
SLÁNSKÁ HORA 
A SLANÝ PRAMEN
Své jméno získalo město 
Slaný pravděpodobně 

podle slaného pramene, 
který vyvěral na úpatí hory. 

K samotnému prameni se 
váže pověst o objevení knížetem 

Nezamyslem a jeho družinou. Slánská 
hora (330 m  n.m.) je třetihorní vyvřelina 
sopečného původu, naposledy aktivní 
roku 1726. Lokalita byla 1. února 1998 
uznána chráněnou přírodní památkou 
a nabízí pěkný výhled na celé město.

BÝVALÁ KOLEJ PIARISTŮ, 
založená roku 1658, přestavěná v roce 
1877 pro potřeby slánského gymnázia. 
Kaple Zasnoubení P. Marie byla vysvěcena 

11.11.1666. Hlavní oltář pochází z roku 
1727 s obrazem Zasnoubení Panny Marie. 

Autorem obrazu byl proslulý italský malíř   
 Carlo Innocenzo Carlone. 

MASARYKOVO 
NÁMĚSTÍ

o rozloze 13. 513 m2 
bylo vždy střediskem 

obchodního, spole-
čenského a politického 
ruchu. Najdeme zde řadu 

měšťanských domů s renesančními 
a barokními jádry.

VELVARSKÁ BRÁNA
je jediná dochovaná brána 
ve Slaném. Konkrétní zprávy 
o ní jsou známy až z roku 1443. 
Původně se skládala z vlastní 

brány, předbraní s cimbuřím, 
mostu přes suchý příkop a byla 

chráněna po levé straně ve směru 
z Velvarského předměstí ještě baštou. V 16. století 
brána několikrát vyhořela a byla opravována. Poslední 
opravy proběhly na přelomu let 1993 – 1994. Věž je opravy proběhly na přelomu let 1993 – 1994. Věž je 
vysoká celkově 38 m, přičemž její výška pod střechou vysoká celkově 38 m, přičemž její výška pod střechou 
činí 17, 65 m. Průjezd je dlouhý 8 m, široký a vysoký činí 17, 65 m. Průjezd je dlouhý 8 m, široký a vysoký 
4,70 m. Rozpětí oblouku při krajích měří 2,80 m.4,70 m. Rozpětí oblouku při krajích měří 2,80 m.

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
původně protestantský, postavený 

v letech 1581-1602 na místě jednoho 
z městských popravišť zvané

 Golgata, byl roku 1623 zpustošen. 
V letech 1655 - 1662 k němu 
byl přistaven klášter, kostel byl 
obnoven a roku 1657 byla uvnitř 

postavena Loretánská kaple. 
Dnes je sídlem řádu Bosých 

karmelitánů.

SLOUP VINAŘŮ A RYBÁŘŮ
Původní sloup stál již za doby Karla IV.,  jiné 

prameny ho datují až do 16. století. Umístěn 
byl původně pod kostelíkem sv. Václava 

v Ovčárech, poté přemístěn nad hřbitov. 
Stávající kopii zhotovil akademický sochař 
Václav Nejtek roku 1943. Zbytky původního 

sloupu byly převezeny do Vlastivědného muzea 
ve Slaném, ale také použity na stavbu silnice do Velvar. 

KOSTELÍK SVATÉHO VAVŘINCE
stával na Pražském předměstí, u nějž se k roku 1359 připomíná 
špitál. Bohoslužby v tomto kostele se konaly až do roku 1842. 

O 18 let později byl však prodán a novým majitelem přestavěn 
na ovčín. V průčelí této novostavby čp. 357 v Pražské ulici byl 

objeven goticky lomený portál a zbytky gotického okna. 

HEMERKŮV STATEK
stojí mimo městské opevnění v ulici 
Ouvalova. První písemné zmínky jsou z roku 
1464. Dvůr se nazýval též Stanovským. 

Po roce 1948 byl stanovský dvůr zestátněn, 
v roce 2004 prošel náročnou rekonstrukcí.
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KOSTEL SV. VÁCLAVA V OVČÁRECH
byl založen pravděpodobně v předhusitské době. 

První písemná zmínka roku 1465. Kostel má polygonální 
kněžiště, od jehož osy je zjevně odkloněna  vlastní loď, 

což může být kromě technických příčin dáno 
i symbolikou Kristovy skloněné hlavy na kříži. 

Opraven do současné podoby
 a znovu vysvěcen byl v roce 2004.
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