PŘIHLÁŠKA
DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI
PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2014

Název městské památkové rezervace /MPR/ nebo městské památkové zóny /MPZ/:

Frýdlant
Stručné zdůvodnění přihlášky:
/Uveďte v příloze, proč se domníváte, že byste měli za příslušný rok získat Cenu za nejlepší
přípravu a realizaci Programu regenerace MPR nebo MPZ, vyzvedněte významné památkové
objekty v obci./
Charakteristika objektů, veřejného prostoru, souboru budov, chráněných
území, atd., které považujete za hlavní důvod k podání přihlášky do soutěže o Cenu za
nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2014, doplněnou
fotodokumentací.
A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ:
Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné
vyjádření.
A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku
2014. Uveďte rozlohu MPR nebo MPZ v ha. /Informativní údaje./
Na území MPZ se nachází celkem 44 objektů kulturních památek, rozloha MPZ je 26,5 ha
A.2. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2014
v havarijním stavu včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.
Žádná kulturní památka není v havarijním stavu.
A.3. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2014
nevyužívané s uvedením důvodu jejich nevyužívání a doby trvání tohoto stavu.
Nevyužívanou kulturní památkou na území MPZ je dům čp. 444 v ulici Zámecké, a to
z důvodu probíhající dlouhodobé rekonstrukce objektu (započata v roce 2011- realizace
odizolování objektu a repase výplní).
A.4. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo
dokončena v roce 2014 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití.
Čp. 20- (vlastník město Frýdlant) na této památce došlo k výměně nepůvodních dožilých
okenních výplní za historizující v klasicistním slohu. Nová okna jsou dřevěná,
špaletová, s dovnitř a ven otvíranými okny s vodorovnými dělícími příčníky. Při
výměně okenních výplní došlo i k výměně novodobých parapetů za dřevěné, masivní.
Objekt je využíván k bytovému účelu, jsou zde umístěny nájemní městské byty.
Hospodářská budova v areálu kostela Nalezení sv. Kříže (vlastník Římskokatolická farnost
Frýdlant) – v areálu kostela nalezení sv. Kříže se nachází farní budova se svými
hospodářskými budovami. přesd třemi lety došlo k výměně střešní krytiny na jedné
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hospodářské budově, v letošním roce díky dotaci byla výměna střešní krytina na hosp.
budovách dokončena. Původní pálená taška bobrovka byla poškozená, do objektu
lokálně zatékalo. Při výměně byla použita totožná krytiny, pálená taška ve tvaru
bobrovka, se zachováním všech prvků střešního pláště- komínoví těleso, vikýře ve tvaru
volského oka. Dále došlo na pultové střeše přístavku, který se dotýká hospodářských
budov k výměně střešní krytiny, použit byl Cu plech. Hospodářská budova slouží církvi
k sladovacím účelům.
Konzervace městského opevnění na ppč.4 a 5 - (vlastník město Frýdlant) v roce 2014 byla
provedena celková obnova zachovaného torza hradby na ppč. 4 a 5, která zahrnovala
konzervaci zbytků hranolové věže a navazujících úseků hradby. Konzervace se zaměřila
na stabilizaci zachovaných zbytků zdiva s tím, že byly respektovány mladší úpravy
(schodiště, katovská branka). Uvnitř věže byly odstraněny novodobé cihelné přizdívky
(plenty) a po nálezu paty vnitřní zdi byl v původním rozsahu doplněn vnitřní líc zdiva,
který byl vyzděn z lomového kamene obdobného způsobu vyzdění jako vnější zeď
věže. Dále byla obnovena druhotně vyzděná zeď uzavírající na vnitřní straně prostor
věže včetně znovu osazení kamenného portálu. U západního úseku hradby byly na
vnitřní straně zachovány obě mladší schodiště původně zpřístupňující již zaniklé terasy.
Zachován byl také dodatečně proražený otvor v hradbě tzv. katovská branka. Oba konce
hradeb (východní i západní) byly ukončeny cihelnou přizdívkou vevázanou do
kamenného zdiva, která byla z čela omítnuta. Narušené zdivo bylo rozebíráno pouze v
nezbytně nutném rozsahu, opětovně byly přezděny uvolněné kameny nebo cihly, opravy
měly konzervační charakter. Rozsah přezdívání a dozdívek byl vždy předem
odsouhlasen projektantem. Při opravě byly zachovány všechny stopy konstrukčních
detailů, spáry mezi jednotlivými stavebními fázemi a otvory po lešení. Přezdívané nebo
doplňované zdivo bylo provedeno z obdobného kamene, jako je zdivo původní. Při
dozdívání zdiva bylo nutné navázat na charakter okolního zdiva, tj. zachovat vazbu a
velikost kamene, dodržet řádkový charakter zdiva, vyklínovat spáry drobnějším
kamenem. Oprava spárování byla prováděna pouze v předem určených místech, nedošlo
k plošnému spárování. Při opravě spárování byly do širších spár s chybějící maltou
vkládány drobné kameny (šíbry). Vzhled a barevnost nového spárování se přizpůsobily
okolním spárám. Konečný rozsah spárování byl upřesněn na místě, pro zdění i
spárování kamenného a cihelného zdiva byla užita vápenná nastavená malta se zrnitostí
a barevností stanovenou předem projektantem a památkovým dozorem. Koruně obou
úseků hradby a věže byl zachován nepravidelný průběh (charakter zříceniny)
respektující stávající míru zachování a tvar zdiva. Horní části hradby a věže jsou
chráněny jílovou vrstvou a travním drnem. Tento způsob je hojně používán při ochraně
památek torzálního charakteru, na zříceninách, hradech ...atd. Na bočních stranách a
uprostřed katovské branky byly osazeny ozdobné mříže, které prostupují branky pro
lepší komunikaci kolem hradeb.
V okolí této konzervované části městského opevnění město provedlo rozsáhlou terénní úpravu
okolí. Navážka zeminy a pozůstatků z průmyslové výroby nacházející se u jižní paty
hradeb byla odtěžena, kolem hradeb byl vyskládán pochozí chodníček, před otvorem
tzv. „katovské branky“ byla vyskládaná historická dlažba, která byla vyzvednuta
z plochy náměstí při jeho rekonstrukci, pocházející z doby vlády šlechtického rodu
Clam-Gallasů (pokládka probíhala za účasti archeologa, který se účastnil snímání
jednotlivých kamenů, jejich číslování....atd v době rekonstrukce náměstí).
Hradby a jejich okolí slouží k odpočinku, jsou zde umístěny lavičky a okolí je zahradnicky
upraveno. Celková konzervace torsa hradeb a okolí stála přes 1 300 tis. Kč.
Městská radnice čp. 37 (vlastník město Frýdlant) - repase ochranných mříží a znaku kolem
hlavního vstupu do radnice. V objektu radnice sídlí samospráva, nachází se zde obřadní
síň a městské muzeum.
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Dům čp. 102 – osazení novodobých mříží na bočním vstupu do objektu. Objekt je v částečné
rekonstrukci, přízemí domu je komerčně využíváno.
A.5. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2014 ke zrušení prohlášení
za kulturní památku s uvedením důvodu /např. havarijní stav, z důvodu nové výstavby,
demolice, neodborné obnovy atd./.
V roce 2014 nedošlo ke zrušení prohlášení žádného objektu.
A.6. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2014 k prohlášení za
kulturní památku s uvedením důvodu, v kolika případech nebylo řízení dosud ukončeno,
anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku.
V roce 2014 nedošlo k prohlášení žádného objektu za kulturní památku.
B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ:
Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti
i číselné vyjádření.
B.1. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2014 v havarijním stavu
/bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či církevní budovy,
atd./ včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.
V havarijním, spíše zakonzervovaném stavu, se nachází dům čp. 1407 v ulici Míru, jejímž
vlastníkem je město Frýdlant. Tento objekt byl výrazně poškozen povodní z roku 2010 a
doposud zde nebyly započaty práce na jeho obnově (prozatím byla vypracována studie
budoucího využití).
B.2. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena
v roce 2014 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití.
Domy letos dokončené:
Čp. 97 (vlastník Phan Van Hoai) - ulice Husova – celková obnova fasádního pláště spočívala
ve snesení poškozených vrstev, doplnění dvouvrstvé omítky a na závěr aplikaci
ochranného fasádního nátěru. Během prací bylo nutné doplnit patrovou římsu a další
dílčí plastické fasádní prvky, které byly poničeny. Objekt slouží vlastníkovi
k bytovému a podnikatelskému účelu.
Čp. 65 (vlastník město Frýdlant) – ulice ČSA – objekt prošel celkovou obnovou vnějšího
pláště. Na počátku prací byla provedena obnova střešního pláště, při snesení
poškozených azbestocementových šablon, nové pokládky podkladního laťování, opravy
komínů a následné pokládky nové střešní krytiny- vláknocementové šablony v šedém
odstínu, při zachování všech prostupů střešního pláště. V další fázi obnovy objektu byla
provedena oprava fasádního pláště, uliční a dvorní fasády. Na dvorní fasádě došlo ještě
k výměně okenních výplní. Poškozené omítky byly sneseny, nahrazeny novými
dvouvrstvými a na závěr byl opravený povrch ošetřen novým fasádním ochranným
nátěrem. Objekt slouží k bytovým a komerčním účelům vlastníka.
Provedeny dílčí opravy, obnovy:
Čp. 274 (vlastník město Frýdlant) – ulice Míru- v letošním roce byla provedena výměna
poškozené střešní krytiny a výměny oken v úrovni 2NP. Dožilé azbestocementové
šablony byly ze střešního pláště sneseny a nahrazeny novými vláknocementovými
v odstínu tmavě šedém položenými na nové laťování. Taktéž došlo k výměně všech
klempířských prvků, opravě komínových těles a k zednické opravě zděného ozdobného
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štítu a podstřešních říms. Plochá střecha objektu byla pokryta TiZn falcovaným
plechem. V úrovni 2NP došlo k výměně novodobých nefunkčních okenních výplní za
historizující repliky dle dochované fotodokumentace z archívu městského muzea
Frýdlant. Objekt slouží k bytovým a komerčním účelům vlastníka.
Čp. 484 (vlastník p. Matouš) - ulice ČSA- v letošním roku došlo k osazení nových okenních
výplní v úrovni 2 NP a částečné opravě fasádního pláště. Objekt je v celkové
rekonstrukci. Pouze přízemí je využíváno - komerční využité.
Čp. 97 – (vlastní p. Zverka – náměstí T.G.Masaryka – objekt prochází postupnou obnovou.
V letošním roce došlo k osazení výloh a vstupních dveří do prostorů dle schválené
dokumentace. Dále byla dokončena precizní oprava omítkových fasádních vrstev, při
snaze o zachování původní ho omítkového souvrství. Tímto zásahem byla dotčena
fasáda do ulice Husova. Objekt je v rekonstrukci, zatím bez využití.
Čp. 82- (vlastník p. Froněk) - ulice Tkalcovská- v letošním roce došlo k výměně okenních
výplní ve vikýřích objektu a osazení oken do druhotně zazděných otvorů přístavby
domu. Objekt slouží k bytovým účelům vlastníka.
B.3. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2014 demolovány s uvedením
důvodu demolice /bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či
církevní budovy, atd./.
V roce 2014 neproběhly žádné demolice objektů na území MPZ .
C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ:
C.1. Charakterizujte současný stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ /např.
povrchy komunikací, veřejné osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod./
do roku 2014 a uveďte významné akce, které byly v letech 2004 - 2014 podniknuty
ke zlepšení stavu.
Veřejné prostranství:
