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FRÝDLANT

VYHLÍDKOVÝ
OKRUH

9   Hradby
Zrestaurované torzo městských hradeb s katovskou brankou je dnes součástí 
relaxační zóny vhodné k příjemnému posezení i odpočinku.

11    Zámecký park a rybník
O založení zámeckého parku a zvelebení zámeckého okolí se zasloužil Kryštof 
Clam-Gallas a jeho syn Eduard. Součástí rozlehlého parku je romantický 
rybník s poloostrovem, na jehož klidné hladině se zrcadlí mohutné stromoví 
parku. Stejně jako zámecký park, i rybník prošel revitalizací.

12   Čedičové varhany
Na jižní straně parku se nachází mohutná čedičová skála typická sloupcovitou 
odlučností, na níž byl vybudován původní gotický hrad. V minulosti tato skála 
zajišťovala obranu a činila z hradu nedobytnou pevnost.

14   Zámecký pivovar
První zmínky o pivovaru pocházejí ze 14. století. Produkce piva byla 
přerušena až v roce 1949, kdy finanční situace nedovolovala rekonstrukci 
pivovaru. V roce 2013 koupila budovu pivovaru firma Terra Felix, s.r.o. 
Pivovar je částečně zrekonstruován a zve k návštěvě a ochutnání piva značky 
Albrecht.

10   Betlém
Betlém s množstvím pohyblivých figurek je umístěn v podstávkovém domku. 
Jeho tvůrce byl frýdlantský rodák Gustav Simon (1873-1953), zhotovoval jej 
po dlouhou dobu 60 let. Frýdlantský betlém je veřejnosti přístupný a dodnes 
uvidíte původní mechaniku pohánějící pohyblivé figurky.

13    Hrad a zámek Frýdlant
Komplex hradu a zámku tvoří dominantu vysoko se tyčící nad městem a nad 
řekou Smědou. První písemné zmínky pocházejí z roku 1278. V té době získal 
panství po rodu Ronovců rod Biberštejnů. Zámecké křídlo vystavěli následně 
Redernové a další úpravy sídla probíhaly i za Gallasů a Clam-Gallasů, kteří 
panství vlastnili až do roku 1945. Nejznámějším majitelem panství však 
byl vojevůdce Albrecht z Valdštejna, který Frýdlant vlastnil mezi lety 1622 
– 1634. Prohlídkový okruh zavede návštěvníky do hradu, zámecké kaple i 
zámku s bohatě vybavenými interiéry.

         Špitálek
Vybudován byl v roce 1564 
Bedřichem z Redernu jako 
útulek pro nemocné. Prošel 
několika přestavbami a od 
roku 2012 slouží jako druhá 
expozice muzea. Součástí je 
kaple se sochou piety a nález 
středověké chlebové pece, 
jejíž funkční replika se nachází  
ve venkovní části Špitálku.  
V roce 2018 zde byla otevřena 
nová interaktivní expozice.
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8   Socha Piety

V ulici Okružní, nedaleko zrekonstruovaných městských hradeb, se nachází 
socha Piety – Panny Marie s mrtvým Ježíšem. Je dílem anonymního autora 
z období vrcholného baroka. Mistr byl evidentně obeznámen s podněty 
vycházející z tvorby okruhu vynikajících barokních umělců, jako byl Matyáš 
Bernard Braun. 

Turistické informační centrum Frýdlant
Náměstí T. G. Masaryka 37
464 01 Frýdlant
Telefon: +420 488 886 603
E-mail: mic@mesto-frydlant.cz
www.mesto-frydlant.cz
         www.facebook.com/ICFrydlant
 #enjoyfrydlant

Projekt je podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje



1   Radnice
Nynější budova radnice měla v letech 1532-1897 pět předchůdkyň. Současná 
radnice byla vystavěna v novorenesančním stylu v letech 1893-1896  
dle návrhu vídeňského architekta Franze von Neumanna, který je též 
autorem radnice v Liberci. Radnici dominuje věž s hodinami, která je 
vysoká 48 m a každou hodinu se z ní ozývá zvuk zvonkohry se střídajícími 
se druhy melodií. Radniční věž, stejně jako Městské muzeum nacházející se  
ve 2. patře budovy, je možné navštívit dle aktuální otevírací doby. 

