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Baroko a Jindřichův Hradec



Jindřichův Hradec

 17 – 18. stol. (vláda Slavatů a Černínů)

 17. stol – obléhání města, ničení jeho předměstí, povinnost zásobovat 
stále procházející armády, platit výpalné, drancování a loupení. Doba 
vzrůstajícího odporu obyvatel, sílící pozice jezuitů ve městě – časté 
názorové střety. 

 Stavební produkce – zaměřena na doplňky vnitřního zařízení kostelů, 
úpravy budov jezuitského řádu – dnešní MNF.

 1605 – vystavěn kostel sv. Jakuba (Marie Maxmiliana) – zrušen 1793.

 1607 – požár města – 86 domů vyhořelo, silně poškozen kostel sv. 
Jana.

 1615 – další požár – 70 domů, děkanství, mlýn, pivovar, starý kostel 
sv. M. Magdalény, a seminář jezuitů. Z lhostejnosti obyvatel, jejího  
přihlížení k hašení požáru lze vyčíst nenávist k jezuitům.

 Přestavba vyhořelého kostela sv. Maří Magdalény.

 1619 – vydrancován kostel sv. Kateřiny – Kateřina z Montfortu a V. 
Slavata jej dali znovu vystavět v barokovém stylu (kaple porcinkule
má bohatější výzdobu.)

 V 17. st. znovu zaklenut kostel sv. Jana.



Kostel sv. Jakuba
1605 – vystavěn kostel sv. Jakuba 

(Marie Maxmiliana) – zrušen 1793.

Pietní místo rodiny Černínů

Okno 

kostela

V architektuře 

kostela opět 

nalezneme 

gotické prvky.

R. 1741 bylo okolí sv 

Jakuba velikým 

bojištěm. 1757 Hradec 

umístil a ošetřoval 

7000 zraněných. 



Kostel sv. Máří Magdaleny

Bohatá štuková výzdoba kaple.



Z historie kostela M. Magdaleny

Z peněz z konfiskací majetku iniciátorů povstání proti 

vrchnosti byl r. 1628 – 32 postaven nový kostel Maří 

Magdaleny. Jednalo se o jednoloďní stavbu s vysokou 

věží na severním boku.  Kostel znovu pozměněn r. 1670 –

získal barokní úpravu. Jedná se o jednu z 

nejzajímavějších staveb . Vnějšek řešen hladkými pilastry 

(funkce opěráků).

V kněžišti je křížová klenba v lodi valená klenba s 

lunetami.

V roce 1801 zničena věž požárem.

Sousední jezuitská kolej původně sloužila jako 

gymnázium (od založení r. 1595), kde se 

vzdělávali mladí lidé z velké části Evropy (F. 

Teplý – Dějiny J. Hradce).  R. 1779 byla kolej 

přeměněna na kasárna (až do r. 1995).



Kostel sv. Kateřiny

1619 – vydrancován a 

vypálen. Znovu obnoven 

1625. R. 1669 shořela 

vrchní část kláštera.           

V. Slavata jej dal opravit –

raně baroková úprava, 

přistavena další okrouhlá 

kaple – výzdoba Porcinkule 

je bohatší. Tradice gotiky –

opěrných pilastrů sahá 

hluboko do  17. stol.



Civilní architektura

 V 17. st. – zejména zbudování příbytků, které lehly popelem, či adaptace 
starších nemovitostí. (Většinou s nenápadným hladkým průčelím.)

 Snaha obchodníků zastavovat renes. loubí domů. Panský úředník Jiří Wolf 
– nový majitel domů 138 a 139 byl první, kdo dostal od Slavaty povolení k 
zastavění loubí. Od té doby loubí zastavována až do konce 18. st. 

 Dům č. p. 83 – výraznější úprava, dále  č. p. 172, 173, dům 170 
(adadptován v roce 1667)

 Svatojánská ul. – dochovány klenby v domech 160, 161. Dům 157 kromě 
kleneb obdržel průčelí s figurálními malbami.

 Nádvoří radnice – nová pilířová arkáda s kuželkovým zábradlím.

 Na pravé břehu Nežárky  - letní sídlo jezuitů, dále dvůr Tomáše Kancla.

 Za vlády Černínů  - přestavba zámecké kaple F.M. Kaňkou 1722, v zámku 
postaven dům pro panské úředníky (č.p.3) – též dle návrhů Kaňky. Z doba 
baroka se jedná zejména o obměnu interiéru – zbytek obrazárny Černínů 
po prodeji paláce Černínů  v Praze. – Malíř Petr Brandl. „Josef se dává 
poznávati bratří svým“. Brandl jej považoval za své nejlepší dílo. Z té 
doby je cenný také nábytek, nákladná truhlářská práce, - dekorace chodeb 
parožím na vyřezávaných bílo- zelených konzolách – konec 18. st.



Dům č. 83 –

U Červené věže

Průčelí domu je členěné nikami se 

sochami.Baroková  oblouková 

výzdoba nad okny fasády. Zbytky raně 

barokové výzdoby ve dvoře domu.



Dům 157
 Tento dům opravován v  pol 17. stol. – kromě nových kleneb bylo 

upraveno i průčelí – s figurálními malbami.



Historie dalších staveb

 Dům 174/I - - zvlněné nadokenní štíty, pásková ornametika. 
Hlavní římsa s ozdobnými vázami a středovou postavou – pol. 
18. st.

 Vnitřní úpravy domů – rovné klenby nahrazeny plackovými či 
lunetovými klenbami, jinde do středu domů vloženo nové zděné 
schodiště s barokovými světlíky, zábradlím.

 1754/56 přestavěn „Klášteříček“. Rozšířená budova s 
vkomponovanou zahradou tvořila dobový celek panského sídla. 
Do křížové chodby svatojánského kláštera vložili černínové
mariánskou kapli.(1761 – 1779)

 Sloup nejsv. Trojice na náměstí - - postaven z prostředků města a 
daru Ondřeje Bayera, důstopjníka zásob. Služby v císařské 
armádě (1756 – majitel hradecké pošty – č.p. 160/I). Sloup 
postaven 1764 – 1765. Autor – M. Strahovský z Dačic.

 Socha ukřižovaného na Vajgarském mostě pořízena též z nákladů 
poštmistra Bayera – nese jeho znak. 

 Socha sv. Jana Nepomuckého a sv. Hypolita Teodora (1725, 
1731) – dům č.p. 1/II.



Dům č. 174 –

(polovina 18. stol.)

• pásková ornametika

• zvlněné nadokenní štíty

• průčelní balustráda, 

horizontála hlavní římsy je 

narušena ozdobnými vázami se 

středovou postavou

Říšská orlice 

připomíná, že zde 

býval sklad soli 

nebo prachu.



Dům č. 160

Stará pošta – která od r. 1763 patřila 

poštmistrovskému rodu Bayerů. 

Na domě opět 

prvky barokní 

přestavby.

V 17 stol. 

přebudovány 

klenby domu.



Konec

Pro potřeby výuky vytvořila 

Mgr. Lenka Hrubá

Autor fotografií: Mgr. Lenka Hrubá
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