Slavonice
Město v České republice poblíž pomezí česko-moravsko-dolnorakouského, proslulé
výjimečně dochovaným goticko-renesančním historickým centrem.

Nadmořská výška: 512 m.
Katastrální výměra: 46 km2;
Počet obyvatel: 2 427 (2018);
Etymologie názvu: Ves lidí Slavoňových.
Místní části: Slavonice, Kadolec, Maříž (+ zaniklá osada Léštnice), Mutišov, Rubašov,
Stálkov, Vlastkovec.
Vznik obce:
Slavonice vznikly podél levého břehu Slavonického potoka, protékajícího ve směru SZ–
JV Slavonickou kotlinou a vlévajícího se na rakouském území do Německé Dyje, původně
šlo o slovanskou osadu (patrně ze 2. poloviny 12. století), která pravděpodobně ležela SZ
od dnešního městského centra, zřejmě kolem nynějšího (již tehdejšího?) kostela sv. Jana
Křtitele v nynější ulici Jana Žižky, teprve později byla jihovýchodně odtud na křižovatce
obchodních cest založena směrem z Rakouska německá kolonizační tržní a řemeslnická
osada (první zmínka 1260), vybudovaná kolem Dolního náměstí (dnes náměstí Míru),
hlavní komunikace směrem do vnitrozemí vedla proti proudu Slavonického potoka.
Opevnění:
V r. 1366 již existovalo původně gotické městské opevnění v podobě hradební zdi
s branami a příkopem, bylo zesíleno renesanční přestavbou v 1. polovině 16. století, takže
je tvořila vnitřní hlavní a vnější parkánová hradba opatřená věžemi, před branami byly
vybudovány barbakány (zřejmě již v 15. století), v 19. století byla značná část hradeb
především na Z a J zbořena a další část se zřítila 1926, ovšem menší části opevnění

zůstaly dodnes zachovány: na SV rohu opevnění spatříme válcovou baštu inkorporovanou
do obytného domu č. 226 (v ulici Svatopluka Čecha), souvislý pás parkánové hradby
s půlválcovou věží a kratší úsek hlavní hradby (obojí sníženo) můžeme navštívit na JV v
zahradě U Jemnické brány, volně přístupná jsou též torza 2 nárožních bašt (na JV města
polygonální a na SZ válcová), dochovaly se 2 brány, starší Jemnická brána (V; na Horním
náměstí, s erbem měšťana Václava Österreichera, datovaným 1552) a mladší Dačická
brána (S; v Dačické ulici; doplněna barokní vížkou; před branou zůstal barbakán,
přestavěn v 19. století na byty), obě brány mají na vnější straně drážku pro padací mříž
hřeben.

