
V Liberci 26. února 2013 

 

Tisková zpráva 
Den památek letos Liberec připravuje s Žitavou 

 
 

Další atraktivní památky chce Statutární město Liberec otevřít veřejnosti při letošních Dnech 

evropského dědictví (EHD), tentokrát na téma Památky v novém světle. Akce, při které si lidé 

mohou zdarma prohlédnout běžně nepřístupné objekty, se v Liberci uskuteční v sobotu 7. září. 

Spolupracovat přitom Liberec bude s partnerskou Žitavou, kde se památky otevřou v neděli 8. září. 

Už v loňském roce rozšířilo město řadu otevřených objektů, letos plánuje nabídku výrazně zpestřit a 

přidat na seznam památek další neméně zajímavé budovy ve městě. „Máme vytipované například 

liberecké krematorium nebo kostel svaté Máří Magdalény v liberecké Jungmannově ulici i s přilehlým 

kapucínským klášterem. Rádi bychom zařadili také kino Varšava a ruprechtické kostely U Obrázku a 

svatého Antonína Paduánského,“ uvedla Zuzana Košková z Odboru sportu a cestovního ruchu MML. 

Doplnila, že letos si lidé prohlédnou v rámci této celoevropské akce také horský hotel a vysílač Ještěd, 

který je sice jinak běžně přístupný, ale představuje natolik významnou stavbu, že na seznam patří. 

Pokud bude město v jednáních úspěšné, dočkají se zájemci o historii také otevření několika 

soukromých objektů. „V rámci komentovaných prohlídek se pokusíme zpřístupnit některou vilu v 

Liebiegově městečku, zázemí Harcovské přehrady nebo „Liebiegův hotel“ s polygonální meziválečnou 

mýtnicí v Jablonecké ulici,“ dodala Košková. 

Právě komentované prohlídky budou patřit mezi novinky letošního léta a Dnů evropského dědictví. 

Pořádat je bude městské informační centrum. Zájemci si vyberou z několika tematických okruhů. 

Trasy pomůže vytvořit kunsthistorik Jaroslav Zeman, autor knihy Liberec - urbanismus, architektura, 

industriál, pomníky, objekty, památky a spolupracovník webu o liberecké architektuře Liberec : 

Reichenberg – architektura na severu Čech. Průvodci pak budou studenti Technické univerzity v 

Liberci, konkrétně katedry historie a marketingu se zaměřením na cestovní ruch. 

Liberec se nechal částečně inspirovat německou Žitavou, se kterou letos na akci spolupracuje. Den 

památek tak vůbec poprvé budou obě partnerská města realizovat společně. Obě města se účastní 

projektu „Přeshraniční spolupráce a výměna zkušeností při prezentace památek“, který je dotovaný z 

fondu malých projektů Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 SN-CZ. Povedou spolu informační 

kampaň a budou navzájem propagovat své památky. Vydají také dvoujazyčnou brožuru, která bude 

turistům v obou městech k dispozici.  

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

úrovni, které bychom se chtěli letos přiblížit i v Liberci,“ řekl již dříve náměstek primátorky pro územní 

plánování, sport a cestovní ruch Jiří Rutkovský. „Věříme, že naše nabídka bude atraktivní pro turisty z 



celé České republiky. Jistě zaujme i nově představovaná historie vlivu Liebiegů na rozvoj města 

Liberec,“ doplnil.  

Ke dni památek v letošním roce přizveme také okolní obce a města, například Kryštofovo Údolí, 

Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Hejnice, Jablonec nad Nisou a Hrádek nad Nisou. 
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