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Klepárna – tak jsme také naz˘valy svoje

sobotní dopolední setkání u kávy a vína

v kavárnû  v muzeu ãi U RytífiÛ. A protoÏe

nás pfiitahuje star˘ Ïivot mûsta Mûlníka,

okouzluje nás jeho atmosféra, promlouvá

k nám jeho krása (byÈ nûkdy trochu scho-

vaná), zlobí nás a udivují nûkteré skuteã-

nosti, rozhodly jsme se, Ïe aktivnûji vstou-

píme do jeho dûní, Ïe dále jiÏ nebudeme

spoléhat na to, co „nûkdo“ udûlá a zafiídí,

neboÈ nûkdo je nûkdy nikdo. Postupnû jsme

se tak nejen scházely. Ná‰ okruh se roz‰ífiil:

scházeli jsme se.

A tak do Ïivota mûsta Mûlníka v tûchto

dnech vstupuje nov˘ subjekt – Mûlnick˘

osvûtov˘ a okra‰lovací spolek (MOOS).

Název mÛÏe znít dne‰nímu ãlovûku ponû-

kud staromódnû, jako by se ocitl nûkdy

v 19. století. Tento pocit ve skuteãnosti není

daleko od pravdy. Roku 1879 byl totiÏ na

Mûlníku ustaven Spolek pro zakládání sa-

dÛ, pozdûji uvádûn˘ jako Okra‰lovací spo-

lek ãi Sadafisk˘ a okra‰lovací spolek (proto-

koly ze schÛzí spolku jsou vedeny v letech

1879 – 1937). Dále na Mûlníku pÛsobilo

SdruÏení pro opravu star˘ch památek umû-

leck˘ch (1921 – 1935). Právû na uveden˘

spolek a sdruÏení chce MOOS navázat – aÈ

jiÏ co do obsahu ãinnosti nebo samotn˘m

názvem.

Cíl spolku stanovuje § 1, odst. 1 stanov:

„Mûlnick˘ osvûtov˘ a okra‰lovací spolek“

(dále jen Spolek) je nepolitické obãanské

sdruÏení vzniklé podle zákona ã. 83/1990

Sb., o sdruÏování obãanÛ. Jeho cílem a úãe-

lem je aktivnû osvûtovû pÛsobit na ‰irokou

vefiejnost se zámûrem vytváfiet vztah k mís-

tu, kde Ïijeme a za které máme spoluzodpo-

vûdnost. Spolek chce ‰ífiit pochopení pro

ochranu historick˘ch památek jako jedno-

ho ze zdrojÛ poznání minulosti a duchovní-

ho obohacení pfiítomnosti, chce napomáhat

jejich obnovû. ZároveÀ chce ‰ífiit pochopení

pro ochranu a obnovu mûstské zelenû a his-

torick˘ch vinic.“

Formy, jak chce spolek dosáhnout napl-

nûní cíle, jsou rÛzné. Plánováno je pofiádání

kulturních a spoleãensk˘ch akcí (v˘stavy,

koncerty, pfiedná‰ky), propagaãní a publi-

kaãní ãinnost, chceme pfiíp. podávat v˘kon-

n˘m, samosprávn˘m a jin˘m vefiejn˘m insti-

tucím podnûty reagující na skuteãnosti, kte-

ré jako obãané mûsta Mûlníka proÏíváme.

Pfiedpokládáme, Ïe ãlenové spolku bu-

dou pro nûj, a tedy pro své mûsto pracovat

nezi‰tnû, pfiíjmy (ãlenské pfiíspûvky, dary,

dotace) budou vkládány pfiedev‰ím do ob-

novy drobn˘ch památek, které nenahradi-

telnû dotváfiejí místo, v nûmÏ Ïijeme, bohu-

Ïel v‰ak stojí na okraji zájmu. PfiíkladÛ na-

jdeme v na‰em mûstû mnoho. Máme je

zmapovány a chceme postupnû, pfiedev‰ím

v souãinnosti s Mûstem Mûlník a fiímskoka-

tolickou církví, napomáhat k jejich záchra-

nû a obnovû. Nûkteré jsou poniãené, jiné jiÏ

zcela zmizely, av‰ak alespoÀ je‰tû existují

v pamûti lidí nebo jsou zachyceny na foto-

grafiích. 

Spolek byl zaregistrován u Ministerstva

vnitra âR dne 2. ãervence 2004. O ãinnosti

spolku a o mûstû samém bude informovat

Obãasník mûlnick˘, jehoÏ první ãíslo vám

pfiedkládáme. V leto‰ním roce Spolek vydá

pohlednice, jako hlavní organizátor vystu-

puje ve Dnech evropského dûdictví ve mûs-

tû dne 11. záfií 2004 (viz dále). 

Pokud se domníváte, Ïe byste se chtûli

stát ãleny spolku, popfi. se podílet aktivnû na

jeho ãinnosti, kontaktujte nás. Pfiivítáme

Va‰e pfiipomínky, námûty a nápady, které

budou spolu s na‰imi shrnuty a pfiedloÏeny

na ustavující valné hromadû spolku, jeÏ se

bude konat na poãátku roku 2005. Tû‰íme

se na Vás.

Pfiípravn˘ v˘bor Mûlnického okra‰lovací-

ho a osvûtového spolku pracuje ve sloÏení:

Ilona Nûmcová, zmocnûnec ãlenÛ pfiípravného v˘boru

Renata ·paãková, Franti‰ek Pur‰, Franti‰ek âernick˘

Sídlo spolku:

Mûlnick˘ osvûtov˘ a okra‰lovací spolek

Na Vyhlídce 18, 276 01 Mûlník

(hodiny pro vefiejnost v sídle spolku, tj. na probo‰t-

ství, ve ãtvrtek 1500 – 1630 hod.)

bankovní spojení: 169 361 100/0600

telefon: 607 710 463

e-mail: moosmelnik@seznam.cz

www.moosmelnik.cz (zatím základní informace)

