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Mělnické vinobraní 1911-2013
výstava tiskovin, historických materiálů a fotografií
Výstava návštěvníkům nabízí pohled do historie i současnosti mělnického vinobraní.
Prostřednictvím dobových tiskovin, historických materiálů, fotografií a zejména velkoformátových barevných plakátů představuje každou etapu v historickém vývoji oblíbené
vinařské slavnosti. Výstava umožňuje nahlédnout do minulosti této tradiční oslavy vína
od jejího počátku v roce 1911 až do současnosti. Návštěvníci mohou porovnat, jaké bylo
vinobraní za časů první republiky, které v roce 1922 navštívil sám prezident nově vzniklé
Československé republiky Tomáš G. Masaryk, jak ovlivnila vinobraní druhá světová válka,
jak vypadala vinařská slavnost v dobách komunismu, jak ho proměnila normalizace nebo
jakou tvář má vinobraní dnes. Návštěvníci si mohou prohlédnout programy jednotlivých
ročníků vinobraní a dozvědět se tak něco o tehdejší hudební i divadelní scéně. Výstava tedy
nezachycuje pouze dějiny vinařské slavnosti na Mělníku, ale odráží celkový obraz kulturního i politického života tehdejší společnosti a slouží k uchování vzpomínky na bohatou
a dlouholetou historii vinařského řemesla na Mělníku.
K vidění bude 21 velkoformátových barevných plakátů, které každoročně lákaly na tradiční slavnost i řada dobových fotografií. Vystavené snímky zachycují průběh vinařské slavnosti, jak bylo vyzdobeno historické centrum města k této příležitosti, jak vypadala scéna
na náměstí Míru, jak byly ztvárněny okázalé alegorické vozy jedoucí v průvodu městem
a mnoho dalšího. Součástí výstavy jsou také letáky, dobové vstupenky a programové brožury, které se tiskly ke každému ročníku, a lákaly tak širokou veřejnost k návštěvě mělnického
vinobraní.

– úvod –

Karel IV. v historickém
průvodu městem na
mělnickém vinobraní
v roce 1922

Mělnické náměstí
při vinobraní
v roce 1955.

Počátky slavnosti vinobraní na Mělníku
První impuls k pořádání vinařské slavnosti na Mělníku dali na sklonku raného novověku
vinaři knížat z Lobkovic, kteří pořádali průvody městem končící na mělnickém zámku, kde
se konal vinařský bál a na nádvoří lidová veselice. V září se k těmto oslavám přidružovaly slavnosti tzv. Svatováclavské, které také můžeme považovat za předchůdkyně pozdějších
slavností vinobraní.
V 19. století začalo vinařství na Mělnicku upadat a tím byly ovlivněny i slavnosti. Až po
oživení zájmu díky dolnobeřkovickým vinařům začalo vinařství opět vzkvétat. V roce 1878
se navíc uskutečnila velkolepá slavnost při příležitosti výročí pěti set let od úmrtí Karla IV.,
který se zasloužil o založení mělnických vinic a o rozkvět vinařství na Mělníku. Tyto události
podnítily vznik tradice pravidelného pořádání slavností vinobraní, které se poprvé uskutečnily v roce 1911.
Iniciátory prvního vinobraní byli členové Klubu velocipedistů a především mělnického
Sokola. Rada města byla pouze patronem celé akce. První vinařská slavnost byla jednodenní
a konala se v neděli 1. října 1911.
Celé město bylo okázale vyzdobeno a na domech visely prapory. Vše bylo připraveno na
slavnostní zahájení. Před radnicí se shromáždil historický průvod, který poté směřoval k pomníku Karla IV. Pomník se nacházel na předměstí v parčíku v dnešní ulici Jaroslava Seiferta.
Odtud průvod pokračoval dalšími ulicemi města až k Tyršovu domu, kde se konalo hudební
představení. V čele průvodu jel herold na koni následován hudebníky a krojovanou mládeží.
Pak pokračovalo pět alegorických vozů připomínajících historii mělnického vinařství. V průvodu se objevila také knížata Ferdinand a Bedřich z Lobkovic s rodinami.
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Mělnická vinobraní v časech první republiky
První vinobraní v nově vzniklém Československu se konalo po dlouhých jedenácti letech
v roce 1922 a bylo považováno za vůbec nejproslulejší z celé historie mělnických vinařských
slavností. Pořádání se zhostil Sokol a čestným hostem vinobraní byl samotný prezident
Tomáš Garrigue Masaryk. Mělnické vinobraní začalo okamžitě plnit stránky celostátního
tisku a objevilo se i ve vídeňských novinách.
Pro mělnické obyvatele představovala návštěva prvního československého prezidenta
velkou slávu. Celé město bylo vzhůru nohama od časných ranních hodin. Náměstí a přiléhající ulice byly okázale vyzdobeny. Na domech visely prapory států Velké i Malé dohody,
ozdobné chvojí a další dekorace. V centru města byly postaveny historické brány. Program
celého vinobraní, které se konalo přesně na den sv. Václava 28. září, byl nebývale bohatý.
Jeho nejvýznamnějším okamžikem bylo slavnostní přivítání prezidenta Masaryka starostou
města Josefem Tykalem na náměstí Míru.
Součástí programu byl velkolepý průvod alegorických vozů, který představoval vývoj
mělnického vinařství. Hlavní postavou celého procesí nebyl nikdo jiný než zakladatel slavné éry mělnického vinařství Karel IV. Historická scéna panovníkova příjezdu s početnou
družinou do města se posléze stala tradiční a nepostradatelnou součástí programu všech
budoucích vinobraní.
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Karel IV. se svou družinou
v průvodu historickým
centrem města.

