
V Liberci 7. dubna 2014 

 

Tisková zpráva 
Oprava památníku, který poničili  

vandalové, je v plném proudu 
 

Na konci minulého týdne začala obnova poničeného památníku obětem komunismu, který od roku 

2006 vytváří pietní místo v parku v Jablonecké ulici. 

Obě zrcadlové tabule památníku obětem komunismu v Jablonecké ulici si v posledním půlroce vybrali 

jako terč svého řádění vandalové. První prasklina ve skle se objevila zhruba před půl rokem, díra 

ve druhé tabuli vznikla o loňské silvestrovské noci buď po výbuchu dělobuchu, nebo po vržení láhve 

do zrcadla.  

Kompletní výměna obou rozměrných tabulí začala v pátek 4. dubna a včetně dalších drobných oprav 

památníku potrvá nejpozději do konce dubna. Nejprve bylo totiž potřeba obě tabule z tvrzeného skla 

vyrobit. Výroba jedné tabule zabere přitom šest týdnů. 

„Mrzí mne, že toto nedávno oceněné dílo nenechává vandaly na pokoji,“ řekla primátorka města 

Martina Rosenbergová. „Spolu s výměnou obou skleněných tabulí necháváme opravit i další drobné 

závady, které jsme na pomníku našli. Přece jenom se zde začal projevovat zub času,“ dodala. 

Výroba obou tvrzených skel přijde zhruba na 360 tisíc korun. Bude ji provádět firma AZ glass, která 

spolupracovala s autorem pomníku Petrem Jandou už v době, kdy bylo dílo do parku umístěno. 

Statutární město Liberec má ale pomník proti vandalismu pojištěný, proto by měla škodu hradit 

pojišťovna. Výrobce zvažoval použít pro nové tabule odolnější sklo, ale nakonec od toho upustil, 

protože by tabule vypadaly jinak než původní zrcadla. 

Památník obětem komunismu má podobu kvádru o rozměrech 3,2 x 4,5 x 0,7 metrů. Je ze dvou stran 

tvořen zrcadlovými tabulemi pokoveného skla o tloušťce 18 milimetrů, vsazenými do ocelového 

rámu. Každá tabule má hmotnost přibližně 800 kg. V patě památníku je do dlažby zapuštěn zrcadlově 

převrácený nápis, čitelný v odrazu: „Sám v sobě hledej, zda svobodu bráníš, ctíš nebo omezuješ." 
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