
KOSTEL BOŽÍHO TĚLA

Poutní kostel je vzdá-
len asi 1,5 km z  cent-
ra města. Byl založen 
koncem 13. stol., v hu-
sitských válkách vypá-
len a znovu obnoven 
v 15. stol. Velmi výraz-
ná je skleněná mozai-
ka sv. Kryštofa z  ro-
ku 1933, která nahra-
dila původní sgra� tový 
obraz. Kostel je možné 
navštívit s průvodcem.
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ŠPITÁLSKÝ KOSTEL SV. JANA KŘTITELE

Kostel patřil k  městské-
mu špitálu a  pravděpo-
dobně pochází z  přelo-
mu 13. a  14. století. Fa-
sáda je vyzdobena sgra� -
ty z  konce 16. stol. Kos-
tel je využíván pro kultur-
ní akce.

Kostel patřil k  městské-
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MUZEUM 20. STOLETÍ

V bývalé městské sladovně 
postavené ve 2. pol. 16. stol. 
se nachází stálá expozice se 
zaměřením na zajišťování 
státní hranice na Slavonic-
ku v letech 1935 – 1938. Mu-
zeum je otevřené od května 
do září.
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Barokní kašna na Horním náměs-
tí  nahradila roku 1783 původ-
ní dřevěnou nádrž na vodu. Sto-
jí před domem, kde v  roce 1750 
vznikl ničivý požár, který poničil 
řadu domů včetně městské věže. 
Snad proto kašnu zdobí socha 
sv. Floriána, ochránce proti požá-
rům a patrona hasičů, která mě-
la původně barevnou polychro-
mii. Vodu do kašny přiváděly až 
do roku 1970 dubové roury z ryb-
níčku za Jemnickou branou.

KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO

KAŠNA SE SOCHOU 
MADONY – 
IMMACULATY

KAŠNA SE SOCHOU SV. FLORIÁNA

Interiér barokní stavby z poloviny 
18.  stol. je zdoben iluzivní malova-
nou architekturou. Na stěnách jsou 
4 medailony zobrazující výjevy ze ži-
vota sv.  Jana Nepomuckého, jehož 
polychromovaná socha je umístěna 
uvnitř kaple. Autorem sochy byl pa-
trně místní sochař Jan Schauer. Vle-
vo od vchodu je zazděna původní po-
kladnička. Volutový štít je završený 
postavou Panny Marie Immaculaty ve 
svatozáři.

Kašna na náměstí Míru je z  2. pol. 
16.  stol., stěny jsou zdobeny reli-
éfy pětilistých růží pánů z  Hrad-
ce a rostlinnými dekory, štíhlý slou-
pek ve středu kašny údajně pochází 
z pranýře. Soška Madony stojí na kouli symbolizující svět, 
u nohou má hada, který představuje Satana.  Na kašnu byla 
umístěna asi v r. 1667. Originál sochy je v městském muzeu.
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12HŘBITOVNÍ KAPLE SV. KŘÍŽE

Kaple byla založena v roce 
1702, součástí je původ-
ní portál hřbitovní brány 
z roku 1586. Interiér kap-
le zdobí barokní fresky. 
Celková obnova kaple by-
la oceněna titulem Památ-
ka roku 2014. Přístupná je 
po domluvě v turistickém 
informačním centru.
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LUTERÁNSKÁ MODLITEBNA

Luteránská modliteb-
na ze 16. stol. se na-
chází v domě čp. 517 
na Horním náměs-
tí. Místnost v prvním 
patře domu zdobí ná-
stěnné malby s  výje-
vy z Apokalypsy, kte-
ré vyjadřují silné pro-
tikatolické cítění. Dá-
le zde můžete zhlédnout expozici starého hospodářského 
nářadí. Modlitebnu je možné navštívit s průvodcem od červ-
na do září, mimo tuto dobu po telefonické domluvě.

Luteránská modliteb-
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SLAVONICKÉ PODZEMÍ

Chodby jsou v  průměru vy-
soké 1,5 m a  široké 0,6  m. 
Původně odvodňovací sys-
tém, který je jednou z  nej-
starších částí města, prav-
děpodobně souvisí s  gotic-
kou zástavbou ze 13. stol. 
Podzemí je v  letní sezoně 
zpřístupňováno veřejnosti. 
Vstup do podzemí je v  do-
mě čp. 480 na nám. Míru.

7MĚSTSKÉ MUZEUM A INFOCENTRUM

CECHOVNÍ SÁL

FRESKOVÝ SÁL A SKLÍPKOVÁ KLENBA

Původně gotický dům byl re-
nesančně přestavěn kolem 
r.  1550. Arkýř na jižní fasádě 
je nesen kamennou konzolou 
s  motivy hlaviček. V  přízemí 
se dochoval mohutný dřevě-
ný strop. Je zde umístěno ce-
loročně otevřené turistické in-
formační centrum a  městské 
muzeum.

V patře domu čp. 479 se do-
choval cechovní sál vyzdobe-
ný sgra� ty s výjevy z Nového 
zákona a  erby s  německými 
texty. V  mázhauzu v  příze-
mí domu jsou malby erbů ce-
chu sladovníků, Pánů z Hrad-
ce a Lvů z Rožmitálu. Návště-
va cechovního sálu je možná 
pouze s průvodcem.

Síň s  nástěnnými malba-
mi, které znázorňují novo-
zákonní výjevy, se nachá-
zí v  domě čp. 480 na ná-
městí Míru. Fresky pochází 
z 2. pol. 16. stol. V mázhau-
zu domu je unikátní sklípko-
vá klenba, jejíž prostorový 
odlitek byl ústředním moti-
vem pavilonu Českosloven-
ska na světové výstavě EX-

PO 58 v Bruselu. Klenba je přístupná celoročně, freskový sál 
po domluvě v turistickém informačním centru.
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V patře domu čp. 479 se do-
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MĚSTSKÁ VĚŽ

MĚSTSKÉ HRADBY

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Kamenná věž byla vystavěna 
v 1. pol. 16. st. při kostele Nane-
bevzetí Panny Marie. Výstavbu 
věže � nancoval cech soukení-
ků, jejichž erb můžete vidět při 
vstupu do věže. Barokní přilbo-
vá střecha byla osazena po po-
žáru v  roce 1750. Věž je zpří-
stupněna veřejnosti, na vyhlíd-
kový ochoz je potřeba vystou-
pat 144 kamenných a 32 dřevě-
ných schodů.

Farní trojlodní kostel byl 
založen na místě původ-
ní románské stavby v 1. pol. 
14.  stol. Stavba probíhala 
poměrně dlouho, hlavní loď 
získala klenby až na počát-
ku 16. stol., dokončen byl 
začátkem 18. stol. Kostel je 
přístupný jenom v době ko-
nání bohoslužeb.

Na základě příkazu krále Přemys-
la Otakara II. z  roku 1278 započalo 
opevňování města hradbami a příko-
py. Vstup do města byl zajištěn tře-
mi branami (Jemnická, Dačická a Ra-
kouská, která se nedochovala). Zbyt-
ky hradeb a bašt jsou vidět na něko-
lika místech ve městě. Dačická brána 
je přístupná s průvodcem po domlu-
vě v turistickém informačním centru.
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Na základě příkazu krále Přemys-
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SLAVONICKÉ PAMÁTKY