V˘‰e registraãního pfiíspûvku: 50 Kã

V˘‰e roãního pfiíspûvku (kalendáfiní rok): 200 Kã

dÛchodci a studující 100 Kã

Pfiihlá‰ka: viz vloÏená pfiíloha

Mûlnick˘ osvûtov˘ 
a okra‰lovací spolek

OBâASNÍK mûlnick˘
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DEN PRO VùÎ

„Nemohu opomenouti zmíniti se je‰tû o jednom spoleãenském krouÏku dam, kter˘ nûkolik dese-

tiletí trval v milé druÏnosti a upfiímnosti. Mûlnické paní scházely se kaÏd˘ ãtvrtek nejdfiíve v domû

stavitele Klusáãka a pozdûji v hotelu Stádníkovû na odpolední kávu. … Samozfiejmû Ïe s poãátku

neu‰ly ostr˘m jazykÛm, prorokujícím, Ïe se spoleãnost brzy rozpadne, jen co se nûjak˘ vût‰í klep se-

mele. Ale ãekalo se marnû. Dámy s vlídn˘m úsmûvem pfiecházely rÛzné ty kritiky, ba dokonce pfii-

jaly i pojmenování „Klepárna“ a samy tak naz˘valy svoje schÛzky, opravdu velmi srdeãné a milé."

(RÛÏena Valentová: Z Valentovy rodinné kroniky, Mûlník 1938)

ãtûte na stranû 2
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PÛsobení Okra‰lovacího spolku na

Mûlníce v mnohém urãilo podobu mûsta

dodnes, „v‰echny sady a aleje byly vysáze-

ny spolkem a jejich udrÏování se dûlo po

dlouhou dobu jeho péãí“. âinnost spolku

lze rozdûlit do nûkolika etap. První, od vzni-

ku v roce 1879 do roku 1883, pfiinesla napfi.

(z dlouhého v˘ãtu): „zaloÏení sadu na staré

jízdarnû“ (dnes u evangelického kostela),

„vysazení Jungmannov˘ch sadÛ, upravení

sadu kolem kostela sv. Petra a Pavla, vysa-

zení aleje na Polabí, zaloÏení sadu u Labské

brány, vysazení stromÛ na bfiehu polab-

ském, …“ âas mezi lety 1893 – 1907 byl ob-

dobím klidu, zpÛsoben˘m i nedostatkem fi-

nanãních prostfiedkÛ. Za nejv˘znamnûj‰í

poãin pfiedváleãn˘ lze povaÏovat pfiedev‰ím

„vysazení sadu kolem kostela sv. Ludmily“.

Stagnace let váleãn˘ch, nepfiejících fiadû

oborÛ lidské ãinnosti, byla pfiekonána svolá-

ním v˘borové schÛze roku 1919, svolání

„schÛze pfiipravující“ v roce 1936 svûdãí

o opakovaném obnovování ãinnosti, i kdyÏ

vûdomí kontinuity nevymizelo. Období me-

ziváleãné bylo provázeno snahou o uÏ‰í

spolupráci v˘boru Okra‰lovacího spolku

s komisí okra‰lovací, pozdûji sadovou, ne-

boÈ pouze „harmonická spolupráce v‰ech,

ktefií mají na‰e mûsto rádi a není jim jeho

vzhled lhostejn˘“ mÛÏe vést ke zdárnému

cíli. ZmiÀme je‰tû alespoÀ ty, ktefií byli

zvoleni do v˘boru spolku na samém poãát-

ku jeho ãinnosti: MUDr. Kallmünzer,

p. Schrenker, p. baron z Neubergu, p. fiedi-

tel Mach, p. Václav Vávra, lékárník,

p. Antonín Valenta. A naopak ze závûreãné-

ho období: „pp. poslanec Tykal, Ph. Mg.

Vávra, velkostatkáfi Nov˘, Dr. Ing. Zelen˘,

ing. Langr, ing. ·irc st., dÛchodní Mráz,

Rohlík, ing. Sixta“.

Dne‰ní spolek nechce b˘t pfiím˘m po-

kraãovatel Okra‰lovacího spolku, v ãinnosti

bliÏ‰í je mu bezesporu SdruÏení pro opravu

star˘ch památek. Co bylo moÏné zjistit o je-

ho ãinnosti? Prostfiedky na ni získával sbír-

kami (o pouti svatojanské, svatotrojické ne-

bo byla pofiádána sbírka domovní).

Opravovány byly napfi. hrobky, av‰ak spo-

lek se podílel i na obnovû kostela sv. Jana

Nepomuckého na Chloumku (1934).

Pozornost vûnoval také kapliãce v Mlazicích

(tady je více neÏ vhodné na pfiedchÛdce na-

vázat) a trinitáfiskému reliéfu, kter˘ v ní byl

umístûn (dnes v kostele sv. Vavfiince

v Mûlníku – P‰ovce). Hlavním sponzorem

jeho ãinnosti byla Spofiitelna mûlnická, pod-

porovatelka fiady v˘znamn˘ch kulturních

podnikÛ, ne neznámá i Okra‰lovacímu

spolku.

Tfietí odstavec z ãásti vûnované „kofie-

nÛm“ na‰eho staronového spolku bude ob-

sahovat pfiepis jednoho dopisu (v˘zvy) z ro-

ku 1909:

OKRA·LOVACÍ SPOLEK MùLNÍK

P.T. obecenstvu král. vûnného mûsta Mûlníka!

Podepsaní dovolují si Vás tímto uctivû zváti

k pfiistoupení za ãlena OKRA·LOVACÍHO SPOL-

KU NA MùLNÍCE

Majíce ãetné úkoly pfied sebou, na které dosa-

vadní pfiíjmy spolku nestaãí, zveme Vás do svého

stfiedu, jsouce pfiesvûdãeni, Ïe dÛleÏit˘ v˘znam

spolku na‰eho pro mûsto Mûlník Vám co pokro-

kumilovnému obãanu jest dostateãnû jasn˘m.

Pfiistupujete-li za ãlena, raãte se podepsati do

pfiíslu‰né rubriky a po pfiípadû zaplatiti doruãiteli

polovici ãlenského pfiíspûvku za pÛl roku per 2 K.

