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Kulturní 
památky /2/ 



Divadlo ve Slaném 

 



Divadlo ve Slaném 

24. 6. 1882 byl položen základní kámen 

 slavnostní otevření proběhlo 30. 12. 1883 

/42 dní po otevření ND v Praze/ 

 dlouhou historii má také „Slánská scéna“, 

první zmínky o ochotnickém divadle jsou z 

roku 1845 

 v divadle natáčel pořady také Karel Gott 



Velvarská brána 

 



Velvarská brána 

38 m vysoká věž z období gotiky, první zprávy 

pochází z roku 1443 

patřila k původnímu středověkému městskému 

opevnění z let 1460 – 1480 

na bráně je umístěno 6 cechovních znaků 

např.sladovnický, hrnčířský, tkalcovský . . . 

poslední dochovaná ze čtyř bran /Pražská brána, 

Lounská brána, Záfortenská brána/ 



Kašna na náměstí 

 



Kašna na náměstí 

původní kruhová kašna pocházela z roku 1529 

nová kašna byla postavena roku 1825 

do současné podoby ji přetvořil sochař Wurzel v 

roce 1873 

nazývá se „Kašna čtyř prezidentů“ – na počest 

setkání prezidentů vyšegradské čtyřky roku 2006 



●Radnice 



●Radnice 

● původní radnici daroval městu 23. června 1378 

císař a král Karel IV.  

● věž je vysoká 43 metrů, je rozvržena do dvou 

pater 

● do současné podoby ji upravil architekt Rudolf 

Štech 
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