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Masaryk�s Culture House 
Masaryk�s Culture House was designed in the functionalism 

style by architects Josef Širc, Bedřich Zeman, and Jan Bohuslav 
Zelený, authors of many other Mělník buildings from the era of 
the fi rst Czechoslovak Republic. The building was fi nished in 1936. 
Besides its remarkable space layout, it is captivating because of 
its unusual combination of interior as well as exterior materials. 
Well-preserved interiors house a bronze statue of T. G. Masaryk 
from Vincenc Makovský, and a spacious theatre room with balco-
nies. The elegant building invites visitors to view the premises and 
also to relax in a cafe. The Mělnické kulturní centrum, o.p.s., which 
organizes a wide variety of cultural and social events year-round, 
operates in this building.
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Turistické informační centrum 
Legionářů 51, 276 01 Mělník 
tel. 315 627 503
infocentrum@mekuc.cz, www.mekuc.cz
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informační
centrum

U Sadů 323, Mělník
tel. 315 622 612
info@mekuc.cz, www.mekuc.cz
Prohlídky interiéru v provozní době MKD Po–Pá 13–18 hod.

V roce 2016 vydalo 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

Foto: autoři Mirek Pásek a Ondřej Polák, archiv Mekuc a SOkA Mělník
Divadlo Na zábradlí, Požitkáři | Bohemia Balet, Suite en blanc | Laco Déczi a Celula New 
York | Městské divadlo Mladá Boleslav, Muži v off sidu. 
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Masarykův kulturní dům
Státem chráněná kulturní památka navržená v duchu  
funkcionalistického purismu od svého dokončení v roce 1936 
představuje centrum kultury ve městě.
Slavnostnímu otevření předcházelo několik desetiletí snahy o zřízení 
divadelního domu, resp. multifunkčního kulturního zařízení. 
Architektonická soutěž byla vyhlášena v roce 1930 a zvítězili v ní mělničtí 
autoři Josef Širc a Bedřich Zeman. Konečný projekt vznikl sloučením 
s ekonomičtějším návrhem Jana B. Zeleného – finální plány se nesly 
v účelném puristickém stylu bez dekorací. V roce 1932 vznikl Spolek 
Masarykova kulturního domu na Mělníce, který pořádáním kulturních 
programů získával finance na plánovanou výstavbu; do pokladny Spolku 
přispívaly místní podniky, instituce a soukromé osoby z Mělníka i okolí. 
Objekt vystavěný v letech 1935–36 představuje členitý pravoúhlý prostor 
s půlkruhovým zakončením na jihozápadě. Vstupní hala navazuje na osu 
ulice 28. října a vede z ní monumentální schodiště s bronzovou sochou 
T. G. Masaryka od Vincence Makovského na podestě. Pozadí sochy tvoří 
stěna obložená bílým mramorem, na níž je vyryto 200 jmen mělnických 
občanů, kteří padli za první světové války. 

Na fasádě stavitelé uplatnili břízolitovou omítku a režné zdivo z glazovaných 
červených cihel s doplňujícími prvky z mědi, kamene a dřeva. Město pro stavbu 
vybralo a zakoupilo pozemek, vinici zvanou Šafranice, zároveň s výstavbou 
budovy zde pak byl budován okrasný park podle návrhu architekta a profesora 
Vyšší školy ovocnicko-vinařské a zahradnické na Mělníku J. Adámka.
Provoz kulturního domu byl zahájen 28. června 1936 inscenací Naši furianti 
v provedení místního divadelního spolku Vojan a zahájením velké výstavy 
Masarykova díla a kulturního snažení na Mělníku. Vzápětí začal kulturní dům 
úspěšně naplňovat své poslání a účel. 
V průběhu dalších let do činnosti domu zasahovalo aktuální dění v politickém, 
kulturním a společenském životě v zemi: germanizace, oslavy osvobození 

sovětskou armádou, přejmenování na Kulturní dům kapitána Otakara Jaroše 
(1952). Stále se zde konala divadelní, filmová a hudební představení, přednáš-
ky, soutěže i mimoškolní aktivity pro žáky, kulturní dům se podílel na pořádání 
každoročních kulturně-politických akcí i Mělnického vinobraní. V roce 1982 se 
zde natáčel film Jak svět přichází o básníky. 
Dnes je funkcionalistická budova Masarykova kulturního domu pro svou archi- 
tektonickou hodnotu zapsána na seznam nemovitých kulturních památek České 
republiky. Od roku 2012 je sídlem Mělnického kulturního centra o.p.s., které ná-
vštěvníkům nabízí širokou škálu kvalitních kulturních, zábavních a vzdělávacích  
programů pro děti i dospělé. Je oblíbeným centrem kulturního života města, mís-
tem k aktivnímu trávení volného času či příjemnému posezení v místní kavárně.
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