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Masarykovo náměstí 159, 274 01  Slaný
+420 725 918 622
muzeum@muzeumslany.cz
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Úterý — Neděle  9.00 — 16.00
(Neděle pouze červen až prosinec)
Státní svátky  9.00 — 12.00

Kontakt pro média
Mgr. Jan Čečrdle, ředitel
Telefon: +420 312 517 990
E-mail: cecrdle@muzeumslany.cz

Úterý — Pátek  9.00 — 16.00

O Vlastivědném muzeu ve Slaném
Vlastivědné muzeum ve Slaném je moderní kulturní instituce, která vedle stálých expozic
věnovaných regionu Slánska nabízí pestrou škálu kulturních akcí ve Slaném a Třebízi. Jeho
pobočkou je Národopisné muzeum Slánska v Třebízi, soubor lidových staveb kolem
výjimečně zachovalé návsi středočeské zemědělské obce.

Muzeum vzniklo roku 1885 z iniciativy spisovatele Václava Štecha. Sídlí v barokní budově
bývalé piaristické koleje, kterou založil r. 1658 Bernard Ignác hrabě z Martinic. Vedle
dlouhodobých expozic, které vykreslují historii města a jeho okolí, nabízí muzeum dva sály se
sezónními výstavami a místnost pro besedy a přednášky. Cennou součástí muzea je bývalá
kolejní kaple Zasnoubení Panny Marie.

Základem archeologických sbírek se staly nálezy ze Slánské hory, rozšiřované od prvních let
činnosti muzea vlastním výzkumem a doplňovány o nálezy z dalších lokalit Slánska. Základ
historických sbírek daly cechovní a církevní památky. Ve 20 — 30. letech 20. století byl sbírkový
fond muzea obohacen i o sbírky zaniklých místních muzeí v Kolči a Zvoleněvsi.
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Jedním z objektů muzea je Velvarská brána, jedinečná středověká památka Slaného, jediná
zachovalá z původních čtyř městských bran. V celkem čtyřech podlažích je instalována
expozice středověkého opevnění města.

Slánské muzeum je v podstatě regionálním historicko-etnografickým muzeem, přírodovědné
sbírky byly vytvářeny jen okrajově. Tato koncepce byla posílena vybudováním specializovaného
Národopisného muzea Slánska v Třebízi (pobočka Vlastivědného muzea ve Slaném).

About Regional Museum in Slaný
Regional Museum in Slaný is a local ethnographic museum with archaeological, historical and
ethnographic collections, and Ethnographic Museum of Slaný Region in Třebíz — an
open-air museum with well-preserved examples of a traditional central Bohemian village.

The museum in Slaný is situated in a former Piarist College founded in 1658. This building
served its scholastic purpose until 1939 when a new building of a grammar school (gymnasium)
was opened. The museum was founded in 1885. Its residence was changed several times until
1940 when it was definitely placed into this building.

From the very beginning it was built as a local history museum. Finds from the Slánská Hora Hill
(Slaný Hill) formed a basis of an archeological collection and these were enlarged by a research
of the museum and filled out with finds from other localities of the Slaný area from the first years
of a museum activity. During the 1920s and 1930s a collection fund of the museum was
enlarged also by collections of extinct museums in Koleč and Zvoleněves.

One of the museum objects is Velvarská Gate, the only preserved gate from the town
fortifications built in the pre-Hussite period (the end of the 13th — the start of the 15th century).
A new exhibition of the city fortifications was opened there in 2021.

In fact the Slaný Museum is a regional historical-ethnographical museum with natural historical
collections formed only marginally. This concept was strengthened by building up a specialized
Ethnographical Museum of the Slaný Area in Třebíz (a subsidiary of the museum).
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