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P Ř I H L Á Š K A 

DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI 

PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2016 
 

 
 

 

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 2016, 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 

2016. 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 2016 

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 2016 

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 2016 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 
 

Čp. 447- městský dům čp. 477 v ulici Zámecké  –oprava dvorní fasády a dvora  .  

Poškozené omítky byly v plném rozsahu sneseny, následně pročištěny spáry. Dále bylo   

provedeno vyrovnání zdiva plentováním v rozsahu dle potřeby, především spodní části zdiva 

nad terénem. Po vyrovnání zdiva plentováním byla provedena nová dvouvrstvá 

vápenocementová omítka. Na provedenou omítku byla provedena prodyšná systémová 

penetrace a prodyšný systémový silikonový fasádní nátěr shodný s již provedenou fasádou 

z čelní strany objektu. Došlo k osazení nového okna nad schodištěm – okno dřevěné 

dvoukřídlé, špaletové, ven a dovnitř otvíravé. Vnější křídla jsou dělená vodorovnými příčníky 
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na 2x3 tabulky, vnitřní křídla budou bez členění. Nátěr (lomená bílá- dle barevnosti oken 

umístěných na objektu). Rovněž došlo k osazení nových dveří – dřevěná, masiv, dělená na 

vodorovně na tři části, s umístěním skla v horní třetině. Nátěr v odstínu červenohnědém. 

Součástí záměru byla  sanace a celková kultivace zanedbaného prostoru dvorku včetně 

vybourání betonů a realizace nových odvodněných povrchů 

 

 

kostel Nalezení sv. Kříže – dokončena byla II. etapa opravy sanktusové věže, kdy došlo 

k pokládce Cu plechu ve spodní části věžičky, včetně vytvarování oplechování středoví římsy. 

Pro opravu střechy kostela bylo nutné po částech sejmout původní Cu šablony a většinu z nich 

upravit pro další použití. Šablony byly dorovnány, aby při pokládání nevznikaly mezery, kudy 

by mohl být zafoukán sníh a déšť. Po ucelených částech bylo odstraněno původní latění. Krov 

byl po rozkrytí podrobněji prohlédnut a drobné poškozené části krokví vyměněny. Stav krovu 

byl dle předběžného průzkumu dobrý a umožňoval přitížení bedněním. Bednění bylo 

provedeno celoplošně z prken 25 mm šíře min 140 mm. Veškeré (nové i původní) dřevěné 

prvky byly chemicky ošetřeny proti plísním a houbám. Na bednění byla položena pojistná 

podkladní izolace klasickými asfaltovými pásy. Původní krytina byla následně použita na 

ucelené ploše střechy, nově doplněná krytina z nových šablon na ni navazovala.  

 Kostel slouží k církevním účelům.  

 

kostel Nalezení sv. Kříže- restaurátorský zásah na náhrobku Melchiora, Kateřiny a Kryštofa 

z Redernu  

Restaurátorské práce navazují na již započaté práce v roce 2011, kdy došlo k provedení 

restaurátorského zásahu v horní části náhrobku, kdy byly restaurovány sochy čtyř 

starozákonních bojovníků stojících na římse, redernovský znak a triumfující postava Krista, 

stojící nad znakem.  V té době byl již konzultován v rámci konaných kontrolních dní postup 

snášení prachových nečistot, taktéž byl vyzkoušen přípravek pro ochranu a oživení pro 

výrazné zintenzivnění barvy materiálů- přípravek GREZZO po d firmy Bellinzoni. V letošní  

etapě bylo dílo povrchově očištěno od nánosu nečistot a krust. Uvolněné kamenné části byly 

zajištěny proti pádu a posunu, a to pomocí železných kotev a malty na vápenném základě. 

Povrch kamenných částí byl ošetřen a konzervován přípravkem pro ochranu a oživení 

povrchu mramoru Grezzo od firmy Bellinzoni. Nápisy na mramorových deskách byly 

pozlaceny ryzím plátkovým zlatem. 

 

Městský dům čp. 24 – oprava fasádního pláště – na začátku prací došlo k snesení 

poškozených nátěrů a vrchní štukové vrstvy. Dle rozsahu poškození byla lokálně snesena i 

jádrová omítka (odfouklé části lokalizované při kontrole z lešení). Následně byla doplněna 

jádrová omítka v místech snesení, injektovány trhliny, penetrován podklad a provedeno 

přeštukování hladkým vápenným štukem. Na závěr byl realizován fasádní nátěr 

paropropustnou nátěrovou hmotou dle vzorníku firmy Weber. Odstíny byly vyvzorkovány 

v předstihu a odsouhlaseny zástupci správního orgánu a odborné organizace.  

 
 

A.5. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2016 ke zrušení prohlášení 

za kulturní památku s uvedením důvodu /např. havarijní stav, z důvodu nové výstavby, 

demolice, neodborné obnovy atd./. 

V roce 2016 nedošlo ke zrušení prohlášení žádného objektu.  

 
 

A.6. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2016 k prohlášení za 

kulturní památku s uvedením důvodu, v kolika případech nebylo řízení dosud ukončeno, 

anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku.  
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V roce 2016 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 2016 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). V současné době je zpracována projektová dokumentace k jeho celkové 

obnově Projektovým ateliérem David pod názvem: „CENTRUM  1407, FRÝDLANT-

PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB“. K realizaci prací by mělo dojít v roce 

2017.  

 
 

B.2. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena 

v roce 2016 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

Celkové obnovy:  

 

Čp. 72 v ulici Míru (vlastník město Frýdlant) – celková obnova fasády, střechy, oprava 

dveřních výplní a výměna okenních výplní. Nová okna jsou zhotovená z dřevěného lepeného 

hranolu budou provedena jako otvíravá dvou, čtyř, a šestikřídlá. Křídla dovnitř otvíravá se 

středovou klapačkou, zasklení provedeno izolačním dvojsklem, povrchová úprava 

dvojnásobným nátěrem v odstínu slonová kost. Stávající dřevěné výkladce a vstupní dveře v 

1.NP byly opraveny. Z vnější strany bylo provedeno odstranění stávajícího nátěru a 

přebroušení dřevěného rámu. Povrchová úprava dvojnásobným lazurovacím nátěrem v 

odstínu ořech. Při opravě fasády došlo k obroušení nepůvodního nástřiku fasády barvou až na 

pevný podklad - důkladné dočištění lokálních ploch a profilace ve fasádě ocelovými kartáči - 

odstranění omítek v narušených místech, vyškrabání spár do hloubky, omytí fasády tlakovou 

vodou s fasádním čistícím prostředkem - doplnění odstraněných omítek jádrovou omítkou - 

penetrace podkladu (celoplošný podkladní nátěr) - celkové přeštudování povrchu fasády - 

nátěr fasády silikátovou barvou včetně systémového penetračního nátěru (barevný odstín 

upřesněn ve spolupráci se zástupcem státní památkové péče - stávající odstín zachované části 

1.NP stávajícího objektu). Nová štuková omítka byly provedena v zrnitosti 1,5mm, lisénové 

pásy, římsy a ozdobné prvky objektu byly řešeny vyhlazením. 

Stávající střecha v uliční části (od hřebene po okap) zůstala zachována beze změn. Ostatní 

části střechy byly kompletně opraveny. V části byla použita vláknocementová krytina a v 

části plechová falcovaná krytina z titanzinku (střešní plochy s malým spádem). Stavební práce 

spočívali v kompletní výměně střešní krytiny, doplnění narušených částí dřevěné střešní 

konstrukce. V rámci stavebních prací došlo k úpravě komínových těles nadstřešní části – 

přezdění a omítnutí. 

