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FRÝDLANTSKÁ RADNICE

Nejstarší zmínka o staré Frýdlant-
ské radnici by měla pocházet z  roku 
1532. Dle pramenů se předpokládá, 
že prvotní radnice stála na stejném 
místě jako nám později známá stará 
frýdlantská radnice. Podle městského 
řádu z roku 1557 měla radniční budova 
dvě věže, které byly roku 1562 osaze-
ny kříži. K roku 1565 je zmiňován orloj 
na radniční věži. Mnohá města ničila 
na počátku novověku požáry, ani ve 
Frýdlantu tomu nebylo jinak. Požár 
z května 1572 poničil radniční věž s or-
lojem, ten byl v  roce 1579 obnoven, 
věž hrozila zřícením. Z tohoto důvo-
du se přistoupilo v letech 1584–1588 
k vybudování nové věže. Pro stavbu 
věže bylo přivezeno dvacet hald ka-
mene ze Supího vrchu a dalších čtr-
nácti lokalit. Na stavbu nové radnič-
ní věže přispěl i Melchior z Redernu. 
Věžní makovice a korouhev byly při-
vezeny z Žitavy. Radnice pro obyvate-
le měla několik funkcí. Nacházelo se 
zde vězení, pekařské a masné krámky. 
Kateřina z Redernu zde zřídila šermíř-
skou školu pro syna Kryštofa.

17. století přineslo sebou dlouho-
dobé válečné konflikty, které se ani 
městu Frýdlant nevyhnuly a 4. květ-
na 1634 město zcela vyhořelo s vý-
jimkou děkanství, kostela a školy. 
Nová radnice byla vytavena takřka po 
třiceti letech po požáru. Velký vliv na 
tuto skutečnost měl masivní odchod 
nekatolické části obyvatel, jehož dů-
sledkem byl pokles ekonomického 
potenciálu města.

Nová radnice byla vystavena v le-
tech 1662–1663. Opět měla dvě věže, 
kdy větší z  nich byla osazena hodi-
nami a opatřena ochozem. Na jižní 
straně věže se nacházely erby šlech-
tických vlastníků frýdlantského pan-
ství. Věže byly opětovně osazeny kří-
ži a větrnou korouhví. Menší radniční 
věž korunovala západní štít, byla zvá-
na řeznickou, protože se zvedala nad 
mastnými krámky. Na této věži byl 
zavěšen speciální zvon, který měl vy-
zvánět hříšníkům při cestě na popra-
viště. Výdaje města na novou radnici 
činily 1 424 zl. 28kr., ke kterým však 
musíme připojit částku 1506 zl. 25kr., 

kterou městu přispěl panský důchod.
 Dne 19. srpna roku 1705 uhodil do 

střechy hlavní věže radnice blesk a za-
pálil ji. Všechny dřevěné části věže 
shořely, obnovena byla již příštího 
roku, ale byla snížena o dvanáct stop. 
Na hlavní věž byly opětovně osazeny 
pozlacený kříž s  větrnou korouhvič-
kou a makovicí, na které přispěli lidé 
pocházející z Frýdlantu.

Dne 17. ledna 1797 město opět po-
stihl velký požár, při kterém shořela 
radnice spolu s  pekařskými a řeznic-
kými krámky a dalších dvaasedmde-
sáti domy do základů. Výstavba nové 
budovy započala již následujícího 
roku. Pro samotnou výstavbu budo-
vy se musela městská obec zadlužit. 
Stavba nové radnice byla dokončena 
na konci roku 1799 a náklady dosáhly 
výše 7 395zl. 40 kr. Na hlavní věž byl 
pořízen orloj, na štítu průčelí byl vy-
malován městský znak. V budově rad-
nice se nacházel výčep, radniční sál, 
městský archív.atd. Samotná budova 
radnice byla čtyřiatřicet loktů dlou-
há a osmadvacet loktů široká. Využití 

vnitřních prostorů se postupně měni-
lo, vždy doprovázené staveními úpra-
vami.

V  červenci roku 1850 město kou-
pilo a následně zbouralo tři nemo-
vitosti, za účelem vybudování nové 
radnice. Avšak frýdlantští radní nepo-
čkali na postavení nové budovy radni-
ce a nařídili postupnou demolici vnitř-
ních prostor staré radnice. Demolice 
musela být však zastavena, neboť se 
v  jihozápadní nosné zdi objevila trh-
lina. V tomto stavu vydržela radnice 
dalších osmnáct let, kdy se rozhod-
lo o její opravě pro období, než bude 
nová budova radnice dokončena. 
Zbourána byla až po dostavbě nové 
radniční budovy.

Nová, současná radnice, byla po-
stavena v  letech 1893-1896 v  ne-
orenesančním slohu podle návrhu 
vídeňského architekta Franze von Ne-
umanna.
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