1

VYHLÍDKA NA ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ Rozhled do kraje z hradeb nad
vinicemi nesloužil ve středověku jen ke kochání se krásnou vyhlídkou.
Znamenal i přehled o tom, zda se k městu neblíží nepřátelské či naopak
spojenecké vojsko.

turistické
2 SOCHA KARLA IV. Král a císař Karel IV. i jeho rodina si Mělníka velmi vážili.
informační
Eliška Přemyslovna, jeho matka a manželka krále Jana Lucemburského, zde
několik let bydlela. Dokonce se jí zde narodil Karlův mladší bratr Jan Jindřich.
centrum
3 VYHLÍDKA NA SOUTOK Než se pod Mělníkem setkají dvě nejvýznamnější
turistické
české řeky, urazí každá z nich pořádný kus cesty. Labe přitéká z Krkonoš,
informační
našeho nejvyššího pohoří. Vltava na cestě ze Šumavy protéká i hlavním
městem, Prahou.
centrum
turistické
SV. PETRA A PAVLA Štíhlá, 65,5 metru vysoká věž chrámu
4 KOSTEL
informační
svatých Petra a Pavla je vidět z daleka. 180 schodů nahoru na ochoz vede okolo
zvonů a hodinového stroje. Z druhé strany chrámu se naopak po schodech dolů
centrum

ZNAK MĚSTA MĚLNÍKA
Znak královského věnného
města Mělníka v sobě zahrnuje
českého stříbrného lva v červeném poli jako symbol zemský
a královský a černou orlici ve zlatém poli jako znak přemyslovský.
Lev i orlice jsou v bojovné pozici
– lev jako král zvířat, orlice jako
královna ptactva.

sestupuje do kostnice – krypty, v níž jsou uloženy ostatky více než 10 tisíc lidí.

turistické
5 ZÁMEK Zámek Mělník získal svou dnešní podobu postupným přestavováním původního románského a gotického hradu českých kněžen a královen.
informační
Jim Mělník jako královské věnné město patřil, česká královna jej po svatbě
centrum
dostávala od krále jako své věno. Dnes zámek patří rodu Lobkowiczů.

turistické
6 NÁMĚSTÍ MÍRU – DOMOVNÍ ZNAMENÍ Na náměstí Míru upoutá
vedle radnice a kostela Čtrnácti svatých pomocníků řada historických
informační
měšťanských domů s podloubím. Ve středověku domy neměly čísla, oznacentrum
čovaly se jmény podle domovních znamení – obrázků nebo soch na průčelí.
turistické
7 PRAŽSKÁ BRÁNA Středověká města byla obehnána hradbami, vstup
informační
do nich střežily brány. V gotické věži Pražské brány, kterou se do Mělníka
vstupovalo ze směru od Prahy a která sloužila také jako vězení i jako
centrum
vodárenská věž, dnes sídlí kavárna a galerie Ve Věži.

turistické
8 KOSTEL SV. LUDMILY K místu, na němž kostel stojí, se váže legenda.
informační
Údajně zde přenocovala svatá kněžna Ludmila, manželka prvního historicky
doloženého a prvního pokřtěného knížete Čechů Bořivoje, když jako křesťanka
centrum
nebyla vpuštěna do tehdy ještě pohanského hradiště.
turistické
9 NÁMĚSTÍ MÍRU Náměstí bylo srdcem středověkého města. Konaly se zde
informační
trhy, do dneška připomínané dvěma železnými pruty zazděnými u vstupu
do radnice. Je to český a vídeňský loket, na kterých se odměřovaly látky.
centrum
10 RADNICE Mohutná radnice s barokní věží je dominantou náměstí. Rozkládá
turistické
se na místě bývalé rychty a ještě dalších tří domů. V radničním dvoře mezi
informační
jejími křídly dnes stojí historická kašna původně umístěná na náměstí.
centrum
11 MUZEUM V bývalém klášteře mnichů kapucínů sídlí jedno z nejstarších muzeí
turistické
v Česku, Regionální muzeum Mělník. Kromě přírody, historie a vinařství přibližují
informační
jeho expozice i mechanické hračky a elektrické vláčky nebo staré dětské kočárky.
centrum
12 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM Zde začínají prohlídky mělnického
turistické
podzemí. Z původně rozsáhlého systému chodeb a sklepních místností je
informační
přístupná jen menší část včetně chodby vedoucí pod náměstí k nejširší
studni v Česku, která bývala jediným zdrojem pitné vody pro celé město.
centrum
turistické
informační
centrum