Hrozen vína jako symbol
vinařství nesený dvěma muži
v čele slavnostního průvodu.

Alegorický vůz zachycující
dobu vlády Václava IV.

Alegorický vůz, který představuje
sv. Václava, jak podle legendy
pracoval na mělnických vinicích.

Alegorický průvod – vinobraní 1922
V čele průvodu kráčeli dva muži, kteří nesli biblické hrozny znázorňující prvopočátky 		
vinařství vůbec.
Za nimi již následoval první alegorický vůz vypravený mělnickým vinařem Josefem 		
Victorínem. Ten zobrazoval přinesení prvního vína na Mělník, které darem získali kníže 		
Bořivoj a kněžna Ludmila na počest narození jejich syna Spytihněva.
Druhý alegorický vůz, dílo firmy J. V. Šimonek, zpodobňoval legendu o sv. Václavovi,
který měl podle ní na mělnických vinicích sám pracovat.
Třetí umělecky ztvárněný vůz vypravený Lobkovickým vinařstvím představoval dobu
Přemysla Otakara II., zakladatele královského věnného města Mělníka listinou
z roku 1274.
Čtvrtý zdobený vůz připravený městem Mělníkem prezentoval slavnou éru mělnického
vinařství a jeho rozkvět za vlády a působení Karla IV.
Pátý alegorický vůz vytvořený mělnickým okresem zachycoval dobu rozvoje vinařství
za vlády Václava IV.
Šestý vůz vypravený Sokolem pak připomínal období úpadku mělnického vinařství
za třicetileté války.
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30. léta – „zlatá éra mělnických vinobraní“
Po velkolepém ročníku v roce 1922 byla vinobraní konaná ve 30. letech minulého století díky vlivu světové hospodářské krize podstatně chudší. V roce 1931 proběhla vinařská
slavnost především z iniciativy samotných Lobkowiczů, kteří při té příležitosti uspořádali
výstavu hroznů a vín, pro širokou veřejnost, otevřeli zámecké sklepy a v rámci prohlídek
návštěvníky poučovali o zásadách stolování a správném užívání vína. Měli velký úspěch
a v dalších letech výstavu zopakovali a ještě ji rozšířili. Jejich pojetí vinařské slavnosti
však bylo zcela odlišné od tradičního pouťového vinobraní a bylo zaměřené výhradně na
pěstování, výrobu a užívání vína.
Změna a návrat k tradičnímu pojetí vinobraní přišly v roce 1933. Tímto rokem začala
„zlatá éra mělnických vinobraní,“ kterou ukončil příchod Adolfa Hitlera a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Poslední vinobraní před válkou se konalo v roce 1937.
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Poválečná mělnická vinobraní do nástupu komunismu
V období od konce druhé světové války do nástupu komunismu se na Mělníku uskutečnily dvě slavnosti vinobraní. Konaly se po dlouhé osmileté pauze v letech 1946 a 1947.
Vlivem válečných událostí se nesly ve skromnějším duchu, ale v tradičním programu nic
nechybělo. Návštěvníci mohli obdivovat průvod městem, hudební vystoupení, výstavy, zábavní park i slavnostní fanfáry troubené z chrámové věže. Celý program podtrhla