Náměstí T.G.Masaryka – regenerace náměstí, centrální části proběhla v roce 2009-2011.
Jednalo se o rozsáhlou akci, neboť se týkala nejenom rekonstrukce povrchu celého
náměstí, sítí, ale i osvětlení, osazení mobiliáře, parkových úprav, řešení problematiky
parkování atd. Na počátku celé akce byla vypsána architektonická soutěž, odbornou
komisí vybraný vítězný návrh byl realizován až po několika letech. Centrální část plní
jak funkci shromažďovací, setkávací, tak je i místem pořádání kulturních,
společenských i sportovních akcí. Při realizaci akce proběhl rozsáhlý archeologický
průzkum, který přinesl mnohé informace ze života našich předků. V rámci tohoto
průzkumu došlo k odhalení základů původní, z renesanční doby pocházející, radnice,
která prošla za dobu své existence mnoha stavebními fázemi (byl zpracován podrobný
SHP). Na památku tohoto objevu, je v nově položené dlažbě plochy náměstí,
vyskládán v kameni tvar obvodového zdiva nestarší stavby a její mladší klasicistní
podoby. Na náměstí se vrátila bronzová socha Albrechta z Valdštejna, která se tyčí nad
novodobou kašnou. Součástí projektu byla i výsadby stromů, osazení mobiliáře
v podobě laviček, pítek, košů, stojanů a informačních tabulí. Realizace projektu
regenerace náměstí vstoupila do několika architektonických soutěží, kde získala mnohá
ocenění.
Nádvoří městské radnice- akce obnovy proběhla v roce druhé polovině roku 2007. Cílem bylo
z nevzhledné části radnice vytvořit místo určené k pořádání kulturních projektů města
ve venkovním prostředí, místo setkávání ...atd. Uzavřená část nádvoří má velmi dobré
akustické parametry, proto zde bylo na vhodném místě navrženo podium a k tomuto
záměru podřízena celková úprava prostoru. Vhodně navržená skladba a tvar dlažby ještě
umocnily tento záměr, mobiliář doplnil celou koncepci (lavičky, židle, mobilní
kontejnery pro rostliny, pítko....atd). V tomto prostoru byla dočasně umístěna též socha
Albrechta z Valdštejna, nyní se zde nachází „strom sponzorů“.
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Dvorní úprava domu čp. 176 v ulici Míru - dalším veřejným prostorem na území MPZ je
objekt „Špitálek“. Obnova tohoto objektu, včetně přilehlé části zahrady probíhala
v letech 2011-2012 pod názvem ,,Městské muzeum Frýdlant – rekonstrukce objektu
č.p. 176, k.ú. Frýdlant“. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (Operační program ROP NUTS II SV, Prioritní osa: 13.3
Cestovní Ruch, Oblast podpory: 2.2, Název oblasti podpory: Rozvoj základní
infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu). V rámci projektu
vznikla za objektem upravená plocha, která je tvořena částečně zadlážděnou částí a
částečně záhony květin. Dále se zde nachází kryté místo, zastřešená pergola, pod kterou
je postavena replika chlebové pece. Toto místo slouží k venkovním výstavám, setkání,
workshopů k akcím pořádaným v prostoru objektu.
Městský park při Smědé- regenerace městského parku probíhala v roce 2009-2010, kdy těsně
před dokončením prací a odevzdáním do užívání park poničila blesková povodeň.
Mnoho prvků (sítě cest, chodníčky, travnaté plochy, asfaltové části..atd.) bylo třeba
obnovit, nově provést. V současné době park již slouží veřejnosti, vhodným návrhem
herních prvků, volných otevřených ploch, rozmístěním laviček a sítě cest došlo k
„otevření parku široké veřejnosti“. Park bývá hojně navštěvován po celý den, ráno ho
využívají děti z MŠ, v odpoledních hodinách děti a veřejnost. Svým umístění blízko
centrální části a u řeky Smědé se stal často vyhledávaným cílem veřejnosti a
návštěvníky města.
Areál kostela Nalezení sv. Kříže: v roce 2011 byla schválena projektová dokumentace pod
názvem „ Obnova areálu kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantě“, kterou vypracoval
Ing.M. Semerák, z dubna.2011, pod zak.č. 838/2011. Tato dokumentace řeší obnovu
celého areálu kostela Nalezení sv. Křížem, odvodnění, terénní úpravy, výsadbu a
osazení mobiliáře. Doposud z tohoto projektu bylo realizováno osvětlení kostela a
sloupu se sochou Panny Marie.
Nová úprava kolem hradeb na ppč. 4 a 5- v rámci v letošním roce realizované konzervace
torsa části městského opevnění došlo k i provedení úpravy okolí hradeb. Kolem této
části hradeb je položen kamenný chodníček, včetně přístupového od ulice Okružní. Jsou
zde taktéž umístěny lavičky a odpadkový koš. Zbylý prostor je zatravněn, což dává
vyniknout opravenému úseku hradeb. Prostor kolem hradeb je další klidovou zónou
nacházející se nedaleko centrální části, náměstí T.G.Masaryka.
Osvětlení :
Od roku 2006 město Frýdlant spolupracuje v oblasti veřejného osvětlení s firmou ELTODO.
K problematice osvětlení město zaujalo profesionální postavení, neboť nechalo zpracovat
generel osvětlení (z roku 2008), který mapuje stávající stav, potřebu města v tomto
oboru do budoucna s ohledem k účelnému rozmístění osvětlení a vhodnému výběru
typu svítidel. Jako každé město, i u nás zde ve Frýdlantu, jsme měli z minulosti na
mnoha komunikacích instalovány různé typy pouličního osvětlení, vždy související
s opravou dané komunikace a výběrem osvětlení bez vazby na osvětlení již osazené
v okolních ulicích a na případný jednotný výběr i pro budoucí další akce. Těmto
přehmatům by nyní již nemělo docházet, dle navržených podmínek generelu by již měl
být osazován pro centrální část stejný typ osvětlení (na sloupu, výložníku..atd) a jiný v
ostatních částech (přizpůsoben již osazeným typům).
V rámci tohoto generelu proběhla instalace osvětlení v městském parku, osvětlení radnice,
ulice Děkanské a Kostelní a taktéž osvětlení kostela Nalezení sv. Kříže a sloupu se
sochou Panny Marie nacházející se v areálu kostela (osvětlení kostela a sochy je
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součástí projektu revitalizace areálu kostela Nalezení sv. Kříže, akci na svůj náklad
realizovalo město Frýdlant).
Ulice:
povrchy komunikací: centrální část. Povrchy komunikací v centrální části jsou povětšinou
zhotoveny z asfaltové živice, jen na několika vnitřních uličkách jsou použity kamenné
kostky – ulice Děkanská, Kostelní, Zahradní., Hrnčířské náměstí a navazující drobné
propojovací uličky.
ulice Zámecká – k obnově ulice Zámecká došlo v roce 2006. Hlavním cílem projektu bylo
propojení města s objektem Státního hradu a zámku Frýdlant. V rámci akce došlo
k výměně poškozených sítí, kanalizačních přípojek, dále bylo osazeno nové veřejné
osvětlení a nová chodníková tělesa vyskládaná z kamene.
Ulice Děkanská a Kostelní- rekonstrukce těchto ulic probíhala v letech 2010-2011. Dle
projektu došlo k obnově sítí, doplnění nevyhovující kanalizační a dešťové sítě, obnově
povrchů dle původního zadláždění (za použití čedičových a částečně žulových kostek
s řádkovým dlážděním, s odvodem vody v středových žlábcích). Dále zde bylo
doplněno veřejné osvětlení dle již zhotoveného generelu osvětlení a na náklady města
Frýdlant provedeno osvětlení kostela Nalezení sv. Kříže a sloupu se sochou Panny
Marie.
Ulice Mezibranská – rekonstrukce povrchu a sítí proběhla v roce 2013, chodníková tělesa
byla taktéž obnovena.
Ulice Hejnická – v roce 2014 proběhla dlouho plánovaná rekonstrukce ulice Hejnické – a to
od prodejny Penny Marketu až k části, která byla opravena po povodni (část pod SHZ
Frýdlant). Tuto komunikaci opravoval vlastník Liberecký kraj, město Frýdlant se
podílelo na obnově chodníkových těles. Část chodníkových těles je zpevněna pomocí
drobných kamenných kostech a část pomocí zámkové dlažby, povrch komunikace je
asfaltový. Původní torsovitá dlažba komunikace, nacházející se pod asfaltovým
povrchem, tvořená z čedičových kostek, byla při snímání vrstev deponována a po
dohodě s vlastníkem byla druhotně použita k vydláždění chodníků kolem obnovené
části městského opevnění u ulice Okružní (na p.p.4 a 5).
Mobiliář v centrální části byl navržen v rámci regenerace náměstí T.G.Masaryka. V městském
parku je obdobná situace, rozmístění mobiliáře bylo součástí projektu. Lavičky
v prostoru opravené části hradeb jsou totožné jako ty umístěné v parku ( prostory jsou
nedaleko od sebe, typ laviček se osvědčil, proto bylo rozhodnuto o výběru stejného
mobiliáře).
C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ do konce
roku 2014 a uveďte významné akce, které byly v letech 2004 - 2014 podniknuty ke
zlepšení stavu /čističky, prohlášení chráněných území, působení neziskových organizací
a dobrovolníků, atd./.
V roce 2010 město Frýdlant odkoupilo od správce konkursní podstaty čističku odpadních vod,
která zpracovává odpadní vody z velké části města. Čistírna odpadních vod je určena
k celkové rekonstrukci.
Velkou a významnou akcí pro celou MPZ byla realizace obnovy, revitalizace velkého
průmyslového objektu v centru MPZ na Obchodní centrum, která proběhla v roce 2010-2011.
Revitalizací prošel bývalý objekt textilní továrny založené Ignatzem Eisenchimelem, jenž se
zabýval zušlechťováním vláken, barvením a apreturou (založení firmy je uváděno kolem roku
1850, budovy byly však mladšího data, ze závěru 19. století). Hlavní budova dotčeného
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areálu je třípodlažní, postavena je na základním obdélném půdorysu s téměř plochými
střešními konstrukcemi. Vnější plášť byl a je po obnově architektonickým ztvárněním
pohledově rozdělen na dva objekty. Část objektu před rekonstrukcí byla omítaná a zdobena
štukovým dekorem, druhá část objektu byla obnažená bez omítek s přiznaným cihelným
zdivem. Omítaná část bývalé továrny byla zdobena typickými neorenesančními
architektonickými prvky a články danými pro architektonický styl a průmyslovou budovu,
kterým byl vnější plášť řešen. V roce 2010 prošel objekt kompletní rekonstrukcí. Vzhledem
k budoucímu využití bylo přistoupeno k vnějšímu zateplení objektu, přičemž vnější plášť po
realizaci prací byl opět pohledově rozdělen na dvě části. ( viz. foto v příloze)
Realizace obnovy kanalizačních sítí- přípojek a hlavního řádu:
ulice Zámecká (2009), náměstí T.G.Masaryka (2010-2011), ulice Děkanská a Kostelní
(2011), Mezibranská 2013, Hejnická 2014.
Ulice Raisova- nedostatečná kapacita kanalizační (splašková a odpadní) a vodovodní sítě.
V letošním roce byla schválena dokumentace k realizaci obnovy sítí a povrchů této ulice
v návaznosti na ulici Míru, včetně odvodu dešťové kanalizace do řeky Smědé přes
městský park.
Ulice Hejnická –v rámci obnovy povrchů vlastníkem komunikace Libereckým krajem, došlo
po dohodě s městem Frýdlant i k obnově a doplnění dešťové a splaškové kanalizace na
opravovaném úseku komunikace. Projekt pomohl k významnému odkanalizování této
části města.
Po povodni v roce 2010 byly realizovány tyto nejvýznamnější akce:
Po bleskové povodni ze srpna 2010 bylo nutné provést mnohé opravy na mostech,
propustcích, komunikacích a veřejném majetku.
 Vybudování funkčního přemostění v ulici Míru
 Vybudování lávky pro pěší u parku, ulici Mánesově a u kurtů
 Byla provedena rekonstrukce chodníkových těles (pokládky nové či oprava kamenné
dlažby)
 Oprava poškozené opěrné zdi v areálu kostela Nalezení sv. Kříže
 Rekonstrukce parkoviště v ulici Hejnické
 Oprava kašnového vodovodu
 Celková obnova ulice Zahradní, včetně pokládky nové vozovky a chodníků v kameni
 Stavba suchovodu kolem obchodního centra Penny Market
 Oprava koryta řeky Smědé a opravy navigačních zdí
 Oprava potrubního mostu v ulici Míru
 Oprav propustků
 Oprava veřejného osvětlení v parku
 Lokální opravy silnic III. a IV. třídy.

