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• v těchto domech 

zachovány černé 

kuchyně

• zde byla sídla 

městské radnice

• tyto domy byly r. 

1964 asanovány –

obnovení kleneb

• zde se nacházely 

bývalá městská 

lázna

• dům č. 168 byl 

součástí Rybniční 

brány – byl zde i 

padací most

• zde bývala tiskárna    • 3 domy tvořily židovské ghéto

• renesanční domy    • č.p. 143 – měšťanský pivovar



Langrův dům –

považován za 

nejstarší dům, patřil 

vrchnosti.





Radnice

Původně byla vedle radnice 

ulička, kde se prodával a pekl 

chléb – (jméno – Chlebnice).    

V spodní části ulice byl pranýř, 

v zadní části radnice byla 

šatlava - birdovna. Za autora 

hodin pokládán autor 

Staroměstského orloje – Hanuš.

Později byla radnice rozšířena 

o tuto uličku – průchod ke 

kostelu.



Dům č.p. 136 - Na Váze (Palackého ul., 

dnešní Panská), patřil městu, míval 

věžičku a dole  třináct krámků, v 18. st. 

zde sídlil písař, 1849 -1905 sloužil 

přechodně jako městská radnice.



Vstup do bývalých 

městských lázní –

lázeň byla mycí a 

potící. Byl zde holič, 

bradýř – trhal zuby, 

pouštěl žilou, léčil 

kuří oka. V pátek 

sloužily lázně zdarma 

pro chudé.



143/ I

Původně městský 

pivovar ve Svatojánské 

ulici. Dvanáct měšťanů 

mělo právovarečné 

výsady.  Sloužil až do r. 

1719, kdy se uvádí, že 

„ městský pivovar je na 

spadnutí“, vyváření v 

něm je životu 

nebezpečné.



Nežárecká brána

Nežárecká nebo 

Linecká brána. Jediná 

dochovaná ze tří 

městských bran 

Hradce. K ní byla 

připojena obecní 

kuchyně a vězení. 

Znaky Slavatů na ní 

byly  obnoveny r. 

1917.



Bývalý ústav sv. Jana

Založen původně jako 
klášterní konvent 

minoritů.  Školu při 
něm navštěvoval i 

Tomáš ze Štítného. 
Roku 1564 zde zřídil 
Jáchym z Hradce tzv. 

špitál, kde mělo 
doživotní zaopatření 

dvacet zchudlých 
měšťanů a měšťanek.



89/I

Palackého třída, 
původně Kovářská, 

dnes Panská. 89/I byl 
původně dům s 
hostincem „U 

Černého medvěda“ . 
10. 9. 1607 zde v noci 
vypukl požár, který si 
vyžádal za oběť 85 
domů a kostel sv. 

Jana.



174/I

U domu 174/I se 

dochovala bašta nad 

Malým Vajgarem.
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