
 

Tisková zpráva 
Dny evropského dědictví otevřely lidem 

 liberecké památky 

 

Jedinečnou příležitost nahlédnout do veřejnosti běžně nepřístupných libereckých památek nabídly 

lidem v sobotu 8. září Dny evropského dědictví. Pro letošní ročník zajistilo Statutární město Liberec 

ve spolupráci s majiteli a správci objektů bezplatný vstup do čtrnácti nejatraktivnějších památek ve 

městě. Vůbec poprvé si letos v rámci této celoevropské akce mohli zájemci prohlédnout Strossovu 

vilu v Husově ulici, Grandhotel Zlatý lev, Liberecké podzemí, Kulturní a společenské centrum Lidové 

sady Liberec, Kostel sv. Vincence z Pauly na Perštýně a Valdštejnské domky.  

 

Právě letošní novinky patřily v Liberci k největším lákadlům Dnů evropského dědictví. Zájem byl 

takový, že u spousty objektů stáli návštěvníci fronty. Například v Divadle F. X. Šaldy nebo ve Strossově 

vile byly vydávány časové vstupenky. Velký zájem návštěvníků u některých památek způsobil, že 

nemohli být všichni zájemci o prohlídku uspokojeni. Přesto by měli dostat možnost k prohlídce v 

některém dalším termínu, jelikož město Liberec předpokládá dlouhodobou spolupráci s majiteli 

objektů. Na všech místech se lidé dočkali odborného výkladu, někde připravili také doprovodný 

program, například výstavy, prezentace nebo přednášky.  

Tak třeba v Grandhotelu Zlatý Lev mohli lidé navštívit i apartmá císaře Františka Josefa I., ve kterém 

pobýval císař v době otevření hotelu v roce 1906, ve Strossově vile se návštěvníci prošli unikátním 

objektem, terasami i po zahradě. K akci se připojila také stavební průmyslová škola, jejíž studenti 

pečují o sousední Valdštejnské domky. O prohlídky se postarali ve svém volnu sami učitelé. 

„Zpřístupnili jsme část v přízemí, kde jsme připravili výstavu fotografií. Návštěvníci se tak mohli 

podívat, jak vypadaly tyto hrázděné domy ze sedmnáctého století před padesáti nebo sto lety,“ uvedl 

zástupce ředitele školy Stanislav Mayer. 

Otevřené památky si v sobotu dopoledne prošel také náměstek primátorky pro územní plánování, 

sport a cestovní ruch Jiří Rutkovský, a to po trase, kterou připravil Odbor sportu a cestovního ruchu 

MML pro zastupitele města a členy komise pro partnerskou spolupráci a cestovní ruch. Průvodcem 

jim byl historik Jaroslav Zeman, autor knihy Liberecká architektura a správce webu o liberecké 

architektuře Architektura na severu Čech.  

Podobné komentované procházky po památkách v několika okruzích umožňuje turistům například 

radnice v německé Žitavě. Liberec se nechal inspirovat a něco podobného chce zavést v příštím roce. 

„Žitava nabízí v rámci této akce velké množství památek, nabídka je na profesionální úrovni, které 

bychom se chtěli přiblížit i v Liberci,“ řekl Jiří Rutkovský. Také proto Žitavu zítra, v neděli 9. září, 

navštíví a jedné z nabízených procházek se zúčastní.  



Jak dále náměstek uvedl, letošní Dny evropského dědictví byly předvojem ještě bohatší nabídky. Tu 

město plánuje na příští rok. „Podali jsme žádost o dotaci z Euroregionu Nisa na vzájemnou spolupráci 

při přípravě a zajištění nabídky objektů v příštím roce. Chtěli bychom den památek opět jako letos 

realizovat společně s naším partnerským městem, německou Žitavou, a to tak, že jeden den by se 

konaly Dny evropského dědictví v Žitavě a druhý den, i pro německé turisty, u nás v Liberci. Současně 

bychom rádi, aby naše nabídka byla atraktivní pro turisty z celé České republiky,“ doplnil.  

Podle Zuzany Koškové z Odboru sportu a cestovního ruchu MML by nabídka památek měla být 

v příštím roce ještě pestřejší. „Přesvědčili jsme se, že zájem lidí je skutečně veliký. V příštím roce 

bychom proto chtěli zapojit více objektů,“ dodala. 

 

Seznam památek otevřených v Liberci v rámci Dnů evropského dědictví, 8. září 2012:  

Divadlo Františka Xavera Šaldy Liberec  

Liberecká radnice  

Liebiegova vila  

Oblastní galerie v Liberci  

Severočeské muzeum v Liberci  

Kostel svatého Antonína Velikého 

Kostel Nalezení svatého Kříže  

Liberecké podzemí   

Kostel Sv. Bonifáce, Liberec - Hanychov 

Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec 

Strossova vila  

Kostel sv. Vincence z Pauly 

Grandhotel Zlatý lev 

Valdštejnské domky 

 

 

V Liberci 8. září 2012 