Za Okra‰lovací spolek na Mûlníce:

Vávra, pfiedseda; JUDr. Profous, místopfied-

seda; Dr. Ka‰párek, jednatel, B. âermák, 

pokladník

Nûco o pfiedchÛdcích

Organizátofii:

Mûlnick˘ osvûtov˘ a okra‰lovací spolek

¤ímskokatolická farnost – Probo‰tství Mûlník, 

¤ímskokatolická farnost Mûlník – P‰ovka

Mûsto Mûlník

KaÏdoroãnû se v záfií

otevírají v rámci DnÛ  ev-

ropského dûdictví pro ve-

fiejnost zajímavé památky,

budovy, objekty a prosto-

ry, které jsou jinak zãásti

nebo zcela nepfiístupné.

Leto‰ní „dny“ probíhají

v termínu 10. – 19. záfií

2004, pfiiãemÏ národní té-

ma zní „Hudba probouzí

památky“.

Vzhledem k datu konání

Vinobraní se mûlnick˘

Den evropského dûdictví

uskuteãní v sobotu 11. zá-

fií 2004, tedy v dobû Národního zahájení, je-

hoÏ hostitelem je v leto‰ním roce jihoãeské

mûsto Tábor (10. a 11. záfií).

Zpfiístupnûny budou v dobû od 9 do 17 hodin

tyto památky:

chrám sv. Petra a Pavla

kostel âtrnácti svat˘ch pomocníkÛ

kostel sv. Ludmily

kostel sv. Vavfiince

Doprovodné akce:

„DEN PRO VùÎ“

program okolo chrámu sv. Petra a Pavla:

900 zahájení, trubaãi z ochozu vûÏe

900 – 1700 otevfiení vûÏe chrámu 

pro vefiejnost

900 – 1700 „Jarmark tradiãních fiemesel“ 

ve venkovním prostoru 

hotelu U RytífiÛ

900 – 1700 v˘stava fotografií „Svût z vûÏe“ 

v chrámu sv. Petra a Pavla

1700 zazní zvony chrámu

1730 m‰e svatá

V prÛbûhu dne:

• vystoupení mlad˘ch hudebníkÛ:

TenSing Mûlník - 1030, 1330 hod.

Rhiannon - 930, 1430 hod.

• uvedení nov˘ch pohlednic „pro vûÏ“

Jarmark
tradiãních fiemesel

Souãástí Dne pro vûÏ je jarmark v˘tvarní-

kÛ, kter˘ pofiádá Mûlnick˘ osvûtov˘ a okra‰-

lovací spolek. 

Uskuteãní se ve venkovním prostoru hote-

lu U RytífiÛ od 9 do 17 hod.

Pro v‰echny náv‰tûvníky zde budou ke koupi

neotfielé nápady z ateliérÛ nejen mûlnick˘ch

v˘tvarníkÛ. Naleznete tu napfiíklad batiku

Moniky Chmelafiové, ‰perky Daniela Sála,

keramiku praÏského atelieru K, dále raku

keramiku, malované hedvábí ãi tiffany tech-

nikou vyrábûné ‰perky paní Katefiiny

Böhmové. Za pozornost jistû stojí i pÛvabné

energetické obrázky andûlÛ a víl paní Zory

Moulisové.

Vstupné na jarmark je dobrovolné

a stane se Va‰ím pfiíspûvkem na opravu

vûÏe kostela sv. Petra a Pavla, pro kte-

rou je celá akce organizována.

SoÀa Svobodová

Dny evropského dûdictví 2004 
Mûlník, 11. záfií 2004
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Mnoho se v poslední dobû hovofií o zpfiístupnû-

ní vûÏe kostela sv. Petra a Pavla, která by se jistû

stala vyhledávan˘m cílem turistÛ pfiijíÏdûjících do

b˘valého královského vûnného mûsta. Uskuteãnit

tento zámûr v‰ak není zcela jednoduché, neboÈ od

poslední velké opravy vûÏe na poãátku 70. let 20.

století uplynulo jiÏ hodnû vody v fiece, nad níÏ se

tyãí. Dne‰ní technick˘ stav neumoÏÀuje otevfiení

vûÏe pro vefiejnost v takové mífie, jak by si pfiála.

VûÏ nutnû potfiebuje generální opravu (moÏná si

nûkdo vzpomene na poletující plechy z bánû vûÏe

o Velikonocích roku 2003) a takové úpravy, aby

byl provoz bezpeãn˘ pro náv‰tûvníky, citliv˘ k pa-

mátce a zároveÀ zabezpeãující zvony pfied pfiípad-

n˘m po‰kozením. Toto pfiedstavuje obrovsk˘ objem

finaãních prostfiedkÛ, které ¤ímskokatolická far-

nost - Probo‰tství Mûlník, jeÏ je vlastníkem kostela

sv. Petra a Pavla, nemá a pokud nûjaké získá, mu-

sí je vynaloÏit na takové opravy a úpravy, které za-

mezí dal‰ímu chátrání památky. A tak má kostel

opravenou stfie‰ní krytinu, vymûnûny vitráÏe

oken, je budován odvlhãovací systém kolem koste-

la (dokud ho v‰ak bude svírat asfalt pfii severním

prÛãelí, bude dál kostel bojovat s vlhkostí, která

stavbu po‰kozuje), nákladem 362 000 Kã z pro-

stfiedkÛ farnosti byly opraveny v roce 2003 zvony,

které se musely odmlãet z dÛvodu havarijního sta-

vu. Pozornost je vûnována i mobiliáfii kostela, kdy

probíhá jeho základní o‰etfiení, aby dále nebyl po-

‰kozován ãervotoãem, houbami a plísnûmi. V le-

to‰ním roce by mûlo b˘t zahájeno postupné ãi‰tûní

oken presbytáfie a zaji‰tûna jejich ochrana proti

holubÛm, v nejbliÏ‰í dobû bude kostel zpfiístupnûn

od západu, coÏ umoÏní osazení mfiíÏe pod kruch-

tou. Finanãní prostfiedky se v souãasné dobû nedo-

stávají na opravu románské vûÏe, jejíÏ kvádfiíkové

opukové zdivo je jiÏ znaãnû naru‰ené. Tato opra-

va v‰ak znamená i zásahy do interiéru vûÏe, kde

jsou dochovány barokní malby, a tak se na sou-

ãasné projekãní pfiípravû podílejí i restaurátofii.

