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           Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku 
                                                   
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 

Sídlo spolku: Na Vyhlídce 18/2, 276 01 Mělník.  Kontakt: moosmelnik@seznam.cz, www.moosmelnik.cz. 

Mělnický osvětový a okrašlovací spolek byl založen 2. července 2004. Podle stanov je cílem spolku: „...aktivně osvětově působit na 

širokou veřejnost se záměrem vytvářet vztah k místu, kde žijeme a za které máme spoluzodpovědnost...“  

Předsedou spolku je Martin Klihavec, místopředsedkyní Mgr. Aida Líhová Legnerová a členkou rady spolku Jana Grossová.  

Spolek měl na začátku roku 31 členů. V průběhu roku 2018 přistoupil 1 nový člen, nyní má spolek 32 členů.  

6. dubna 2018  se v zasedací místnosti Městského úřadu Mělník konala řádná Valná hromada spolku, které se zúčastnilo 15 členů.  

Valná hromada byla volební a přítomní členové spolku zvolili nové vedení ve stejném složení, v jakém pracovalo v minulých 2 letech.   

Pan Tomáš Vlček kompletně přepracoval celé internetové stránky spolku, které získaly nový moderní a profesionální vzhled.  
 

————————————————————————————————————————————— 

Mělnické podzemí 
 

          
 
 

Mělník má zajímavé, rozsáhlé a mnohdy několikapatrové podzemí, které kromě přístupové cesty ke studni zůstávalo i pro místní 

obyvatele skryté a zatím nepoznané. Proto přišel v roce 2017 Mělnický osvětový a okrašlovací spolek s myšlenkou otevírat postupně pro 

veřejnost jednotlivé části mělnického podzemí. Zájemci tak měli možnost prohlédnout si chodbu pod Palackého ulicí, sklepení 

„U Straků“, „U Holečků“, domů čp. 5 a 11 na náměstí Míru, čp. 13 ve Svatováclavské ulici i chodbu vedoucí z Tyršovy ulice pod 

Jungmannovými sady až k bývalému vodojemu pod náměstím Míru. Podloží Mělníka tvořené křídovými pískovci a slínovci (opukou) 

umožňovalo hloubení sklepů ve skále pod jednotlivými měšťanskými domy. Tyto sklepy sloužily obyvatelům středověkého města hned 

k několika účelům. Nejprve jako zdroj stavebního materiálu (kamene) pro výstavbu domů a městských hradeb, pak jako úkryt před 

častými požáry, či nájezdy nepřátelských vojsk. Další možností využití sklepů bylo skladování potravin, vína a piva. K  tomu se užívalo 

první podlaží sklepů. Původní účel spodních pater sklepení postupem času upadl v zapomnění a nejhlubší části byly zaplněny odpadem, 

popelem a sutí z průběžných přestaveb domů stojících na povrchu. Podzemní prostory většinou vybočují z půdorysů stavebních parcel 

a zasahují pod sousední domy, ulice i pod náměstí. Tvar sklepů a chodeb je podobný, výška 2,5 až 3 m, šířka 2 až 4 m. V posledních 

dvou desetiletích došlo k zaměřování mělnického podzemí, statickému zabezpečení a k čištění sklepů. Suť i odpadky byly odvezeny 

a smysluplné využití většiny sklepení se teprve hledá. Bohužel jednotlivé sklepy mezi sebou většinou nejsou propojené, ba dokonce 

podle dosavadních průzkumů spolu, až na pár výjimek, ani přímo nesousedí. A právě Palackého ulice je výjimečná tím, že některé sklepy 

zde propojené jsou. Například chodby „U Straků“ a „U Holečků“ vedou nejen k několika sousedním domům, ale i k domům na protější 

straně ulice.   
 

 

          
 

 Svatováclavská 13            „U Straků“ a „U Holečků“                     Chodba k vodojemu                                    Palackého 114 
 

 

 

Seznam částí podzemí, které jsme již otevřeli a počet návštěvníků:  
 

  9. 9. 2017     Náměstí Míru čp. 5 a čp. 11                                     400 lidí 

14. 4. 2018     Svatováclavská čp. 13                                              608 lidí 

19. 5. 2018     Palackého ulice - „U Straků“ a „U Holečků“         1174 lidí 

16. 6. 2018     Chodba z Tyršovy ulice k bývalému vodojemu     1035 lidí  

10.11.2018     Palackého čp. 114                                                     865 lidí    

Celkem jsme provedli mělnickým podzemím více než  4 000 návštěvníků. 
 

 

Nakoupili jsme 25 ks ochranných přileb pro dospělé a 10 ks pro děti. Na přilby jsme získali dotaci od města Mělníka 4 000 Kč. Děkujeme. 