 

 Dílčí opravy :  

Čp. 63 ulice ČSA- oprava a nátěr fasády uličního průčelí. Stávající fasáda byla opatřena 

novodobou hrubozrnnou omítkou, překrývající starší vrstvu hladké omítky. Při akci byly 

doplněny chybějící plastické prvky – krajní lizény a šambrány okolo okenních otvorů ve 2. 

NP. Došlo ke snesení nepůvodního hrubozrnného nástřiku, hladká omítka byla vyspravena a 

doplněna vápenocementovou omítkovinou stejné struktury. Ve štuku byly doplněny chybějící 

plastické články, vyspravena podstřešní římsa. Nový fasádní nátěr byl realizován silikátovou 
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nátěrovou hmotou ve třech odstínech šedi, přičemž nejtmavěji byl proveden sokl a nejsvětleji 

plastické články. Před nákupem nátěrových hmot byl vynesen vzorek na fasádu a tento 

odsouhlasen orgány památkové péče. Dále byl obnoven nátěr okenních (bílá či slonová kost) 

a dveřních (hnědá) výplní. 

 

 

Čp. 483 ulice ĆSA – kompletní obnova omítek soklu a fasády, vč. ploch ostění, rozvinuté 

plochy hlavní římsy a na straně do ulice i středové fasádní římsy. Součástí opravy fasády byla 

i výměna části oken. Součásti provedení opravy fasády bylo otlučení omítek ze 100 %, 

odstranění obložení soklu z kabřince,  důkladné dočištění celé plochy fasády po odstranění 

omítek, očištění povrchu vodou, provedení vápenné štukové omítky sl. III ( šambrány, 

profilace říms) s podkladním prostřikem zdiva, úprava soklu, nátěr fasády silikátovou barvou, 

vč. penetrace, oplechování parapetů oken – plech TiZn, demontáž a zpětná montáž odtokové 

trouby svodu a žlabu. Dále došlo k  vyspravení hlavní římsy pod zakončením střechy, výměny 

oken, celkové repasi vstupních dveří, vč. betonového prahu. Výběr barevného řešení 

fasádních nátěrů zajistili zástupci státní památkové péče. Konstrukce oken, jejich kování a 

barva nátěru byla rovněž projednána se zástupcem SPP. 

  

Čp. 70 ulice ČSA- záměrem byla výměna stávající dožilé eternitové střešní krytiny a 

poškozeného oplechování. Nová krytina je z vláknocementových šablon (kladených na koso, 

tmavě šedého odstínu, s vodorovnými lemy u okapu a hřebene), oplechování, svody a žlaby 

z titanzinkového plechu. Zároveň došlo k výměně dvou výlezových okének ve stávajících 

pozicích, sněhové zachytávače byly  instalovány dle technických listů.  

 

    Čp. 4057 ulice Zámecká –záměrem byla výměna střešní krytiny. Krytina 

z azbestocementových šablon červené barvy na sedlové střeše a krytina z falcovaného plechu 

na pultové střeše přístavku byla dožilá. Nová krytina je z vláknocementových šablon 

grafitového odstínu (typ česká šablona), kladených na koso s lemováním vodorovně 

kladenými šablonami. Ve střeše směrem do dvora zůstaly zachovány dvě střešní okna o 

rozměru 70 x 100 cm. Oplechování a klempířské prvky byly realizovány z TiZn plechu. 

Pultová střecha byla nově vykryta bitumenovým modifikovaných pásem šedé barvy. 

 

   Čp. 4022   ulice Hejnická – oprava části fasádního pláště – v letošním roce pokračovala 

další etapa opravy fasádního pláště objektu a následné provedení aplikace fasádního nátěru  

 

 

Úprava  prostoru:  

 

Oplocení pozemku u čp.520  

Oplocení pozemku u čp. 608 

Chodník a osvětlení od Avanti k parkovišti  

 

 
 

B.3. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2016 demolovány s uvedením 

důvodu demolice /bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či 

církevní budovy, atd./. 

V roce 2016 neproběhly žádné demolice objektů na území MPZ .  
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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 2016 a uveďte významné akce, které byly v letech 2006 - 2016 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“.  

 

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 
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centrální části a u řeky Smědé se stal často vyhledávaným cílem veřejnosti a 

návštěvníky města. V roce 2016 došlo k doplnění soch a drobného mobiliáře v prostoru 

parku . 

 

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. V příštím roce, pokud se podaří vstoupit s projektem do 

evropských fondů, budou započaty práce dle plánované dokumentace (projekt byl 

podán společně s polským partnerem a nyní se čeká na vyhodnocení žádosti). 

 

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.  

Úprava chodníků a výsadba zeleně (2016) – výsadba zeleně při navigační nábřežní zdi řeky 

Smědé, v okolí městských záchodků, u parkoviště Obchodního centra. Nový chodník 

byl postaven v místě původní pěšinky z ulice Husova směrem k parkovišti u budovy 

„B“ městského úřadu . 

 

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 

součástí projektu revitalizace areálu kostela Nalezení sv. Kříže, akci na svůj náklad 

realizovalo město Frýdlant).  

V roce 2016 došlo k provedení osvětlení nově postaveného chodníku  od ulice Husova 

k parkovišti u budovy „B“ městského úřadu 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 jsou vyskládaná z kamene.   
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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 2016 a uveďte významné akce, které byly v letech 2006 - 2016 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 

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). V letošním  

roce, 2016, byla provedena úprava 3NP na prodejní plochy nových komerčních nájemců.   

 

Realizace obnovy kanalizačních sítí- přípojek a hlavního řádu:  
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ulice Zámecká (2009), náměstí T.G.Masaryka (2010-2011), ulice Děkanská a Kostelní 

(2011), Mezibranská 2013, Hejnická 2014, Jizerská 2015 (položení kanalizačního 

suchovodu) . V roce 2016 byla provedena první etapa celkové obnovy kanalizační a 

vodovodní sítě v ulici Lužická a V Úvoze.  

 

 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. Tyto práce proběhli v tomto roce, včetně úpravy chodníkových těles 

v okolí komunikace.  

 

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 2016 a uveďte hlavní investiční 

akce v MPR nebo MPZ v letech 2006 - 2016 /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 

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).  
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Dále je zde nutné provést obnovu části ulice Československé armády a to od náměstí 

T.G.Masaryka až na křížení s ulicí Hejnickou. Této projekt je projekčně připraven, 

nutné zajistit spolufinancování z dotačních titulů.   

 

 Hlavní investiční akce 2005-2015:  
 

Oprava kanalizace, vodovodu a veřejného světlení  – ulice Zámecká (2009), náměstí 

T.G.Masaryka (2010-2011), ulice Děkanská  a Kostelní (2011), Mezibranská (2013), 

Hejnická (2014), Jizerská ulice v návaznosti na ulici Hejnickou  ( 2015). 

 

Dále regenerace náměstí T.G.Masaryka, městského parku (viz. výše uvedeno v textu)  
 

V roce 2016 proběhly tyto akce:  

Rekonstrukce ulice Jizerské, která je v majetku Libereckého kraje. Město Frýdlant se 

podílelo na akci obnovou chodníkových těles a pokládkou suchovodu splaškové kanalizace. 
 
 

 

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 2006 v MPR nebo v MPZ ........  

