
ArchitekturA 19. století

Devatenácté století bylo obdobím 
výrazných proměn a zvratů. Výjimkou 
nebyla ani architektura. Po krátkém 
období empíru nastala doba histori-
zujících slohů, z nichž zejména novo-
renesance výrazně ovlivnila vzhled 
mnoha měst.
V devatenáctém století došlo vlivem 
příznivé společenské situace k rozvoji 
slánské židovské obce. V roce 1861 byl 
založen náboženský spolek ve Slaném 
a vše vyvrcholilo v roce 1865, kdy byl 
postaven židovský 
kostel – synAgogA (obr. 1). Synagoga se skládá ze dvou částí, 
modlitebny a dvoupatrové obytné části, která sloužila rabínovi. 
Vedle synagogy byla později postavena židovská škola, která 
fungovala do konce 19. století. Dnes je zde sídlo okresního archivu.
Velký stavební rozvoj města spadá zejména do poslední čtvrtiny  
19. století a souvisí s výstavbou železnice. V roce 1872 byla 
 zahájena stavba nádražní budovy 
 a na železniční zastávku navázala 

nově vybudovaná třída, dnešní 
Wilsonova ulice. V březnu roku 

1879 zde byla zahájena stav-
ba Wiehlova domu (obr. 7), 
jenž projektoval architekt 
Antonín Wiehl. Jedná se o 
novorenesanční stavbu se 
sgrafitovou výzdobou. 

V osmdesátých letech 
19. století byla ve Slaném

  vybudována první stálá divadelní 
scéna, na jejíž prknech hráli místní ochotníci od prosince roku 1883. 
Pět let po otevření  divadla byla zahájena 
stavba další dominanty města, kte-
rou je okresní hospodářská 
záložnA (obr. 2). Objekt byl posta-
ven podle návrhu slánského architekta 
Rudolfa Štecha, jednoho z předních 
představitelů české novorenesance a 
spolupracovníka malíře Mikuláše Alše. 
Fasáda domu je zdobena alegorickými 
figurami Hospodářství a Spořivosti, 
které podle kartonu Mikoláše Alše 
ztvárnil Antonín Hofbauer.
Příkladem architektury 19. století 
může být i novorenesanční dům 
ve Velvarské ulici čp. 572 (obr. 3). 

Jednou z posledních staveb ve stylu 
19. století je budovA okresního 
domu (obr. 4), která byla dokončena 
v roce 1902 a významně změnila tvář 
celého města. Okresní dům byl zbu-
dován podle návrhu architekta Jana 
Vejrycha, autora řady radničních budov, 
ve stylu české novorenesance a stal se 
dominantou Wilsonovy ulice.

ArchitekturA 20. století

Na počátku 20. století pokračovala ve Slaném výstavba zahájená ve 
století předešlém. Za první republiky již nebyly historizující slohy 
aktuální a ve Slaném se začalo budovat v novém moderním stylu.
Podle návrhu architekta Aloise Mezery z Prahy byla v roce 1924 
přestavěna sokolovna (obr. 8), čímž se zcela změnil vzhled původní 
budovy architekta Jana Zeyera z roku 1897.
První republika ovlivnila tvář areálu již existující nemocnice (obr. 9). 
Přistavovalo se už za války, v letech 1927-29 bylo zřízeno operační 
oddělení a hospodářská budova podle návrhu slánského architekta 
Vilibalda Hieka, který ve Slaném realizoval ještě několik projektů. 
Architekt Hieke realizoval v roce 1933 ještě dvoupatrový chirurgický 
pavilon, který pro potřeby nemocnice sloužil 
už v roce 1934.
Dalším příkladem architektury první 
republiky může být budovA 
městské spořitelny  
(obr. 5), která byla vystavena 
na místě dřívějšího peněžního 
ústavu. Starou budovu nechal 
stavitel Vilibald Hieke v roce 
1930 zbourat a na stejné par-
cele vybudoval podle návrhu 
královehradeckého architekta 
Jana Rejchla, mimo jiné autora 
Národní banky v Hradci Králové, 
moderní budovu. Základní kámen 
byl položen 12.6.1930 a již 15.11.1931 
byla nová městská spořitelna slavnostně otevře-
na. Sochařská výzdoba pochází z dílny Václava Nejtka, jenž je také 
autorem sochy „Spořivost“, kterou můžeme spatřit vně budovy na 
nároží. Po druhé světové válce musela být socha odstraněna kvůli 
špatné statice budovy a na své původní místo se vrátila až 
po 36 letech 12.5.1994, kdy byla znovu slavnostně odhalena.
Ve třicátých letech se po celé republice rozšířila firma Baťa, která 
měla, a dosud má, svůj obchodní dům i ve Slaném. V roce 1930  
koupila Baťova firma od Václava Bubeníčka dům na rohu dnešní 
ulice a přestavěla ho do dnešní podoby.

Do období 30. let 
20. století spadá i realizace 
obchodní AkAdemie 
dr. edvArdA beneše 
(obr. 6 vlevo). Obchodní 
škole již nepostačovaly 
propůjčené prostory a bylo 
rozhodnuto o vybudování 
nového objektu, který by 
patřil přímo škole. Stavba 
byla zadána architektu 

Vilibaldu Hiekemu. Základní kámen byl položen 8.6.1931 a již za rok 
byla realizace dokončena. O novou budovu usilovalo o pár let později 
i místní gymnázium v. b. třebízského (obr. 6 vpravo). 

Zajímavě jsou zde řešeny štíty nad okny a portál. Na sklonku 
19. století byly na Hlaváčkově náměstí postaveny budovy okresního 
chudobince, okresního sirotčince a hospodářské školy. 
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O výstavbu nové-
ho pohodlnějšího 
objektu se význam-
ně zasadil tehdejší 
ředitel gymnasia 
dr. B. Zelenka. Se 
stavbou se začalo 
v říjnu roku 1936, 
k realizaci byla vybrána pražská firma Vondáček a Klečánek. 
Funkcionalistická budova byla na podzim roku 1938 téměř 
připravena k provozu, ale začátek vyučování přerušily politické 
události a gymnázium se stalo sídlem mobilizovaného česko-
slovenského vojska. Nová budova začala pro potřeby gymnázia 
sloužit až v roce 1946, kdy se zde konaly první maturity.
Poválečná architektura ve Slaném se zaměřovala na obytné, 
v pozdější době panelákové, budovy, ale zahrnovala i objekty 
pro veřejnost. V roce 1978 začala výstavba víceúčelové spor-
tovní haly (obr. 10), když byla vedle funkčního stadionu uvede-
na do provozu krytá 
zimní hala. K dalšímu 
rozšiřování došlo 
v devadesátých 
letech.
Po roce 1989 se sta-
vební činnost opět 
významněji obnovi-
la. 

Vedle nových rodinných 
domků byl ve Slaném zbu-
dován ve stylu moderní 
účelné architektury Dům 
s pečovatelskou službou 
městského úřadu (obr. 11), 

který slouží jako penzion 
pro seniory.

Sokolovna a Wiehlův dům 
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