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1. zmínka o existenci kamenných hradeb kolem města je z roku 1389, ale 

řada indicií napovídá, že pocházejí již z první poloviny 14. století, 

nebo možná dokonce z konce 13. století. Z hradeb se dodnes 

dochovala tato část nad Vajgarem. 



Vedle kostela sv. Jana Křtitele se dochovaly zbytky parkánu a hradeb, 

které dodnes připomíná název ulice Na Hradbách. Zdi příkopu neboli 

parkán, česky příhradek, byly stavěny ze žuly. Na příkopech jsou dosud 

vidět vikýře. Po celé délce městských hradeb stály domky, ze zdí 

vystupovaly bašty. 



Z mostu mezi Malým a Velkým Vajgarem je vidět původní 

hranolová bašta (vysunuté věžovité opevnění), také součást hradeb, 

která se dochovala dodnes v renesanční a barokní úpravě, její 

spodní část je gotická.   Nachází se při domě č. 173/I.                      



V parku u domu č. 48/I se 

zachovala z původních 

hradeb půlkruhová bašta s 

klasicistní přestavbou.



Nejsilněji opevněné věže stály v okolí Nežárecké brány. Z nich 

nejmohutnější byla věž Pluhova (Pluhova bašta), která byla 

pravděpodobně pojmenována podle stavitele Oldřicha Pluha. 



Zbytky městských hradeb jsou 

patrné i na cestě z parku podél 

Nežárky směrem k Nežárecké 

bráně a zadní frontě bývalé 

jezuitské koleje. 



Ze tří městských bran se na západě města 

dochovala jen Nežárecká brána, zvaná též 

Linecká nebo Třeboňská. Je to třípatrová 

hranolová věž, v průjezdu je goticky 

klenutá, 3,65 m široká. Nejvyšší patro, 

opatřené klíčovými střílnami a sedlovou 

střechou, je postavené z cihel 

v renesančním slohu. Brána byla v 19. 

století opatřena hodinami, které jsou z 

dílny jindřichohradeckého hodináře 

Martina Rezka. Brána je ozdobena 

kamenným reliéfem městského znaku v 

renesanční kartuši. 



Vnitřní strana Nežárecké brány  byla 

na konci 17. století opatřena 

malovanými erby Jana Jiřího Jáchyma 

Slavaty a jeho manželky Marie 

Markéty z Rappachu. Na vnější straně 

brány je dodnes po obou stranách rýha 

od mříže, která se zvedala a spouštěla, 

a skoba, na kterou byl zavěšován řetěz. 



V gotice vznikají všechny tři městské brány. Novoměstská čili 

Pražská brána na severu města vedla z dnešní Panské ulice na 

Masarykovo náměstí. Skládala se z vlastní brány a pak z brány s 

věží, na které byly hodiny. Ve zdivu brány byly světnice, které se 

ještě v 19. století užívaly jako krámky. Nad vchodem byl městský 

znak. Ve sklepení Pražské brány prý bylo umístěno „panské 

vězení.“ Nedá se však srovnávat s šatlavou, posedět v něm nebyla 

žádná ostuda, protože tam bývali i páni radní, když se pohádali v 

hospodě. 



Novoměstskou bránu maloval Vojta Dvořák, 7. A



Část půdorysu Pražské brány koresponduje s obvodovou zdí domu 

108/I, která navazuje na Střelnici. Brána měla nad původním 

terénem dvě střílny, je možné, že byla chráněna padacím mostem. 

Při rušení hradeb při  stavbě císařské silnice  r. 1822 byla brána 

stržena. Od zrušení hradeb volně mezi stromy stály sochy sv. Jana 

Nepomuckého a sochy patronů města sv. Hippolyta a sv. 

Theodora. Sochy Jana Nepomuckého a sv. Theodora byly 

postaveny do výklenků domu č. 1/II, kde stojí dodnes. 



V těchto místech stávala Pražská brána s příkopy. V místech 

Pražské brány stojí dnes Střelnice a zasypáním příkopů se rozšířila 

plocha náměstí.



Na jihu města se nacházela brána Rybnická, též zvaná Vajgarská 

nebo Vídeňská, která se skládala ze dvou částí, které byly od sebe 

oddělené. Jedna byla s horní nevysokou věží asi mezi domy č. 167 

a 168 a druhá mezi domy 160 a 161. Po pravé straně se nacházely 

znaky s visutým mostem, který byl původně dřevěný a po obou 

stranách měl stříšku. V r. 1611 byl v tak špatném stavu, že se na 

něm propadl uherský hejtman i s koněm a forman se sudy a 

vínem. Pozdější nápis uváděl, že kamenný most byl postaven za 

Prokopa Černína v r. 1760 a přestavěn byl v r. 1830.



V těchto místech stála Rybnická brána, která byla zrušena v r. 

1826.



• Mimo brány byly asi dvě fortny čili branky, kde se po západu 
slunce vybíraly za vstup do města peníze. U sv. Jana stála tzv. 
solní branka, která se uzavírala na zámek. Nad ní měli ve 14. 
století v podkrovní světnici sklad soli, její hlídač se nazýval 
solní pán, byl to většinou jeden z rady, který měl z tohoto 
prodeje peníze.  

• Nad průjezdem do brány chodili městští vrátní. V noci byly 
brány uzavřeny vraty, vrátný mohl mříž u brány otevřít 
točením rumpálu.  Při zavření brány směrem k městu mohly 
dobytí města ještě chvíli zdržet řetězy. V Hradci bývaly i uliční 
řetězy za Rybnickou  a Pražskou bránou hned u dvou domů. 
Domy u hradeb obývali střelci, kteří se cvičili ve střelbě na 
ptáky a mohli si volit na jeden rok „střelčího krále.“

• Nejsou žádné přesvědčivé důkazy o tom, že by někdy bylo 
město dobyto. To také svědčí o kvalitě obranného systému. 



Zdi u hradu a zámku
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