  Počet trvalých obyvatel v roce 2016 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) 

 

Provozní doba: 

červen, září po-ne 9-16 hodin 

červenec - srpen po-ne 9-17 hodin 

říjen - květen po-pá 10-16 hodin 
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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 

2016 a s jakým zaměřením /kulturně výchovným, společenským, atd./. 

Město Frýdlant nabízelo  v  turistické sezóně 2016 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, 

přednášek v součinnosti s městem Frýdlant,  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 byla 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 kamenu“ 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. V neposlední řadě je nutné ještě 

zmínit objekt zámeckého pivovaru ( ulice Jizerská), který je postupně obnovován, a 

který již nyní poskytuje zázemí pro venkovní a vnitřní zábavu. Velká aula v úrovni 2NP 

již slouží jako koncertní, konferenční a promítací sál. Již za dvouleté působení na poli 

kultury ve městě si své početné příznivce získal.  
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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 Lidl, Penny a Obchodního centra. 

 

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 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 roce  2014 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 2016. 

Akce pod záštitou odboru kultury:  
 

Kulturní akce 2016 

 

Leden 

4.1.   Výstava „Zaostřeno na Jizerky“ vestibul radnice  OK 

13.1.   Novoroční koncert ZUŠ  obřad.síň radnice  OK 

http://www.stránky/
http://www.mesto-frydlant.cz/cs/mesto-frydlant/
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21.1.   Šipky důchodci             AD+OK 

23.1.   Korálkování – Plesová výbava Špitálek  OK 

29.1.   Ledová Praha výlet                            DDM 

   

 

Únor 

19.2.   Divadlo Vojan „O dva míň“  kino              OK 

6.2.   Korálkování - Valentýn  Špitálek  OK 

25.2.   Rodinné odpoledne   DDM   DDM 

5.2.   BIORCHESTR     Jazzová Osvěžovna 

20.2.   TWO TOWERS HULU JAZZ   Jazzová Osvěžovna 

21.2.   Bílkovo divadlo, pohádka „Sůl nad zlato….“ Jazzová Osvěžovna 

 

Březen 

4.3.   Ples 9. tříd    Beseda   DDM 

17.3.   M. Benda komponovaný večer W. Matuška kino  OK 

19.3.                         Velikonoční jarmark  radnice, Špitálek    OK + DDM 

25.3.   „Úsměvy I. Šmoldase“  kino   OK 

24.- 25.3.  Velikonoční prázdniny  DDM   DDM 

.   Měsíc čtenářů (komiksová záložka) Knihovna  KF 

 

Duben 

1.4.   Noc s Andrsenem    DDM  KF DDM 

4.4.   Vernisáž „Skřítci na radnici“   vestibul radnice OK+DDM 

9.4.   Divadlo pro děti „Včelí medvídci zpívají“ kino   OK 

16.4.   Dílnička ve Špitálku    Špitálek  DDM 

 

 

Květen 

8.5.  Koncert k osvobození ČR   OS   OK 

14.5.  Koncert Generace Gospel Choir  KNSK   OK 

14.5.  Mše sv. 700. výročí narození Karla IV. KNSK   KNSK 

12.5.  Vernisáž dětských prací    vestibul   DDM+OK 

  na téma Karel IV. a jeho doba 

13.5.  Přednáška na téma Karel IV.  obřadní síň radnice  OK 

29.5.  Den otevřených podstávkových domů Betlém Simonovi OK 

12.5.  Začátek „Kulturní čtvrtky“   nádvoří radnice     p.Ferles  

21.5.  Dílnička ve Špitálku    Špitálek  DDM 

26.5   Kulturní čtvrtek Dixieland   Beseda   p.Ferles 

 

Červen  

1.6.  Den dětí     DDM    DDM 

2.6.   Víly pana Andrsena-dět. Práce          špitálek  Ok+knihovna 

9.6.   Kulturní čtvrtek Volupsije   OS   p.Ferles 

23.6   Kulturní čtvrtek Trojboy   OS   p.Ferles 

16.6.  dr. Chadima  Jeroným Pražský Špitálek   OK + Husité 

12.6.  Biřmování za účasti Msg . Biskupa Baxanta    KNSK 

10.6.  Noc kostelů + koncert Klásková  KKS   OK 

10.6.  Noc kostelů                KKS   KKS 

11.6.  „Frýdlant se baví“ Prezentace volnočasových aktivit  OK 

14.6.  Pasování na čtenáře    OS   KF OK 

14.6.  Autorské čtení Petra Braunová  OS   KF 
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Červenec 

7.7. KČ FEFERON                                                radnice  p.Ferles 

21.7. KČ DRUHEJ DECH L.WEYROSTKA                   radnice              p.Ferles 

23.7. Dny lidové architektury 2016                         Betlém OK 

31.7. Francouzský večer                                                   park  OK 

18. 7. Pečení placek pro DDM                         Špitálek OK 

 

 

Srpen  

4.8.  KČ AMETYST      radnice  p.Ferles 

3.8. Jazz World Photo                 výstav.síň radnice     OK  

18.8. KČ Růže mezi trním                 radnice  p.Ferles 

29.8. B.Basiková                  KNSK  OK V.Audy 

31.8.  R.Veselý Norsko, výstava,             beseda Špitálek  OK 

 

Září   
1.9.  KČ Ještěd    radnice           p.Ferles 

2.9.  H. Dennenberg + M. Vacek  VS           OK 

10.9.  EHD Bylinky   Špitálek          OK 

15.9.  KČ Ještěd    radnice          p.Ferles 

16.9.  IZS     náměstí  Město Frýdlant 

17.9.  Káťa a Škubánek divadlo  kino              OK 

24.9.  ODS promítání 15:00 18:00  kino        DR +OK 

 

Říjen 

1.10.  Dny architektury   náměstí                OK, MASIF 

7.10.  Richard III.    Kino                        OK 

15.10.  Výlet za Krabatem   Německo               OK zrušeno 

22.10.  Divadlo Háta „Do ložnice vstupujte jednotlivě“ 2x kino  OK 

 

 

Listopad 

4.11.  Martinské posvícení     radnice  OK 

15.11.  Hrdý Budžes      kino               OK 

27.11. Rozsvícení vánočního stromu s programem  Radnice, Špitálek OK 

 

 

Prosinec 

10.12  Tradice a zvyky Vánoc     špitálek              OK 

12.12.  Bohemian voice koncert     OS  OK 

14.12.  Divadelní představení  „Domácí štěstí“   kino  OK 

  16:00 + 19:00 ag . Fany O .Homolová 

16.12. Petra Janů + Karel Štolba koncert  KKS  OK+ husitská církev 

24.12.  Půlnoční mše      KNSK  KNSK 

  Výstava Betlémů     KKS  KKS 

 

Poznámky: Ok – odbor kultury, DDM – Dům dětí a mládeže, KNSK – kostel Nalezení sv. 

Kříže, 

KKS – kostel Krista Spasitele, AD – Akce pro důchodce 
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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./. 
 

Objekty ve vlastnictví města - městská radnice a „Špitálkek“- dům čp. 176 jsou taktéž 

využívání při pořádání již pravidelných kulturních a společenských akcí ( viz výše 

uvedený seznam) :  

Svatomartinské posvícení – se uskutečnilo v prostorách KP čp. 176, ztv. Špitálku 

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 

2016 - 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 50 tis.). 

Čp. 14 ulice Kostelní –  pokračující obnova 1 NP na základě schválené PD ke komerčnímu 

využití – přestavba na restauraci (cca 40 tis.). 

