
 

 

V Liberci 10. září 2014 

 

Tisková zpráva 
 V Liberci a Žitav ě se o víkendu  

otev řou památky  
 

Historická vozidla i tramvaje v ulicích Liberce neb o doprovodná výstava veterán ů v 
novém Technickém muzeu Liberec – nejen to čeká účastníky letošních Dn ů 
evropského d ědictví v Liberci a v Žitav ě, které se uskute ční 13. a 14. září 2014. 

V sobotu 13. září si budou moci lidé zdarma prohlédnout běžně nepřístupné objekty 
v Liberci, o den později, v neděli 14. září, pak v Žitavě. Celkem tak bude možné na Liberecku 
a v Žitavě navštívit padesátku památek. 
 
„Největšími taháky letošního roku budou Kavárna Pošta a vila Johanna Liebiega mladšího, 
bývalé sídlo oblastní galerie. Jako nejatraktivnější spatřuji zpřístupnění devíti objektů s 
věžemi. Devět věží mají celkem škola Na Bojišti, dolní kasárna, Liberecká výšina, Lidové 
sady, radnice, muzeum, kostel sv. Antonína, kostel na Perštýně, a Liebiegova vila,“ 
upozorňuje náměstek primátorky pro sport a cestovní ruch Jiří Rutkovský. 
 
Mezi další otevřené památky patří Strossova vila, Liberecké podzemí - kryt CO, Divadlo F. X. 
Šaldy, Oblastní galerie Liberec v lázních a další. Historické stavby budou otevřeny většinou 
od 9 do 17 hodin. V loňském roce byly Dny evropského dědictví (EHD) pořádány ve 
spolupráci s Žitavou. Protože se tento model osvědčil, pokračují obě radnice v nové tradici 
i v letošním roce. Akci proto doprovází společný dvoujazyčný propagační materiál.  
 
Slavnostní zahájení EHD 2014 se odehraje v sobotu 13. září v Oblastní galerii Liberec v 
lázních v 10.00. Na zahájení budou přítomni zástupci města Liberec a partnerské Žitavy. 
Vystoupí zde Komorní orchestr ze Základní umělecké školy Jabloňová. Akce je přístupná 
veřejnosti zdarma. 
 
V rámci doprovodného programu, kromě výstavy v nově otevřeném Technickém muzeu 
v areálu LVT, jízdy historických vozidel, jejichž přehlídka bude připravena před libereckou 
radnicí, je připraven též program v budově bývalé galerie - vile Johanna Liebiega mladšího - 
v režii Komunitního střediska Kontakt. Zájemci mohou využít též speciálních jízd historickými 
tramvajemi nebo si poslechnout koncerty na náměstí Dr. E. Beneše.  
 
Předzvěstí víkendu plného památek je pak v pátek 12. 9. „Setkání v předvečer oslavy Dnů 
evropského dědictví” v historické radnici, kde návštěvníky čeká poutavá historická 
přednáška. Zájemci mohou přijít v již 16.00 na balkon radnice, program začíná v 17.00 v 
obřadní síni. 
 
Žitava 
Žitava nabídne v neděli 14. září desítky zajímavých památek. V rámci partnerské spolupráce 
Liberce se Žitavou budou v neděli 14. září vypraveny z Liberce zdarma dva autobusy, a to v 
9.15 a v 16.00 hodin. Oba autobusy vyjíždí z náměstí Dr. E. Beneše ze zastávky MHD. Pro 
tuto cestu je nutné si předem zarezervovat účast na info@visitliberec.eu do 12. 9. do 



 

 

14.00  hodin. Každý účastník bude mít možnost zúčastnit se v Žitavě předem připraveného 
programu. 
 
Veškeré aktuální informace o Dnech evropského dědictví v Liberci a v Žitavě, včetně 
seznamů otevřených památek a doprovodného programu, najdete na www.visitliberec.eu. 
 
 
  

Novinky EHD 2014 
 
Věž libereckých kasáren 
Novinkou letošního ročníku Dnů evropského dědictví je zpřístupnění věže libereckých 
kasáren a malého chemického muzea. Otevřeno bude od 9.00 do 17.00, vstup je zdarma. 
 
Liberec měl stálou vojenskou posádku již od roku 1867. Soubor kasárenských objektů (dolní 
kasárna či Štefánikova) sestávající z osmi budov projektoval architekt Kaulfers a byl 
postaven v letech 1891-1893. Součástí byla budova štábu s věžičkou, ubytovna 
poddůstojníků, tři objekty pro mužstvo, stáje, dílny apod. Kasárny dodnes slouží armádě a 
veřejnosti nejsou standardně přístupné. 
Důležité upozornění: 
Věž je přístupná pro návštěvníky po žebříku a je nutné vystoupit po něm jednotlivě. 
Prohlídka není doporučena pro malé děti či osoby s omezenou tělesnou hybností. 
 
