
 

Tisková zpráva 
Chceme v Liberci Benátskou noc? 

 
 

Drtivá většina obyvatel Liberce i návštěvníků z jiných míst byla spokojena s místem konání a 

průběhem největšího hudebního festivalu na severu Čech - Benátské noci, jehož jubilejní 20. ročník 

se uskutečnil v červenci ve veseckém areálu v Liberci. Vyplývá to z ankety, kterou vyhlásilo 

Statutární město Liberec. Anketa probíhala od poloviny září do poloviny října letošního roku. 

Důvodem ankety byla snaha SML získat zpětnou vazbu jak od místních obyvatel, tak i od návštěvníků, 

kteří do Liberce zamířili odjinud, zda jsou pro konání i v příštích letech.  

Lidé odpovídali na webu www.liberec.cz a prostřednictvím e-mailů. V celkovém součtu přišlo 2 217 

hlasů. Souhlasné stanovisko s pokračováním festivalu v Liberci projevilo 1 755 hlasujících (79 %), 

své kategorické ne vyjádřilo 361 lidí (16 %). Osud Benátské noci je lhostejný 101 hlasujícím (5 %). 

Hlasujících mimo Liberec bylo celkem 774 (638 – ano, 96 – ne, 40 – nezajímá). 

Akce je převážně vnímána jako dobře zorganizovaná s pozitivním dopadem na život ve městě, na 

zvýšení návštěvnosti Liberce a jeho atraktivity. V souvislosti s Benátskou nocí je také od respondentů 

zmiňováno šíření dobrého jména města.  Statutární město Liberec uvítalo kromě chvály i doporučení 

na zdokonalení. Zde dominují náměty na zlepšení zázemí veřejných WC nebo parkování, či fungování 

pořadatelské služby.  

Odmítavé hlasy odsuzují hlavně hluk, zvýšení dopravní zátěže a údajnou koncentraci závislých osob (z 

kontextu odpovědí ale plyne, že tito hlasující návštěvníky Benátské noci nebyli). Někteří hlasující by s 

akcí souhlasili za podmínek snížení celkového hluku nebo ukončení produkcí v dřívější hodině. 

Přes nepřízeň počasí v době konání festivalu se potvrdilo, že Liberec dokáže tak velké akci nabídnout 

důstojné zázemí. Zvýšenou návštěvnost ohlásili provozovatelé restaurací v centru Liberce i zábavně 

naučných zařízení. 

Benátská noc oslavila 20 let a zároveň se poprvé konala v libereckém Rekreačním a sportovním 

areálu Vesec. Od 27. do 29. července přivítal vesecký areál zhruba 25 tisíc návštěvníků. 

O zkušenostech z letošního ročníku, o tom, jak zlepšit organizační stránku festivalu a eliminovat co 

největší měrou negativní vlivy, mohou zájemci přijít besedovat do hlavní budovy veseckého areálu 

ve středu 24. října od 17. hodin. K dispozici budou organizátor Benátské noci Pavel Mikez, ředitel 

Sportovního areálu Ještěd Jan Svatoš, náměstek primátorky Jiří Rutkovský, případně zástupce 

policie. 

 



Z reakcí hlasujících:  

Benátská noc v Liberci byla opravdu nádherná a myslím si, že město Liberec by tuto akci mělo 

podporovat. Děkuji pořadatelům za nádhernou akci. A myslím si, že město by mělo žít a ne se uzavřít 

a snažit se život vypudit za hranice. 

---------------- 

Nevím, kde by se měla konat jinde než ve Vesci, kde jsou k tomu podmínky. Jestli je u toho trochu 

hluku, tak se to dá jednou do roka vydržet. Hlavně, že pořadatel uvede vše do původního stavu. Kdyby 

mělo být všechno podle odpůrců Benátské noci, tak budeme chodit spát v půl osmé, budeme mluvit 

potichu a snad se ani nahlas nebudeme moci smát. Pro informaci je mi 70 let. 

---------------- 

Bydlím ve Vesci dvacet let a dlouhodobě jsem se účastnil řady akcí v areálu. Podporuji je. Bydlím 

přibližně 500 m od areálu a ruch mi nevadí. Lidé se musí bavit. Lepší než plochy zastavět RD. Benátská 

byla sice nejhlučnější akcí, ale alespoň na jeden den se byla na akci podívat celá rodina. Těšíme se na 

další ročník. 

---------------- 

Ač milovník rockové hudby, jsem rozhodně proti pořádání Benátské noci v areálu Vesec. Letošní ročník 

i nás velmi obtěžoval hlukem v nočních a brzkých ranních hodinách a považuji za nezodpovědné a 

bezohledné jeho letošní povolení! 

V Liberci 22. října 2012 
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