 

F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově památkových objektů v roce 2016: 

F.1. Částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 2016 a v kolika 

případech (údaje uveďte zaokrouhleně): 

- celkem na území obce /města/: 2 akce  1 400 000,- Kč 

- z toho na území MPR nebo MPZ: 2  akce 1 400 000,- Kč 

- v kolika případech a kolik na památky v jiném než obecním  

 vlastnictví (na území MPR nebo MPZ)  5 akcí 650 000,- Kč 

 

Uveďte v % jaký podíl finančních prostředků, z celkového objemu výdajů 

rozpočtu obce /města/, byl použit ve prospěch obnovy památek v roce 2016 na 

území  obce /města/  0,9 % 
 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ 

v roce 2016 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně), jako přílohu uveďte 

tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ 

na rok 2016, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2016. 

 

 120 000,- Kč na akci: oprava dvorní fasády, včetně aplikace ochranného fasádního 

nátěru, výměna novodobých vstupních dveří  

 436 000,- Kč na akci: oprava střešního pláště, přeložení a doplnění krytiny, oprava 

sanktusníku II. etapa 

 128 000,- Kč na akci: restaurování náhrobku Melchiora, Kateřiny a Kryštofa z Redernu 

II. etapa  

 

F.3. Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/ - uveďte zda bylo požádáno na rok 2016                 

o finanční prostředky z jiných zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a 

využity. 

  270 000,- Kč na akci:  oprava střešního pláště, přeložení a doplnění krytiny, oprava 

sanktusníku II. etapa,   zdroj Liberecký kraj 
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G. Koncepční příprava regenerace: 

G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení/: 

Název:  Územní plán Frýdlant 

Pořizovatel: úřad územního plánování MěÚ Frýdlant 

Zpracovatel: SAUL spol.s.ro.  

Datum schválení obecním zastupitelstvem 

a) zadání: 3.10.2011 usnesením č. 106/2011  

b) konceptu (souborné stanovisko): -----  

c) návrhu: 26.8.2015 usnesením č. 99/2015 bylo schváleno s nabytím právní moci dne 

21.9.2015  

Předpokládaný termín schválení návrhu obecním zastupitelstvem: bylo schváleno a vydalo 

Územní plán dne 26.8.2015 

 

 
 

G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /stav 

rozpracovanosti, datum schválení zastupitelstvem/: město Frýdlant nemá Regulační plán 

 
 

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). 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. V současné době jsou dokončovány práce na novém strategickém plánu  na další 

plánovací období.  
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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 a nyní je ve schvalovacím procesu nový strategický plán.  

 
 
 

 

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 

včetně veřejných prostranství, zeleně atd., proveďte hodnocení z pohledu obyvatel, 

návštěvníků, ale také podnikatelů.  

- Zhodnoťte stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.  

- Uveďte informace o dalších zdrojích finančních prostředků získaných na obnovu 

kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím veřejných sbírek, 

neziskových organizací, sponzorských darů, apod.  

- Uveďte, zda-li ve městě /obci/ existuje a funguje vlastní fond: 

a) na obnovu kulturních památek, nacházejících se na území MPR nebo MPZ, 

b) na opravu nepamátkových objektů, nacházejících se na území MPR nebo MPZ. 

 

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 a navazující obnovená 

část městských hradeb na ppč. 4 a5.  

    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 a 5. 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.  
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  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 původní 

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. V roce 2015 došlo na základě vypracované 

architektonické studie ing. Arch. Šrutové k drobným parkovým úpravám na mnoha místech 

v centrální části města, spočívající ve výsadbě keřů, stromů, úpravě travnatých ploch. Tyto 

„drobné ostrůvky“ zeleně jsou veřejností kladně vnímány. V roce 2016 byly dále podle této 

studie realizovány další akce.  

   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. 

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.  

 

  Město Frýdlant dále pomáhá Římskokatolické farnosti Frýdlant, která vlastní areál 

kostela Nalezení sv. Kříže nejenom finanční pomocí při obnově jednotlivých částí areálu, ale 

dále poskytuje souhrnné informace o možnosti získání dalších finančních prostředků na 

obnovu areálu, resp. úpravy okolí kostela a odvodnění plochy kolem něho. V této souvislosti 

byly podniknuty kroky k získání partnera na polské straně a možnosti přihlášení společných 

projektů do evropských fondů příhraniční spolupráce – Intereg V A – ČR –Polsko a to 

podáním žádosti. Pokud bude dotace podpořena, mělo by k obnově areálu kostela  a  

restaurování zastavení křížové cesty dojít v letech 2017-2019. Tímto krokem by došlo 

k uzavření dlouhodobých obnov ucelených areálů nacházejících se v centrální části městské 

památkové zóny Frýdlant. Jednalo by se o další velkou plochu určenou k relaxaci, odpočinku 

a rozšíření nabídky návštěvníkům v oblasti cestovního ruchu.  

 

- 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 
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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.    

 

O možnosti vyhlášení vlastního dotačního titulu v současné době se již hovoří, město 

shromažďuje podklady a příklady z jiných měst.  

 

 
 

 

 

 

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 2016. 
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-  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. 
 



Příloha – kapitola A – obnova kulturních památek   

Kostel Nalezení sv. Kříže- II .etapa opravy sanktusové věže a přeložení Cu krytiny na plné bednění 

(loď kostela) 

stav sanktusové věže a střešního pláště lodi 

kostela před zahájením prací  

 

detail prací na oplechování spodní části 

sanktusové věže II. etapa  

                             

rozsah snášení původní krytiny  a laťování, následná pokládka plného bednění a pásové lepenky  

 

 



 

 

 

 

jižní část střechy nad lodí kostela –

pokládky bednění a ochranné 

lepenky  

 

 

 

 

 

 

 

 

detail rozkrytí střechy- jih 

 

 

 

pohled z prostoru krovu na plné bednění  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav jižní strany střešního pláště po dokončení prací, pruh nové krytiny  je v místě , kde byly práce 

v letošních roce ukončeny  

 

 



Kostel Nalezení sv. Kříže- II. etapa restaurování náhrobku Melchiora, Kateřiny a Kryštofa z Redernu  

 průběh restaurátorských prací  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav nápisových desek 

po zlacení  

 

 



 

Stav po dokončení prací  

 



Městský dům čp. 447 – Zámecká ulice – oprava dvorního  fasádního pláště a dvorní plochy  

 

 

 

 

 

stav před zahájením prací  

 

 

stav při snášení omítek 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh nanášení dvouvrstvého omítkového 

souvrství  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav podhledu  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav fasádního pláště po dokončení prací  

 

 

 



Městský dům čp. 24, ulice Sv. Čecha – oprava fasádních omítek a fasádní nátěr  

stav před zahájením prací  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po aplikaci vrchního fasádního nátěru  

 

 

 

 



Příloha – kapitola B – obnova objektů na území MPZ  

Čp. 72 v ulici Míru (vlastník město Frýdlant) – oprava fasádního pláště, výměna oken a 

výměna střešní krytiny  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav před zahájením prací  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav po dokončení prací  

 

 

 

 

 



Dílčí opravy :  

Čp. 63 ulice ČSA- oprava uliční fasády 

 

 

 

 

Stav před zahájením 

prací  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dokončení  

 

 

 

 

 



Čp. 483 ulice ĆSA – oprava fasádního pláště, výměna oken – vlastník město  

 

 

Stav před zahájením prací  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dokončení  

 

 

 

 

 

 

 

 



Čp. 70 ulice ČSA- výměna střešní krytiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dokončení  