C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2014 a uveďte hlavní investiční
akce v MPR nebo MPZ v letech 2004 - 2014 /kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod,
elektrické vedení, atd./.
Stav infrastruktury:
V některých místech na území MPZ je nedostatečná kapacita kanalizace pro odvod balastních
vod. Tento problém se vždy projeví při větších deštích, kdy nedostatečná kapacita
kanalizační sítě není schopna pojmout zvýšený odvod dešťových vod (v současné době
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probíhá schvalovací proces projektové dokumentace týkající se vybudování odlehčovací
dešťové kanalizace s odvodem vod do řeky Smědé v místě největšího zatížení –
průsečík ulic Míru, Raisovy a Mezibranské).
Dále byla povodní z roku 2010 zasažena a poškozena část kašnového rozvodu, a to na úseku
od přírodního zdroje vody přes část jejího vedení v ulici Husova. Tato část je připravena
k obnově (část rozvodu na náměstí, v ulici Děkanské a Kostelní byla obnovena v rámci
projektu regenerace náměstí T.G.Masaryka obnovy ulic Kostelní a Děkanská).
Dále je zde nutné provést obnovu části ulice Československé armády a to od náměstí
T.G.Masaryka až na křížení s ulicí Hejnickou.
Hlavní investiční akce 2003-2014:
Oprava kanalizace, vodovodu a veřejného světlení – ulice Zámecká (2009), náměstí
T.G.Masaryka (2010-2011), ulice Děkanská a Kostelní (2011), Mezibranská (2013),
Hejnická (2014).
Dále regenerace náměstí T.G.Masaryka, městského parku (viz. výše uvedeno v textu)
V roce 2014 proběhly tyto akce:
Rekonstrukce ulice Hejnické (odstraňování popovodňových škod), která je v majetku
Libereckého kraje. Město Frýdlant se podílelo na akci obnovou chodníkových těles.

D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ:
Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné
vyjádření /je vhodné uvést např., zda je zřízen městský informační systém, naučné stezky,
atd./.
Městský informační systém- v objektu radnice se nachází Městem Frýdlant provozované
Městské informační centrum ( MIC).
Provozní doba:
Květen, červen, září - pouze soboty neděle svátky / 10:00 - 17:00h
Červenec, srpen - denně kromě pondělí / 10:00 - 17:00h
Na území města Frýdlant se nachází několik naučných stezek, které ještě doplňují cyklostezky
protínající město:
Stezka „Putování za vodou“ - projekt Frýdlantské vodárenské společnosti z roku 2008 ( viz.
příloha)
Stezka „Pamětihodnosti Frýdlantu“ – naučná turistická stezky hotelu Antonie( viz. příloha)
Stezka „Vyhlídkový okruh Sluneční cesty“ ( viz. příloha)
D.1. Počet trvalých obyvatel v roce 2004 v MPR nebo v MPZ ........
Počet trvalých obyvatel v roce 2014 v MPR nebo v MPZ ........
D.2. Uveďte, zda je v obci či městě zřízeno infocentrum, jaké služby nabízí návštěvníkům,
jakou má provozní dobu atp.
Městský informační systém - v objektu městské radnice se nachází Městem Frýdlant
provozované MIC ( sídlem náměstí T.G.Masaryka 37, 464 01 Frýdlant- přízemí
budovy radnice, kancelář č.1, tel. 482 464 013, e-mail. mic@mesto-frydlant.cz)

8

Provozní doba:
červen, září po-ne 9-16 hodin
červenec - srpen po-ne 9-17 hodin
říjen - květen po-pá 10-16 hodin
MIC poskytuje následující služby: informace (turistické zajímavosti, ubytování, stravování,
doprava), prodej map, brožur, průvodců, regionální literatury, upomínkových předmětů,
inzerci (soukromou i firemní), kopírování pro veřejnost (černobílé i barevné), předprodej
vstupenek na kulturní akce (pouze ve všední dny), rezervace a prodej autobusových místenek
AMSBUS (pouze ve všední dny), vázání dokumentů kroužkovou vazbou
internet (základní vyhledávání informací).
D.3. Uveďte kulturní památky, které byly zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce
2014 a s jakým zaměřením /kulturně výchovným, společenským, atd./.
Město Frýdlant nabízelo v turistické sezóně 2014 návštěvu čtyř svých objektů, kulturních
památek – Městské muzeum na radnici a ve Špitálku ( čp. 176 v ulici Míru), Radniční věž a
Frýdlantský betlém (podrobněji viz . příloha) .
Dále byl zpřístupněn kostel Nalezení sv. Kříže pro pořádání pravidelných bohoslužeb, ale i
koncertů vážné hudby.
Nádvoří městské radnice slouží již od doby své rekonstrukce k pořádání mnoha koncertů
(v rámci několikaletého projektu“ Frýdlantské čtvrtky“ - jednou za měsíc), ke společenským
akcím a k pořádání trhů a workshopů v rámci akcí města. Prostor je pronajímám organizacím
a školám, které zde pořádají své kulturní akce.
D.4. Charakterizujte občanské vybavení v MPR nebo MPZ /ubytovací, stravovací, obchodní
síť, zdravotnická, tělovýchovná, kulturní zařízení, dopravní obslužnost, parkování a
další – uveďte obecně jejich přírůstky nebo úbytky v hodnoceném období/.
Drtivá většina služeb se nachází na území MPZ. Zdravotnické služky zde poskytuje 5
ordinací, z toho jedno stomatologické zařízení. Dále se zde nachází tři lékárny, dvě oční
optiky. Dále se na území MPZ nachází pošta, sklenář, několik kadeřnictví, hasičská
zbrojnice, prodejny elektro, stavebniny..atd.
Stravovací zařízení je zde zastoupeno několika stálicemi, které poskytují své služby v tomto
oboru podnikání již řadu let (pohostinství „Bílý kůň“, restaurace „U Prošku“, „Snack
bar“, „Beseda“..atd). Po povodni z roku 2010 byly některá stravovací zařízení
krátkodobě, či dlouhodobě uzavřena, nyní jsou však všechna opět v provozu. V loňském
roce se k stávajícím poskytovatelům stravovacích služeb přidalo další zařízení
restaurace „ Na kmenu“ v ulici Zámecké. Jedná se o zařízení s citlivým přístupem
obnovy interiérů historického objektu.
Kulturní zařízení zde zastupují objekty ve vlastnictví města Frýdlant- jedná se o městskou
radnici, kde jsou v obřadní síni pořádány přednášky, koncerty, besedy, vystoupení dětí
z místní ZUŠ a místních spolků. Nádvoří městské radnice bylo prvoplánově při obnově
koncipováno jako kulturní prostor. Zde na podiu pravidelně již několik po sobě jdoucích
let probíhají Frýdlantské kulturní čtvrtky, vystoupení dětí z mateřských základních
škol..atd. . Další kulturní stánek lze najít v ulici Míru, v obnoveném objektu čp. 176,
„Špitálku“. Zde je umístěna expozice městského muzea, ale prostory slouží též pro
konání jarmarků, řemeslných trhů, besed, setkání..atd.

9

Obchodní síť- na území MPZ se nachází čtyři obchodní centra- na náměstí T.G.Masaryka
Obchodní dům „Sever“, který je v majetku města Frýdlant. Dále na samé hranici při
ulici Zahradní byla v roce 2006 vybudována prodejna „Lidl“ u průtahu směrem na
Habartice prodejna „Penny Market“ a v bývalém továrním komplexu u ulice Hejnické
vzniklo „Obchodní centrum“.
Dopravní obslužnost je na území: na některých komunikacích je v zóně zákaz vjezdu
nákladním automobilům. Jsou zde dvě zóny- pěší zóna – náměstí T.G.Masaryka a
přilehlé uličky, dále zóna s dopravním omezením- a to se týká části ulice Zahradní,
Okružní a Hrnčířského náměstí. Volba tohoto řešení zklidnila dopravu v hlavní části
MPZ a zároveň došlo k usměrnění provozu. Zásobování na náměstí, centrální části je
umožněno ve vyhrazených hodinách. Parkování je umožněno na dvou velkých
parkovištích, v přilehlých ulicích a u nákupních center.
Parkování:
V centrální části města se nachází dvě větší parkoviště, jedno u pošty (rekonstrukce v roce
2009) a druhé u ulice Okružní, nedaleko městského úřadu. Dále je umožněno parkování při
místních komunikacích. U rekonstrukcí obnoveného náměstí T.G.Masaryka byla při ulici
ČSA a Míru zřízena 3 parkovací místa. Další parkovací místa jsou využívána na parkovištích
nákupních center.
Co se týče úbytků, či přírůstků nabízených služeb, lze jednoznačně říci, že základní služby
typu zdravotnických zařízení, pošty, či drobných služeb, jsou již po mnoho let ustálené.
Pouze zde dochází k občasné náhradě nájemce v nebytových prostorách některých
domů, ale povětšinou se jedná o prodej drobného průmyslového zboží či textilu
(vietnamští obchodníci).
D.5. Úroveň propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce
/města/, prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci
/městě/, na webových stránkách obce /města/ - informace pro návštěvníky MPR nebo
MPZ; informace občanům obcí a měst s MPR nebo MPZ týkající se státní památkové
péče včetně programů na obnovu kulturních památek. Uveďte odkaz na příslušné
www.stránky.
Pod kapitolou město Frýdlant web. stránek města Frýdlant najit odkaz na historii a kulturní
památky (http://www.mesto-frydlant.cz/cs/mesto-frydlant/). Dále pod kapitolou územního
plánování jsou zveřejněna architektonická regulativa pro MPZ a pod kapitolou odbory,
informace z odborů jsou pravidelně zařazovány informace z památkové péče, vyhlášení
dotačních programu. V kapitole projekty města jsou k dispozici podklady, zápisy, články
k rekonstrukci památkově chráněných objektů, proběhlé rekonstrukci náměstí T.G.Masaryka.
a v letošním roce proběhlé a dokončené konzervace městských hradeb a jejich okolí na ppč. 4
a 5.

