Něco málo z historie okresního města Mělníka
Mělník je okresní město ve Středočeském kraji 30 km na sever od Prahy. Leží na pravém
břehu Labe naproti ústí Vltavy. Jeho historické centrum se rozkládá na vyvýšenině obtékané
potokem Pšovkou.
Území dnešního města Mělník je osídleno už od neolitu. V oblasti Mělnicka se také
odehrávají některé historické romány Eduarda Štorcha. Podle starších historiografických
názorů byl Mělník v 9. a 10. století centrem slovanského kmene Pšovanů - přibližně v místě
dnešního zámku se nacházelo hradiště Pšov. Mělník je původně slovanské pojmenování
kopce z mělnících se hornin křídového útvaru. Hrad Pšov nahradil koncem 10. století nový
kamenný hrad Mělník. Manželka Boleslava II. Emma zde razila denáry s nápisem Emma
regina - civitas Melnic. V tomto období se začala na Mělníku pěstovat vinná réva. Město
Mělník vzniklo ve 13. století z podhradí a později trhové osady. V době husitských válek
zůstávali Mělničané ve spolku s pražany. Za vlády Jiřího z Poděbrad město hospodářsky
prosperovalo. Od konce 15. století však stagnovalo a později upadalo. Třicetiletá válka velmi
těžce zasáhla i Mělník. Časté pobyty vojsk, švédská okupace, drancování, požáry, mor. Od
konce 18. století se Mělník stal součástí zemědělského zázemí pro pražskou aglomeraci a také
průchozí stanicí dálkového obchodu a exportu. V letech první republiky (1918 - 1938) se ve
městě hodně stavělo - budovy okresního úřadu, kulturního domu, pošty. V roce 1928 byla
dokončena stavba velkého obchodního přístavu na Labi, budovaly se komunikace, kanalizace,
prováděla se elektrifikace.
Nejen díky vinařství je mělnický kopec protkán sítí podzemních prostor, jež je pozvolna
zpřístupňována. Za příklad může sloužit nejširší studna v ČR. Město stejného jména je v
Bulharsku v Blagoevgradské oblasti a má rovněž vinohradnickou tradici. Na vyhlídce za
severním křídlem zámku stojí socha Karla IV. od sochaře Josefa Maxe z roku 1878. Z
mělnické vyhlídky je mimo jiné vidět památná hora Říp a za dobré viditelnosti České
středohoří. K velmi vyhledávaným oblastem v zázemí Mělníka patří Kokořínsko s
pískovcovými skalami a gotickým hradem Kokořín ze 14. století. Ve městě Mělník sídlí
Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Na levém břehu Labe přibližně naproti
Liběchovu u obce Horní Počaply (asi 9 km po proudu od centra města) leží tepelná Elektrárna
Mělník. Zajmavý pohled je i z Vrázovy Vyhlídky.