V roce 2020 připravilo Mělnické kulturní centrum, o.p.s.
Zajišťuje činnost Masarykova kulturního domu, Městské
knihovny Mělník, Turistického informačního centra
a galerie a café Ve Věži. www.mekuc.cz

turistické
informační
centrum

Legionářů 51, Mělník
tel. 602 679 552
www.ticmelnik.cz
infocentrum@mekuc.cz

turistické
informační
centrum

Mělník

dětem

Cesta centrem Mělníka

Vydejte se na krátký poznávací okruh historickým středem města Mělníka a zkuste vyluštit naši tajenku. Cesta začíná u Turistického
informačního centra v ulici Legionářů a pokračuje kolem domu Modrá hvězda do Husovy ulice k první zastávce u vyhlídky.
8 KOSTEL SV. LUDMILY

1

VYHLÍDKA NA ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
Nejvyšší horou Českého středohoří je:
turistické
R – Sněžka
informační
U – Mont Blanc
centrum
S – Milešovka

K – Český císař a čínský papež

4 KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

Co se nachází v zámeckých sklepích?

L – Muzeum kočárků

6 NÁMĚSTÍ MÍRU – DOMOVNÍ ZNAMENÍ

Které znamení najdete dvakrát, jen v jiné barvě?
turistické
L – Zlatou a modrou hvězdu
informační
E – Zlatý a modrý hrozen
centrum

N – Zlatého a stříbrného beránka

7 PRAŽSKÁ BRÁNA

Kolik schodů vede z ulice ke dveřím do věže?
turistické
K – 10 schodů nahoru
informační
U – 3 schody nahoru
centrum

K – 10 schodů dolů

1

Husova

5 ZÁMEK MĚLNÍK

Zámeck
á

RADNICE
Mělnická radnice nemá:
turistické
P – Věž
informační
S – Balkon
centrum
I – 5. patro
10

turistické
informační
centrum

Palackého

MĚSTSKÁ
POLICIE

T – Nejhlubší v ČR
M – Nejširší v ČR
A – Nejdražší v ČR

8

turistické
informační
centrum

O – 10 000 let

turistické
D – Vězení s mučírnou
informační
Á – Víno
centrum

Uprostřed náměstí najdete kulatou
turistické
skleněnou desku, označující studnu.
informační
V čem je studna rekordní?
centrum

7
turistické
turistické 6
turistické12
informační
náměstí Míru
informační
turistické
Legionářů
informační
centrum
turistické
WC
centrum
informační
centrum
turistické informační žny Emmy
turistické centrum
centrum Kně
informační
informační
centrum
centrum
Svatováclavská

Kostel je starý přibližně:
turistické
S – 100 let
informační
T – 1000 let
centrum

9 NÁMĚSTÍ MÍRU

9

Na Aušperku

Kam odtéká Labe od Mělníka?
turistické
D – Do Polska, do Tichého oceánu
informační
A – Do Německa, do Severního moře
centrum
V – Na Slovensko, vlévá se do Dunaje

10

Erbenova

Ostruhová

3 VYHLÍDKA NA SOUTOK

11

U – Zámecké stáje
D – Hřbitov

náměstí
Karla IV.

11

Karel IV. byl mimo jiné:

turistické
kolem kostela?
informační
S – Vodní příkop
centrum

5. k
vět
na

2 SOCHA KARLA IV.
turistické
V – Český král a římský císař
informační
L – Český kníže a ruský car
centrum

Co dříve bývalo na místě parku

Tyrš
ova

MUZEUM
Muzeum se nachází mezi:
turistické
L – Kostelem a radnicí
informační
O – Hřbitovem a věznicí
centrum
Ď – Vinicí a nemocnicí
11

5

2
4
turistické
informační
3
centrum
turistické
turistické
Vyplňte tajenku a dozvíte
se, informační
kdo je nejslavnější mělnickou
centrum
rodačkou, manželkou českého
panovníka a patronkou naší
informační
země. Ústřižek s tajenkou můžete odevzdat v Turistickém
centrum
informačním centru, kde obdržíte drobnou odměnu.

12

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
turistické
Zde je vstup do mělnického podzemí,
informační
jehož chodba vede:
centrum
L – Do kostnice
A – Ke studni
K – Do Prahy

turistické
informační
turistické
centruminformační
centrum

TAJENKA
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