E. Společenský život:
E.1. Vyjmenujte místní občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory působící
v obci či městě podporující regeneraci památek, jejich prezentaci a využití s uvedením
jejich konkrétních aktivit v roce 2014.
Spolupráce odboru kultury města Frýdlant s institucemi
Školy: ZUŠ
Špitálek
, výstavní síň výstava v rámci Krajské
přehlídky ZUŠ
Gymnázium a ZUŠ
výstavní síň
výstava výtvarných prací
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SUPŠ a VOŠ Jablonec n/N
muzeum
prezentace návrhů na medaili Frýdlantu
ZŠ
vestibul
výstava Návraty
NPÚ
poskytnutí databáze fotografií sbírky MMF
SOA Liberec
poskytnutí kronik k archivaci v LBC
NPÚ a Muzeum Zittau
výstava Koupání
Město Nový Bor
výstava 1.světová válka
Město Zittau
výstava 1.světová válka
Výcvikové středisko Heřmanice
muzeum koment.prohlídky
Europa Union Deutschland
muzeum koment.prohlídky
DDM
program park Millenium

Spolky: Patron
výstavní síň
prezentace JH pomníčků
Volyňští Češi
muzeum
výstava historie VČ
Baráčníci
vestibul
výstava o činnosti
Obec Višňová
vestibul
výstava o činnosti
MASIF
špitálek
Férová snídaně
Jazzová dílna
výstavní síň
výstava Jazzworldphoto
ČSOL
muzeum
1.světová válka
Spolupráce:
velikonoční jarmark
MŠ
vystoupení
Velikonoční jarmark
Spec.ZŠ
prodej výrobků
Velikonoční jarmark
DDM prodej výrobků
Velikonoční jarmark
SOU výtvarná dílna
Velikonoční jarmark
SOU prodej výrobků

Spolupráce škol, spolků v rámci konání kulturních akcí (akce pořádané v objektech města,
které jsou kulturními památkami):
Gymnázium
projektový den –příprava materiálů pro workshop 2.sv.v.
ZŠ
vyučování dějepisu
badatelna muzeum 4x
Gymnázium
badatelna
maturitní práce
ZUŠ
koncerty
Polsko
Gymnázium
kino Frýdlant Filmový klub GF
Gymnázium
Výpomoc v muzeu
Gymnázium
Výpomoc Millenium akce na náměstí
ZŠ
Tisícovka na náměstí – vlaštovky
Gymnázium, SŠ a ZŠ 1.světová válka – kino
ZUŠ Flauto Collegium – vernisáž 1.sv.válka obřadní síň
ZŠ
workshop badatelna – výstava Návraty
Spec.škola
Projektový den
Špitálek

E.2. Vyjmenujte akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu
regenerace MPR a MPZ, nebo využívají a rozvíjejí místní tradice /trhy, soutěže, setkání
rodáků, poutě, oslavy místních svátků, atd./.
Hlavní velkou událostí města Frýdlant bylo v loňském a v letošním roce akce pod názvem
MILÉNIUM. Město si připomínalo výročí vzniku města, odvozené od oslav našich
předchůdců před sty lety. V rámci této celoroční akce proběhlo mnoho tematických
výstav, koncertů, společenských akcí ve spolupráci s mnoha organizacemi, institucemi a
školami. Např. základní škola Purkyňova připravila velmi zajímavou výstavu pod
názvem „Návraty“, jejíž tématem bylo porovnání staré fotografie vybraného objektu
v MPZ Frýdlant s novodobou. K tomuto srovnání byly nápomocny bohaté fotografické
fondy městského muzea Frýdlant, včetně shromážděných popisů a historie objektů.
Akce měla velký úspěch, neboť srovnání minulosti s přítomností prostřednictvím
proměn na poli architektury v konkrétních případech bylo velmi poučné a obohacující.
Další objekty ve vlastnictví města - městská radnice a „Špitálkek“- dům čp. 176 jsou taktéž
využívání při pořádání již pravidelných kulturních a společenských akcí:
Svatomartinské posvícení – se uskutečnilo v prostorách KP čp. 176, ztv. Špitálku
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Bylinky (v rámci akce EHD)- se uskutečnily v prostorách KP čp. 176, ztv. Špitálku
Velikonoční a vánoční jarmarky se uskutečnily v prostorách KP čp. 176, ztv. Špitálku a
městské radnice čp. 37
E.3. Uveďte zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných
památkových objektů /zda se podílí na financování jejich obnovy nebo je jen využívají
pro své aktivity včetně výše podílu soukromých prostředků na obnově památek v roce
2014 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů /.
čp. 92 a čp. 93- obnova dvojdomu na náměstí T.G.Masaryka - postupná obnova z prostředků
stavebníka, vnitřní prostory v 2NP – obnova bytových jednotek (cca 200 tis.).
Čp. 14 ulice Kostelní – pokračující obnova 1 NP na základě schválené PD ke komerčnímu
využití – přestavba na restauraci (cca 250 tis.).
Čp. 102 na náměstí T.G.Masaryka –objekt je připraven k celkové rekonstrukci, v roce 2014
probíhali doplňující projekční práce. Ze stavebních prací byla provedena náhrada
poškozených novodobých dveřních mříží za mříže nové v hodnotě cca 55 tis.
Areál kostela Nalezení sv. Kříže- v letošním roce pokračovala obnova poškozené ohradní zdi
(cca 70 tis.). Dále došlo k výměně střešní krytiny na druhé hospodářské budově farního
objektu v areálu kostela Nalezení sv. Kříže v rozsahu cca 400tis.
F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově památkových objektů v roce 2014:
F.1. Částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 2014 a v kolika
případech (údaje uveďte zaokrouhleně):
- celkem na území obce /města/:
3 akce
2 150 000,- Kč
- z toho na území MPR nebo MPZ: 3 akce
2 150 000,- Kč
- v kolika případech a kolik na památky v jiném než obecním
vlastnictví (na území MPR nebo MPZ) 4 akce
800 000,-Kč
Uveďte v % vyjádření kolik částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu
památek v roce 2014 činí z celkového rozpočtu obce 2,1 %
F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
v roce 2014 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně), jako přílohu uveďte
tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ
na rok 2014, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2014.
210 000,-Kč na akci: obnova krovu a střechy hospodářské budovy na p.č. 533- tesařské
konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce a
další související práce – hospodářská budova v areálu kostela Nalezení sv. Kříže
269 000,-Kč na akci: výměna oken (včetně nátěru oken a výměny parapetů) a další
související práce na objektu čp. 20 v ulici Mezibranské
230 000,- Kč na akci: obnova městských hradeb (konzervační metoda) na ppč. 4 a 5oprava zdi, povrchová úprava koruny zdi (zadrnování na jílovou mezivrstvu), odvlhčení
pomocí drenáže, zámečnické konstrukce, kamenická oprava prvků.
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F.3. Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/ - uveďte zda bylo požádáno na rok 2014
o finanční prostředky z jiných zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a
využity.
120 000,- Kč na akci obnovy městských hradeb (konzervační metoda) na ppč. 4 a 5oprava zdi, povrchová úprava koruny zdi (zadrnování na jílovou mezivrstvu), zdroj
Liberecký kraj

G. Koncepční příprava regenerace:
G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení/:
schvalovací proces na novém územním plánu města Frýdlant, přijetí se předpokládá v první
polovině roku 2015 ( nyní se vyhodnocují připomínky po veřejném projednání).
G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /stav
rozpracovanosti, datum schválení zastupitelstvem/: není
G.3. Program regenerace /aktuálnost, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho
poslední aktualizace/:
nový program regenerace byl schválen městským zastupitelstvem dne 12.12.2010 usnesením
č. 224/2013. Aktualizován nebyl, je nový, zatím se nechystá jeho aktualizace.
Městské zastupitelstvo na svém zasedání dne 15.6.2011 (usnesení č.64/2011) schválilo změny
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (tzv. „regulativy“). Tato
regulativa jsou stanovena pro zájmová území nacházející se na katastrálním území
Frýdlant, tj. pro Památkové ochranné pásmo Státního hradu a zámku Frýdlant (zřízené
Rozhodnutím odboru kultury Okresního národního výboru v Liberci ze dne 1.7.1977) a
pro Městskou památkovou zónu ( stanovená dle Vyhlášky Ministerstva kultury české
republiky č. 476/1992 ze dne 10.9.1992). Jsou aktualizací Architektonických regulativ –
regulativy funkčního a prostorového uspořádání území, pro památkově chráněná území
ve Frýdlantě (schváleno Městským zastupitelstvem pod č. usn. 1-98 ze dne 29.1.1998 součástí územního plánu sídelního útvaru Frýdlant). Tato regulativa vycházejí
především ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, jež mají být
chráněny na území Městské památkové zóny Frýdlant.
G.4. Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ /stav
rozpracovanosti, datum schválení/.
Město Frýdlant má vypracovaný a schválení Strategický plán města Frýdlant – na období
2012-2015.
G.5. Vyjmenujte další dokumenty, využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ /např.
plán památkové ochrany, program obnovy vesnice, strategický plán Leader, integrovaný
plán rozvoje města apod./.
Město Frýdlant má vypracovaný a schválení Strategický plán města Frýdlant – na období
2012-2015.
H. Závěrečný komentář:
-

