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Vznik frýdlantského náměstí můžeme klást do druhé poloviny 13. století. Tehdy je plánovitě 

založeno město, tvořící dnešní historické jádro Frýdlantu. Od roku 1278 je pánem na Frýdlantu 

Rudolf z Bibrštejna, avšak první nepřímou zmínku o Frýdlantu máme již k roku 1257, kdy se 

Častolov z rodu Ronovců píše po hradu, který patrně nedlouho předtím založil. Kontinuita osídlení 

v prostoru města je nepochybně staršího data. Je vysoce pravděpodobné, že v místě dnešního města 

se již mnohem dříve nacházelo předlokační sídliště, snad při brodu přes Smědou (u dnešního mostu 

v ulici Míru). Jeho přesnou polohu neznáme. Později mohlo spolu s hradem vzniknout další 

středisko osídlení směrem východním, v prostoru dnešní Zámecké ulice. Ke všem hypotézám z  

dávnověku města je však nutno přistupovat jako k hypotézám, neboť dosud nemají dostatečnou oporu 

v archeologických pramenech. Doufáme, že některé otázky pomůže rozřešit rozsáhlý archeologický 

průzkum, který bude probíhat v prostoru náměstí před jeho rekonstrukcí.  

Založení Frýdlantu se nijak nevymyká z tradiční lokační formy německé východní kolonizace 

13. století. Centrálním obdélným prostorem tržiště prochází v podélném směru základní komunikační 

osa směrem k Žitavě (dnešní ulice Míru) a na opačné straně k hradu (dnešní ulice Československé 

armády). Tuto osu doplňují příčné ulice vybíhající z rohů náměstí severovýchodním a jihozápadním 

směrem. S kostelním areálem náměstí navíc propojuje dnešní Kostelní ulička [srov. obr. 1]. Město 

chránily hradby připomínané poprvé v roce 1381, prostoupené na zmíněné tranzitní ose dvěma 



branami a na jihozápadě směrem k řece fortnou. Existenci hradeb lze však předpokládat již v první 

polovině 14. století. V závěru 18. století, kdy již hradby dávno pozbyly své funkce, přibyla 

třetí brána v dnešní Husově ulici. Popsaný středověký půdorys se velmi dobře dochoval až do 

současnosti, Okružní a část Hejnické ulice zhruba vymezují průběh někdejších, fragmentárně 

zachovaných hradeb. 

Datum postavení první frýdlantské radnice s jistotou neznáme, ale patrně se tak stalo v roce 

1532. Doložena je přestavba její věže v letech 1584–1588. V roce 1634 vyhořela, asi 30 let nato 

byla obnovena. Patrně v této podobě je zachycena na tzv. Globicově mapě Frýdlantska, zachycující 

panství Gallasů kolem roku 1660. Mapa je do jisté míry idealizovaná, přesto je z ní velmi dobře 

patrné tehdejší uspořádání náměstí a okolní zástavby, horní město podél dnešní Zámecké ulice, 

hrad a panský dvůr.  

Dalším cenným ikonografickým pramenem je mědirytina Johanna Tobiase Arnolda, tvořící součást 

tzv. Rohnovy kroniky, vydané v roce 1763 [srov. obr. 2]. Zachycuje stav před velkým požárem města 

v roce 1797, kdy lehlo popelem na 72 domů, tedy zhruba jedna třetina tehdejšího města. Požáru 

padla za oběť i radnice. 

V té době stávala zhruba v severovýchodním rohu náměstí kašna a také Mariánský sloup. Ten 

pochází z roku 1723 a v roce 1898 byl přenesen na své nynější místo, k děkanskému kostelu. Oheň 

sužoval město ještě i v 19. století – při velkém požáru v roce 1853 shořelo téměř sto domů. Kvůli 

požárům se nám v samotném městě dochovalo naprosté minimum dřevěných domů s roubeným přízemím a 

hrázděným patrem, kdysi pro Frýdlant typických. 

Stav před tímto posledním velkým požárem (nepočítáme-li následky bombardování v roce 1945) 

máme zachycený na Císařském otisku mapy Stabilního katastru z roku 1843 [srov. obr. 3]. Radnice 



stojí uprostřed náměstí, město ještě částečně svírají postupně likvidované hradby. Radnice byla 

v roce 1798 dle staré dispozice znovu vystavěna a po dalších peripetiích v roce 1868 opět 

přestavěna. Zbořena pak byla v roce 1897, kdy se již úřadovalo v radnici nové. 

Na otisku Stabilního katastru vidíme vedle radnice v prostoru náměstí další, zděný objekt. 

Jedná se o masné krámy, nacházející se dříve přímo v přízemí radnice. V roce 1806 pro ně byla 

postavena na mapě zachycená samostatná přízemní budova, sloužící svému účelu 50 let. Masné krámy 

byly zbourány v roce 1856. 

