
9   Mury miejskie
Odtworzona część murów miejskich z furtką kata stanowi dziś część strefy 
przeznaczonej do relaksu i odpoczynku.

11   Park przypałacowy i staw
Do stworzenia parku przypałacowego i zagospodarowania okolic zamku i 
pałacu przyczynili się Krzysztof Clam-Gallas i jego syn Edward. W rozległym 
parku znajduje się romantyczny staw z półwyspem. W lustrze wody odbija 
się potężny drzewostan parku. Park i staw poddano rewitalizacji.

12   Bazaltowe organy
W południowej części parku znajduje się potężna bazaltowa skała z typową 
podzielnością słupową, na której niegdyś zbudowano gotycki zamek.  
W przeszłości skała ta zapewniała obronę, tworząc z zamku twierdzę nie  
do zdobycia.

14   Pałacowy browar
Pierwsze wzmianki o browarze pochodzą z XIV wieku. Produkcja piwa 
zakończyła się dopiero w 1949 roku, gdy sytuacja finansowa nie pozwalała 
na remont browaru. W 2013 roku budynek browaru kupiła firma Terra Felix, 
s.r.o. Browar częściowo odbudowano i obecnie można go zwiedzać oraz 
degustować piwo. Warzone jest tu piwo marki Albrecht.

10   Szopka
Szopka z wieloma ruchomymi figurami znajduje się w budynku 
przysłupowym. Jej autorem jest pochodzący z Frýdlantu Gustav Simon 
(1873-1953), który tworzył ją aż przez 60 lat. Frydlancka szopka jest 
dostępna dla zwiedzających. Nawet dziś można obejrzeć oryginalne 
urządzenie wprawiające w ruch figurki.

13    Zamek i pałac Frýdlant
Kompleks zamkowo-pałacowy wznosi się nad miastem i rzeką Smědą 
(Witką). Pierwsze pisemne wzmianki o nim pochodzą z 1278 roku. W tym 
okresie posiadłość przeszła z rąk Ronovców do rąk Bibersteinów. Skrzydło 
pałacowe zbudowali później Redernowie, a kolejne przebudowy są dziełem 
Gallasów i Clam-Gallasów, którzy byli właścicielami posiadłości do 1945 
roku. Najbardziej znanym właścicielem tych ziem był natomiast Albrecht 
von Wallenstein, do którego Frýdlant należał w latach 1622-1634. Trasa 
zwiedzania prowadzi przez zamek, kaplicę pałacową i pałac z bogato 
wyposażonymi wnętrzami.

         Špitálek
Został zbudowany w 1564 
roku przez Fryderyka von 
Rederna jako przytułek dla 
chorych. Kilkukrotnie go 
przebudowywano, a od 2012 
roku mieści się w nim druga 
ekspozycja muzeum. Jego 
częścią jest kaplica z rzeźbą 
piety oraz średniowieczny 
piec chlebowy, którego 
funkcjonująca replika znajduje 
się w plenerowej części 
obiektu. W 2018 roku oddano 
tu do użytku nową ekspozycję 
interaktywną.
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8   Rzeźba piety
Przy ulicy Okružní, niedaleko odnowionych murów miejskich, znajduje się 
rzeźba piety – Maryi Panny z martwym Jezusem. To dzieło anonimowego 
autora z okresu szczytowego baroku. W pracy mistrza widać zdecydowanie 
inspiracje twórczością znamienitych barokowych artystów, takich jak 
Mateusz Bernard Braun.

Turistické informační centrum Frýdlant
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1  Ratusz
Nim powstał obecny budynek ratusza, w latach 1532-1897 pięciokrotnie 
go przebudowywano. Współczesny ratusz zbudowano w stylu 
neorenesansowym w latach 1893-1896 według projektu wiedeńskiego 
architekta Franza von Neumanna, który jest także autorem ratusza  
w Libercu. Ratusz ma wieżę z zegarem, liczącą 48 m wysokości. Co godzinę 
rozbrzmiewają z niej zmieniające się melodie. Wieża ratuszowa, podobnie 
jak Muzeum Miejskie mieszczące się na drugim piętrze budynku, można 
zwiedzać w godzinach otwarcia. 

2  Rynek – náměstí T.G. Masaryka
Rynek stanowi centrum miejskiej strefy ochrony konserwatorskiej.  
Na jego obrzeżach stoi łącznie 20 budynków mieszkalnych oraz ratusz. 
Warto wymienić w szczególności tzw. dom Na panské zvůli (siedziba 
oddziału banku Komerční banka), potrójny dom z bogatymi zdobieniami 
stiukowymi (nr 73) oraz dom należący do Cerkwi (nr 104). 

 

3   Kolumna Maryjna
Dla upamiętnienia epidemii dżumy z XVI i XVII wieku w 1723 roku na rynku 
przy dawnej siedzibie władz zbudowano barokową kolumnę maryjną. 
W 1897 roku kolumnę przeniesiono w obecne miejsce przy kościele pw. 
Znalezienia św. Krzyża.

5   Rzeka Smědá (Witka): 
Górska rzeka mająca swoje źródło na izerskich torfowiskach w rejonie 
góry Izery. Powstaje ona w sąsiedztwie schroniska Smědava (847 m 
n.p.m.) z trzech cieków – Bílá, Černá i Hnědá Smědá. Jej nazwa pochodzi  
od złotawobrązowego zabarwienia wody. Na polsko-niemieckim pograniczu 
wpływa do Nysy Łużyckiej. 7 sierpnia 2010 roku po gwałtownych opadach 
ten zazwyczaj spokojny strumyk zmienił się w rwący żywioł, który podtopił 
dużą część miasta.

6   Solnice
W przeszłości budynek ten pełnił funkcję magazynu soli, będącej 
strategicznym surowcem. Kilkukrotnie poddawany był przebudowie, ostatni 
raz po zniszczeniu bombą lotniczą. Budynek jednak odbudowano, a po 1945 
roku powstały w nim pomieszczenia mieszkalne.
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4   Kościół pw. Znalezienia św. Krzyża
W miejscu dzisiejszego kościoła stała dawniej kaplica św. Barbary. Największa 
rozbudowa obiektu miała miejsce w połowie XVI wieku, gdy Krzysztof von 
Biberstein zaprosił do Frýdlantu włoskich budowniczych. We wnętrzach 
znajdują się cenne dzieła z białego, czarnego i zielonego marmuru. Wśród 
nich grobowiec rodziny Redernów, którego budowa kosztowała tyle, ile cała 
posiadłość frydlancka w czasach, gdy Redernowie ją kupowali.