Stručně uveďte celkové hodnocení vývoje území MPR nebo MPZ z pohledu
památkové péče, popište celkový dojem z obrazu a funkcí území MPR nebo MPZ
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včetně veřejných prostranství, zeleně atd., proveďte hodnocení z pohledu obyvatel,
návštěvníků, ale také podnikatelů.
Z pohledu státní památkové péče lze pozitivně hodnotit vývoj realizovaných stavebních
úprav a obnov všech částí MPZ. Dlouhodobě je cíleně pozornost zaměřena na centrální
část, náměstí T.G.Masaryka. Projevem této snahy byla realizace celkové regenerace
náměstí uskutečněná v roce 2010-2011, či postupná obnova všech objektů nacházejících
se na náměstí. Objekty v majetku města jsou postupně opravovány, zájmem města je i
podpora ostatních vlastníků objektů nacházejících se na náměstí. I po ničivé povodni ze
srpna roku 2010 se podařilo vcelku rychle obnovit poškozené objekty, veřejná
prostranství, park u řeky Smědé a přiléhající komunikace k náměstí.
Veřejná prostranství nacházející se na území MPZ jsou v současné době po
rekonstrukcích, revitalizacích, plně sloužící veřejnosti i návštěvníkům. Velmi vhodné
prostředí k odpočinku poskytuje městský park při řece Smědé, náměstí T.G.Masaryka a
v parných letních dnech je hojně využíváno i nádvoří městské radnice.
V roce 2014 došlo k dlouho připravované obnově části městského opevnění, které je
v majetku města a nachází se za dvorem městské radnice na ppč. 4 a5. Tato část hradeb
byla po dlouhá léta ve velmi neutěšeném stavu, zarostlá, ponořena do opuštěných a
polorozpadlých obslužných budou bývalé mlékárny. Dlouhá příprava obnovy byla
zapříčiněna i nevyjasněnými majetkoprávními vztahy, kdy po krachu firmy vlastnící
bývalou mlékárnu a s ním i část zámeckého pivovaru a části městského opevnění, bylo
nutné provést dražbu majetku firmy. Město Frýdlant se dražby zúčastnilo a vydražilo
jak část bývalé mlékárny, část pivovaru, tak i předmětnou část hradeb. V prvním roce
po převzetí hradeb došlo k odstranění přilehlé garáže s terasou, dále k odstranění torsa
bývalé výtopny, betonového základu pro nádrž se syrovátkou….atd. Až po odstranění
těchto „přílepků“ z minulých let, bylo rozhodnuto o pořízení dokumentace k obnově,
konzervaci hradeb, včetně úpravy okolí. Z pohledu státní památková péče byla tato
dlouhá a poměrně spletitá cesta zdárně dokončena, a město Frýdlant se může pyšnit
vzorově provedenou obnovou části městského opevnění metodou konzervace torzální
architektury. Snaha města byla korunována decentně provedenou úpravou okolí
městského opevnění či slavnostním nočním nasvícením celého torsa.
A právě slavnostní noční nasvícení v posledních letech ve městě doprovází nově
opravené objekty, či zdárně dokončených obnovy. Noční osvětlení již vyzdvihuje krásu
městské radnice, kostela Nalezení sv. Kříže, sloupu se sochou Panny Marie, objektu
Betlém a nově opravenou část torsa městských hradeb. Slavnostní noční osvětlení velmi
přispělo ke kladnému vnímání realizovaných obnov na daných objektech, uvědomění si,
že tyto akce přispěli k záchraně cenných architektonických dominant měst.
Veškeré silnice a uličky v centrální části prošly též celkovou obnovou. Místní drobné
spojovací ulice ústící do náměstí T.G.Masaryka mají povrch zhotovený z kamenné
dlažby, jedná se ulice Kostelní a Děkanskou. I ulice Zahradní procházející kolem
objektu Betlém má nově položenou dlažbu kamennou. Užití kamene vtisklo těmto
uličkám historizující obraz a malebnost.
Městská zeleň je v centrální části zastoupena na několika místech, hlavní „zelenou
oázou“ je městský park, kde byly při revitalizaci odstraněny dožilé a poškozené stromy,
stávající stromy ošetřeny (lipová álej) a provedena dosadba keřové části parku. Další
stromy a vzrostlá zeleň se nachází v areálu kostela Nalezení sv. Kříže, v zeleném pásu
mezi ulicí Hejnickou a navigační opěrnou zdí řeky Smědé.
K návštěvníkům je město vstřícné, neboť nabízí k prohlídce hned několik památkově
chráněných objektů, odpočinutí na upravených veřejných prostranství a nabídkou
širokých stravovacích a jiných služeb.
Pro obyvatele je nyní centrum města, MPZ mnohem zajímavější, tráví zde více času na
veřejných prostranstvích a hlavně využívají klidovou část nedaleko náměstí, městský
park. V odpoledních hodinách se se pozvolna zaplňují lavičky i opětné zídky, herní
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prvky pro děti jsou stále vítaným zpestřením a nově osazené dřevěné sochy jen doplňují
klidovou atmosféru parku. Hojné využívání parku zástupce města těší, neboť park po
dlouhé době plní svoji odpočinkovou funkci.
Taktéž náměstí T.G.Masaryka je nyní více využíváno, lidé se zde sdružují a
odpočívají na lavičkách umístěných v okolí kašny. V letních měsících jsou zprovozněny
v okolí kašny drobné vodní hrátky v podobě vodotrysků, které jsou umístěny v dlažbě.
Podnikatelé využívají ke své činnosti povětšinou přízemní prostory nemovitostí, kde
nabízejí mnohé služky svým zákazníkům. Na náměstí je umožněno zásobování všech
obchodů v určitých stanovených hodinách, město se snaží být velmi vstřícné
k podnikatelskému prostředí.
- Zhodnoťte stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.
Problematika reklamy – dle doplněných Architektonických regulativ – regulativy
funkčního a prostorového uspořádání území, pro památkově chráněná území ve Frýdlantu
nelze na území MPZ umisťovat velkoplošná reklamní zařízení. Dále tato regulativa ve své
kapitole pod názvem: „Doplňkové prvky městského interiéru“, uvádějí následující: „Jedná se
o firemní označení, nápisy, reklamy, propagační, informační a reklamní vývěsní skříňky,
uliční automaty, lavičky, odpadkové koše, zastávky MHD, pouliční osvětlení, markýzy a další
prvky, které budou ze státních a městských orgánů posuzovány a ovlivňovány. Přípustná jsou:
- firemní označení a nápisy pouze v místě provozování činnosti nebo služby
- přípustná je šetrná instalace s možností odstranění bez trvalého poškození fasády a
narušení památkové hodnoty objektu“, konec citace.
S pracovníky NPÚ se snažíme pomocí „osvěty“ vést vlastníky objektů k instalaci vhodného
reklamního zařízení, avšak velkým problémem jsou stále různé typy polepů. Tento typ
reklamy není uchopitelný ze strany památkové péče a ani ze stavebního zákona. Taktéž jsou
velkým problémem různé plachty uchycené provázky k „něčemu“ , u tohoto reklamního
zařízení je problematika regulace nemožná, stejně jako u polepů.
Další zdroje na obnovu kulturních památek:
Při obnově objektu lidové architektury „ Betlém“ v ulici Zahradí, který při samé hranici
MPZ vyhlásilo město Frýdlant ve spolupráci s vlastníkem objektu veřejnou sbírku, jejímž
účelem bylo získání finančních prostředků na statické zajištění a obnovu samotné stavby a na
restaurátorské práce Simonova betlému. Sbírka byla po tři roky presentována pod názvem
„Zachraňme frýdlantský betlém“. Finanční prostředky byly získávány pomocí kasiček a
převodem daru na účet sbírky. Celkově se podařilo získat cca 150 000,- Kč. Zajímavostí
celého projektu byla možnost poukázání daru na jednotlivou figurku mechanického Simonova
betlému, tj. podílet se darem na jejím restaurování. Tato akce měla další rozměr a to
celospolečenský, kdy v meziobdobí, v době kdy byl betlém fyzicky u restaurátorů, proběhla
za účasti frýdlantské veřejnosti akce pod názvem „Postavme si betlém“. V rámci tohoto
projektu byl dle připravených šablon vytvořen „náhradní“ betlém, který dočasně nahradil
původní Simonův.
V obci neexistuje vlastní fond pro obnovu kulturních památek ani na obnovu objektů
nacházejících se na území MPZ. V rozpočtu obce je každým rokem počítáno s vlastním
závazným podílem vyplývajícím z podmínek Programu regenerace, tj. min. podíl města při
obnově kulturní památky v jiném vlastnictví ve výši 10% na danou akci.

15

Závěrečné informace:
-

-

Za kulturní památku považujeme všechny objekty evidované v Ústředním seznamu
kulturních památek – rod. domy, parky, veřejné budovy, soubory domů, atd.
Pro objektivní zhodnocení památkové péče na území MPR nebo MPZ považujeme
za vhodné srovnávací období posledních 10 let.
Bod A je zaměřen na informace o kulturních památkách na území MPR nebo MPZ.
Bod B je zaměřen na informace o ostatních budovách na území MPR nebo MPZ.
Přihlášku podává každá obec či město samostatně za své katastrální území a po
každoroční aktualizaci ji lze předložit do soutěže i v dalších letech.
Pozn. Celostátní komise se v rámci hodnocení krajských vítězů informuje také
o sankcích za porušení památkového zákona, udělených obecními úřady obcí
s rozšířenou působností, při obnově kulturních památek a nepamátkových objektů
v MPR a MPZ za rok 2014.
Každý krajský vítěz soutěže vytvoří banner (roll up), který bude umístěn
v předsálí Španělského sálu při slavnostním ceremoniálu udílení Ceny. Manuál
bude k dispozici v sekretariátu SHS ČMS. Ministerstvo kultury a Ministerstvo
pro místní rozvoj náklady na vytvoření bannerů nehradí.
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Zdůvodnění přihlášky, slovo starosty města

Příloha kapitoly A4 – obnova kulturních památek 2014

Hospodářská budova farní budovy v areálu kostela Nalezení sv. Kříže- vlastník Římskokatoliská
farnost Frýdlant
pohled od nábřeží – před zahájením prací

A po dokončení prací

Pohled ze dvora
Před zahájením prací

V průběhu prací

Po dokončení

Městské opevnění na ppč. 4 a 5 – vlastník město Frýdlant – ulice Okružní

Srovnání – před zahájením prací a po dokončení

Jižní strana městského opevnění

Severní strana městského opevnění

Projekt obsahoval konzervaci torsa městského opevnění a úpravu jeho okolí, včetně zpřístupnění

pomocí chodníčků a osazení drobného mobiliáře

Městský dům čp. 20- výměna okenních výplní – vlastník město Frýdlant
Před zahájením prací:

Detail poškozeného novodobého
okna

Detail instalace nových oken

Po dokončení prací

Čp. 37, radnice- repase ochranných mříží u hlavního vstupu- vlastník město Frýdlant
Detail poškození před zahájením

[Přitáhněte pozornost čtenářů zajímavou citací z dokumentu nebo tu
zvýrazněte klíčové body. Toto textové pole můžete jednoduše umístit na
libovolné místo na stránce přetažením myší.]