Zatímco stará radnice stála po slezském způsobu v prostoru náměstí, nová radnice postavená 

v letech 1893-1896 je situována v jeho severozápadním rohu, na místě zbořených čtyř domů [srov. 

obr. 4 a 5]. Nová budova postavená ve slohu severské neorenesance je sama o sobě vynikající 

ukázkou staveb svého slohu a své doby, avšak vůči svému okolí je silně naddimenzovaná a její vpád 

do jádra města byl poměrně brutální. Kromě nové radnice do víceméně jednotné tváře náměstí již 

dříve zasáhla stavba tzv. Fetterschova domu dokončeného v roce 1856, který jako první vnesl do 

náměstí necitlivě zcela nové měřítko [srov. obr. 6]. Objekt byl postaven na třech hloubkových 

parcelách zbořených domů pro potřeby nově vzniklého okresního hejtmanství a soudu, původně zde 

měla sídlit i městská samospráva. Na otištěné pohlednici je jeho působení už poněkud rozředěno 

stojící radnicí, ale v 50. letech 19. století okolní zástavbu výrazně převyšoval. Bohužel, v 

pozdějších letech na něm byly prováděny necitlivé zjednodušující úpravy.  

V závěru 19. století na náměstí přibyly novostavby domů s historizujícími fasádami čp. 4 

(dnešní knihovna) a na opačné straně náměstí dům čp. 105. Některé starší zděné domy byly ve druhé 

polovině 19. století přestavovány nebo přefasádovány.  



 Ve 20. století se zástavba náměstí výrazně nezměnila, pouze při vyústění ulice Míru byl 

v meziválečných letech přestavěn a navýšen o jedno patro rohový dům čp. 32 s drogerií. V domě, 

postaveném v roce 1890, byla původně pekárna. Na něj později navázal objekt nákupního střediska 

stavěného v letech 1987–1991, který se do náměstí poměrně nenásilně začlenil. Frýdlantské náměstí 

tak bylo ušetřeno destruktivních zásahů ze 70. - 80. let 20. století, které se zejména stavbou 

nákupních středisek či kulturních domů negativně zapsala do tváře mnoha našich historických měst. 

Největším, naštěstí snadno odstranitelným šrámem se tak stal nevhodně položený asfaltový koberec, 

který v tranzitní ose překryl zádlažbu z žulových kostek. 

Zbourání staré radnice umožnilo přesunutí kašny. Nová kašna byla zřízena zhruba v průhledu 

dnešní ulice Československé armády v roce 1914. O dvacet let později na ní přibyla bronzová socha 

Albrechta z Valdštejna, umístěná zde u příležitosti Valdštejnských slavností roku 1934. Socha se 

má do prostoru náměstí po intermezzu v městském muzeu a zámeckém a radničním nádvoří vrátit. 

Původní kašna byla v roce 1947 rozebrána. Nynější kašna minimalistického provedení stojící blíže 

severní domovní frontě pochází patrně z druhé poloviny 70. let 20. století.  

V roce 1992 bylo historické jádro Frýdlantu prohlášeno zcela po zásluze městskou památkovou 

zónou. Náměstí jako střed této zóny leží v ohnisku zájmu státní památkové péče. Domy na náměstí 

jsou většinou renesančního, barokního či dokonce středověkého původu (čp. 2 a 74), později 

klasicistně a novodobě přestavované. Patří tak k nejstarším a nejhodnotnějším objektům ve městě. 

Jsou zde vyloučeny takové zásahy, které by mohly negativně pozměnit historickou tvář náměstí. 

Chráněna je dochovaná středověká parcelace, půdorysná a hmotová skladba zástavby, její vzhled a 

vzájemné kompoziční vztahy. Náměstí by také nemělo být poškozováno křiklavou barevností fasád, 

nevhodnými výplněmi otvorů a úpravami průčelí, nevhodnými střešními krytinami nebo barnumskými 



reklamami. U nejcennějších domů chráněných jako kulturní památky platí přísná kritéria i pro 

úpravy uvnitř objektů. Náměstí určitě neprospívá jeho degradace na pouhé parkoviště. Nanejvýš 

žádoucí je návrat k tradiční kamenné zádlažbě na celé ploše. Snad ještě více je však třeba 

podporovat posílení jeho přirozené, tradiční funkce – jako místa setkávání, shromažďování, trhů a 

odpočinku.  



 
Obr. 1 – Rekonstrukce vzniku a vývoje městského osídlení.  

Repro z: Hartmann, E.: Ein Brunnen erzählt… München 1985. 



 
Obr. 2 – Vyobrazení města a zámku Frýdlant v Rohnově kronice z roku 1763. 



