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Gotika v Jindřichově Hradci
Gothic in Jindřichův Hradec

• Gotické prvky - Gothic elements

• Zaloţení J. Hradce - The establishment of  J. Hradec

• Kostel sv. Jana Křtitele – The Church of St. John the Baptist 

• Gotika na zámku - Gothic in the castle

• Kostel Nanebevzetí Panny Marie - The Church of the 

Assumption 

• Kostel sv. Václava - Church of St. Vaclav

• Jindřichohradecký graduál – The Jindřichův Hradec gradual 

of 1491

• Konec – The end



Znaky gotické architektury

• Lomený oblouk – (Broken arch)

• Ţebrová klenba – (Ribbed vault)

• Vnější opěrný systém – pilíře – (External support system – Pillars)

• Opracování kamene – fiály, kraby, chrliče, svorníky –
(Finishing Stone - Fiala , crabs , gargoyles , bolts) 

• Vertikalita staveb – (Verticality of buildings)

• Velká prosklená okna – často malovaná, (kamenný 

skelet beze stěn) – (Large glass windows - often painted  - stone 

skeleton with no walls) 

• Bohatá kamenosochařská výzdoba – (Rich sculpted stone 

decoration)



-Písemné zmínky o J. Hradci – 1220  Written mention of J. Hradec - 1220

-Stavba nového města Jindřichova Hradce – v r. 1223 – Nova Domus 
The construction of new town Jindrichuv Hradec - in the year 1223 - Nova Domus

Kopie obr z knihy. – Jaroslav Maleček – J. Hradec a okolí – nakl. Orion

- Nejstarší dochovaná písemná 

zpráva o Hradci pochází z roku 

1220, kdy jindřichohradecké 

panství vlastnil zakladatel rodu 

pánů z Hradce, Jindřich I., 

Listina Jáchyma z Hradce - 1552

The oldest written mention of 

Hradec dates from the year 1220, 

when this estate  was owned by 

the founder of the Lords of Hradec, 

Henry I , 

A document of Jáchym of Hradec of 1552



Kostel sv. Jana Křtitele  
- The Church of St. John the Baptist

Ústupkový vstupní portál –

původně byl umístěn na 

opačné straně stavby.

(Fotografie obr.  V Státním archivu J. Hradec – autor 

foto Mgr. l. Hrubá)

Zaloţen zřejmě 1320. Vybudován 

v 3. čtvrtině 13. stol. Je to nejstarší 

dochovalá církevní stavba v J. 

Hradci. Přilehlý klášter byl zaloţen 

Oldřichem III. z Hradce (1316-

1348).

Původní vzhled kostela

Apparently based in 1320th. It 

was built in the 3rd quarter of the 

13th century. It is the oldest 

church building  in J. Hradec. 

The adjacent monastery was 

founded  by Oldrich III. from 

Hradec ( 1316-1348 ). 

Concession entry portal -

was originally located on 

the opposite side of the 

building.

The original appearance of the church 

(Photos  - State Archives in Figure J. Hradec – author 

photo Mgr. L. Hrubá) 



Vnitřní výzdoba kostela –

The interior of the church

Unikátní 

ornamentální a 

figurální 

fresková 

výzdoba 

oblouku z 14. a 

15. století. 

Unique 

ornamental and 

figural fresco 

decoration of arc 

from14th and 

15th century. 



Stropní růţice s erby
Ceiling roses with coats - of - arms



Hlavní loď kostela

The nave of the church



Kaple sv. Mikuláše
The Chapel of St . Nicholas

Vystavěná před 

rokem 1369. 

Tato boční 

kaple se svou 

věţí a 

hranolovitou 

lucernou je 

perlou vrcholné 

gotiky.

It was built 

before the 

1369th. The side 

chapel with its 

tower and 

prismatic  

lantern is the 

pearl of High 

Gothic .



Soukenická kaple
The Chapel Soukenicka

K východnímu křídlu kláštera se 

přimyká bývalá kapitulní síň, 

později tzv. Soukenická kaple 

The eastern wing of the monastery includes 

former chapter hall, later called Chapel 

Soukenicka  - Draper Chapel.



Klášter - Monastery

Kamenný ambit kláštera minoritů 

vyrůstal postupně od druhé poloviny 

14. století aţ do konce století 

patnáctého. Rajský dvůr obklopuje 

kříţová chodba s pozdně gotickými 

malbami.

Franciscan monastery stone cloister 

grew up gradually since the second 

half of the 14th century until the late 

fifteenth century.  The Garden of 

Paradise is surrounded by a cloister 

with a late Gothic paintings. 



Menhartka - Menhartka



Gotické prvky na zámku

- Gothic elements in the castle

Královský 

sál na 

zámku

Černá 

kuchyně

Zámecká 

kaple
Gotické 

okno

The Castle 

chapel

Gothic 

window

The Royal 

hall at the 

castle 

Black 

kitchen



Legenda sv. Jiří

The Legend of St. George



Gotika na zámku

– Gothic in the castle

Gotický palác 

zámku

Chrlič vody na 

gotickém paláci 

The water gargoyle on the 

castle

Vstupní 

portál
The entrance 

portal 

The Gothic palace of the 

castle



Kostel Nanebevzetí Panny Marie –

The Church of the Assumption

Největší gotická 

památka města -
The largest Gothic 

monument of the town

Původní vzhled kostela - The 

original appearance of the church 

Věţ kostela je vysoká 

téměř 70 metrů. The church 

tower is almost 70 meters high.



Architektonické prvky

- architectural elements

Gotická kruţba okna 
Gothic tracery windows 

Vnější opěrný systém  - pilíře 

External support system - Pillars

Schodiště na věţ 

zabudované zvenku do 

skeletu budovy

The staircase to the tower was 

built from the outside into the 

backbone of the building



Hřbitovní kostel sv. Václava 

The Cemetery Church of St. Vaclav

Gotický kostelík na 

předměstí, jiţně od centra 

města, je připomínán poprvé 

roku 1399. Roku 1618 

vypálen Dampierovým 

vojskem. Přilehlá čtyřboká 

věţ a vedle ní kaple s 

nástěnnou malbou jsou z 19. 

století. 

Gothic church in the suburbs 

south of the city center, is 

remembered for the first time 

since 1399th. In 1618 

Dampier‘s army burned it. 

The adjacent tetrahedral 

tower beside the chapel with 

wall paintings comes from 

the 19 century. 



Jindřichohradecký graduál –

The Jindřichův Hradec gradual of 1491



Graduál – pozdně gotický zpěvník pochází z 
roku 1491

- Gradual - Late Gothic songbook from 1491



Pouţité materiály – used materials

• Autor fotografií - author photo

– Mgr. Lenka Hrubá

• Kniţní prameny - book sources :
Ema Charvátová – Jindřichův Hradec; Odeon 1974

Jaroslav Maleček – Jindřichův Hradec a okolí; Orion

PhDr. Jan Muk – Kapitoly z minulosti Jindřichohradecka                 

Rozvoj 1968