Stav rozpracovanosti v dílně kováře

Po dokončení prací

Dům čp. 102- výměna ochranných mříží -

Příloha kapitoly B2
Dokončené celkové obnovy
Dům čp. čp. 97, ulice Husova – obnova fasádního
pláště

Fasádní plášť před zahájením opravy

Fasádní plášť po dokončení prací

Dům čp. 65, ulice ČSA – obnova fasádního a střešního pláště

střešní plášť, uliční a dvorní fasáda
před započetím prací

Dílčí obnovy :
Dům čp.274, ulice Míru– obnova střešního pláště a výměna oken v úrovni 2NP

Výměna střešní krytiny, oprava atikového
štítu, výměna oplechování

Výměna poškozených okenních
výplní

Dům čp.98,náměstí T.G.Masaryka– obnova fasádního pláště a osazení nových výloh

Osazení nových výloh a dveří, oprava
fasádních omítek, příprava podkladu pro
aplikace fasádního nátěru

Čp. 82, ulice Tkalcovská – osazení nových oken přístavby, výměna oken ve vikýřích

Čp. 484, ulice ČSA- osazení nových oken v úrovni 2NP

Příloha kapitoly C1
Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka

Pohled na základy původní radnice
(radnic) během realizace
archeologického výzkumu

Nádvoří městské radnice

Dvorní úprava domu čp. 176v ulici Míru, tzv. „Špitálku“

Městský park při řece Smědé

Areál kostela Nalezení sv. Kříže

Úprava kolem torsa hradeb na ppč. 4 a 5 – klidová zóna, parková úprava
Při realizované obnově hradeb formou
konzervace torsální architektury se počítalo i
s úpravou okolí na základě schválené
projektové dokumentace. Vznikla zde klidová
zóna, místo k posezení a možnosti
prohlédnutí hradeb z blízka.

Příloha kapitoly C2
Obchodní centrum v ulici Hejnické

Při celkové rekonstrukci bývalého průmyslového
objektu došlo i k revitalizaci autobusového nádraží

Potrubní most v ulici Míru

Pěší lávka u kostela a parku

opravená opěrná zeď v areálu kostela Nalezení sv. Kříže a navazující
obnova chodníkového tělesa

obnova opěrných navigačních zdí řeky Smědé

Obnova části ulice Hejnické – rok 2014

Příloha kapitoly D
Naučné stezky na území města Frýdlant
Frýdlant - Vyhlídkový okruh Sluneční cesty
Pro návštěvníky města Frýdlantu v Čechách jsme připravili v našem městě značený vyhlídkový okruh
Sluneční cesty, který jim poskytne službu co by spolehlivý průvodce po všech návštěvyhodných
místech našeho města. Vyhlídkový okruh navazuje na mezinárodní Interkontinentální sluneční cestu
(Sun Trail Intercontinental).
Na trase vyhlídkového okruhu navštívíte:

1. Radnice - Nynější budova radnice měla v letech 1532-1897 pět předchůdkyň.
Architektonicky zdobná budova radnice byla vystavěna v novorenesančním stylu v letech 1893-1896
dle návrhu vídeňského architekta Franze von Neumanna, který je též autorem radnice v Liberci a ve
Vídni. Věž radnice s hodinami je vysoká 48 m. Ve 2.patře radnice se nachází Městské muzeum, které
bylo založeno v roce 1893 a postupně získalo regionální formát. '
2. Náměstí T.G.Masaryka - Největší náměstí města je centrem Městské památkové zóny. Po jeho
obvodu je celkem 14 památkovým zákonem chráněných budov, za zmínku stojí zejména tzv. dům Na
panské zvůli (č.p.2), trojdům s bohatou štukovou výzdobou (č.p.73 - nyní v rekonstrukci) a dům
spravovaný Pravoslavnou církví (č.p. 104).
2a. Socha Piety (Panna Marie s Kristem) - V ulici Okružní je dílem anonymního autora z období
vrcholného baroka. Mistr byl evidentně obeznámen s podněty vycházející z tvorby okruhu vynikající
osobnosti českého barokního umění - Matyáše Bernarda Brauna a jeho dílo patří k nejkvalitnějším
anonymním osobnostem barokního sochařství v severočeském regionu.
3. Starý špitál - Zbudován roku 1564 Bedřichem z Redernů jako útulek pro nemocné. Během historie
byl několikrát přestavěn a dodnes slouží jako dům pečovatelské služby svému původnímu účelu.
Součástí je i špitální kaple, v současné době restaurovaná na výstavní síň.
3a. Kostel Sv. Máří Magdalény - Nejstarší kostel ve Frýdlantu, poprvé doložen roku 1381, původně
katolický kostel v současné době slouží k obřadům Pravoslavné církvi.
4. Solnice - V minulosti sloužila jako sklad této strategické suroviny. Budova byla několikrát
přestavěna, naposledy po zásahu letecké pumy. Byla zrekonstruována a po roce 1945 vznikly v ní

bytové prostory.
5. Mariánský sloup - Za finanční podpory měšťanů byl postaven v roce
1723 v barokním stylu morový sloup na náměstí T.G.Masaryka u bývalého hejtmanství (č.p.99). V
roce 1897 byl sloup přemístěn na své dnešní místo u chrámu Nalezení sv. Kříže.
6. Chrám Nalezení sv. Kříže - Děkanský chrám dobudován roku 1531. V interiéru umístěna cenná
kulturní díla z bílého, černého a zeleného mramoru. Jedná se především o hrobku Melchiora z

Redernů, která v době svého vzniku na počátku 17.století stála tolik, co celé frýdlantské panství, když
je Bedřich z Redernů kupoval.
7. Horská řeka Smědá - Pramení v jizerskohorských rašeliništích v oblasti hory Jizery a vzniká u
horské chaty Smědava (847 m) ze tří Smědav - Bílé, Černé a Hnědé. Jméno jí dala zlatohnědá barva
vody. Na polsko-německém pomezí se vlévá do Lužické Nisy.
8. Kostel Krista Spasitele - Architektonicky a esteticky velmi zajímavý kostel postaven v letech 19021903 dle projektu bonnského architekta Rolffse. Unikátní Schustrovy varhany. Původně sloužil církvi
evangelické. Církvi Československé husitské byl kostel dán do užívání v roce 1949.
9. Charitativní dům „U Spasitele" - V neobyčejně pěkné stavbě připomínající zámeček s okolím
parkové úpravy se nachází charitativní dům „U Spasitele". Slouží jako domov důchodců a dalších
potřebných spoluobčanů. Zařízení bylo zřízeno za podpory místních úřadů, věřících členů církve
Československé husitské a také přátel z Holandska.
10. Zámecký rybník - Romantický rybník s poloostrovem na jehož klidné hladině se zrcadlí mohutné
stromoví zámeckého parku.
11. Čedičové varhany - Po projití jihozápadní části zámeckého parku směrem od zámeckého rybníka
vzhůru vás přivede cesta okruhu do prostoru za zámek, kde se vyskytují neobyčejně mohutné
čedičové sloupce, na kterých je vybudován zámek.

12. Frýdlantský zámek- Zámek tvoří dominantu vysoko se tyčící nad
městem a nad horskou řekou Smědou. První zprávou o něm je kupní smlouva z roku 1278, kterou
panství od českého krále Přemysla Otakara II. získává Rudolf z Biberštejna. Od té doby ho postupně
budovaly rody saských Biberštejnů, slezkých Redernů, německých Gallasů a Clam-Gallasů až do roku
1945. Nejznámějším majitelem zámku byl ovšem vojevůdce Albrecht z Valdštejna.
13. Betlém - Betlém s početným množstvím pohybujících se figurek je umístěn v historickém domku,
ve kterém žil jeho tvůrce Gustav Simon (1873-1953). Tvořil a zhotovoval jej po dlouhou dobu 60 let.
Rodině Simonových patří dodnes, aleje veřejně přístupný.

Mapa vyhlídkového okruhu Sluneční cesty

Mapa stezky po pamětihodnostech Frýdlantu

Příloha – kapitola D2
Město Frýdlant nabízelo v turistické sezóně 2013 návštěvu čtyř objektů – Městské muzeum na
radnici a ve Špitálku, Radniční věž a Frýdlantský betlém.
Od roku 2012 bylo možné zakoupit vstupenku do jednoho objektu, nebo navštívit více objektů za
výhodnější vstupné. Při zakoupení vstupenky do tří objektů je návštěva čtvrtého objektu zdarma.
Od roku 2013maí návštěvníci města Frýdlant možnost zakoupit nové, barevné, graficky zpracované
vstupenky, které jsou společné pro všechny objekty a je jen na nich, kolik jich budou chtít navštívit.
Na rubové straně jsou čtyři pole s podtiskem jednotlivých objektů. Pokud objekt navštíví, do
příslušného pole dostanou turistické razítko. I u razítek sjednotilo město grafiku, pokud budou
návštěvníci šikovní, mohou jich získat celkem šest – Městské informační centrum, Muzeum Radnice,
Muzeum Špitálek, Radniční věž, Betlém a Valdštejnské slavnosti.

Městské muzeum Frýdlant - Radnice

Městské muzeum Frýdlant naleznou návštěvníci ve druhém patře
novorenesanční radnice, na frýdlantském náměstí T.G. Masaryka.
Od října do května je otevírací doba omezena na středy, pátky a soboty. V sobotu vás obslouží
návštěvníky pracovníci v Městském informačním centru.
OTEVÍRACÍ DOBA:

říjen-květen

středa, pátek a sobota 10-16 hodin
polední přestávka 12-12.30
mimo otevírací dobu pouze skupiny na objednávku

denně mimo pondělí 10-16 hodin
polední přestávka 12-12.30
denně mimo pondělí 10-17 hodin
červenec-srpen
polední přestávka 12-12.30
denně mimo pondělí 10-16 hodin
září
polední přestávka 12-12.30
červen

Městské muzeum Frýdlant - Špitálek

1. června 2012 byla slavnostně otevřena nová expozice městského muzea
Špitálek v ulici Míru, čp. 176, pár kroků od historické radnice. Návštěvníkům nabízí pohled do nově
zrekonstruovaných prostor, ve kterých jsou umístěny tématické expozice věnované archeologii,
řemeslům a historii města. Unikátním exponátem je nález základů chlebové pece, jejíž replika je
umístěna na nádvoří muzea. Součástí muzea je také nově zrekonstruovaná kaple s původní Pietou.
Hlavní vchod do muzea je z ulice Míru, stačí zazvonit.
Od října do května je otevírací doba omezena na středy, pátky a soboty. V sobotu vás obslouží
pracovníci v Městském informačním centru.