 
Obr. 3 – Císařský otisk mapy Stabilního katastru z roku 1843. Český úřad zeměměřičský a 

katastrální Praha. 



 
Obr. 4 – Po dokončení nové radnice v roce 1896 stará radnice ještě krátkou dobu stála. Zbourána 

byla v roce 1897. Městské muzeum Frýdlant. 



 
Obr. 5 – Na situaci z roku 1890 je patrná dosud stojící stará radnice. Parcely na západní straně 

náměstí jsou připraveny pro stavbu nové radnice. Červené je vyznačena novostavba domu s pekárnou 

čp. 32. SOkA Liberec, fond Okresní úřad Frýdlant, karton č. 24, inv. č. 153.  



 
Obr. 6 – Celkový pohled na náměstí před rokem 1910. Z pohlednice je patrné, jak tzv. Fetterschův 

dům z roku 1856 výrazně převyšuje zástavbu severovýchodní fronty náměstí. 



 
Obr. 7 – Současný vzhled náměstí, pohled na jihozápadní domovní frontu s nejstaršími domy. Foto 

NPÚ ÚOP v Liberci. 
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Hrádek nad Nisou 1219Hrádek nad Nisou 1219--1236 (1288); Žitava (1238); 1236 (1288); Žitava (1238); 
Jablonné v Podještědí (1249); Frýdlant (hrad 1278); Jablonné v Podještědí (1249); Frýdlant (hrad 1278); j ( ); ý ( );j ( ); ý ( );

Liberec (1352); Jablonec nad Nisou (1356)Liberec (1352); Jablonec nad Nisou (1356)



Postup slovanského osídlení v 9.Postup slovanského osídlení v 9.--12. století12. stoletípp



Předpoklady ke vzniku a rozvoji městPředpoklady ke vzniku a rozvoji měst



Struktura osídlení ve 13. a 14. stoletíStruktura osídlení ve 13. a 14. století



Rozměřování a výstavba města ( kolem 1390)Rozměřování a výstavba města ( kolem 1390)Rozměřování a výstavba města ( kolem 1390)Rozměřování a výstavba města ( kolem 1390)



Ikonografie města 1390; 1430Ikonografie města 1390; 1430--3535Ikonografie města 1390; 1430Ikonografie města 1390; 1430 3535



Počátky měst: Sekanka ¾ 13. století; Most 13. stoletíPočátky měst: Sekanka ¾ 13. století; Most 13. stoletíyy



Polozemnice, sídelní jámy: Hrádek nad Nisou (výzkum 2009Polozemnice, sídelní jámy: Hrádek nad Nisou (výzkum 2009--2010)2010)



ČR: jednoprostorové domy (RS); Jižní a střední Německo 1410. ČR: jednoprostorové domy (RS); Jižní a střední Německo 1410. ––
( é) d ý i b d ý i ě i( é) d ý i b d ý i ě i(patrové) domy s nosnými obvodovými stěnami(patrové) domy s nosnými obvodovými stěnami



Vyzvednutí základového trámu (1219Vyzvednutí základového trámu (1219--1236): Hrádek nad Nisou1236): Hrádek nad Nisou
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Rekonstrukce středověkého tržištěRekonstrukce středověkého tržiště



Středověké studny (vpravo dole Hrádek nad Nisou)Středověké studny (vpravo dole Hrádek nad Nisou)y ( p )y ( p )



Haltýře: Český Dub (16.stol.); náhon Zurzach (18. stol.)Haltýře: Český Dub (16.stol.); náhon Zurzach (18. stol.)ý ý ( ) ( )ý ý ( ) ( )



Rekonstrukce interiéru středověkého domuRekonstrukce interiéru středověkého domu



Kachlová kamna a komorové kachleKachlová kamna a komorové kachle



Hmotná kultura: keramika, sklo, kovyHmotná kultura: keramika, sklo, kovy



Městská jádra na katastrální Městská jádra na katastrální 
mapě 1843mapě 1843mapě 1843mapě 1843



Jablonné v Podještědí; prostora s valenou lomenou klenbou a Jablonné v Podještědí; prostora s valenou lomenou klenbou a 
původním armovaným vstupem do náměstípůvodním armovaným vstupem do náměstípůvodním armovaným vstupem do náměstípůvodním armovaným vstupem do náměstí



Frýdlant 1660; 1763; 1880Frýdlant 1660; 1763; 1880
Keramický hrnec ze 14.století nalezený při prohlubování sklepa spořitelnyKeramický hrnec ze 14.století nalezený při prohlubování sklepa spořitelnyKeramický hrnec ze 14.století nalezený při prohlubování sklepa spořitelnyKeramický hrnec ze 14.století nalezený při prohlubování sklepa spořitelny