 

 

 

 

 

 



Čp. 4057 ulice Zámecká – výměna střešní krytiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Čp. 4022   ulice Hejnická – oprava části fasádního pláště – Louda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Úprava  prostoru:  

 

Oplocení pozemku u čp.520 , ulice Hejnická  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplocení pozemku u čp. 608- Hejnická ulice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chodník a osvětlení od Avanti k parkovišti  

 

 

 

 



 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úprava veřejných prostorů 

2016  

 

 

 

 



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, 

http://www.mesto-frydlant.cz/galerie/obrazky/image.php?img=11126&x=768&y=1024
http://www.mesto-frydlant.cz/cs/mesto-frydlant/historie-a-pamatky/frydlantska-radnice.html
http://www.mesto-frydlant.cz/cs/archiv/archiv-2007/navrat-sousosi-piety-do-okruzni-ulice.html
http://www.mesto-frydlant.cz/cs/mesto-frydlant/historie-a-pamatky/kulturni-pamatky/solnice.html
http://www.mesto-frydlant.cz/galerie/obrazky/image.php?img=11102&x=768&y=1024
http://www.mesto-frydlant.cz/cs/mesto-frydlant/historie-a-pamatky/kulturni-pamatky/kostel-nalezeni-svateho-krize.html


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 1902-
1903 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 

http://www.mesto-frydlant.cz/galerie/obrazky/image.php?img=11253&x=1024&y=768
http://www.mesto-frydlant.cz/cs/turistika-sport-kultura/hrad-a-zamek-frydlant.html
http://www.mesto-frydlant.cz/cs/turistika-sport-kultura/tipy-na-vylet/frydlant-vyhlidkovy-okruh-slunecni-cesty.html
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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:  
 

http://www.mesto-frydlant.cz/galerie/obrazky/image.php?img=386579&x=157&y=157
http://www.mesto-frydlant.cz/galerie/obrazky/image.php?img=386579&x=157&y=157
http://www.mesto-frydlant.cz/galerie/obrazky/image.php?img=386576&x=157&y=157
http://www.mesto-frydlant.cz/galerie/obrazky/image.php?img=386576&x=157&y=157
http://www.mesto-frydlant.cz/galerie/obrazky/image.php?img=386574&x=157&y=157
http://www.mesto-frydlant.cz/galerie/obrazky/image.php?img=386574&x=157&y=157
http://www.mesto-frydlant.cz/galerie/obrazky/image.php?img=386552&x=738&y=343
http://www.mesto-frydlant.cz/galerie/obrazky/image.php?img=386552&x=738&y=343
http://www.mesto-frydlant.cz/galerie/obrazky/image.php?img=10680&x=600&y=800


 říjen-květen 

středa, pátek a sobota 10-16 hodin 

polední přestávka 12-12.30 

mimo otevírací dobu pouze skupiny 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  

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.  

 

 

http://www.mesto-frydlant.cz/galerie/obrazky/image.php?img=378734&x=533&y=800


říjen-květen 

středa, pátek a sobota 10-16 hodin 

polední přestávka 12-12.30 

mimo otevírací dobu pouze skupiny 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  

 

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: 

středa, pátek, 
sobota 

  10:00  

 11:00 

 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 historicko-
sociologickým 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: 

mailto:lucie.kubatova@mu-frydlant.cz
http://www.mesto-frydlant.cz/galerie/obrazky/image.php?img=369207&x=1024&y=681
http://www.mesto-frydlant.cz/galerie/obrazky/image.php?img=369206&x=1024&y=681
http://www.mesto-frydlant.cz/galerie/obrazky/image.php?img=369208&x=1024&y=681
http://www.mesto-frydlant.cz/galerie/obrazky/image.php?img=369210&x=1024&y=681
http://www.mesto-frydlant.cz/galerie/obrazky/image.php?img=369233&x=1024&y=681
http://www.mesto-frydlant.cz/galerie/obrazky/image.php?img=369217&x=1024&y=681
http://www.mesto-frydlant.cz/galerie/obrazky/image.php?img=369222&x=1024&y=681
http://www.mesto-frydlant.cz/galerie/obrazky/image.php?img=369224&x=1024&y=681
http://www.mesto-frydlant.cz/galerie/obrazky/image.php?img=369227&x=1024&y=681
http://www.mesto-frydlant.cz/galerie/obrazky/image.php?img=369230&x=1024&y=681
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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-jeden-

podstavkov.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 

 

http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/frydlant-se-chlubi-dalsi-cenou-za-jeden-podstavkov.html
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http://www.stiftung-umgebindehaus.de/umgebindehauspreis.htm
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Příloha kapitola F 



Příloha k Anketnímu dotazníku

Poř.     

č. 
Kulturní památka (identifikace objektu) Akce obnovy (stručná charakteristika)

Druh 

vlastníka 

(FO, PO, 

církev, 

obec, kraj)

Celkové 

náklady 

2016          (v 

tis. Kč) 

včetně DPH

Z toho náklady 

na 

"památkové" 

práce             (v 

tis. Kč) včetně 

DPH

Potřeba 

státní 

podpory          

(v tis. Kč) 

včetně DPH

1.
městský dům čp. 447

oprava dvorní fasády, včetně aplikace ochranného 

fasádního nátěru, výměna novodobých vstupních 

dveří 
obec 700 650 325

2.
kostel Nalezení sv. Kříže 

oprava střešního pláště,přeložení a doplnění krytiny, 

oprava sanktusníku  II.etapa 
církev 800 750 375

3. měšťanský dům č.p.104 oprava štítové fasády, aplikace fasádního nátěru církev 300 300 150

4. měšťanský dům č.p.104 restaurování vstupních dveří do objektu církev 105 105 50

5.
měšťanský dům č.p. 434

výměna novodoých dveří za historické repliky, oprava 

fasádního pláště 
FO 400 400 200

6.
měšťanský dům č.p. 92 a 93 

oprava poškozených omítek, aplikace ochranného 

nátěru, repase výplní, nátěr domovního štítu  
FO 750 700 350

7.
měšťanský dům č.p. 94 

oprava poškozených omítek, aplikace ochranného 

nátěru, repase výplní, obnova  dvorního štítu 
FO 300 300 150

8.
měšťanský dům č.p.72

lokální oprava fasády, aplikace fasádního nátěru, 

osazení oken do vikýřů, oprava podstřešní římsy
FO 700 700 350

9.
měšťanský dům, č.p. 444

výměna dožilé střešní krytiny, oprava a nátěr bednění 

štítů, oprava komínového tělesa 
FO 600 600 300

10.
fara kostela Nalezení sv. Kříže

oprava poškozených omítek, aplikace fasádního 

nátěru
církev 1 290 1 200 600

11. měšťanský dům čp. 102 statické zajištění sklepních prostorů, oprava kleneb PO 400 200 200

3 050Akce obnovy připravované na rok 2016 celkem

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a 

městských památkových zón na rok 2016

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: FRÝDLANT



Kladné příklady z minulých let- obnova kulturních památek 

(doplnění kapitoly č. A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Městské opevnění na ppč. 4 a 5 v ulici Okružní           REALIZACE 2014 

Bližší informace o objektu (historie, využití, architektonický význam apod.): 

Obnovou prošla část městského opevnění, při ulici Okružní. První písemná zmínka o 

frýdlantských hradbách je uvedena v urbáři z roku 1381. Stavební podoba věží však naznačuje, 