Z pohledu mûsta se v‰ak jeví nejatraktivnûj‰í zpfií-

stupnûní velké vûÏe, protoÏe pfiitahuje nejvût‰í zá-

jem, a to i médií. V souãasné dobû je vyhodnoco-

vána moÏnost realizace tohoto zámûru z rÛzn˘ch

hledisek (zadalo Mûsto Mûlník), opakovanû byla

podána Ïádost na zafiazení obnovy této stavby do

Programu záchrany architektonického dûdictví.

Proto také vznikla akce Den pro vûÏ, neboÈ je v zá-

jmu mûsta i památky samé, aby byla zapoãata je-

jí oprava. Domníváme se také, Ïe vefiejnost by mû-

la b˘t informována o celé stavbû, nikoli pouze

o jedné její ãásti, neboÈ vlastník je zodpovûdn˘ za

celek bez ohledu na komerãní vyuÏití.

Zpfiístupnûní vûÏe by na druhou stranu  zname-

nalo nejen roz‰ífiení nabídky pro náv‰tûvníky

mûsta, zároveÀ by mohlo pfiinést plynul˘ pfiíjem

finanãních prostfiedkÛ na prÛbûÏnou údrÏbu vûÏe,

pfiípadnû kostela jako celku.

Pozdnû gotická vûÏ
kostela sv. Petra a Pavla

¤ez vûÏí kostela, dle kterého je její v˘‰ka vãetnû kfiíÏe 65 m
(Stavební archiv Mûstského úfiadu Mûlník)

Obr. 1. Pohled na mûsto od severov˘chodu (foto ing. Pfiemysl Vanûk)

„Nahofie vûÏ chrámu dominuje mûstu

Mûlníku, pfii jehoÏ jménû mÛÏete mít pocit,

Ïe vám kdosi pfiitiskl na ãelo vlah˘ list vinné

révy a v chuÈov˘ch buÀkách vytanula vÛnû

bílého vína, vÏdycky trochu smutného, ane-

bo sladkost ãerveného vína, vÏdycky trochu

bujného. Z na‰í zahrady vypadá Mûlník jako

atraktivní kulisa vûãnû nedohrané opery.“

Takto vidûl Mûlník ze své zahrady pfii

Dobrovského ulici pod Chloumkem básník

Kamil Bednáfi.

VûÏ chrámu sv. Petra a Pavla je vrcholem

(nejposvátnûj‰ím místem) trojúhelníkové si-

luety (nejen) na‰eho mûsta. Od ní mÛÏe

sklouznout pohled vpravo k vrcholu radniã-

ní vûÏe a dále k vûÏiãce kostela âtrnácti sva-

t˘ch pomocníkÛ nebo naopak vlevo k bûlo-

skvoucí PraÏské bránû a odtud je‰tû níÏe

k Vodárenské vûÏi. Takto je mûsto vnímáno

jiÏ po staletí, i kdyÏ dfiíve zfietelnûji neÏ dnes,

neboÈ pohled nenaru‰ovaly objekty panelo-

v˘ch domÛ na Podolí ãi budova Policie âR,

popfi. firemní poutaãe (obr. 1).

KaÏdé mûsto od stfiedovûku reprezentoval

kostel spolu s radnicí, symbolem samosprá-

vy. Obû stavby mûly b˘t jeho chloubou

a ozdobou. V pfiípadû královského vûnného

mûsta Mûlník to platí dvojnásobnû. Podíl ob-

Obr. 2. Mûlník, kostel sv. Petra a Pavla - v˘sledky záchranné-
ho archeologického v˘zkumu probíhajícího v souvislosti s bu-
dováním kabelové pfiípojky: ‰rafovanû - pfiedgotické opevnûní
kapituly; ‰edû - star‰í gotická vûÏ (PhDr. Petr Meduna, 2000)
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ce mûlnické (podobnû jako podíl panovníka)

na jeho v˘stavbû je pfiipomínán na svorní-

cích kleneb znakem mûsta a vyãíst ho mÛÏe-

me i v úãtech.

V prÛbûhu tisícileté existence kostela se

jeho podoba mnohokráte zmûnila. Jak, to

není moÏné pfiesnû popsat. Nûco napovídají

odkazy jednotliv˘ch stavebních slohÛ, nûco

záchranné archeologické v˘zkumy. Napfi.

v roce 2000 odhalil v˘zkum veden˘ PhDr.

Petrem Medunou, provádûn˘ v souvislosti se

zfiizováním kabelové pfiípojky, zbytky star‰í

gotické vûÏe kostela (nejspí‰e ze 14. století),

pfiedchÛdkynû dne‰ní pozdnû gotické vûÏe.

Její ãásteãn˘ pÛdorys je dnes naznaãen

v dlaÏbû pfii vstupu do vûÏe (obr. 2). 

Souãasnou vûÏ vztyãil nad ‰ir˘m krajem

v 80. letech 15. století (letopoãty si mÛÏeme

pfieãíst na stavbû samé - obr. 3 a, b, c)

Johann Spiess z Frankfurtu,1) jehoÏ jméno

uvádí nápisová páska na korunní fiímse v˘-

chodního prÛãelí velké vûÏe (obr. 3c). Tûlo

vûÏe se pfiíli‰ nezmûnilo, v˘raznou promûnu

v‰ak zaznamenal její vrchol. Roku 1681 by-

la totiÏ vûÏ zasaÏena bleskem, následn˘ po-

Ïár zniãil její gotickou jehlancovou stfiechu,

která byla nahrazena barokní cibulovitou

bání. Tuto tfii sta let starou promûnu mÛÏe-

me dokonce i pozorovat. Podoba kostela

pfied zmiÀovan˘m poÏárem, jistû ne zcela

pfiesná, je totiÏ zachycena na pozadí obrazu

s ústfiedním motivem sv. Ludmily a jejího

vnuka Václava od Filipa Massance (1679) na

oltáfii v ãele severní lodi chrámu (obr. 4).

