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Stavby a osobnosti v Jindřichově Hradci na 
konci 19. a na začátku 20. století



Původní domy na místě ulice Janderovy č. 146 a 147

Na místě původního domu č. 146 pak byl v r. 1898 postaven architektem J. 

Trevisanem třípatrový dům, kterému se říkalo Treviso.



Dům č. 147 Dům č. 146



Janderova 146 - 147/II

Treviso pak dal dům č. 146 pomalovat postavami hradeckých feudálů a jejich 

erby, coţ provedli podle návrhu F. Lega J. Řehoř a J. Kaucký. Chtěl si takto 

zajistit práci na černínském zámku na Jemčině. Obrazy byly v 60. letech 

zamalovány a dům č. 146 byl v 80. letech 20. století zbořen.

Dům č. 147 byl nově postaven městskou záloţnou a stal se sídlem okresního 

hejtmanství, a to od r. 1903. 

Oba domy jsou dnes součástí Městského úřadu Jindřichův Hradec.



Janderova 147/II

Třípatrový objekt s hladkým průčelím  z r. 1898 je dnes sídlo Městského 

úřadu Jindřichův Hradec. Od r. 1903 slouţil dům jako spořitelna – záloţna.



Atlanti a štukový dekor

Atlanti, tak jsou nazývány mohutné muţské postavy, které v architektuře 

slouţily jako podpěra. Jsou vyrobeny z vídeňského vápence.



Sládkova 332/II

Dům se sochou atlanta dnes slouţí jako Okresní správa sociálního 

zabezpečení v Jindř. Hradci.



Štítného 121 – 123

Školní dvoupatrová budova se 

třemi křídly a neorenesančním 

průčelím vznikla roku 1885, zbývající 

část byla přistavěna v roce 1910. 

Zadní  křídlo leţí v linii hradby 

městského opevnění.



Jan Kotěra (1871 – 1923)

- známý český architekt, profesor 
Akademie výtvarných umění v 
Praze;
- za nejdéle úřadujícího starosty 
města V. Naxery působil i v Jindř. 
Hradci;
- je autorem návrhu interiéru 
zasedací síně okresního 
hejtmanství (stará radnice)
i autorem secesní fasády dvojdomu
č. 86/87 na náměstí v J. Hradci;
- přivedl do Hradce svého žáka 
Otakara Novotného.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Kotera_1914_Bufka.png


Nám. Míru 86 - 87/I

Dvoupatrový objekt se secesním  průčelím, patrně z r. 1907, je upraven podle 

návrhu Jana Kotěry. Objekt vznikl sloučením dvou sousedních domů, které vznikly 

uţ v gotice, a pak byly přestavovány. V r. 1978 byla odstraněna původní secesní 

malba.



Vila Edvarda Lederera na Praţské ulici č. 106

JUDr. Edvard Lederer (1859 – 1944), místní politik, zastánce Ţidů, si nechal v r. 

1904 na místě starého domu pod klášterem postavit raně secesní vilu od ţáka 

Jana Kotěry, Otakara Novotného.



Secesní kostelík Českobratrské evangelické církve, postavený 1906. Je to 

nejstarší evangelický kostel v jiţních Čechách. Projekt vypracoval karlínský 

architekt Mat. Blecha, stavbu, která vznikla za pouhých pět měsíců,  

dokončil jindřichohradecký stavitel Černý. 



Velké změny v Jindřichově Hradci koncem 19.  století a začátku 20. století

 Za starosty JUDr. Václava Naxery (1835 – 1908) bylo v 90. letech 19. století 
vydláţděno náměstí, které pak bylo ohodnoceno jako nejkrásnější v Čechách po 
Praze.

 R. 1887 v J. Hradci Frant. Křiţík vybudoval elektrárnu, Hradec tím získal elektrické 
osvětlení.

 R. 1887 bylo v Jindřichově Hradci otevřeno nové vlakové nádraţí.

 Významnou jako hlavní přístupová cesta k nádraţí se stala Klášterská ulice.