že hradby mohou pocházet z období kolem poloviny 14. století. Na přelomu 16. a 17. století 

prošly rekonstrukcí a dále byly udržovány až do roku 1774. Poté došlo k rozprodání a poboření 

částí hradeb. Dolní brána byla stržena roku 1831 a okrouhlá věž, která ji chránila, pak roku 

1888. Horní brána i s věží zanikla roku 1847. V roce 1742 byla znovu vystavěna v empírovém 

slohu třetí, tzv. Nová brána a následně odstraněna až v roce 1947. Relikty opevnění města 

Frýdlantu jsou částečně zachovány jako volně stojící zdivo, zčásti jako zdivo včleněné do 

současné zástavby. Původní pravidelně oválný tvar hradeb lze v současnosti vysledovat v linii 

dnešní Okružní ulice. Městské opevnění bylo vyzděno z polygonálně opracovaného kamene, 

přičemž jako materiál sloužil místní čedič. Hradby byly omítnuty a ve svém obvodu zpevněny 

kamennými věžemi, jejichž počet dnes nemůžeme spolehlivě rekonstruovat. Těleso hradeb 

původně prolamovaly celkem tři vstupní brány s věžemi. V hlavní komunikační ose se jednalo 

o Horní bránu, dnes v místě křižovatky Okružní ulice a ulice Míru, a Dolní bránu, v místě 

dnešního křížení ulic Okružní a Československé. armády. Třetí brána, tzv. Nová, byla situována 

v dnešní Husově ulici. 

Komentář k provedené obnově: 

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. 

Uvnitř věže byly odstraněny novodobé cihelné přizdívky (plenty) a v původním rozsahu byl 

doplněn vnitřní líc zdiva, který byl vyzděn z lomového kamene. 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. Koruna obou úseků hradby a věže 

má nepravidelný průběh (charakter zříceniny) respektující stávající míru zachování a tvar zdiva. 

Zděná koruna je překryta jílovou vrstvou chráněnou drnovou korunou. Na vnitřní straně hradby 

byl terén snížen k patě hradby. Z důvodu zamezení pronikání povrchové vody z prostoru 

parkoviště bylo 1,5 m od vnitřního líce hradby osazeno drenážní potrubí odvádějící vodu do 

prostoru mezi hradbou a Okružní ulicí. 

Narušené zdivo bylo rozebíráno pouze v nezbytně nutném rozsahu, 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 – zachovat vazbu a velikost 

kamene, dodržet řádkový charakter zdiva, vyklínovat spáry drobnějším kamenem. Provedení a 

technologie byla schválena na vzorku památkovým dozorem a projektantem. Oprava spárování 

byla prováděna pouze v místech, které předem určil projektant společně s památkovým 

dozorem – nedošlo k plošnému spárování. Při opravě spárování byly do širších spár s chybějící 

maltou vkládány drobné kameny (šíbry). Vzhled a barevnost nového spárování se přizpůsobilo 

okolním spárám. Konečný rozsah spárování byl upřesněn na místě, provedení a technologie 

byly schváleny na vzorku památkovým dozorem a projektantem. Pro zdění i spárování 

kamenného a cihelného zdiva byla užita vápenná nastavená malta se zrnitostí a barevností, která 

byla předem odsouhlasena projektantem a památkovým dozorem. 



Připojené fotografie kulturní památky po obnově. Fotografie z průběhu stavby a po dokončení 

prací. 
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Dům č.p. 176, obnova objektu –městské muzeum Frýdlant  

      Pozdně renesanční bývalý špitál č.p. 176 se nachází na nároží ulic Míru a Kodešovy, 

severozápadně od náměstí T.G.Masaryka . Je součástí Městské památkové zóny. Objekt nechali 

roku 1561 vystavět měšťané v čele s purkmistrem Cristoffem Rollenem. Svou současnou 

klasicistní podobu získal po požáru roku 1797. Ve druhé polovině 20. století ho využíval domov 

důchodců a poté zde byly umístěny sociální byty.  

Po ukončení obnovy začal být objekt využíván městský muzeem Frýdlant, které zde uvedlo 

prozatímní  novou expozici založenou na výsledcích realizovaného archeologického výzkumu 

na náměstí T.G.Masaryka, a propagaci místních řemesel v průběhu několika staletí. Nově 

navržená expozice bude využívat nové technologie- 4D a3D technologie, hologramy…různé 

typy promítání. Bude určena pro velmi širokou veřejnost, informace budou poskládány od 

nejjednodušších, až po vysoce odborné (možnost získání informací v několika úrovních 

poznání).  

     Patrová zděná budova stojí na obdélném půdorysu. Kratší průčelí se dvěma vstupy 

v pískovcových pravoúhlých portálech s klenáky a uchy se obrací do ulice Míru. Objekt kryje 

valbová střecha vyskládaná v současné době již z pálené tašky ve tvaru bobrovka. Její ráz 

dotvářejí vikýře ve tvaru volských ok a polygonální sanktusníková věž s makovicí a křížem.  

V nárožní části objektu se nachází bývalá kaple čtvercového půdorysu otevřená skrz obě 

podlaží. Půlkruhově zakončená okna kaple zdobí větraje. Fasády všech průčelí domu, vyjma 

domovního, člení římsy, bosáž a bohatá štuková výzdoba. Nejhonosněji je provedeno vstupní 

průčelí, které zdobí půlkruhově vzdutá kordonová římsa. Ta vrcholí vázou naplněnou ovocem 

a ve vymezeném polokruhu pod římsou zdobí fasádu vavřínová girlanda protažená mušlí.  

Komentář k provedené obnově: 

Na základě předložené dokumentace došlo k celkové obnově objektu, včetně přilehlé zahrady. 

Objekt byl taktéž zasažen povodní ze srpna 2010, proto byl rozsah prací oproti původnímu 

záměru navýšen. Na počátku prací proběhnul v objektu podrobný stavebně historický průzkum, 

dále průzkum jakostního stavu dřevěné konstrukce krovu. Na základě těchto podkladů byla 

dopracována prováděcí dokumentace stavby, která zapracovala nové poznatky v oblasti 

kulturně-historických hodnot objektu a nezbytného zachování co největšího množství 

původních konstrukcí in situ (trámové stropní konstrukce, klasicistní krov..atd) .  

 Na počátku prací byly sneseny povodní kontaminované omítky, odstraněno novodobé 

podlahové souvrství. Při realizaci těchto prací byl prováděn archeologický průzkum, během 

kterého bylo zjištěno, že původní traktování objektu bylo jiné, než je současný stav. 

Nejvýznamnějším objevem realizovaného průzkumu byl nález základů chlebové pece in situ 

s předpecní jámou a základy odkládací zídky.  Na základě skutečnosti, že se jedná o unikát, 

bylo rozhodnuto, že tyto základy budou ponechány na místě. Následně byly konzervovány a 

staly se součástí expozice muzea. Stěny místnosti s  pecí byly ponechány neomítnuté a slouží 

jako „slohová učebnice architektury a přestaveb objektu“, neboť zde bylo lokalizováno hned 

několik vývojových stavebních etap objektu.   

  Z důvodu „utopení“ objektu pod chodníkové těleso byly kolem objektu vybudovány tzv. 

„anglické dvorečky“.  

Vnitřní stopní konstrukce pocházely z klasicistní přestavby objektu po požáru města z ku 1787 

stejně tak konstrukce krovu. Při jejich obnově bylo požadováno zachování co největšího 

rozsahu původních konstrukcí. Z uvedených důvodů byly stropní trámy ponechány na místě, 

byly přeplátovány ze zbytků poškozených trámů a nosnou konstrukci stopu převzaly nové 

trámy. Stropní trámy byly pohledově v 1NP přiznány, doplněny dřevěným prkenným stropem. 