PoÏár dosáhl takové intenzity, Ïe se rozli-

ly i pÛvodní zvony vûÏe, které nahradily ro-

ku 1690 tfii nové z dílny Jana Pricqueye. Dva

z nich, „Sv. Petr a Pavel“ a „Sv. Václav

a Ludmila“ znûjí krajem dodnes, tfietí nejpr-

ve pukl a byl pfielit Johannem Kühnerem

(1767), následnû byl za 1. svûtové války

rekvírován. Nakládání s ním mÛÏeme ozna-

ãit za brutální, zvon byl roztluãen, ale nebyl

cel˘ pfiedán „ve prospûch monarchie“, do-

dnes je na Mûlníku zachován jeho od‰tûpek. 

VraÈme se v‰ak do doby po poÏáru roku

1681, která pfiinesla rozsáhlou opravu a no-

vé ranû barokní zastfie‰ení: stfiední velká ci-

bule je doplnûna cibulkami nad nároÏními

vûÏiãkami ochozu. Pfies prÛbûÏné dílãí opra-

vy v‰ak pfiiná‰ejí záznamy z roku 1837 ná-

sledující konstatování: „... hlavní vûÏ, stojí

zvlá‰È od kostela, obsahuje tfii zvony, jinak je

jak co se t˘ãe vnitfiní dfievûné konstrukce,

tak co se t˘ãe krytiny ve ‰patném stavebním

stavu.“2)

V‰e spûlo k nutnosti realizovat celkovou

obnovu dûkanského chrámu, o niÏ bylo usi-

lováno od poãátku 90. let 19. století.

Vypracování plánÛ bylo svûfieno mûstskou

radou „nejznamenitûj‰ímu odborníku na‰í

doby architektu Josefu Mockrovi“. Plány

byly hotovy roku 1894. Bohuslav âermák

v knize Probo‰tsk˘ chrám sv. Petra a Pavla

na Mûlníce (1899) o Mockerov˘ch plánech

s velkou vûÏí uvádí: „Velká vûÏ na projektu

architekta Mockra jest navrÏena o pln˘ch

deset metrÛ vy‰‰í, má v budoucnu 70 m mû-

fiiti, mohutné pilífie dÛkladnû se v základech

opatfií, zdivo, rohy, fiímsy, jehlancové konso-

ly a baldach˘ny vypraví. Ve v˘klencích pilí-

fiÛ pod baldach˘ny umístûny budou sochy

sv. Václava, sv. Ludmily a sv. Vojtûcha, pa-

tronÛ ãesk˘ch, na které v rozpoãtu pamato-

váno 1500 zlat˘mi. TéÏ znak Království ães-

kého pod severním oknem ãtvrtého patra,

pod fiímsou patrovou na vyãnívajícím kame-

ni vytesan˘, dobfie bude opraven... Nûkterá

okna vûÏe v pfiízemí a patfie prvém budou

zazdûna, hodiny pfiemístí se nad okno ãtvr-

tého patra, za kterouÏ pfiíãinou jsou rozmû-

ry okna ponûkud zmen‰eny. Galerie nyní

chudû obyãejn˘m poprsním zdivem vyzna-

ãena, nahraÏena bude arkádami o pûti ob-

loucích na kaÏdé stranû, ark˘fie v rozích

jsou podobn˘mi okénky ozdobeny a kaÏd˘

kryje ‰tíhlá jehlancovitá stfií‰ka, 8 metrÛ vy-

soká. Hlavní stfiecha jest 30 metrÛ vysok˘,

osmibok˘ jehlan, v hofiení ãásti bohatû kom-

ponovan˘; jest tu osm oken s gotick˘mi ‰tít-

ky a hrany jehlanu jsou vyzdobeny úhled-

n˘mi krabolci. Nejv˘‰e pod bání jest koruna,

tvaru koruny Svatováclavské, z mûdi tepaná

a dobfie zlacená, celek zakonãen mohutn˘m

kfiíÏem.“ (obr. 5 a, b)

Neãekané úmrtí J. Mockera (1899) posu-

nulo obnovu chrámu ãasovû i pojetím.