Etzlaub 1500; Scultetus 1600Etzlaub 1500; Scultetus 1600



Scultetus 1574; M 1720Scultetus 1574; M 1720



Hrádek nad Nisou: Trautmannsdorfská silnice kolem 1685Hrádek nad Nisou: Trautmannsdorfská silnice kolem 1685Hrádek nad Nisou: Trautmannsdorfská silnice kolem 1685Hrádek nad Nisou: Trautmannsdorfská silnice kolem 1685



Zittau 1647; Wroclaw 1700; NordlingenZittau 1647; Wroclaw 1700; NordlingenZittau 1647; Wroclaw 1700; NordlingenZittau 1647; Wroclaw 1700; Nordlingen



Hrádek nad Nisou: Základy sloupu sv. Anny 1714Hrádek nad Nisou: Základy sloupu sv. Anny 1714y p yy p y



Pohřeb 1430; počátek 16. stoletíPohřeb 1430; počátek 16. století



Hrádek nad Nisou: hrob trestance, vampýra (1310Hrádek nad Nisou: hrob trestance, vampýra (1310--1330)1330), pý (, pý ( ))





Hrádek nad Nisou: hroby v Kostelní ulici 16Hrádek nad Nisou: hroby v Kostelní ulici 16 --18 století18 stoletíHrádek nad Nisou: hroby v Kostelní ulici 16.Hrádek nad Nisou: hroby v Kostelní ulici 16. 18. století18. století



Hrádek nad Nisou: pohřební výbavaHrádek nad Nisou: pohřební výbava



Devocionálie Jablonec nad Nisou; LiberecDevocionálie Jablonec nad Nisou; Liberec



Devocionálie Železný BrodDevocionálie Železný Brodýý
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Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a v ložit jej znovu.
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FINANCOVÁNO Z REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD

Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu

EUROVIA
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1953 – 1.4.2009





od 1 4 2009od 1.4.2009



působení skupiny EUROVIA CSpůsobení skupiny EUROVIA CS



obchodní obrat skupiny EUROVIA CS v roce 2009obchodní obrat skupiny EUROVIA CS v roce 2009



č t ě t ů k i EUROVIA CSpočet zaměstnanců skupiny EUROVIA CS



EUROVIA CS, a.s., oblast Čechy východ závod Liberec



obchodní obrat závodu Liberec v roce 2009obchodní obrat závodu Liberec v roce 2009



č t ě t ů á d Libpočet zaměstnanců závodu Liberec



ČESKÁ  DOPRAVNÍ  STAVBA  ROKU





CENA  MINISTRA  DOPRAVY





STAVBA  ROKU  LIBERECKÉHO  KRAJE







Masarykovo náměstí v Novém Jičíně



Americká třída v Plzni



Náměstí SNP ve Zvolenu



Dolní náměstí v Jablonci nad Nisou



Dolní náměstí v Jablonci nad Nisou



Dolní náměstí v Jablonci nad Nisou



Dolní náměstí v Jablonci nad Nisou



Dolní náměstí v Jablonci nad Nisou



modernizace tramvajové tratě Liberec Fügnerova – Mlýnská – Klicperova



modernizace tramvajové tratě Liberec Fügnerova – Mlýnská – Klicperova



modernizace tramvajové tratě Liberec Fügnerova – Mlýnská – Klicperova



modernizace tramvajové tratě Liberec Fügnerova – Mlýnská – Klicperova



modernizace tramvajové tratě Liberec Fügnerova – Mlýnská – Klicperova



modernizace tramvajové tratě Liberec Fügnerova – Mlýnská – Klicperova



modernizace tramvajové tratě Liberec Fügnerova – Mlýnská – Klicperova



modernizace tramvajové tratě Liberec Fügnerova – Mlýnská – Klicperova



modernizace tramvajové tratě Liberec Fügnerova – Mlýnská – Klicperova



modernizace tramvajové tratě Liberec Fügnerova – Mlýnská – Klicperova



modernizace tramvajové tratě Liberec Fügnerova – Mlýnská – Klicperova



modernizace tramvajové tratě Liberec Fügnerova – Mlýnská – Klicperova



modernizace tramvajové tratě Liberec Fügnerova – Mlýnská – Klicperova



modernizace tramvajové tratě Liberec Fügnerova – Mlýnská – Klicperova



modernizace tramvajové tratě Liberec Fügnerova – Mlýnská – Klicperova



modernizace tramvajové tratě Liberec Fügnerova – Mlýnská – Klicperova



modernizace tramvajové tratě Liberec Fügnerova – Mlýnská – Klicperova



modernizace tramvajové tratě Liberec Fügnerova – Mlýnská – Klicperova



modernizace tramvajové tratě Liberec Fügnerova – Mlýnská – Klicperova



modernizace tramvajové tratě Liberec Fügnerova – Mlýnská – Klicperova




