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Tisková zpráva
Nové ulice ponesou jména významných
osobností města
O nové názvy doposud nepojmenovaných ulic bude bohatší mapa Liberce. Městští zastupitelé na
svém březnovém zasedání potvrdili rozhodnutí radních z minulého týdne a schválili návrh
pojmenování dvanácti nových ulic v různých částech Liberce. Některé ulice ponesou jména
významných osobností, které jsou s městem spojeni.
Technikova, Hubáčkova a Svatého – takto radnice pojmenuje ulice v oblasti výstavby rodinných domů
v Doubí. „Ulice v centru města by byly jistě pro tyto osobnosti reprezentativnější, ale náklady spojené
s přejmenováním ulic jsou příliš vysoké, pohybují se v řádech statisíců. Radnice by musela uhradit
vydání nových občanských průkazů, přepisy adres firem a podobně. Kupříkladu přejmenování
Moskevské ulice by vyšlo město na nejméně půl milionu korun,“ vysvětlil náměstek primátorky Kamil
Jan Svoboda.
Připomeňme, že Svatopluk Technik byl významný liberecký architekt a urbanista, ale také pedagog a
lokální patriot, který se nesmazatelně zapsal do tváře Liberce. Podílel se na prvním poválečném
územním plánu města, vyprojektoval i první liberecké sídliště na Králově Háji nebo oblast
Soukenného náměstí. Podařilo se mu také zachránit poslední tři Valdštejnské domky v Liberci.
Autora televizního vysílače a hotelu na Ještědu, architekta světového významu Karla Hubáčka snad
netřeba blíže představovat. Právě za svůj nejznámější návrh, stavbu na Ještědu, získal od Mezinárodní
unie architektů v roce 1969 Perretovu cenu. S kolegou Miroslavem Masákem založil ateliér SIAL,
který si získal světové renomé. Mezi další realizované stavby architekta Hubáčka patří například již
zbouraný obchodní dům Ještěd.
Textilní výzkumník Vladimír Svatý se proslavil jako vynálezce tryskového stavu. To způsobilo ve své
době revoluci v textilní technologii. V Liberci také dokončil výzkum vzduchových a vodních tryskových
stavů, později skřipcových stavů a s kolektivem spolupracovníků byl autorem řady dalších vynálezů.
Všechny uvedené stavy byly sériově vyráběny a jejich licence byly prodány do Japonska i USA.
Svého názvu se dočkají také nové ulice v Růžodole (U Letky, Chorvatská), Krásné Studánce
(Cyklistická, K Mníšku), Machníně (K Hamrštejnu, V Polích) a v Karlově – Ostašově (Ke Karlovu,
V Pastvinách). V areálu Technické univerzity se lidé budou nově procházet po Univerzitním náměstí.
K pojmenování ulic by mělo dojít už v první polovině tohoto roku. Návrhy projednala a doporučila
Kulturní komise Rady města Liberec. Návrhy vesměs tematicky či topologicky respektují současné
názvy v okolí, které většinou reflektují historické názvy v území či stávající funkci. Například nová ulice
Cyklistická, která odbočuje z Hejnické ulice mezi rozptýlenou zástavbu směrem k Mníšku, slouží dnes
také jako oblíbená cyklotrasa.
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