Kavárna Pošta 
Zlacené zdobení na stěnách i stropech stále odráží světlo z křišťálových lustrů a vídeňská 
atmosféra nepřestala působit. Kavárna Pošta je významnou historickou a kulturní památkou. 
Ojedinělý je především její zachovalý interiér, který je typickou ukázkou vídeňského stylu z 
přelomu století. Společně s okolními stavbami tvoří kavárna celek domů tehdejšího 
velkoměstského stylu a zrcadlí se v ní ideál tehdejší doby. S kavárnou je úzce spjat první 
liberecký kavárník Theodor Cloin, který ji v roce 1892 otevřel. 
Pro návštěvníky Dnů evropského dědictví bude legendární kavárna otevřena od 9.00 do 
17.00. 
 
Mapa památek 
V letošním roce si můžete prohlídku památek naplánovat pomocí mapy EHD na portále 
mapy.cz. Stačí si na webové stránce přepnout mapu na EHD 2014. 
 
 

Doprovodný program 
 
VÝSTAVA AUTOVETERÁN Ů bude na náměstí Dr. E. Beneše od 9.00. Výstava končí v 
pravé poledne, kdy se automobilová klasika vydá na spanilou jízdu.  Cílem bude v cca 13.30 
nové Technické muzeum v areálu LVT, které se též otevře návštěvníkům. 
 
PRAVIDELNÁ LINKA HISTORICKÝM KABRIOLETEM – AUTOBUSE M. V sobotu 10.00 – 
14.00 budou v provozu pravidelné jízdy historickým autobusem kabrioletem - Karlštejnbusem 
Robur Cabrio - ve směru Náměstí Dr. E. Beneše – Technické muzeum Liberec. Dobrovolné 
jízdné. Jen za pěkného počasí. 
 
JÍZDY HISTORICKOU TRAMVAJÍ . V rámci EHD se můžete v sobotu těšit na jízdy 
historickou tramvají. Na trati Lidové sady – Viadukt se vystřídají celkem tři historické vozy. 



 

 

První jízda začíná v 10.00 z Fügnerovy ulice do Lidových sadů a poslední jízda v 17.29 z 
Lidových sadů na Fügnerovu ulici. Dvě tramvaje budou vždy odstaveny pro ukázku na 
Fügnerově ulici, stejně jako například T3M č. 8106, vlečný vůz z roku 1932 nebo trolejová 
věž č. 105 z roku 1899. Výstava na Fügnerově ulici bude probíhat od 9.30 do 18.00. Akce je 
připravena ve spolupráci s Boveraclubem. 
 
KONCERTY NA NÁMĚSTÍ PŘED LIBERECKOU RADNICÍ 
11.00 – 11.30     vystoupí sbor Matylda a Tylda (Komunitní středisko Kontakt) 
12.00 – 12.30     koncert skupiny ARIES 
14.00 – 16.00     koncert KurtL & Mark Winkler (kytarový koncert) 
 
DOPROVODNÝ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY TEXTILNÍ 
Mimo zpřístupnění školy a areálu školních a textilních dílen budou pro návštěvníky 
připravené také komentované prohlídky školy v dobových kostýmech v 9.00, 9.30, 10.30, 
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 a 16.30. V případě velkého zájmu (více jak 10 osob) je 
možné uspořádat prohlídku v celou hodinu. Škola také nabízí prohlídky v anglickém a 
německém jazyce v 10.00 a v 14.00. 
Součástí této akce budou také ukázky historické a současné textilní a oděvní tvorby, stejně 
tak workshopy pro děti i dospělé. 
Jako třešničku na dortu připravila škola pro své návštěvníky možnost občerstvit se v nové 
školní jídelně. 
 
KONCERT V KOSTELE SV. K ŘÍŽE - v 17.00 bude v kostele sv. Kříže koncert pekařského 
sboru ze Žitavy, Oberseifersdorfu. Akce je zdarma přístupná veřejnosti. 
 
DOPROVODNÝ PROGRAM KONTAKTU . Otevřené dveře Kontaktu v budově bývalé galerie 
od 9.00 do 17.00 
 
 
 
 
Kontakt pro média: 
 
Mgr. Zuzana Košková 
vedoucí oddělení cestovního ruchu, sportu a technické správy sportovních zařízení 
 
Statutární m ěsto Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1 
460 59  Liberec 
  
tel.: 485 243 137 
koskova.zuzana@magistrat.liberec.cz 
www.liberec.cz 
www.visitliberec.eu  