————————————————————————————————————————————— 



————————————————————————————————————————————— 
 

Spolek v roce 2018 vydal 
 

 

 

Na konci roku 2017 vydal Mělnický osvětový a okrašlovací spolek odznaky s motivem Mělníka a se znakem města. Tento kovový 

turistický suvenýr zaujal nejen sběratele, ale i řadu Mělničanů, kteří velmi brzy během zimních měsíců celý náklad vykoupili. Proto bylo 

nutné na turistickou sezónu 2018 doobjednat u výrobce další odznaky. Nechali jsem opět vyrobit nejen základní barvy, jako je červená, 

zelená a modrá, ale i dalších osm barev (oranžová, fialová, růžová, hnědá, šedá, béžová, bílá a žlutá). U odznáčků se znakem města je 

nově nápis „Mělník“ vyhotoven v barevném poli, které má žlutou, červenou, šedou nebo černou barvu.  
 

Mělnický kronikář a předseda spolku Martin Klihavec nakreslil a zhotovil dvě nové papírové vystřihovánky. 

Jedná se o model věže Pražské brány a Vodárenské věže. Zájemci tak mají možnost vyrobit si z papíru další 

mělnické historické stavby. Vystřihovánky Pražské brány vydal Mělnický osvětový a okrašlovací spolek ve dvou 

velikostech - v měřítku 1:100 a 1:75. Po sestavení a slepení tak může vzniknout model věže vysoký 19 nebo 27 cm. 

Model Vodárenské věže je v měřítku 1:100. Všechny modely se skládají z malého počtu dílů, proto jejich zhotovení 

je velice jednoduché a zvládne je i začátečník. Součástí je také podrobný návod, který i úplného laika provede 

správným postupem krok za krokem až ke zdárnému cíli.  
 

V červenci 2018 vydal spolek pro Regionální muzeum Mělník nové leporelo, které je sestaveno z osmi fotografií 

interiérů a expozic muzea. Dále jsme nechali dotisknout leporelo s pamětihodnostmi našeho města na fotografiích 

Jiřího Čermáka, které jsme vydali v roce 2017 a bylo již vyprodané.   
 

Před koncem roku vydal spolek dvě nové mělnické vánoční pohlednice. Na jedné je zobrazen vánoční strom, 

který zdobil v předchozím roce mělnické náměstí Míru. Na druhé pohlednici je fotografie dřevěného betlému, který 

stává v posledních letech pod tímto vánočním stromem. Autorem obou snímků je mělnický fotograf Jiří Čermák.   
 

Pro adventní čas připravil spolek mělnický papírový vystřihovací betlém. Biblický výjev 

obsahuje nejen klasické figurky Ježíška, Marie a Josefa, ale i spoustu mělnických motivů. 

Například vinařství a košíkářství, budovu radnice, mělnické panorama, podzemí, sochu Karla IV., 

Pražskou bránu, Vodárenskou věž i studnu vyznačenou v dlažbě náměstí Míru. Autorem tohoto 

papírového betlému je známá mělnická výtvarnice a místopředsedkyně spolku Aida Líhová 

Legnerová.  
 

Na konci roku nechal spolek vytisknout kapesní kalendáříky na rok 2019. Kalendáříky 

obsahují dva motivy mělnických věží, u kterých si lze sestavit z papíru jejich model.  
 

V roce 2019 uplyne 150 let od postavení cukrovaru na Mělníku. K tomuto významnému výročí nechal Mělnický 

osvětový a okrašlovací spolek vyrobit upomínkové předměty - homole a kostky cukru. Jedná se o limitovanou edici 

200 kusů homolí a 200 kusů kostek cukru. Mělnická homole je vysoká 10 cm. Jedna kostka mělnického cukru má 

rozměry 10 x 10 x 10 cm a váží 1 kg. Homole i kostky byly na zakázku ručně vyrobeny přímo v mělnickém cukrovaru. 

Do prodeje byly dány dva týdny před Vánocemi a o homole cukru byl obrovský zájem ze 

strany zákazníků, protože řada z nich si pamatuje dobu, kdy se homole na Mělníku vyráběly.  

 

Všechny předměty, turistické a sběratelské suvenýry, které Mělnický osvětový a okrašlovací spolek vydal 

jsou v prodeji pouze v mělnickém Turistickém informačním centru, které se nachází ve středu města v ulici 

Legionářů. Všechny věci, které spolek vydává, děláme pro radost nejen svoji, ale i pro radost obyvatel našeho 

města a také pro jeho propagaci v rámci turistického ruchu. Proto děkujeme o.p.s. Mekuc, která provozuje 

mělnické Turistické informační centrum, že prodávají věci vydané naším spolkem, protože bez vstřícnosti, 

zájmu a ochoty jejich pracovníků by naše vydavatelská činnost nebyla tak úspěšná a široká.  
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Výroční zpráva Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku za rok 2018  Texty a grafické zpracování: Martin Klihavec, předseda. 
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