastech nahrazovaný zděným, má v celých středních Čechách své kořeny
již od středověku. Tento typ domu ovlivňovala na Mělnicku architektura sousedících oblastí.
Nejsilněji sem zasahoval zvláště severočeský patrový dům s pavlačí otevřenou do dvora
a s podstávkou v přízemní (nebo i patrové) části stavení; severní okraj Mělnicka též lehce
zasáhla i oblast vlivu hrázděné konstrukce domu. Východní část regionu se prolínala
s roubenými stavbami Mladoboleslavska, západní pak výrazněji ovlivnila zděná architektura
slánská.
Obecnější ráz architektury pak nadále dotvářely i zcela specifické místní podmínky.
Tak např. četnost skalních masivů Kokořínska často zasáhla do samotné struktury vsí, v nichž

(i v dolech mimo ně) dala vzniknout dnes pozoruhodným skalním obydlím. Chmelařství
na Mšensku a Dubsku pak bylo důvodem vzniku charakteristických chmelových půdních
nadstaveb domů, kde se tato surovina sušila.
Mělnicko
je
dodnes
oblastí
na dochovanou tradiční architekturu dosti
bohatou. Na jeho území byly vyhlášeny tyto
památkové zóny a rezervace:
Památkové zóny
Chorušice, Jestřebice, Lobeč, Stránka,
Střezivojice, Sitné, Kostelec nad Labem, Rudeč,
Mělnické Vtelno, Mělník, Skramouš,
Šemanovice, Vidim, Vrbno, Živonín, Bundol
Památkové rezervace:
Dobřeň, Nosálov, Nové Osinalice, Olešno

Průvodce expozicí – příroda
Příroda mělnického regionu je i přes intenzivní zemědělské obhospodařování velmi
pestrá a zajímavá, ač leží převážně v Polabí, které je známé spíše jako zemědělská krajina.
Prostředí můžeme rozdělit na tři základní typy.
Prvním je okolí tekoucích vod. Středem území protékají dvě veliké řeky – Labe
a Vltava, které se slévají téměř v centru regionu. V jejich bezprostředním okolí se nalézají
tůně, mrtvá ramena, mokřady, břehové porosty a lužní lesy. V místech bývalého toku řek
najdeme černavy s bohatou květenou. Rákosiny jsou zde menšího rozsahu a poskytují útočiště
zpěvnému a vodnímu ptactvu.
Druhým typem prostředí jsou pískovcové skály na severu území. Zde je i poměrně
velký lesní komplex s typickou faunou, zemědělství je velmi omezené díky geografickým
poměrům. Pískovcové skály netvoří typická skalní města, ale spíše široké kaňony. Celá oblast
je prakticky pod úrovní okolní krajiny, což se projevuje např. inverzním efektem ve složení
flóry.
Třetím typem, který najdeme na levém břehu Labe, jsou suché a teplé xerotermní
stráně, na nichž se místy zachovala původní květena. Naprostá většina tohoto území však
slouží k zemědělské výrobě. Je to krajina plochá, úrodná a na rozdíl od severní části turisticky
nepříliš atraktivní.
Během geologického vývoje se vzhled krajiny výrazně měnil až do současné podoby. Území
Mělnicka patří v České republice k nejvíce ovlivněným lidskou činností, což se výrazně
projevuje na složení flóry a fauny. Na ochranu vzácných a zajímavých přírodních prvků byla
zřízena rozsáhlá síť chráněných území.
Oddělení přírody je v muzeu umístěno ve spojovací chodbě vedoucí k malému
výstavnímu sálu. Expozici tvoří čtyři nástěnné vitríny a malá místnost zařízená jako diorama.
Na tomto poněkud omezeném prostoru se snaží seznámit s krajinným rázem
a přírodními zajímavostmi regionu.
První vitrína poskytuje základní informace o přírodní charakteristice území, o jeho
flóře a fauně, vyskytující se zde díky zachovanému přirozenému prostředí, vše doplněné
mnoha fotografiemi. Kromě běžně známých druhů, jako je např. leknín bílý či chrpa luční,
zde uvidíme také např. zajímavou atypickou houbu hvězdovku brvitou, z rostlin pcháč
bezlodyžný, oman luční, třemdavu bílou, zvířata zastupují lišaj topolový a mláďata poštolky
obecné. Noční motýli preparovaní panem J. Dvořákem jsou umístěni v prosklené krabici.