říjen-květen

červen
červenecsrpen
září

středa, pátek a sobota 10-16 hodin
polední přestávka 12-12.30
mimo otevírací dobu pouze skupiny na
objednávku
denně mimo pondělí 10-16 hodin
polední přestávka 12-12.30
denně mimo pondělí 10-17 hodin
polední přestávka 12-12.30
denně mimo pondělí 10-16 hodin
polední přestávka 12-12.30

Radniční věž- pravidelné prohlídky radnice s výstupem na radniční věž s komentovanou
prohlídkou.
Otevírací doba je upravena z ohledem na bezpečnost návštěvníků, v zimních měsících a v případě
nepříznivého počasí je věž uzavřena.
Od října do května je otevírací doba omezena na středy, pátky a soboty. V sobotu vás obslouží
pracovníci v Městském informačním centru.
OTEVÍRACÍ DOBA:
10:00
11:00
středa, pátek,
sobota

13:00
14:00
15:00

Jedné prohlídky se mohou zúčastnit minimálně 4 osoby a maximálně 15 osob.
Mimo otevírací dobu pouze na objednávku, skupiny s min. počtem 10 osob.
Skupiny účastníků čekající na prohlídku věže se soustřeďují před vchod do městského muzea ve
druhém patře radnice.

Betlém v ulici Zahradní ( mechanický betlém v podstávkovém objektu s roubenou
světnicí)
Autorem betlému, jenž vyplňuje celou šířku světnice, je Gustav Simon (1873- 1953). Scéna o rozměrech
4x2 metry obsahuje 130 pohyblivých a 50 statických figurek.
Je ojedinělým příkladem mechanického betlému frýdlantského regionu a zajímavým historickosociologickým dokladem, přispívajícím k poznání života venkovského obyvatelstva na přelomu 19. a 20.
století.
Stal se organickou součástí samotného domu, protože byl stavěn a přizpůsobován k rozměrům stávající
světnice. Na její obytný účel bylo po roce 1945 rezignováno a místnost byla ponechána pouze pro
betlém. Samotná stavba společně s betlémem vytváří hodnotný celek, který nemá v regionu obdoby.

Hodnota betlému spočívá v jeho autenticitě, ztvárnění, užití mechanismu jeho pohybu a v neposlední
řadě i jeho umístění. Betlém stavěl p. Simon úctyhodných 60 let. Na počátku tohoto díla byly jednotlivé
vyřezávané postavy, později přidal i figurky z krabicového papíru, jejichž náměty si sám navrhoval, poté
maloval a vystřihoval. Když se mu jednou naskytla možnost odkoupit chalupu v sousedství, neváhal a
do jediné světnice umístil svůj betlém, který mohl díky novému prostoru dále rozšiřovat. Mezi jednotlivé
postavy umisťoval mech, který musel být obměňován, neboť po čase zešedivěl.

Až později začal uvažovat o uvedení betlému do pohybu. Postupně upevňoval figurky na strojek, který
připevnil na dřevěnou konstrukci. Ze strojku vedl konopný provázek na středový válec, poháněný přes
náhonový řemen zařízením, sestaveným z navijáku a regulátoru rychlosti. Z navijáku vede do půdního
prostoru lano, přehozené přes kladku. Na konci lana je upevněno závaží o hmotnosti 50 kg. K závaží
lze přidávat také menší závažíčka. Závaží se navijákem vytáhne nahoru a klesáním uvede do pohybu
celý mechanismus betlému. Sestrojení celého mechanismu bylo provedeno původně ve dřevě. Chod
provázků je řízen dřevěnými ozubenými kolečky. Mimořádně dochovaná původní mechanika, vyrobená
samotným tvůrcem pouze pro tento betlém a jeho funkční zachování do dnešních dnů, činí toto dílo
naprosto unikátním. Zachování autentičnosti je jednou z nejcennějších hodnot děl, které jsou jak
odbornou, tak i laickou veřejností vyhledávány a obdivovány.
Provozní doba a vstupné

Kontakty:
Lucie Kubátová
email : luca.kubatova@seznam.cz
kontaktní telefon : +420 605 106 298 (+420 725 501 896)
OTEVÍRACÍ DOBA:

leden-březen

pouze na objednávku

červen

denně mimo pondělí 10-16 hodin
polední přestávka 12-12.30

červenec-srpen

denně mimo pondělí 10-17 hodin
polední přestávka 12-12.30

září

denně mimo pondělí 10-16 hodin
polední přestávka 12-12.30

říjen-listopad

pouze na objednávku

prosinec

denně mimo pondělí 10-17 hodin
polední přestávka 12-12.30

O rekonstrukci betlému

Paní Lucie Kubátová, majitelka betlému ve Frýdlantě a pravnučka jeho stavitele, přebírá cenu z
mezinárodní soutěže zaměřené na rekonstrukci podstávkových domů. Objekt frýdlantského
Simonova betlému je vzorově rekonstruován a v soutěži se jako jediný z České republiky
umístil na stupni vítězů. Gratulujeme! Více v převzatých článcích:
http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/frydlant-se-chlubi-dalsi-cenou-za-jedenpodstavkov.html
Rekonstrukce památkově chráněného objektu spolkla 2,2 milionů korun. Dalších 700 tisíc bude stát
obnova starého betlému. S ní pomáhají i obyvatelé Frýdlantu, kteří se na rekonstrukci skládají ve
veřejné sbírce. Dosud se zde sešlo zhruba 137 tisíc korun.
„Cenu jsme letos přidělili dvěma podstávkovým domům v Německu a jednomu v České republice.
Dalších pět historických staveb získalo uznání. Ocenění si dohromady rozdělí 7 tisíc Euro,“ vysvětlil za
německou nadaci Arnd Matthes. „Na frýdlantské rekonstrukci jsme ocenili to, že bylo při ní zachováno
hodně původních detailů, okna, dveře a že stavbaři volili také původní materiál,“ doplnil Matthes.
Do soutěže o cenu nadace letos přihlásili majitelé osmnáct domů. „Konkurence byla veliká, ceny si
vážíme. Co se v domě dalo zachovat, to jsme zachovali. S cenou jsme dostali patnáct set Euro, které
použijeme na restaurování betléma. Moc nás také těší, kolik lidí nám přispělo, že Frýdlanťané berou
betlém za svůj,“ dodala Lucie Kubátová.
http://www.stiftung-umgebindehaus.de/umgebindehauspreis.htm

Příloha kapitoly F- anketní dotazník na rok 2014

Obnova hradeb v mediích

Zdroj: http://liberec.idnes.cz/archeolog-dlazba-hradby-stredovek-rekonstrukce-muzeum-povodne-psu/liberec-zpravy.aspx?c=A140827_115607_liberec-zpravy_ddt

Nepořádek za frýdlantskou mlékárnou ukrýval dochované
středověké hradby
27. srpna 2014 11:33


Marast přístaveb a nepořádku v bývalém areálu mlékárny za radnicí ve Frýdlantu vydal původní
městskou hradbu. Místní o ní sice věděli, ale léta nebyla vidět. Vzácný fragment středověkého
opevnění dnes prochází citlivou opravou a stane se jedním z historických zastavení města.

Dalších 5 fotografií v galerii
O přesném stáří hradeb se zatím historici dohadují, patrně pocházejí z doby vrcholného
středověku, ze 14. nebo 15. století. | foto: Adam Pluhař, MF DNES
„U hradeb chceme udělat odpočinkové místo. Hradby si zasloužily, abychom je ukázali lidem.
I ony nám pomohou dostat Frýdlant do většího povědomí turistů, o což se snažíme,“ zmínil
frýdlantský starosta Dan Ramzer.
O přesném stáří hradeb se zatím historici dohadují, patrně pocházejí z doby vrcholného
středověku, ze 14. nebo 15. století.
Hradba měří asi deset metrů. Její součástí je i věž opevnění, nebo v pozdějším období
vybudovaná katovská branka. Ještě před dokončením oprav na sklonku září hradby znovu
prozkoumají archeologové, vykopat se musí dešťový svod.
Archeologové už před časem našli u hradeb středověké střepy a tajemný železný hrot.
„Musí projít analýzou. Zatím si netroufáme říci, jestli se jednalo o část zbraně nebo třeba jen
stavební nástroj,“ mírní vkrádající se senzacechtivou myšlenku o dokladu dávných bojů
archeolog Severočeského muzea v Liberci Petr Brestovanský.

Hradby měly Frýdlant, Český Dub a Jablonné v Podještědí
Archeolog by si především přál, aby nálezy z okolí hradeb zůstaly ve Frýdlantu. Třeba v
novém městském muzeu Špitálek.

Fotogalerie

Na Liberecku jsou jen tři města, která měla ve středověku právo na hradby. Kromě Frýdlantu
ještě někdejší poddanská města Jablonné v Podještědí a Český Dub. Velikostí hradeb se
Frýdlant řadil na druhé místo.
Podle archeologa Brestovanského jsou ale hradby ve Frýdlantě nejzachovalejší. K vidění
jsou i na jiných místech města, dnes jsou ale povětšinou součástí budov.
Starý plán ukazuje, že podél části hradeb dokonce vedl vodní příkop zbudovaný z ramena
řeky Smědé.
Archeolog Brestovanský upozorňuje i na to, že podzemí ukrývá staré kanály nebo chodby.
Oprava fragmentu hradeb za radnicí vyjde na 1,2 milionu korun. Vrchní část kryje už nyní
travní koberec, v noci hradby nasvítí pět lamp.
Přes dlažbu z 18. století přešla i povodeň
Dělníci u hradby položili také část původní dlažby z 18. století, kterou objevili archeologové
při rekonstrukci náměstí.
„Kameny byly očíslované a uloženy do pytlů. Krátce potom přišla povodeň. Když jsme
později přemýšleli, jak dlažbu využijeme, plocha před hradbami se jevila jako ideální. Firma
je sestavila přesně tak, jak byla na náměstí,“ připomněl starosta Ramzer.
Také archeolog Brestovanský je rád, že se dlažbu podaří znovu zakomponovat do struktury
města.
„Tento fragment dlažby jsme vyjmuli, pod náměstím jsou ale stále další úrovně dlažby. Ze
šestnáctého století, ale i ještě mnohem starší, středověká, poskládaná z valounků,“ zmínil
jednu z historických zajímavostí archeolog Brestovanský.
Autor: Adam Pluhař
Zdroj: http://liberec.idnes.cz/archeolog-dlazba-hradby-stredovek-rekonstrukce-muzeum-povodne-psu-/libereczpravy.aspx?c=A140827_115607_liberec-zpravy_ddt

Zdroj: http://liberec.idnes.cz/hradby-dotace-rekonstrukce-stredovek-dlazba-povodne-archeolog-pv2/liberec-zpravy.aspx?c=A140926_085928_liberec-zpravy_ddt

Chodil tudy kat a stráže hlídaly město. Ve Frýdlantu
opravili hradby
26. září 2014 8:26

Hotovo, opraveno. Frýdlant v Čechách se nyní může pyšnit nádherně zrekonstruovanými zlomky středověkých
hradeb. Jejich oprava stála přes milion; zhruba polovinou přispělo ministerstvo kultury. Nacházejí se v samotném
centru města za radnicí.

Dalších 8 fotografií v galerii

Opravy hradeb vyšly na více než milion. | foto: Ota Bartovský, MAFRA
Hradby se dlouhá léta ukrývaly pod nánosem nejrůznějších staveb a nepořádku v areálu,
kde se dříve nalézala mlékárna.