 Nové omítky byly zhotoveny ze sanačních směsí na vápenné bázi, z důvodu zatopení objektu  

až po úroveň stropu ( předpoklad  vysychání stěn  bude min. 4-5 roků).   



V objektu je realizováno podlahové vytápění. V půdním prostoru objektu se nacházely  tzv. 

„půdovky“, které byly na počátku prací velmi citlivě odebrány, deponovány a následně užity 

jako pochozí vrstva celého prostoru muzea, 1NP.   

  Krov objektu nebyl výrazně staticky poškozen, proto bylo přistoupeno k pokládce nové střešní 

krytiny, pálené tašky ve tvaru bobrovka, korunového krytí. Komínová tělesa byla nově vyzděna 

a slouží k odvádění vlhkosti z anglických dvorečků, vnitřních prostorů a vlhkosti spojení 

s užíváním bytové jednotky v 2NP.  

  Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Předpokládané celkové náklady akce 25 mil. Kč z toho dotace z Evropské unie a ze Státního 

rozpočtu 21,5 mil. Kč. Název projektu byl : „Městské muzeum Frýdlant – rekonstrukce 

památkově chráněného objektu“. 

Připojené fotografie kulturní památky po obnově. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unikátní nález chlebové 

pece in situ při 

realizovaném 

archeologickém průzkumu. 

Tato pec byla na místě 

zakonzervována a stala se 

součástí expozice 

 

 

 

 

Pohled do vstupní chodby objektu. 

V celém prostoru  1 NP byly 

druhotně užity „půdovky“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Stavba repliky chlebové  

pece  pod přístřeškem  a 

první  pečení placek  za 

účasti široké veřejnosti 

 

Návrh nové interaktivní expozice v místnosti 

s chlebovou pecí. Ruch tržiště, stánky a vůně 

pečeného chleba. Nová expozice bude založenou 

na výsledcích realizovaného archeologického 

výzkumu v objektu  a   na náměstí T.G.Masaryka, 

dále na propagaci místních řemesel v průběhu 

několika staletí. Navrhovaná nová expozice bude 

využívat nové technologie- 4D a3D technologie, 

hologramy…různé typy promítání.  Bude  určena 

pro velmi širokou veřejnost, informace budou 

poskládány od nejjednodušších, až po vysoce 

odborné (možnost získání informací v několika 

úrovních poznání).  

 

 



Venkovský dům s mechanickým betlémem ( ulice Zahradní, č.p. 356, st.p.č. 323, k.ú. 

Frýdlant). Rejstříkové číslo kulturní památky dle ústředního seznamu kulturních památek je  

102578.  

Bližší informace o objektu (historie, využití, architektonický význam apod.): 

Objekt č.p. 356  je přízemní objekt s polopatrem, na obdélném půdorysu. Přízemí je z části roubené, 

z části zděné, polopatro pak hrázděné, z vnějšku opatřené bedněním. Jihozápadní průčelí objektu je 

dvouosé, okna s dřevěnou šambránou a parapetní římsou jsou dnes zabedněná. U obou nároží je 

podstávka, krytá bedněním. Polopatro i štít mají průběžné svislé bednění , se spoji krytými lištami. Ve 

štítu jsou dvě dvoukřídlá dřevěná okna a ve vrcholu štítu pak jedno malé okénko. Jihovýchodní / přední) 

štítové průčelí je dvouosé , roubená část má nízký zděný sokl. V levé ose je dvoukřídlé dřevěné okno 

s dřevěným rámem a parapetní římsou. Druhou osu, situovanou přibližně uprostřed fasády, vyplňuje 

vstup, jenž má dvoukřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce, s pevným menším pravým křídlem. Zděná 

hospodářská část je bez otvorů. U jižního ( levého) nároží a na obou stranách od vstupu jsou podstávky, 

opět kryté bedněním. To zakrývá také celé polopatro a na obou stranách od vchodu sahá až k terénu , 

v dolní části jsou jednotlivá prkna i lišty  obloučkovitě vyřezávané. V polopatře se v ose vstupu nachází 

obdélné , na šířku orientované dřevěné jednokřídlé okno. Severovýchodní průčelí ( západní štítové) je 

ve zděné přízemní části dvouosé. V levé ose jsou prkenné jednokřídlé dveře, v pravé pak malé, na šířku 

orientované okno ve špaletě. Polopatro je bez otvorů. Na této straně štít proti zbytku fasády předstupuje. 

Je opět svisle bedněný se spoji krytými lištami, v dolní části je dvoukřídlé , na šířku orientované okno a 

podobné , avšak menší , je i ve vrcholu štítu. Severozápadní průčelí je z větší částí zděné, vpravo je 

roubená stěna světnice. Ve zděné části jsou jednokřídlé dřevěné svlakové dveře se zaskleným obdélným 

okénkem. Vpravo od nich předstupuje zeď černé kuchyně, její komora je o dvou stejných výškách. 

V roubené části je jedno okno v dřevěném rámu a s dřevěnou parapetní římsou, dnes zabedněné. U 

nároží je zde podstávka, krytá bedněním. Bedněním je opět opatřeno také polopatro, hospodářskou část 

domu pak chrání bednění až do výšky zhruba jedné třetiny od terénu. Střecha domu  je sedlová, 

v severozápadní části střechy je vysoký zděný komín, krytý plechovou stříškou.  

  Interiér má trojdílnou dispozici se světnicí , síní a hospodářskou částí, respektive komorou v polopatře. 

V přízemí je v síni cihelná dlažba, stropy jsou trámové.Ze síně je přístupný průlezný komín. Polopatro 

je, stejně jako půda, přístupné po dřevěném žebříkovém schodišti. Polopatro je hrázděné , obvodové 

stěny světnice jsou bez omítky. Komoru od síně odděluje bedněná příčka, která je částečně omítnutá. 

Podlahy obou místností jsou prkenné, strop pak trámový záklopový.    

  Kolem poloviny 19. století je možné, že dům byl částečně přestavěn. Hospodářská část objektu není 

zaklenuta klenbami, ale je stále zastropena záklopem. V uvedené době mohl být postaven zděný komín  

a v souvislosti s ním byl prostor někdejší černé kuchyně zaklenut a dozděn. Z přelomu 19. a 20. století 

pocházejí zejména drobnější úpravy interiéru – stropy, okna  a dveře. Úpravy ve 2. polovině 20. století 

a na jejím konci ovlivnily zejména vzhled světnice s betlémem. Z této doby pochází výměna patek 

sloupů podstávek, oprava podezdívky a ahistorický nátěr roubení.  

   Uvnitř světnice se nachází betlém, jehož autorem je Gustav Simon ( 1873- 1953), jenž vyplňuje celou 

šířku světnice. Jeho rozměry jsou : šířka 4,15m, hloubka 2m. Betlém obsahuje 130 pohyblivých figurek 

a 50 figurek statických. Betlém  je ojedinělým příkladem mechanického betlému frýdlantského regionu 

a zajímavým historicko-sociologickým dokladem, přispívající k poznání života venkovského 

obyvatelstva na přelomu 19. a 20. století. Betlém dnes k domu neodmyslitelně patří a byl stavěn a 

rozšiřován právě k rozměrům stávající místnosti světnice, na jejíž obytný účel bylo po roce 1945 

rezignováno a světnice byla ponechána pouze pro betlém. Samotná stavba společně s betlémem vytváří 

hodnotný celek, který nemá v regionu obdoby.  