2   Náměstí T. G. Masaryka
Náměstí je centrem Městské památkové zóny. Po jeho obvodu je celkem  
20 obytných budov a radnice. Za zmínku stojí zejména tzv. dům Na panské 
zvůli (Komerční banka), trojdům s bohatou štukovou výzdobou (č. p. 73) a 
dům spravovaný Pravoslavnou církví (č. p. 104). 

 

3   Mariánský sloup

Na vzpomínku morových epidemií v 16. a 17. století byl postaven v roce 
1723 mariánský barokní morový sloup na náměstí u bývalého hejtmanství. 
V roce 1897 byl sloup přemístěn na své dnešní místo u kostela Nalezení  
sv. Kříže.

5   Řeka Smědá
Horská řeka pramení v jizerskohorských rašeliništích v oblasti hory Jizery a 
vzniká u horské chaty Smědava (847 m) ze tří toků – Bílé, Černé a Hnědé 
Smědé. Jméno ji dala zlatohnědá barva vody. Na polsko-německém pomezí 
se vlévá do Lužické Nisy. 7. 8. 2010 se po vydatných deštích tato jindy 
poklidná říčka změnila v rozběsněný živel, který zaplavil velkou část města.

6   Solnice
V minulosti sloužila budova jako sklad této strategické suroviny. Byla 
několikrát přestavěna, naposledy po zásahu letecké pumy. Budova byla ale 
zrekonstruována a po roce 1945 v ní vznikly bytové prostory.

4   Kostel Nalezení sv. Kříže
Na místě dnešního kostela stávala kdysi kaple sv. Barbory. K největšímu 
rozšíření budovy došlo v polovině 16. století, kdy Kryštof z Bibrštejnu pozval 
do Frýdlantu italské stavitele. V interiéru jsou umístěna cenná kulturní díla 
z bílého, černého a zeleného mramoru. Jedná se především o hrobku rodiny 
Redernů, která v době svého vzniku stála tolik, co celé frýdlantské panství, 
když ho Redernové kupovali.
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„Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně“
 „Wspólnie odkrywamy przyrode i historie na ścieźkach edukacyjnych Frýdlantu a Lubania“ 

Reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000394

Dovolte, abychom Vás pozvali na zajímavou procházku.
Nově zrekonstruovaná naučná stezka Vás zavede do přírodní rezervace. Začátek stezky se nachází u 
tenisových kurtů na břehu řeky Smědé pod hradem a zámkem Frýdlant. Původní trasa lesní stezky 
byla dlouhá 1 km a spojovala podzámčí s křížovou cestou již v roce 1843. Současná Lesní naučná 
stezka je příjemnou spojnicí Křížového vrchu s areálem tenisových kurtů, Zámeckým pivovarem 
Frýdlant, Státním hradem a zámkem Frýdlant a centrem města. Součástí stezky jsou i dva kamenné 
průchody pod železniční tratí. Cestou vás jistě potěší vyhlídka nad řekou, odpočinkové místo  
u splavu řeky. Dřevěné zábrany, které znemožňují vjezd cyklistům, Vám zajistí nerušenou procházku.  
Na informačních tabulích je prezentováno přírodní a historické dědictví dané lokality. Prosíme, 
chovejte se ohleduplně a v lese nekřičte.

Projekt s názvem „Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu 
a Lubaně“ CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000394 byl finančně podpořen z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020 
prostřednictvím Euroregionu Nisa.

