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SYNAGOGA  
byla postavena v roce 1865. Středověké 

Slaný, spravované podle magdeburského 
práva, nedovolovalo židům se ve městě 
usadit a za povolení zde obchodovat 
museli platit zvláštní poplatek. 

Povolení usadit se ve Slaném dostali židé 
až v roce 1850. V současné době je 

v synagoze městský archiv.

PRAŽSKÁ BRÁNA
Východní část hradeb uzavírala údajně 
nejkrásnější a nejmohutnější z bran 
– brána Pražská. Při dobytí města Sirotky 
a Tábory v roce 1425 byla brána hodně 

poničená. S jejími opravami bylo započa-
to roku 1460 a ukončeny byly roku 1472. 

Protože prý bránila plynulému provozu, bylo  
rozhodnuto o jejím zbourání a než se podařilo získat příkaz 
k jejímu zachování, byla v září roku 1841 úplně zbořena.

KOSTELÍK SV. VAVŘINCE SE ŠPITÁLEM 
První bezpečná zpráva o jeho existenci je z roku 1388. 

Do konce 16. století býval součástí špitálu a kostelíka malý 
hřbitov. Roku 1851 se zřítily krovy a roku 1860 byl zpustlý kostel 

prodán baronu Reise-Stahlburkovi, který z něj udělal ovčín. 
V současné době jsou ještě vidět zbytky klenutí, 

zachovaných nad úrovní chodníku.

PALABA
Zakladatelem závodu byl Jaroslav 

J. Pála, který uvedl moderní průmyslový 
podnik do provozu počátkem října 1925. 

Nárůst výroby předstihl předchozí očekává-
ní. Již následujícího roku bylo nutné přikro-

čit k dalšímu rozšíření závodu, který dále nesl 
označení PALABA Slaný a který zaměstnával 

až 800 zaměstnanců. Po znárodnění v roce 1946 
nesl závod nový název Bateria.

REKULTIVACE SKLÁDKY
V prosinci 2003 byla ukončena rok 
trvající rekultivace bývalé skládky ko-

munálního odpadu města. 
V historii města nenajdeme rozsahem 

zemních prací srovnatelně rozsáhlou akci.
Na památku byl na místě postaven skoro šestitunový bal-
van z mrákotínské žuly.

KAPLE BOŽÍHO HROBU
Originální kaple dodnes stojí v Je-
ruzalémě. Kapli v Slaném tvoří poly-
gonální jádro a její průčelí slepá ar-
káda nesená sloupy několika druhů.
Nad vlastní částí je vztyčen altánek poly-
gonálního půdorysu se zvonovitou střechou. 
Když vstoupíme dovnitř, octneme se v tzv. andělské kapli, 
na jejíž podlaze je kvádr symbolizující odvalený kámen před 
Kristovým hrobem. Následuje vchod do vlastní hrobky, kde 
se na severní straně nalézá plotna, na které spočívalo Kristo-
vo tělo. Slánská kaple byla postavena v roce 1665 a je nejstar-
ší stojící stavbou tohoto typu v Čechách.

PLOCHÁ DRÁHA
1. prosince 1922 byl založen MOTO Club Slaný. Historie závodů 
na ploché dráze ve Slaném se začala psát 13. srpna roku 1950. Plo-
chá dráha byla a stále je nejvýše postaveným sportem ve Slaném. 
Slánští činovníci byli vždy progresivní, důkazem byl rok 1954, kdy zde 
bylo instalováno elektrické osvětlení a 26. května se uskutečnil první 

POMNÍK AMERICKÝM LETCŮM B-17G
2. března 1945 se vzneslo 1232 bombardérů od 8. letecké 
armády USAAF doprovázených 774 doprovodnými stíhacími 
letouny. Měly kurz Německo, kde měly zničit několik závodů 
na pohonné hmoty. Na odpor vzlétlo asi 200 německých le-
tounů IX. Fliegerkorpsu. Vzdušný boj se odehrával nad Sas-
kem a několik střetů také nad Čechami. 28. 9. 1996 byl slav-
nostně odhalen pomník osmi padlým ame-
rickým letcům, kteří byli nad Slaným dne
2. 3. 1945 sestřeleni v bombardéru 
Boxing B-17G Flying Fortess.
Z celé posádky se tehdy zachránil
jen jediný.KOSTEL SV. GOTHARDA

Ve 30. letech 12. století přešla velká část 
osady do vlastnictví benediktinského 

kláštera na Ostrově u Davle. V té době byl 
ve Slaném postaven malý raně středověký 

jednolodní kostel sv. Gotharda. Jeho základy 
překryl presbytář dnešního pozdně gotického 
kostela téhož zasvěcení. V jádře románská bazilika 

byla defi nitivně přestavěna po roce 1450 a dokončena 
byla v roce 1520. Přestože byl kostel radikálně obnovován 

v letech 1874 a 1890 architektem Rudolfem Štechem, 
dochoval se v něm původní pozdně gotický dřevěný krov 

a v západním portálu pozdně gotické dveře z počátku 
16. století. Poloha chrámu na strategicky nevýhodném 
místě nad bažinou vedla k tomu, že tento okraj města 

musel být chráněn opevněním.

závod za umělého osvětlení na území 
tehdejšího Československa. 
V roce 1984 byla započata stavba kry-
té tribuny s kapacitou 1000 míst, která 

byla dokončena v roce 1988.
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