Tehdy v‰ak jiÏ bylo díky mûlnické mûstské

radû, podporované litomûfiick˘m biskupem,

obnoveno mûlnické probo‰tství papeÏsk˘m

breve z roku 1895 a v roce následujícím by-

la 28. záfií vysvûcena nová budova probo‰t-

ství. Neustala ani jednání mûsta s cílem ob-

novit nyní jiÏ probo‰tsk˘ kostel. Starosta

mûsta A. Schrenker 25. dubna 1898 o koste-

le psal: „je památka velecenná, byÈ i dosud

málo oceÀovaná. Poslednûj‰í proto, Ïe do-

sud, aãkoli to témûfi neuvûfiitelno, nebyl

s dostateãnû prozkoumán. A pfiece je chrám

ná‰ stavba snad ve své disposici a provedení

jediná. JiÏ presbytáfi sám sk˘tá zvlá‰tnosti,

jeÏ jinde v kostelích gotick˘ch se nenalez-

nou. Tak zvlá‰tní jsou ãtyfidílná okna veli-

k˘ch rozmûrÛ, pamatující Ïivû na Petra

Parléfie, a hrobka pod knûÏi‰tûm, charakte-

ristická pro kostely románské, následkem

kteréÏ je ov‰em presbytáfi pov˘‰en. K pûk-

nému klenutí presbytáfie pfiipojuje se po-

zdûj‰í bohatá klenba hlavní lodû, sahající do

ãasu Benedikta z Rytu. K tûmto krásám vni-

1) Johann (Hans) Spiess († 1511) pfii‰el se svou kamenickou druÏinou do Prahy z Frankfurtu nad Mohanem v roce 1484. Stal se vedoucím královsk˘m mistrem, s nímÏ je - spolu s Benediktem Riedem -
spojena znovuv˘stavba královského sídla zahájená Vladislavem Jagellonsk˘m. Oni dali podobu napfi. královské oratofii v jiÏním chórovém ochozu katedrály sv. Víta. My si pfiipomene je‰tû dal‰í dvû mís-
ta spojená se Spiessov˘m jménem, a to audienãní síÀ (nûkdy oznaãována jako Vladislavova loÏnice) v západní ãásti královského paláce a hrad Kfiivoklát. Proã právû tento v˘bûr? Na obou uveden˘ch mís-
tech najdeme prvky, jeÏ mistr uplatnil na mûlnickém kostele, kter˘ byl pfiestavován díky odkazu královny Johany z RoÏmitálu (manÏelka Jifiího z Podûbrad, roku 1475 na Mûlníku zemfiela). V podvûÏí,
v kapli BoÏího Tûla, najdeme na styku Ïeber listy - stejnou v˘zdobu nese klenba audienãní sínû. Nad okénkem vûÏiãky kostela sv. Petra a Pavla v  místû styku presbytáfie a jiÏní lodi je andûl ‰títono‰ pfii-
pomínající andûly z kfiivoklátské stráÏnice (manské lodÏie).

2) P. Macek – P. Zahradník: Mûlník, kostel sv. Petra a Pavla (stavebnû historick˘ prÛzkum), 1996, nepublikovan˘ rukopis, s. 43
3) B. âermák, Probo‰tsk˘ chrám sv. Petra a Pavla na Mûlníce, Mûlník 1899, s. 74 – 75.

Obr. 3. VûÏ kostela opatfiili její stavitelé letopoãty, které doklá-
dají postup její v˘stavby. Byla zapoãata kolem roku 1483, ale
nemohla b˘t vyhnána do v˘‰ky v krátkém ãasovém úseku, mu-
selo se ãekat, aÏ se základy „usadí“. Klenba pfiízemní kaple
BoÏího hrobu nese letopoãet 1486 (a), fiímsa pod velk˘m gotic-
k˘m oknem na v˘chodní stranû rok 1487 (b) a koneãnû korun-
ní fiímsa nad ním letopoãet 1488 (c). Ten je souãástí kryptogra-
mu prozrazujícího jméno stavitele Johanna Spiesse
z Frankfurtu.

(a) (b)

(c)

Obr. 4. Pohled na Mûlník pfied poÏárem roku 1681 - detail
z obrazu Filipa Massance (1679) na oltáfii sv. Ludmily v chrá-
mu sv. Petra a Pavla. VûÏ má je‰tû pozdnû gotickou jehlancovou
stfiechu. (foto: ing. Jifií âermák)

Obr. 5. Nerealizovaná rekonstrukce vûÏe chrámu sv. Petra
a Pavla, severní (a) a západní (b) prÛãelí, návrh: Josef Mocker,
1894 (Stavební archiv Mûstského úfiadu Mûlník)
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tern˘m pfiistupuje mohutná vûÏ nesoucí sto-

py ãetn˘ch figurálních ozdob, vûÏ jeÏ vládne

dalekému ‰irému okolí.“4)

Práce na obnovû v‰ak byly zahájeny aÏ

mnohem pozdûji, v roce 1910 (zesílením zá-

kladÛ), resp. 1913. Nebyl v‰ak realizován

MockerÛv projekt z roku 1894, kter˘ by zna-

menal regotizaci chrámu doprovázenou nû-

kter˘mi radikálními zásahy, napfi. odstranû-

ním románské vûÏe nebo strÏením renesanã-

ních ‰títÛ. Puristické názory tehdy jiÏ byly

pfiekonány a v památkové péãi se prosazova-

ly nové citlivûj‰í zásady, jejichÏ nositelem byl

Kamil Hilbert. Jím upraven˘ MockerÛv plán

obnovy chrámu respektoval v‰echny jeho v˘-

vojové stavební fáze. Tehdy, na poãátku dru-

hého desetiletí 20. století jiÏ „stavba, která po-

Ïáry a v dÛsledku exponované polohy silnû

utrpûla,“ potfiebovala „naléhavû stavebnû

technické zabezpeãení“.

Kamil Hilbert vtiskl chrámu podobu, kte-

rou známe dnes (s v˘jimkou detailÛ v˘zdoby,

v˘malby). Na nároÏích velké vûÏe byly osaze-

ny sochy svûtcÛ - sv. Václava (1914), sv.

Ludmily a sv. Vojtûcha (1915), jeÏ jsou dílem

Jaromíra âermáka. Nynûj‰í mûdûnou krytinu

získala báÀ vûÏe aÏ ve 30. letech 20. století, kdy

se Mûstsk˘ úfiad na Mûlníce za vedení starosty

Josefa Tykala rozhodl „zfiídit krytinu mûdûnou

na chrámû sv. Petra a Pavla“. ObtíÏná práce ve

v˘‰ce zahrnovala práce tesafiské, zednické

a dûlnické, klempífiské, znovuzfiízení hromo-

svodu a práce hodináfiské a zlatnické (zlaceny

byly fiímské ãíslice ciferníku o v˘‰ce 50 cm

a ‰ífice 8,25 cm se zárukou 10 rokÛ.5)

Poslední oprava vûÏe probûhla v roce 1972

v souvislosti s pfiípravami mûsta na oslavu

700. v˘roãí první zmínky o Mûlníku jako mû-

stu. A co by nás ãekalo nyní? Tak alespoÀ

v krátkosti: fiádná oprava, popfi. v˘mûna mû-

dûné krytiny vûÏe, revize oplechování vûÏe,

vyãi‰tûní v‰ech prostorÛ ve vûÏi, oprava ba-

rokního krovu, lokálnû znaãnû naru‰eného,

oprava stropní konstrukce nad posledním

patrem a ochozem, provûfiení pfiipevnûní ci-

ferníkÛ hodin, zaji‰tûní okenních otvorÛ

a tím znemoÏnûní po‰kozování zdiva a vnitfi-

ních prostorÛ, dÛkladná prohlídka ve‰kerého

kamenného architektonického ãlenûní vûÏe

a následnû jeho oãi‰tûní, oprava, popfi. v˘mû-

na, konzervování (pfiedstavu o naru‰ení ka-

mene je moÏné snadno si udûlat letm˘m po-

hledem na kamenn˘ sokl vûÏe), restaurátor-

ská oprava plastik, oprava, pfiíp. nahrazení

novodob˘ch omítek, plánováno je osvûtlení

ochozu, které doplní slavnostní osvûtlení vû-

Ïe opravené Mûstem Mûlník v leto‰ním roce.