světelná fontána na náměstí a nechyběl ani velkolepý ohňostroj. V sobotu proběhlo
slavnostní zahájení doprovázené oficiálními projevy a vypouštěním holubů. V neděli se
dokonce konala soutěž o nejhezčí kroj spojená s večerním karnevalem. Obě poválečná
vinobraní pořádala Národní jednota severočeská.
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Vinobraní od nástupu komunismu do konce 60. let
Mělnická vinobraní byla od nástupu komunismu v únoru roku 1948 stále více ovlivňovaná nově nastupujícím režimem a postupně se stávala manifestací úspěchů socialistické
společnosti. Vinařství začalo být více podporováno, proto se na Mělnicku rozšiřovaly plochy
vinic. Nicméně program tradičních slavností vína se příliš od předchozích let nelišil. Jen
projevy komunistických funkcionářů z pódia mělnického náměstí upozorňovaly na změnu
režimu. Navíc do programu vinobraní přibyla historická scénka koupání nepoctivých sládků
a vinařů v kašně na náměstí. Velké pozornosti a oblibě návštěvníků se slavnosti vinobraní
těšily až do konce šedesátých let minulého století. Avšak srpnovými událostmi roku 1968
byla vinobraní na čas zrušena.
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Vinobraní za normalizace
Po srpnových událostech a nástupu normalizace byla mělnická vinobraní opět obnovena až na počátku 70. let 20. století, nicméně plně v duchu normalizačních zásad. Vinobraní
byla pojatá jako typická lidová slavnost, avšak díky silné historické tradici, kterou nebylo
možno z paměti obyvatel vymazat, byl program vinobraní zachován. Nejoblíbenější částí
a vyvrcholením celé slavnosti zůstával ohňostroj. Změna nastala v oblasti hudební produkce. Stále větší uplatnění nacházeli muzikanti a hudební skupiny hrající populární hudbu.
Charakteristické bylo také rozrůstání počtu stánků a pouťových atrakcí.
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Vinobraní v novém kabátě
– od revoluce 1989 do současnosti
Charakter slavností vína začaly na počátku devadesátých let minulého století ovlivňovat mimo jiné i komerční zájmy a tržní principy. Organizaci vinobraní plně převzalo
město Mělník, pro které představovaly slavnosti nejvýznamnější kulturní a společenskou
událost v roce. Délka konání „vinařské“ se opět prodloužila na tři dny od pátku do neděle, jako tomu bylo za první republiky. Důležitou součástí programu byla stále častěji vystoupení předních českých či slovenských zpěváků na několika hudebních scénách.
Účast hvězd šoubyznysu se vedle ohňostroje zařadila ke každoročním vrcholům vinobraní.
Vinařská pouť zcela ztratila silný nacionalistický podtext, který měla zejména ve
30. letech. Nicméně svou historickou tradici neztratila, ba naopak, v posledních letech se
organizátoři snaží, aby vinobraní bylo především slavností vína a oslavou slavné vinařské
minulosti mělnického regionu.
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