
FRÝDLANTSKÝ ŠPITÁLEK       

Pracovní list pro učitele 

1. Úvod před prohlídkou muzea 

Expozice archeologie a řemesel Městského muzea je ve Frýdlantě umístěna v budově Špitálku. 

Špitálek – útulek pro nemocné založil v roce 1564 Friedrich (Bedřich) z Redernu, který byl v roce 1554 

ustanoven hejtmanem frýdlantského panství. Špitálek sloužil až do 20. století jako dům 

s pečovatelskou službou a pro ubytování sociálně slabých. V kapli bylo umístěno první frýdlantské 

muzeum, které bylo později přesunuto na radnici. Po rozsáhlé rekonstrukci je dnes ve Špitálku 

umístěna expozice archeologie a řemesel.  

Cennou památkou jsou ve Špitálku základy původní chlebové pece. Součástí expozice je obraz 

rekonstrukce s názvy jednotlivých částí pece a popisem jejího fungování. Novodobá replika pece byla 

postavena na nádvoří a využívá se při akcích, které jsou ve Špitálku pořádány. 

Expozicím středověkých řemesel a jejich historie ve Frýdlantě je věnováno několik místností muzea. 

V poslední místnosti je pak historický model staré radnice, která stála uprostřed náměstí. Váza, která 

byla sejmuta z věže staré radnice, stojí v závěru chodby muzea.   

Sousoší Pieta v kapli Špitálku znázorňuje Marii, která oplakává svého ukřižovaného syna Ježíše po 

sejmutí z kříže. Je to jeden z nejčastějších tradičních způsobů zobrazení křesťanského boha. Výjev je 

spojen se svátkem Velikonoc, kdy byl Ježíš ukřižován, pochován a vstal z mrtvých. Dřevěná socha 

Piety v kapli Špitálku je z období pozdní gotiky (zač. 16. století). 

V Okružní ulici ve Frýdlantě je další Pieta, tentokrát pískovcová – jde o cennou barokní památku 

neznámého autora. Zděný podstavec je novodobý, sousoší na něj bylo umístěna po přesunu 

z původního místa poblíž křižovatky ulic Okružní a Míru ve 20. letech 20. století, kdy uvolnilo 

staveniště domu č. p. 35. Podle nízkého původního podstavce se památkáři domnívají, že 

stanovištěm sousoší bylo zábradlí mostu přes příkop před bývalou Dolní branou, která se v prostoru 

výše uvedené křižovatky nacházela. 

2. Diskuse nad pracovními listy 

Co jste se dozvěděli o historii řemesel? Jaká řemesla znáte ještě dnes? 

Na celém Frýdlantsku v 19. století převážila tovární výroba. Manufaktury, ze kterých továrny vznikly, 

už tu byly v 17. století. Věděli jste, že ve Frýdlantě byla velká papírna, do které se vypravil i známý 

astronom Jan Kepler, aby posoudil kvalitu zdejší nabídky? Jak a kde se papír vyrábí dnes? 

Víte, co všechno se ve Frýdlantě vyrábělo ? Fungují továrny ještě dnes? Jaké znáte? 

3. Závěrečná diskuse 

Jak se vám pracovní listy vyplňovaly? Co pro vás bylo snadné – a co naopak obtížné? 