Dal‰í práce by se t˘kaly interiéru vûÏe, od

opravy dfievûné schodi‰tní konstrukce po prá-

ci restaurátorÛ v kapli BoÏího hrobu v pfiíze-

mí a v komofie - trezoru v prvním patfie. Obû

pfiedstavují nejkvalitnûj‰í prostory kostela

(obr. 6, 7).

VûÏ kostela je zvonicí a slouÏila i pro sledo-

vání dûní ve mûstû a jeho okolí, aby bylo moÏ-

né vãas varovat pfied blíÏícím se nebezpeãím,

které mohlo mít rÛznou podobu. Svou stráÏní

funkci jiÏ ztratila, nadále v‰ak zvony pravidel-

nû vyzvánûjí a zvou na bohosluÏbu - kostel je-

jich zvukem oÏívá, pravidelné vyzvánûní vná‰í

alespoÀ trochu fiádu do na‰eho uspûchaného

Ïivota.

VûÏ stále láká, probouzí obrazotvornost,

v dûtsk˘ch oãích je neskuteãnû vysoká, s pfii-

b˘vajícími lety se sice zmen‰uje, av‰ak pro

mnohé znamená urãitou jistotu. O tom v‰em

mnozí psali. A tak v ní Kamil Bednáfi vidí „bí-

lou labuÈ na zelen˘ch vlnách vinic“, Viktoru

Dykovi se nûkdy promûnila v „prst káravû

vztyãen˘ nad hfií‰n˘m lidstvem“.

KdyÏ se Jendovi (malífii Josefu Lírovi)

o prázdninách splnil klukovsk˘ sen v podobû

v˘stupu na vûÏ, pfii pohledu z okna zvonice

(6. patro) se zarazil. „To, co spatfiil, neoãekával.

Vidûl mûsto s v˘‰e, vidûl stfiechy, tichou ulici

kostelní, kousek námûstí, stfiechu kostelní,

sráznou, pfiíkrou, aÏ mráz bûÏel po zádech.

Hned se mu zdálo, jakoby on sám sedûl na hfie-

benu stfiechy.“ A co pohled z lucerny nad bání?

„Teì jsem já ze v‰ech lidí nejv˘‰e! Teì jsem já

pánem! Jsem v˘‰e neÏ vla‰tovky a vrány.

Pane! Kde pak je sv. Ludmila, kde pak zámek

a kde chudák ¤íp!“

A je‰tû jednou Viktor Dyk v knize Mladost:

„Vrací‰ se v krásn˘ den, Peregrine. Nikdy nebyl

obzor tak jasn˘ a dalek˘. A vûÏ, vztyãená tam

na v˘‰inû tvé domoviny, pfiipadá ti krásnûj‰í

neÏ v‰echny dómy svûta. DluÏník Peregrin se

vrací, volají zvony… Vrací se nikoli z únavy,

ale z touhy. Jak˘ je to slavn˘ den a jak v‰ech-

no pozlatil paprsek dobrého slunce! … Nikoliv

nejsi nejmen‰í z mûst, mûsto moje rodné; pou-

ze lidé, ktefií nevidí tvé velikosti, jsou malí.“

Co je‰tû dodat? Snad úryvek ze závûru

vzpomínek na dûtství od Jifiího âumpelíka,

kter˘ byl nucen Mûlník opustit, neboÈ rodina

se stûhovala:

„A pak se pfiiprdlal náklaìák na dfievo-

plyn a Mirek to s maminkou a tím pánem, co

fiídil, nanosili nahoru a Pepík jim pomáhal.

Já nemohl nic dûlat, protoÏe mi bylo smut-

no, jako by mi nûkdo umfiel.

Potom kluci vylezli na korbu, mû s ma-

minkou posadili dopfiedu a ‰ofér vyjel

z Kapucínské ulice (dnes Erbenova). Na

plácku stála moje zlatá ba‰Èácká parta i s tû-

ma, co uÏ chodûj do gymplu, a fivali na mû:

„Názdár a pfiijeì zase!!!“ a mávali. A já jsme

je pfies ty slan˘ proudy ani pofiádnû nevidûl.

Visel jsme z toho ok˘nka a mával.

Vodlepoval bolestnû voãi od radnice, plácku

a ka‰ny. Jak jsme jeli z Karláku kolem sou-

du, chytal jsem se kaÏd˘ho baráku. A pak uÏ

jsme jeli z kopce, kolem kulturáku a zahnuli

k RousovicÛm. Pofiád jsem se drÏel alespoÀ

t˘ mojí vûÏe jako vûtve. Byla stále men‰í

a men‰í a její ‰pice zlatû záfiila, jak ji pûknû

opravil pan Rame‰. AÏ byla docela malinká,

jako vzdálená hvûzda. A pak se ta ‰piãka

utrhla a zaryla se mi hluboko do srdce.“

4) P. Macek – P. Zahradník: c. d., s. 52 – 53.
5) Rozpoãet na opravu a znovu pozlacení ãísel na ãtyfiech ãíselnících vûÏov˘ch hodin, Jan Hejnal, 16. 11. 1933. (Stavební archiv Mûstského úfiadu Mûlník)

Obr. 6. PÛdorys pfiízemí (kaple BoÏího hrobu s hvûzdicovou
klenbou) vûÏe chrámu sv. Petra a Pavla
(Stavební archiv Mûstského úfiadu Mûlník)

Obr. 8. Okno s kruÏbou se stfiední vybíhající lilií – první patro
jiÏního prÛãelí vûÏe

Obr. 7. PÛdorys vûÏe chrámu sv. Petra a Pavla ve v˘‰i choru
(komora – trezor s hvûzdicovou klenbou)
(Stavební archiv Mûstského úfiadu Mûlník)
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• SchÛzky ãlenÛ spolku (vypracování stanov,

stanovení cílÛ a krokÛ k jejich realizaci)

• Pfiijetí starostou mûsta Mûlník

Mgr. Miroslavem Neumannem, 

28. ãervence 2004 

Panu starostovi se pfiedstavili ãlenové pfií-

pravného v˘boru a seznámili ho s cíli

spolku. Mûstem Mûlník byla pfiislíbena

podpora ãinnosti (nyní napfi. ve formû

umoÏnûní kopírování) a vzájemná spolu-

práce pfii organizování akcí rÛzného cha-

rakteru, které ve mûstû budou pofiádány.

