Frýdlant nad Ostravicí
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Frýdek-Místek

Správní obvod: Frýdlant nad Ostravicí

GPS souřadnice: 49.591802N, 18.358505E

Nadmořská výška: 357 m n. m.

První pís. zmínka: 1281 (741 let)

Počet obyvatel: 9 922

PSČ: 739 11

Adresa URL: www.frydlantno.cz

O obci
Město Frýdlant nad Ostravicí se rozkládá v široké kotlině řeky Ostravice, pod masivem Ondřejníka a
Lysé hory. Díky své geografické poloze je město nazýváno branou Beskyd. Místními částmi jsou
Frýdlant, Lubno a Nová Ves.

Historie obce
Osídlení území v okolí řeky Ostravice je datováno již na konec 13. století, první písemná zmínka
je z roku 1281. V r. 1581 byl Frýdlant připojen k panství hukvaldskému. V té době již stojí ve Frýdlantu
dřevěný ...

Ubytování a restaurace
Ve Frýdlantu nad Ostravicí je ubytování pro návštěvníky a turisty zajištěno v penzionech, hotelu a v
ubytování v soukromí.

Okolí a příroda
Frýdlant je východiskem pro cykloturistiku, procházky a obdivování krajiny i náročnou turistiku. Nabízejí se
výšlapy na nedaleký Ondřejník, Smrk a Lysou Horu. Podél toku řeky Ostravice je vyznačena Naučná
Stezka Kamenec.

Současnost obce
V minulosti byl Frýdlant průmyslovým centrem oblasti proslulým svou železářskou výrobou. Motiv
pracujícího kováře dokonce pronikl do městského znaku. Dnes se však Frýdlant nad Ostravicí orientuje i
na cestovní ruch. Právě atraktivní poloha z něj činí ...

Sportovní možnosti
Pro volný čas se nabízí sportovní letiště pro motorové i bezmotorové létání, které umožňuje nejen
aktivní účast, ale také nerušené sledování leteckého provozu.

Památky a zajímavosti
Nejvýznamnějšími historickými památkami jsou kostel sv. Bartoloměje, barokní sochy Panny Marie
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Karmelské a sv. Jana Nepomuckého a bývalý klášter (dnes domov důchodců), který založil arcibiskup
kníže Fürstenberg jako dívčí klášterní ...

Doprava
Ve městě je vlakové i autobusové nádraží. Územím města procházejí silnice I/56, I/E462 a II/477.
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