












Radnice vždy bývaly jakousi duší mìsta, sdílely jeho historický 
vývoj, z dùvodù materiálních, ale i vzhledem ke zmìnám spole-
èenským procházely pøestavbami nebo došlo, napøíklad ve Frýd-
lantì a v Liberci, k výstavbì úèelnìjších..                                       
      Obì mìsta se stala v devadesátých letech pøedminulého sto-
letí svìdky podobných situací: stará radnice dožívala a tvoøila 
nìkolik mìsícù nesourodou dvojici s novým objektem, jehož 
autorem byl vídeòský architekt Franz Neumann (pøièemž náklady 
na stavbu frýdlantské radnice pøedstavovaly èástku více než 
tøikrát nižší) a který díky mìnícímu se estetickému cítìní i národ-
nostním rozporùm mìl být realizován v èistém stylu nìmec-        
ké novorenesance.                                                                       
     Na unikátní pohlednici mùžeme rozpoznat nìkteré zají-   
mavé detaily radnice pùvodní. Po jedné ze stavebních úprav 
získala typický klasicistní štít se zdobnými girlandami, v jejichž 
oválném støedu se nacházel mìstský znak. Renesanèní heral-
dické erby ze spodní èásti vìže našly ménì nápadné umístìní na 
nádvoøí nové radnice. Vlevo od nich bývaly na nároží sluneèní 
hodiny, symbolická pøipomínka, že právì tento typ sloužil jako 
jeden z prvních mìøièù èasu, jímž byl zejména mìstský èlovìk 
svazován stále víc.                                                                        
    Vzhledem k nevyhovující stísnìnosti mìstského centra         
byl poèátkem devadesátých let prosazen návrh výstavby budo-   
vy nové. Slavnostní otevøení se konalo dne 18. 8. 1896, pøi pøíle-
žitosti šedesátých šestých narozenin jeho velièenstva císaøe 
Františka Josefa I. V pozadí vystupuje její nárožní vìž, která jako 
by svou témìø padesátimetrovou výškou a vyhlídkovým ocho-
zem chtìla v duchu novoromantismu oživit dávnou úlohu rad-
nièních vìží – zdaleka pøevyšovat mìstské hradby a strážit okolí.
     Na rozdíl od starého objektu, jehož helmicovitý vrchol pøipo-
mínal vìž zámeckou, byla zakonèená dlátovou støechou s tradiè-
ními ozdobami – vrcholovými makovicemi a ètyømi nárožními 
vížkami. Rozeznáváme také èíslice letopoètu 1893, roku za-   
èátku stavby.                                                                                 

Chybìjí dosud hodiny. O nich se zmiòuje Friedländer Zeitung    
z léta následujícího roku, v úvodu zdùrazòuje, že po nejistém 
oèekávání novì osazené èíselníky krásu vìže zdvojnásobily. 
Aèkoliv se chodci zdají malé, jejich prùmìr èiní 2,87 metru            
a vzdálenost mezi minutovými ryskami témìø ètrnáct centi-   
metrù. Montáž provedl majitel firmy Rudolf Thöneld z Nového           
Mìsta na Moravì se spolupracovníky Josefem Königem, Fran-
zem Blumrichem z Bulovky a Franzem Walterem z Arnoltic.
      Nové hodiny tedy zaèaly odbíjet sklonek devatenáctého 
století, konec starých èasù, a jen málokdo tušil, jaké dramatické 
zvraty pøinese to následující.                  Pøipravuje Ludìk Antoš  
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