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JINDŘICHŮV HRADEC

 nejstarší zmínka o našem městě je z roku 1220

 město nezaloţil král,  patří tedy do skupiny měst 

poddanských

 v roce 1223 se objevuje název Nova Domus

 v roce 1293 je Hradec poprvé písemně označen jako město

 podle pověsti dal Vítek z Prčice svým pěti synům do znaku 

růţe různých barev

 podle jeho syna Jindřicha se později začalo město nazývat

 od roku 1410 se traduje název města Jindřichův Hradec

 za panování jindřichohradeckého vladaře Jindřicha IV. 

v roce 1483 byl znak města polepšen  králem Vladislavem 

Jagellonským - do znaku města přibyli dva královští lvi, W a 

koruna

 tento znak můţeme vidět na staré  radnici, na Neţárecké 

bráně a na domu č.p.136/I.

Čerpáno z webových stránek: http://martin.kadlas.com/ruze.htm



Listina s  polepšeným  znakem a právem trhu, kterou v roce 1483 

udělil městu Vladislav Jagellonský,  je v současné uloţena ve 

Státním okresním archivu v Jindřichově Hradci.



JINDŘICHOHRADECKÁ STARÁ RADNICE

 se  připomíná poprvé v roce 1493

 tehdy na ní  byla vybudována věţička s orlojem

 orloj  na ni umístil mistr Hanuš z Prahy

 začátkem 17. století proběhla přestavba radnice

 při přestavbě zanikla ulička, kde bývaly krámky   
s chlebem

 průchodu se dodnes říká Chlebnice

 vzadu přiléhalo k radnici vězení (birdovna)

 vpředu byl obávaný pranýř





NEŢÁRECKÁ BRÁNA

 dříve zvaná téţ Linecká nebo Třeboňská

 byla postavena jako součást městského opevnění, 

pravděpodobně ve 14. století

 má dvě gotická patra a  třetí renesanční patro

 3. patro  bylo postaveno  počátkem 17. století

 stojí nedaleko státního hradu - zámku, u Balbínova

náměstí





DŮM 136/I

 dům 136/I v dnešní Panské ulici,  původně Kovářské, 

později Palackého

 dům byl dříve zvaný Na Váze

 od roku 1560 patřil městu

 dům míval věţičku a dole 13 krámků  





Stříbrné pečetidlo, které se v Jindřichově Hradci

pouţívalo od 15. století. Dnes je uloţeno ve 

Státním okresním archivu v Jindřichově Hradci.



Chodba na arkádách, která spojuje klášter a 

Klášteříček.



Detail chodby na arkádách



Klášter a Klášteříček

 r. 1478 založil Jindřich IV. františkánský kostel s 
klášterem, který byl v r. 1619 vypálen protestanty

 po jeho obnově byly v 17. století na jeho jižní straně 
přistavěny dvě barokní kaple – kaple sv. Antonína 
Paduánského a kaple sv. Porcinkule

 naproti kláštera stojí Klášteříček  založený r. 1534 Annou 
z Münsterberka, vdovou po Jindřichovi IV. z Hradce

 zřídila zde špitál pro malomocné ženy, který byl později 
upraven na vdovské sídlo zámeckých paní

 Kateřina z Montfortu dala postavit mezi kostelem a 
Klášteříčkem spojovací krytou chodbu na arkádách, aby 
tudy mohla přecházet na modlitby

 barokně byla budova upravena v letech 1750-1780, v roce 
1801 vyhořela, později byla prodána městu a díky 
finančním podporám byla na konci 20. století opravena, 
dnes slouží pro potřeby soudu 



- detail domu č. 41/II Jindřichův Hradec 

v ulici Růžová, která byla původně 

nazývána Svinská, poč. 19. století také 

Česká a později Švermova

- dům byl podle tradice prvním sídlem 

hradeckých templářů

- dům stál o samotě, patří k nejstarším 

hradeckým domům, což potvrzuje  

klenba, sklepy a neobyčejně hluboké 

základy 

- v č. 41 bývala kaple zvaná „pikartská“  

(pikarti byli radikální částí husitského 

hnutí, kteří nechtěli přijímání svátosti 

oltářní – hostie jako tělo Páně)

- r. 1926 zde byla zřízena hasičská 

strážnice



Budova Okresního státního zastupitelství Jindřichův 

Hradec



Motivy městského znaku jsou na budově 

Okresního státního zastupitelství 

v Jindřichově Hradci na rohu ulice 

Miřiovského a Staré cesty.



Malovaný znak Jindřichova Hradce v privilegiu 

císaře Karla VI., jímţ potvrzuje městu výsady.
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