• Strategick˘ plán rozvoje mûsta Mûlník

Zástupci spolku se zapojili do ãinnosti pra-

covní skupiny „Kultura, sport, voln˘ ãas,

cestovní ruch“, která je jednou ze ãtyfi

skupin, jeÏ zpracovávají plán rozvoje mûs-

ta. Zatím probûhly dvû schÛzky této sku-

piny, a to 2. a 17. srpna 2004. 

• Vydání pohlednic 

K znovuotevfiení kostela sv. Vavfiince

v Mûlníku - P‰ovce dne 15. srpna 2004

byly vydány dvû pohlednice:

1. Celkov˘ pohled • Gotick˘ svorník

v sakristii • Detail sedile v presbytáfii

2. Oltáfiní obraz – K. ·kréta: Sv. Vavfiinec

uzdravuje slepého fiímského vojína (de-

tail) • Barokní kostelní lavice (detaily)

Koupí pohlednice pfiispûjete na obnovu

kostela sv. Vavfiince postiÏeného povodní

roku 2002, spolku pfiipadne pouze ãástka

potfiebná ke krytí nákladÛ na vydání.

• Vydání obrázku Panny Marie,

Matky Potû‰ující 

V kostele sv. Vavfiince se nachází na jed-

nom z boãních oltáfiÛ obraz Panny Marie,

Matky Potû‰ující. Pfii klá‰tefie obut˘ch au-

gustiniánÛ v Mûlníku – P‰ovce existovalo

Arcibratrstvo Panny Marie Utû‰itelky v le-

tech 1743 – 1784. Obrázek s modlitbou

a vysvûtlujícím textem byl vydán k zno-

vuotevfiení kostela obnoveného po po-

vodni roku 2002. 

• Úklid kostela sv. Vavfiince v Mûlníku - P‰ovce

pfied jeho znovuotevfiením, 12. - 14. srpna

2004 

Pfiipravujeme v roce 2004
Dny evropského dûdictví, Mûlník – 11. záfií

2004 (viz s. 2)

Souãástí programu bude akce Den pro vûÏ

a vydání  pohlednic:

1. Královské vûnné mûsto Mûlník z vûÏe

kostela sv. Petra a Pavla

2. Mûlník – pohled z vûÏe kostela sv. Petra

a Pavla (soutok Labe a Vltavy)

Vydání pohlednic vánoãních 

a novoroãních

Z plánÛ na rok 2005
• Valná hromada spolku na poãátku roku 2005

• Zaji‰tûní kopií váz ze sloupkÛ brány do

parãíku u kostela sv. Ludmily na b˘valém

PraÏském pfiedmûstí (souãást celkové ob-

novy areálu kostela k v˘roãí sv. Ludmily,

pocházející ze P‰ova, tedy Mûlníka, v roce

2006).

• Mezinárodní den památek a sídel,

duben 2005

1. Opevnûní mûsta Mûlníka

(Vodárenská vûÏ, PraÏská brána, ba‰ta

za domem ãp. 59 s expozicí historic-

k˘ch koãárkÛ Regionálního muzea

Mûlník v Ostruhové ulici, zbytky opev-

nûní po obvodu historického jádra

mûsta). V PraÏské bránû bude otevfiena

nová expozice k opevnûní mûsta.

2. Mûlnické kostely

• Vydání materiálu, kter˘ bude struãnû

informovat o kostele Nejsvûtûj‰í Trojice na

Chloumku, a to vãetnû osudu barokního

mobiliáfie - souvisí s plánovanou boho-

sluÏbou v nedûli Nejsvûtûj‰í Trojice.

• Vydání „prázdninového ãtení“: Jifií

âumpelík - V trenkách a naboso (Mûlník

pfielomu 30. a 40. let 20. století klukov-

sk˘ma oãima od mûlnického „Karla

Poláãka“; v jednání).

Podûkování
Hned od poãátku na‰í ãinnosti se setkává-

me na fiadû míst s pochopením, které nám

umoÏÀuje pfiekonávat nelehké zaãátky

spolku a umoÏÀuje nám zaãít realizovat

na‰e cíle. Za podanou pomocnou ruku

v‰em srdeãnû dûkujeme.

¤ímskokatolická farnost - Probo‰tství Mûlník

sídlo spolku v centru mûsta, spolupráce pfii

realizaci cílÛ spolku

Mgr. Dalibor ·aman

zpracování stanov spolku

Mgr. Aida Líhová – Legnerová

logo spolku, kresby, plakáty, finanãní dar

(pokryty náklady na zhotovení razítka

úfiedního a pfiíleÏitostného)

SoÀa Svobodová

organizaãní zaji‰tûní Jarmarku tradiãních

fiemesel konaného v rámci Dne pro vûÏ

11. záfií 2004; zhotovení keramick˘ch vstu-

penek

manÏelé Sládeãkovi

poskytnutí pfiedzahrádky hotelu U RytífiÛ

pro konání Jarmarku tradiãních fiemesel

konaného v rámci Dne pro vûÏ 11. záfií

2004

ing. Jifií ·paãek

finanãní dar (pokryty náklady na zfiízení

domény)

Jaroslava Drechslerová

grafická pfiíprava materiálÛ vydávan˘ch

spolkem, materiální podpora ãinnosti (ob-

rázek Panny Marie, Matky Potû‰ující)

ing. Jifií âermák

fotografie

Mûsto Mûlník

kopírování materiálÛ spolku

Státní okresní archiv Mûlník,

Mgr. Vladimír Mach

zpfiístupnûní materiálÛ t˘kajících se

Okra‰lovacího spolku pro potfieby MOOS
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