Fotogalerie

Místní o nich sice věděli, ale léta nebyly vidět; město se na jejich rekonstrukci chystalo
několik let.
Nálezy archeologů potvrdily, že hradby pocházejí ze středověku. Měří asi deset metrů.
Jejich součástí je i obranná věž, nebo v pozdějším období vybudovaná katovská branka.

Archeologové už před časem našli u hradeb středověké střepy a tajemný železný hrot.
„Musí projít analýzou. Zatím si netroufáme říci, jestli se jednalo o část zbraně nebo třeba jen
stavební nástroj,“ přemítá archeolog Severočeského muzea v Liberci Petr Brestovanský.
Dělníci u hradby položili také část původní dlažby z 18. století, kterou objevili archeologové
při rekonstrukci náměstí.
„Kameny byly očíslované a uloženy do pytlů. Krátce potom přišla povodeň. Když jsme
později přemýšleli, jak dlažbu využijeme, plocha před hradbami se jevila jako ideální. Firma
je sestavila přesně tak, jak byly na náměstí,“ připomněl starosta Frýdlantu Dan Ramzer.
Zdroj: http://liberec.idnes.cz/hradby-dotace-rekonstrukce-stredovek-dlazba-povodne-archeolog-pv2-/libereczpravy.aspx?c=A140926_085928_liberec-zpravy_ddt

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/mesto-frydlant-ma-nove-odpocinkove-mistozrestaurovalo-hradby-ze-14-stoleti--1400236

Město Frýdlant má nové odpočinkové místo,
zrestaurovalo hradby ze 14. století
24. září 2014 v 14:40

Město Frýdlant zrestaurovalo hradby (ilustrační foto)Foto: Libuše Linhartová

Město Frýdlant se může pochlubit zrestaurovanými městskými hradbami v Okružní
ulici. Tamní obyvatele před vpádem cizích vojsk chránily už počátkem 14. století.
Vzácná část středověkého opevnění prošla citlivou opravou a stane se jedním z
historických zastavení města. Torza hradeb jsou i na jiných místech města, dnes jsou
ale povětšinou součástí budov.
Vzácný kus středověkého opevnění prošel velmi citlivou opravou a měl by se stát jedním z
historických zastavení města. Zhruba deseti metrům hradeb vévodí věžice a také katovská
branka, kudy se podle pověstí vodili odsouzenci na smrt.
Uvnitř věžice je malý prostor, asi dvakrát na dva metry, kam se dal v minulosti postavit žebřík
a díky tomu mohl ochránce města dávat pozor na to, kdo k městu přichází. Není to ale
obytná věž.
V blízkosti hradeb je i rekonstruovaná původní dlažba, kterou historici objevili zhruba před
čtyřmi lety a pochází z 18. století. V noci budou hradby nasvícené. Prostor před hradbami by
měla obrůst tráva a zeleň. Auta k hradbám nebudou mít přístup.
Hradby jsou i v jiných městech na Liberecku, například v Jablonném v Podještědí a v
Českém Dubu. Ty ve Frýdlantu byly nejzachovalejší. První zmínka o nich je z roku 1304. O
přesném stáří hradeb se ale zatím historici dohadují, patrně pocházejí z doby vrcholného
středověku, ze 14. nebo 15. století.
Hradby jsou zděné, téměř kruhového obrysu. Tehdejší stavebníci na ně použili místní čedič a
stavěli je zhruba jeden metr silné. Starý plán ukazuje, že podél části hradeb dokonce vedl

vodní příkop zbudovaný z ramena řeky Smědé. Podzemí stále ukrývá staré kanály nebo
chodby.
Opravené městské hradby se otevírají přibližně v době, kdy se narodil slavný vojevůdce
Albrecht z Valdštejna - 14. září 1583. Byl majitelem frýdlantského panství. Za jeho éry se
prohloubily hradní studny, zlepšilo se zásobování vodou a opravilo se opevnění.
Pro frýdlantské a liberecké panství znamenala vláda Albrechta období prosperity. Zatímco
okolní panství pustošily probíhající boje třicetileté války, Frýdlantska se válečné útrapy
nedotkly a dostalo přezdívku šťastná země. Sám Albrecht ale skončil nešťastně. Zřejmě kvůli
intrikám byl v roce 1634 v Chebu zavražděn.
Související příspěvky:
Frýdlant na Liberecku obnoví část středověkých hradeb, vznikne i odpočinkové místo
Frýdlant na Liberecku se nejlépe stará o památky a památkovou zónu. Dostal za to cenu
Frýdlantská textilka Damino byla po povodních v roce 2010 na odpis, znovu se ale vzchopila
Ve Frýdlantě rozebírají 250 let starou hrázděnku. Postaví ji ve skanzenu o 9 kilometrů dál

Autor: Eva Malá

Zdrojhttp://www.rozhlas.cz/liberec/informacezliberecka/_zprava/frydlant-na-liberecku-obnovi-caststredovekych-hradeb-vznikne-i-odpocinkove-misto--1358490

Frýdlant na Liberecku obnoví část středověkých
hradeb, vznikne i odpočinkové místo

Středověké hrady /ilustrační foto/Foto: Libuše Linhartová

Středověké hradby ze 14. století obnovují ve Frýdlantě na Liberecku. Z původního opevnění,
které chránilo celé dnešní centrum, zbyly jen torza na několika místech. Město ve spolupráci s
památkáři a stavaři opravuje kus hradeb za radnicí. Budou nasvícené, pod nimi bude chodníček
a lavička. Budou nasvícené a vznikne u nich odpočinkové místo.
Na úpravy původních hradeb dohlíží kromě stavbyvedoucího a projektanta také památkáři, kteří hlídají,
aby vypadaly hradby tak, jako dřív.

„Nejstarší zmínku o hradbách máme z počátku 14. století z doby Bieberšteinů. Začaly zanikat po
polovině 19. století, kdy již dávno ztratily svoji obranou funkci a bránily rozvoji města,“ připomíná
památkář Petr Freiwillig.
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Ve Frýdlantu na Liberecku obnovují část hradeb, které město obepínaly ve středověku. Natáčela tam
redaktorka Šárka Škapiková
Vložit na svůj web
„Tehdy se rozebíraly a obyvatelé Frýdlantu si z nich stavěli svoje domy. Proto nám do dnešních dnů
zůstalo jen několik krátkých úseků z původních hradeb, které obepínaly s vodním příkopem celé jádro
města,“ dodává.
Se dvěma stavaři v modrých montérkách, kteří na sebe vrství kameny nahoře na torzu hradeb, si povídá
projektant Martin Volejník. Dohlíží na to, aby se stavělo podle pokynů památkářů.
„Výsledek by měl být ten, že by měla proběhnout konzervace zachovaného torza. My se v maximální
míře snažíme dostat to do stavu ze 14. nebo 15. století. Ale zase také respektujeme nějaké mladší
úpravy, které tady vznikly. To znamená třeba katovská branka, nebo tady ta vyzdívka,“ ukazuje.
„Teď probíhá zrovna konzervace zdiva, to jsou vlastně hodně novodobé úpravy, kdy tady byla betonová
koruna. Ta se odstranila a třeba schody, které tady vidíte, ty už jsou z těch hodně novodobých úprav.
Ale my jsme se rozhodli je tady ctít,“ vysvětluje Volejník.
Jak říká památkářka Věra Sobotová, kamení není vždy původní, ale bez výjimky pochází z frýdlantského
výběžku. „Tady máme čedič, ten je vlastně z čedičových lomů a ty novodobější úpravy, třeba tady u té
katovské branky, to už je dělané ze žulových kvádrů.“
Práce na hradbách by měla být hotová během několika měsíců, pak se začne se stavbou
odpočinkového koutku.
„Hradby budou slavnostně nasvícené, kolem bude chodníček, lavičky. Takže to bude takové důstojné
místo pro místní i pro příchozí zdaleka, že si tady budou moci ve stínu sednout, odpočinout a užít si to.

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY
Frýdlant na Liberecku se nejlépe stará o památky a památkovou zónu. Dostal za to cenu
Frýdlantská textilka Damino byla po povodních v roce 2010 na odpis, znovu se ale
vzchopila
Ve Frýdlantě rozebírají 250 let starou hrázděnku. Postaví ji ve skanzenu o 9 kilometrů
dál
Autor: Šárka Škapiková

Zdroj: http://www.ceskenoviny.cz/regiony/zpravy/frydlantska-radnice-nechala-zrestaurovat-kusstarych-hradeb/1126893

Frýdlantská radnice nechala zrestaurovat
kus starých hradeb
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Frýdlant (Liberecko) - - Frýdlantská radnice nechala zrestaurovat kus starých hradeb v
Okružní ulici. Torzo někdejšího městského opevnění s takzvanou katovskou brankou je ode
dneška volně přístupné veřejnost. Je to jediná část hradeb, která byla takhle stavebně oddělená
a navíc stojí na městském pozemku za historickou radnicí, řekl ČTK u příležitosti
slavnostního předání opravených hradeb frýdlantský starosta Dan Ramzer (ODS).

Restaurovaná část městských hradeb v Okružní ulici ve Frýdlantu (na snímku z 24. září).
ČTK Petrášek Radek
Centrum Frýdlantu je už přes 20 let městskou památkovou zónou především díky svému
středověkému uspořádání, které se zachovalo dodnes. Cenné jsou i renesanční a barokní
domy, které obklopují náměstí, a také řada objektů v okolních ulicích. Jádro města je
obklopeno městskými hradbami, které jsou dokladem starých časů. Opravy torza hradeb

připravovala podle Ramzera radnice šest let. Nejprve musela koupit zchátralý areál firmy v
sousedství a vybourat nevzhledné pozdější přístavby.
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Opravě hradeb předcházel archeologický průzkum. "Podle průzkumu jsme předpokládali, že
jsou hradby minimálně středověké," poznamenal archeolog Petr Brestovanský. To nálezy
potvrdily, i když se archeologům nepodařilo dostat přímo do základového vkopu a pozůstatky
minulosti zkoumali jen těsně nad ním. "Keramické střepy, které odtud máme, jsou ze 14.
století," dodal Brestovanský. Součástí zachovalého kusu opevnění je i věžice, která v
minulosti sloužila obráncům města. U hradeb je navíc i část původní dlažby, kterou
archeologové získali při rekonstrukci náměstí.
Renovace hradeb přišla na 1,3 milionu korun, z toho zhruba polovinu získala radnice z
programu regenerace městských památkových zón ministerstva kultury. Obnova hradeb
rozhodně není jedinou investicí do historických objektů ve Frýdlantě. "Jen za poslední čtyři
roky jsme do obnovy památek dali kolem 75 milionů korun, to jsou tři čtvrtiny našeho
rozpočtu," poznamenal Ramzer. Největší akcí byla rekonstrukce náměstí, která stála 40
milionů korun, dalších 27 milionů dalo město do revitalizace někdejšího špitálu, kde je dnes
městské muzeum.
Autor: ČTK
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