Zveme Vás na návštěvu nedalekého polského města Lubaň, které se může pochlubit rovněž 
přírodními zajímavostmi a bohatou historií. Město Lubań (22 tis. obyvatel) je vzdálené od Frýdlantu 
necelých 40 km a leží na řece Kwise, na severním úpatí Jizerských hor. Je jedním z nejstarších měst 
Horní Lužice a nachází se na starobylé dopravní tepně VIA REGIA, která spojovala Německo se 
Slezskem.    

Zajímavá místa a nálezy, které charakterizují přírodní bohatství této lokality:
• Park na Kamenné Hoře (Kamienna Góra) z 19. stol. na sopečném kopci (274 m.n.m)
• Stezka Vyhaslých sopek - skládá se ze 3 částí: Park na Kamenné hoře, Lužické čedičové doly,  
 kopec Ostróźek
• Drahé kameny - v celém okresu byl zaznamenán výskyt achátu, jaspisu, lyditu, natrolitu, olivínu
• Památné stromy - nejpočetnější skupina památných stromů se nachází na Kamenné hoře
•  Kwisa - řeka protékající městem 
 www.luban.pl/przewodnicy, www.luban.pl

Lesní naučná stezka 
na Křížovém vrchu
Leśna Ścieżka 
Edukacyjna 
na Wzgórzu Krzyżowym 
Waldlehrpfad 
am Kreuzberg 

Mamy zaszcyt zaprosić Państwa na ciekawy spacer.
Nowo wyremontowana ścieżka edukacyjna zaprowadzi Państwa do rezerwatu przyrody. Początek 
ścieżki znajduje się koło kortów tenisowych na brzegu rzeki Smědá pod Zamkiem i pałacem Frýdlant. 
Początkowo trasa ścieżki leśnej liczyła 1 km i już w 1843 roku łączyła Podzamcze z Drogą Krzyżową. 
Obecna Leśna Ścieżka Edukacyjna stanowi wygodne i ładne połączenie Wzgórza Krzyżowego  
z terenem kortów tenisowych, Browarem Zamkowym Frýdlant, Zamkiem i pałacem Frýdlant oraz 
zcentrum miasta. Na ścieżce leśnej znajdują się 2 kamienne przejścia pod torami kolejowymi. Po 
drodze natrafią Państwo na przepiękny punkt widokowy, miejsce wypoczynkowe przy jazie rzeki. 
Drewniane bariery, uniemożliwiające wjazd rowerzystów, pomogą Państwu spacerować bez 
przeszkód. Na tablicach informacyjnych znajdują się informacje na temat dziedzictwa przyrodniczego  
i historycznego na tym obszarze. Prosimy o rozwagę i zachowanie ciszy na terenie lasu.

Projekt o nazwie „Wspólnie odkrywamy przyrodę i historię na ścieżkach edukacyjnych Frýdlantu 
i Lubania“ CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000394 był finansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu  Interreg V-A Republika Czeska  – Polska 
2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Zapraszamy Państwa do zwiedzania pobliskiego polskiego miasta Lubań, które również szczyci 
się bogactwem przyrody i historii. Miasto Lubań (22 tys. mieszkańców) znajduje się w odległości 
niecałych 40 km od Frýdlantu, leży nad rzeką Kwisą, na północnym podnożu Gór Izerskich.  Jest 
jednym z najstarszych miast Górnych Łużyc. Znajduje się na starym szlaku VIA REGIA, który łączył 
Niemcy ze Śląskiem. 

Do ciekawych miejsc i znalezisk, które charakteryzują bogactwo przyrodnicze tego obszaru należą: 
• Park na Kamiennej Górze z XIX wieku na wzniesieniu wulkanicznym (274 m n.p.m.)
• Szlak Wygasłych Wulkanów  - składa się z 3 części: Park na Kamiennej Górze, Łużyckie  
 Kopalnie Bazaltu oraz Wzgórze Ostróżek
• Kamienie szlachetne  - na terenie powiatu wydobywano  agat, jaspis, lidyt, natrolit, oliwin 
• Pomniki przyrody – cenne drzewa  - najliczniejszą grupę pomników przyrody znajdziemy
 na Kamiennej Górze
•  Kwisa - rzeka przepływająca przez miasto  
 www.luban.pl/przewodnicy, www.luban.pl

