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Původně zde byl hrad Pšov /sídelní hrad knížectví Pšovanů/, za Boleslava III. koncem
10. století přejmenován na Mělník. Na hradě se často zdržovala česká knížata a později
se stal vdovským sídlem kněžek a královen českých. Město založil v r. 1274 král Přemysl
Otakar II. a již od té doby slulo královským. Po smrti Přemysla Otakara II, v r. 1278 náleželo
město královně Kunhutě, věnným městem českých královen se jmenuje od r. 1307.
Městský znak podle nejstarší pečetě ze 14. století nese v polceném štítě v červené pravé
polovině českého korunovaného lva, v levé zlaté polovině půl černého orla. V r. 1628
Ferdinand III. polepšil a rozmnožil znak o korunovaný turnajský helm s přikryvadly
vpravo zlatočernými a vlevo červenobílými, na helmu je zlatá koruna a jako klenot dvě
rozložená orlí křídla, zlaté a černé. Na dolním okraji helmy jsou písmena F.II.
Pečeť č. 1 uvádí V. Vojtíšek /Zprávy památkového sboru hl. m. Prahy, 1928/. Pečetě č. 2,
4–7 jsou z ES-ANM. Pečeť č. 3 ze Soupisu památek um. a hist. okresu mělnického. Pečeť
č. 8 na listině s datem 20. 6. 1601 a rychtářská č. 9 na listině s datem 5. 10. 1737, obě
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v SÚA-SM. Pečeť č. 10 na listině s datem 11. 4. 1853 v SÚA-OŽK/6. Pečetě č. 11–13
jsou na listinách s daty 22. 1. 1661, 20. 10. 1682 a 18. 2. 1693, všechny v SÚA-NM/M12/2. Razítko č. 14 na listině z 28. 4. 1904 v SÚA-MV/R/11-4/1905, kart. 494.
Prameny a literatura: E.1.2.3.6.7.11.14.15.16.17.21.24.28.30.31.35.40.41.43.

Starobylá osada s tvrzí vladyk Merklínských, ve 14. století městečko s farním kostelem.
Není známo, kdy byl povýšen na město a obdržel znak. Datum 1622 na pečetích svědčí
o tom, že tehdy již byl Merklín městem /civitas/. V roce 1681 shořel archiv starých listin
a proto císař Leopold I. v r. 1695 obnovil privilegia a přidal tři jarmarky a dobytčí trhy.
Znak: štít šikmo dělený, spodní červený, ve svrchním stříbrném paví ocas z pěti per.
Pečetě jsou z ES-ANM. Kaučukové razítko otištěno v SÚA-ZÚO/211.
Prameny a literatura: E.1.2.6.16.17.18.21.24.28.30.31.39.
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