Komentář k provedené obnově: 

   Stavební práce na objektu byly započaty na začátku měsíce června 2009, podle projektové 

dokumentace ke statickému zajištění, stavební firmou DURANGO s.r.o. z Liberce, která vyhrála 

zakázku na základě provedeného výběrového řízení.  Práce  na statickém zajištění objektu byly 

rozloženy na dva roky, neboť  celkový rozpočet obnovy přesáhl lehce přes 2 mil. Kč.  



  Byly provedeny hlavní práce související se zajištěním objektu po statické stránce. Došlo k snesení 

dřevěného opláštění na všech zakrytých konstrukcích, k postupnému   podbetonování základových 

konstrukcí, vynesení objektu a jeho „vyrovnání“ pomocí heverů, doplnění spodních částí srubové 

světničky ( nové trámy), výměně poškozených podstávek, odstranění poškozené stropní konstrukce, 

doplnění a výměně poškozené pozednice, sloupků a křížů v hrázděných stěnách, při postupném snesení 

výplní ( hliněné vymazávky), jenž budou druhotně použity. V podzimních měsících byla nově osazena 

stropní konstrukce s podlahovým souvrstvím, v přízemí došlo k vytvoření nových spodních vrstev 

v místnostech, opravě hrázděné stěny v podkroví objektu, opravě a novému vyzdění poškozeného zdiva, 

snesení staré střešní krytiny a bednění, ….. atd. Snesené bednění bylo očištěno, repasováno , taktéž 

veškeré výplně otvorů- okna, dveře. Nově vyzděná stěna z čedičových valounů byla omítnuta vápennou 

zataženou maltou, kopírující nerovnosti ( oblé tvary) kamenů. Stěny, které byly druhotně vytvořeny jako 

podpěrné konstrukce za uhnilé části dřevěného skeletu, byly odstraněny a nahrazeny původními 

statickými prvky – dřevěnou vazbou štenýřů a vazných trámů.  

 Práce byly ukončeny v podzimních měsících, k 31.11.2009, a to  při stavu statického zajištění objektu 

a ponechání  minimálních zbytkových prací na rok 2010 (pokládka nové střešní krytiny, pokládky 

dlažby, výmalby v exteriéru a interiéru, elektroinstalace). 

Práce jsou a budou prováděny za dohledu odborné organizace, Národního památkového ústavu, ú.o.p. 

v Liberci.   

Práce na restaurování mechanického betlému budou započaty v příštím roce a ukončeny v roce 2011. 

Restaurátorské práce budou provedeny restaurátory vlastnícími příslušné povolení ( rozhodnutí) MK 

ČR- v tomto konkrétním případě se jedná o restaurování dřevěných polychromovaných uměleckých děl, 

restaurování papíru a restaurování mechanických částí mechanických betlémů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severovýchodní strana objektu  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Objekt před plánovanou rekonstrukcí byl v místě rohové 

podstávky  propadlý, spodní trámy byly uhnilé , 

nahrazeny cihelným zdivem  

Během rekonstrukce-spodní uhnilá část podstávka 

byla nahrazena dubovým špalkem usazeným na 

betonovou patku. Srubová část byla vyheverována a 

srovnána. Trámy srubu budou očištěny a chemicky 

ošetřeny.  

 

Objekt venkovského domu- před 

započetím prací  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová konstrukce nosných štěnýřů, 

která byla  při rekonstrukci 

doplněna, neboť v minulosti došlo 

k jejích odstranění po uhnití 

spodních částí svislých trámů. 

Nová trámová konstrukce se stala 

nosným statickým prvkem v této 

části objektu. Doplněny byly také 

prvky hrázděné stěny. 

 
 

Detaily řešení spodních částí podstávkových a štěnýřových trámů. 

Spodní části trámů nahrazují dubové patky . 



Jihozápadní strana objektu 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Popraskaná a vyboulená stěna z čedičového kamene, 

poškozená pozednice a sloupky  hrázděné stěny  

 

Nově vyzděná stěna z čedičových kamenů, omítnuta 

vápennou zataženou omítkou kopírující plasticitu 

povrchu kamenů . Na d zdí se nachází nová pozednice 

a částečně vyměněná štípaná tyčovina hrázděné stěny 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Výměny tesařských prvků jsou provedeny 

přeplátováním, kdy došlo k výměně pouze 

prokazatelně poškozeného dřeva 

 

Dokončení tesařských oprav na 

novém ostění vstupních dveří a stěně 

hrázdění 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VYBERTE SI REGION  

Vyberte deník
 

Created with Raphaël 2.1.0 

Unikátní náhrobek Redernů prokoukne 
Frýdlant - Město Frýdlant není spojeno pouze se jménem Albrechta z Valdštejna. Tři a půl generace tu také 

vládl rod Redernů, který se do historie města i okolí významně zapsal. 

4.3.2016  

SDÍLEJ:  

 
NÁHROBEK je zhotoven ve stylu manýrismu. Foto: archiv 

Právě oni tu rozvíjeli pěstování lnu a chov ovcí, potažmo pak plátenictví a soukenictví. Nakonec i stříbrné 

kolo ve znaku Libereckého kraje je právě odkazem na Rederny. Jejich hrobka se nachází v kostele Nalezení 

sv. Kříže ve Frýdlantě a je skutečným uměleckým skvostem. Teď se monumentální náhrobek dočká další 

etapy restaurování, díky podpoře frýdlantských zastupitelů, kteří akci podpořili. 

„Náhrobek Melchiora, Kryštofa a Kateřiny z Redernu je dílem Gerharda Heinricha z Amsterodamu, 

působícího tehdy ve Vratislavi. Právě styl, který pro náhrobek zvolil, se nazývá vratislavský manýrismus," 

říká Věra Sobotová z odboru stavebního a životního prostředí frýdlantské radnice. 

Stavba náhrobku začala v roce 1605 a byla dokončena o pět let později. Náhrobek je postaven ze tří druhů 

mramoru, světlezeleného z Anglie, tmavozeleného ze Slezska a hnědočerveného z Čech. Původně ho 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90995&idc=4295280&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91087&idc=4295280&ids=610&idp=87472&url=http%3A%2F%2Fwww.studyline.cz%2Fjazykove-kurzy-v-zahranici
http://liberecky.denik.cz/
http://liberecky.denik.cz/
http://liberecky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=lb-hrobka-redernu


zdobily i jaspisy, topasy, rubíny a safíry. Náhrobku vévodí tři bronzové sochy. Uprostřed je generál 

Melchior z Redernu, po jeho pravici choť Kateřina a po levici syn Kryštof. V připomínce vítězství 

zesnulého generála nesou voluty soklu dva shrbení Turci, mezi něž jsou rozmístěny tři bronzové zlacené 

reliéfy s výjevy bitev v Uhrách. 

„Povrch kamenných prvků bude očištěn od nánosu nečistot a krust. Uvolněné kamenné části se pak zajistí 

proti pádu a posunu, a to pomocí železných kotev a malty na vápenném základě. Nápisy na mramorových 

deskách budou pozlaceny ryzím plátkovým zlatem," popisuje průběh restaurátorských prací Sobotová. 

Náklady na opravu činí 128 tisíc korun a přispěje na ně ministerstvo kultury a Římskokatolická farnost 

Frýdlant jako vlastník památky. 

Autor: Jana Pavlíčková 
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