FRÝDLANT



Frýdlant

Lubań

Lassen Sie sich zu einem interessanten Spaziergang einladen.
Der neu rekonstruierte Lehrpfad bringt Sie ins Naturschutzgebiet. Der Pfadbeginn befindet 
sich am Tennisfeld am Ufer von Fluss Wittig, unter der staatlichen Burg und Schloss Friedland. 
Die ursprüngliche Strecke des Waldpfades war 1 km lang und verband das Stadtviertel unterm 
Schloss mit dem Kreuzweg bereits im Jahr 1843. Der heutige Waldlehrpfad ist eine angenehme 
Verbindungsstrecke zwischen dem Kreuzberg und dem Tennisfeld-Gelände, der Schlossbrauerei 
Frydlant, der staatlichen Burg und Schloss Friedland und dem Stadtzentrum. Zum Pfad gehören 
auch zwei Steindurchgänge unter der Eisenbahnstrecke. Sicherlich werden Sie unterwegs die 
Aussicht über dem Fluss oder den Ruheplatz am Flussüberlauf genießen. Durch Holzsperren wird 
die Einfahrt von Radfahrern verhindert und ihr Spaziergang wird nicht gestört. Informationstafeln 
präsentieren das Natur- und Geschichtserbe der jeweiligen Umgebung.
Das Projekt mit dem Titel „Gemeinsam entdecken wir Natur und Geschichte auf Lehrpfaden 
in Friedland und Lauban“ CZ.11.45/0.0/0.0/16_012/0000394 wurde durch den Europäischen 
Fonds für Regionale Entwicklung, im Rahmen des Programms Interreg V-A Tschechische 
Republik – Polen 2014 – 2020 durch Euroregion Neisse  finanziell gefördert.
Wir laden Sie zum Besuch der polnischen Stadt Lauban ein, die sich ebenfalls Naturmerkwürdigkeiten 
und reicher Geschichte rühmt.  Stadt Lauban (22 Tausend Einwohner) ist knapp 40 km von Friedland 
entfernt und liegt am Fluss Queis am nördlichen Bergfuß des Isergebirges. Es ist eine der ältesten 
Städte der Oberlausitz und befindet sich an der altertümlichen Verkehrsader VIA REGIA, die 
Deutschland mit Schlesien verband.    
Interessante Orte und Funde, die den Naturreichtum dieses Gebietes charakterisieren:
• Park na Kamenné Hoře (Kamienna Góra) aus dem 19. Jh. auf einem Vulkanhügel (274 m ü. HN)
• Pfad der Erloschenen Vulkane - besteht aus  3 Teilen: Park am Steinberg, Lausitzer  
 Basaltbergwerke, Hügel Ostróźek
• Edelsteine - der gesamte Landkreis weist Vorkommen von Achat, Jaspis, Lydit, Natrolit, Olivin auf
• Denkwürdige Bäume - die zahlreichste Gruppe von denkwürdigen Bäumen befindet sich auf
 dem Steinberg
•  Queis - Fluss, der durch die Stadt fließt  
 www.luban.pl/przewodnicy, www.luban.pl

Součástí Lesní naučné stezky je i informační tabule, věnující se železničnímu neštěstí z roku 1958.
Częścią Leśnej ścieżki edukacyjnej jest także tablica informacyjna zawierająca tekst dotyczący wypadku 
kolejowego, który miał miejsce w 1958 r.
Ein Teil des Waldlehrpfades ist die Informationstafel, die dem Eisenbahnunfall von 1958 gewidmet ist.

www.mesto-frydlant.cz



Příloha 
Část E

Příklady kulturních a společenských akcí



Valdštejnské slavnosti







Mám brouka v hlavě, Franz Kafka ve Frýdlantě


