
V Liberci 28. srpna 2013 

 

Tisková zpráva 
Dny evropského dědictví letos v Liberci  

otevřou rekordní počet památek 
 

Ještě bohatší nabídku než v loňském roce a několik novinek připravilo na letošní Dny evropského 

dědictví (EHD) Statutární město Liberec. Oblíbená akce, při které si lidé mohou zdarma 

prohlédnout běžně nepřístupné objekty, se v Liberci uskuteční v sobotu 7. září 2013. Město Liberec 

přitom bude spolupracovat s partnerskou Žitavou, kde se památky veřejnosti otevřou o den 

později. 

Seznam otevřených památek v Liberci čítá v letošním roce 23 položek, tedy o 10 více než v minulém 

roce. Kompletní přehled včetně dalších informací najdete na www.liberec.cz/program-ehd. Ve 

většině libereckých památek se uskuteční prohlídky v čase mezi 9.00 a 17.00 hodinou. Návštěvníci 

nebudou přitom platit žádné vstupné. Všude se lidé dočkají také odborného výkladu. Novinkou 

letošních Dnů evropského dědictví bude komentovaná procházka po stopách architektury Liebiegů. 

Mezi památky, které letos přislíbily účast, patří například Střední průmyslová škola textilní s ukázkou 

textilních strojů z počátku 20. století, nově zrekonstruovaná Liberecká výšina, televizní vysílač a 

horský hotel Ještěd nebo Kostel U Obrázku v Ruprechticích či Kostel sv. Vincence z Pauly na Perštýně. 

Návštěvníci budou mít možnost podívat se také do technického zázemí přehrady Harcov nebo 

nahlédnout do zákulisí Divadla F. X. Šaldy. 

Pro snazší orientaci mezi otevřenými památkami připravilo město Liberec pro všechny zájemce o 

prohlídky dvoujazyčné (česko-německé) informační brožury. K dispozici budou lidem zdarma 

v městském informačním centru a ve všech otevřených objektech v den konání akce. 

Součástí Dnů evropského dědictví bude též bohatý doprovodný program. Potěší hlavně příznivce 

techniky a historie. Již od 30. srpna bude na bývalém libereckém výstavišti k vidění výstava 

autoveteránů (vstupné). Další výstavu připraví Bovera Club, k terminálu MHD ve Fügnerově ulici 

přistaví historické tramvaje. Jedna z tramvají se promění na infostánek městského informačního 

centra. Historickou tramvají se budou moci zájemci také svézt po městě za dobrovolné jízdné. 

Připravené jsou také okružní jízdy autoveteránů. 

Také německá Žitava nabídne k prohlídce nejzajímavější a běžně nepřístupné objekty a památky ve 

městě, například Noakův dům, divadlo Gerharta Hauptmanna nebo Kostel sv. Jana. Veškeré 

informace naleznete na www.zittau.de nebo rovněž na www.liberec.cz/program-ehd. 
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Kontakt pro média: 

Jan Král 

Referent propagace a komunikace s veřejností 

Odbor kancelář primátorky 

   

Statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   
mobil: +420 733 618 706 

tel.: +420 485 243 183 

e-mail: kral.jan@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 

http://www.liberec.cz/