 Zde se v letech 1892 – 1910 realizovaly monumentální budovy, např. městská 
spořitelna, nová pošta, reprezentativní obytný dům, dnes sídlo městského úřadu. 

 Podle Naxery bylo zváno pokračování Klášterské ulice, dnes nazývané Nádraţní 
ulice.



Vlakové nádraţí otevřené r. 1887

Hradec získal spojení prostřednictvím tzv. Českomoravské transverzální 

dráhy vedoucí z Veselí nad Luţnicí do Jihlavy. O deset let později byl 

zahájen provoz i na odbočné úzkorozchodné dráze do Nové Bystřice a r. 

1906 i do Obrataně.



Klášterská ulice na konci 19. století



Klášterská 134 - 135/II  je dvoupatrová budova z r. 1911 

s neobarokním průčelím.



Klášterská ulice 139-141/II

Budova, která dnes slouţí jako sídlo Komerční banky, byla dříve sídlem spořitelny, 

kterou chtěl zřídit hrabě Eugen Černín, protoţe místnosti na zámku jiţ pro spořitelnu 

nevyhovovaly. Nejprve hasičský sbor jako cvičení zboural staré domy a pak byla 

postavena budova za 

59 869,01 zlatých. Podle projektu Karla Hayböcka realizovali stavbu 

jindřichohradečtí stavitelé Černý a Purkyt. 1891 dostala stavba eklektické průčelí 

(zkombinované z více stavebních stylů), průčelí 1. patra však bylo v r. 1936 pokryto 

obkladem. 



Příkopy a Klášterská ulice před stavbou pošty



Nová pošta na Klášterské 131/II

je z r. 1908.



Sládkova č. 351/II je dům z roku 1924.



Hotel Perla, Sládkova 249/II, je také secesní stavba.



Nádraţní 269/II

Dům má secesní ornamenty a figurální motivy. Patrové obytné objekty byly na 

Nádraţní ulici stavěny ve 20. a 30. letech 20. století, většinou se na nich 

podílel městský architekt A. Mečíř, mívají prvky pozdní secese. 



Veřejná obchodní škola

Dnešní obchodní akademie dostala v r. 1931 novou budovu v Husově ulici 

č. 156.



Gymnázium Vítězslava Nováka

V r. 1923 byla pro gymnázium postavena nová budova na 

Husově ulici č. 333. Stavbu podle arch. Bedřicha Bendelmayera 

postavil stavitel J. Šonský.



Tento rohový dům na rohu Nádraţní a Sládkovy ulice č. 309/II patřil 

jindřichohradeckému staviteli J. Filsakovi, zde bydlela jeho rodina a 

také zde sídlila jeho firma.



Josef Filsak

- Josef Filsak, ve starých materiálech 

psaný též Fühlsack, se narodil 1886 

v Lásenici, zemřel 1948 v J. Hradci;

- byl to významný místní stavitel;

- sídlo jeho firmy bylo v domě č. 

309/II na rohu Nádražní a Sládkovy 

ulice;

- k jeho známým pracím patří např. 

stavba živnostenské školy v J. 

Hradci, přestavba Střelnice, 

mlékárna ve Stráži nad Nežárkou, 

mosty na Jindřichohradecku, některé 

domy v J. Hradci, např. ve Sládkově 

ulici.



Hanuš Schwaiger, 1854- 1912, byl 

jindřichohradecký malíř, grafik, 

návrhář a ilustrátor. Narodil se v 

domě č. p. 115, který je na rohu 

ulice Štítného a Panské. Je např. 

autorem slunečních hodin a 

pamětního nápisu na zámku a 

nakreslil i kresbu  Bílé paní 

hradecké, která byla uveřejněna v 

knize Frant. Teplého Dějiny 

Jindřichova Hradce, díl II., svazek 

3.

Bohdan Liška  a Hanuš Schwaiger



Pamětní deska Hanuše Schwaigera na jeho rodném domě



V tomto domě na rohu Panské a 

Štítného ulice č. 115 se narodil 

Hanuš Schwaiger.
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