Protože oblast Mělnicka je obývána již
minimálně od mladší doby kamenné, nalézá
se zde i mnoho památek archeologických či
paleontologických. Na ukázku je zde
vystavena stolička mamuta.
Další dvě vitríny představují maloplošná
chráněná území Mělnicka. Každá je
věnována jedné polovině oblasti, hranicí je
tok řeky Labe. Chráněná území jsou stručně
charakterizována a doplněna fotografií
biotopu a některého zajímavého druhu
rostlin či zvířat. Vitríny se průběžně
aktualizují.
Seznam maloplošných chráněných území ke konci roku 2019 je následující:
NPP Holý vrch
NPP Polabská černava
PR Kokořínský důl
PR Kopeč
PR Mokřady dolní Liběchovky
PR Slatinná louka u Liblic
PR Úpor-Černínovsko
PR Všetatská černava
PP Dřínovská stráň
PP Dolní Pšovka
PP Hlaváčková stráň
PP Hostibejk
PP Jiřina
PP Minická skála
PP Mrzínov

PP Na Oboře
PP Netřebská slaniska
PP Písčina u Tišic
PP Písčina u Tuhaně
PP Polabí u Kostelce
PP Slaná louka u Újezdce
PP Sprašová rokle u Zeměch
PP Stráně Hlubokého dolu
PP Stráně Truskavenského dolu
PP Špičák u Střezivojic
PP Vehlovické opuky
PP Veltrusy
PP Zámecký park Liblice
PP Želízky
PP Žerka

Vysvětlivky: PP - přírodní památka, PR - přírodní rezervace, NPP - národní přírodní památka
Poslední vitrína je věnována nejvýznamnější části území, a to Chráněné krajinné
oblasti Kokořínsko – Máchův kraj. Je to turisticky exponované území patřící bezesporu
k nejkrásnějším místům naší vlasti. Původní CHKO Kokořínsko byla vyhlášena v roce 1976.
V roce 2014 pak byla rozšířena o oblast Českolipska a dostala název CHKO Kokořínsko –
Máchův kraj. Hlavním rysem mělnické části chráněného území jsou skalní útvary tvořené
druhohorními kvádrovými pískovci. Oblast je pestrá nejen geomorfologickými útvary,
ale i květenou, u níž se projevuje inverzní efekt a faunou využívající po staletí zachované
ekosystémy této oblasti.
Centrum mělnické části CHKO tvoří PR Kokořínský důl. Je to významný přírodní
celek rozkládající se na středním toku Pšovky v úseku Lhotka – Mšeno. Ústí do něj množství
postranních roklí a rokliček, místně nazývaných „doly“. Síť kaňonů vznikla působením vodní
a větrné eroze ve střednoturonských kvádrových pískovcích české křídy, jež jsou zde zhruba
vodorovně uloženy a obsahují vložky vápnitých vrstevnatých pískovců. V bocích údolí tvoří
vápnité pískovce stupně, které od sebe oddělují nadložní a podložní kvádrové pískovce.
Ty vytvářejí strmé skály a věže. Vápnité pískovce vystupují také na povrchu plošin a jsou
místy odkryty stržemi v horních a středních úsecích roklí. Vyznačují se bohatou květenou,

např. hojným jaterníkem podléškou (Hepatica nobilis), čímž se liší od chudé acidofilní
vegetace kvádrového pískovce.
Ve vitríně jsou vystaveny i ulity velmi
vzácných plžů, kteří byli nalezeni
v mokřadech Pšovky a Liběchovky, kde
se vyskytuje i další unikátní fauna s řadou
bezobratlých živočichů, kteří se v České
republice nikde jinde nevyskytují.
Příkladem může být plž vrkoč bažinný
(Vertigo moulinsiana), který přežil
v mokřadech podél Liběchovky a Pšovky,
zatímco v jiných oblastech již před
několika tisíci lety vyhynul. Pak je zde
sklípkánek hnědý – ani ne tak vzácný jako těžko nalezitelný. A samozřejmě mnoho fotografií,
kde je např. lovčík vodní, rak říční, mlok skvrnitý, kalous ušatý, netopýr velký a rezavý.
Nejatraktivnější částí je místnost s prostorovou ukázkou dvou hlavních přírodních
typů. Představuje nejdůležitější biotopy Mělnicka: pískovcovou oblast Polomených hor v
CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a okolí řek, které jsou sice již po desetiletí splavněny,
ale místy si zachovaly přírodní ráz. Na pozadí těchto biotopů jsou vystaveny dermoplastické
preparáty typických živočichů, kteří zde žijí. Jedná se např. o kormorána velkého, potápku
roháče, krahujce obecného, holuba hřivnáče, kalouse pustovku, výra velkého, lišku obecnou,
veverku obecnou, sluku lesní… Jejich přehled je uveden na orientační tabulce.
Bohužel zde není místo pro celou řadu dalších atraktivních míst. Pro doplnění lze
nalézt další informace na příslušných webových stránkách nebo lze v pokladně nahlédnout
do různých publikací, kde je příroda Mělnicka zmíněna.

OTEVŘENO CELOROČNĚ
denně mimo pondělí 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00 hodin
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