
MĚSTSKÉ MUZEUM FRÝDLANT – EXPOZICE NA RADNICI 

Pracovní list pro učitele 

1) úvodní informace  

První zmínky o Frýdlantu pocházejí z roku 1278 v souvislosti s hradem. Nejstarší části města vznikly na 

obou březích u brodu přes Smědou. Později bylo opodál založeno tržiště – historické jádro dnešního 

města. Město bylo chráněno hradbami, stavěnými z místního čediče. Do města vedly tři brány 

chráněné věžemi. 

Radnice byla postavena na náměstí v roce 1571 (nahradila zchátralou starší budovu) a stála zde až do 

roku 1896 – byla zbořena až po dostavění současné radnice. V dlažbě na náměstí je vyznačen její 

půdorys.  Model staré radnice a váza ze špičky věže jsou vystaveny ve Špitálku. 

Na konci 18. století byla městská správa uspořádána podle dvorského dekretu z roku 1790. Frýdlant 

měl starostu, tři radní, kancelářského úředníka a soudního sluhu. První radní musel mít odpovídající 

odbornou průpravu. Soudní pravomoc měla vrchnost – hrabě Clam-Gallas, mohl ji ale přenechat 

městským úředníkům. Vrchnost také vybírala členy městské rady z kandidátů, které měšťané navrhli.   

Významnou roli ve společenském životě města měl střelecký spolek. Zakladatelské privilegium spolku 

frýdlantských střelců je zachováno z roku 1663 a odvolává se na starší dokumenty. V 19. století byl 

střelecký spolek aktivní součástí společenského života města. Měl vlastní dechovou hudbu a 

uniformovaní členové se účastnili se různých slavností ve městě. V místech současné hokejové haly 

vybudovali střelnici. Členové střeleckého spolku tvořili v polovině 19. století základ národní gardy – 

dobrovolného sboru, zřízeného v bouřlivých 40. letech na ochranu majetku a bezpečnosti ve městě. 

Svěcení praporu a přehlídky gardy patřily mezi velké události, které jsou znázorněny i na 

dochovaných obrazech v muzeu. Až na přelomu 18. a 19. století vznikaly i hasičské sbory, sportovní 

spolky, okrašlovací spolky, zaměstnanecké a různé podpůrné svazy (například školské spolky)  a 

začala se rozvíjet občanská společnost. 

V roce 1813 Frýdlantskem táhly rakouské i francouzské oddíly a došlo ke střetnutí u Kunratic (na 

Tongrundu). Frýdlant byl přechodně obsazen napoleonským vojskem, to však bylo vytlačeno koaliční 

armádou. Slavnostní hostinu, kterou frýdlantští měšťané připravili velitelům rakouské armády, 

připomíná obraz Antona Donatha v muzejní sbírce.    

2) diskuse nad pracovními listy z muzea 

Jaké informace je možné získat ze starých map, obrazů a pohlednic? Co se z nich o svém městě 

dozvíte? 

Kde ve Frýdlantě ještě najdete zbytky hradeb?  

Poznáte při pohledu z věže radnice, kudy hradby vedly? Jak ovlivnily tvar dnešního města? 

 

3) závěrečná diskuse 

Jak se vám hledaly odpovědi na otázky? Bylo něco těžkého? Co vás zajímalo? 


