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Tisková zpráva 
Den otevřených památek nabídne zájemcům 

také prohlídku libereckého zámku 

Liberečané a čeští i zahraniční turisté budou moci v sobotu 12. září v době od 9 do 17 hodin navštívit 

celkem 28 historických objektů v Liberci a Kryštofově údolí. Hitem bude především zpřístupněný 

liberecký zámek, ale velký zájem se dá čekat i u mnoha dalších otevřených památek.  

Hojně vyhledávaným cílem bude jistě Kavárna Pošta nebo bývalý kryt CO se vstupem z Lucemburské 

ulice. „Liberecké podzemí je dlouhodobě velice oblíbenou atrakcí a na základě zkušeností z loňských Dnů 

evropského dědictví jsme letos navýšili počet prohlídek,“ komentoval náměstek primátora pro školství, 

kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. Pozornost bude věnovaná i Sokolovskému náměstí, kde 

se letos otevřou nejen oblíbené Valdštejnské domky, ale také blízký Appeltův dům s dochovaným 

klasicistním schodištěm nebo dva obytné domy, významné z hlediska architektury a dochovaných 

interiérů a exteriérů. 

Zájemci o historii se v předvečer Dnů Evropského dědictví, tedy v pátek 11. září, mohou těšit na poutavou 

přednášku „Z minulosti libereckého zámku“, která se uskuteční od 18.00 hodin v historické místnosti 

Nového Magistrátu. Přednášet bude historik z Technické univerzity v Liberci Milan Svoboda. S ním se 

zájemci budou moci setkat i v sobotu 12. září, a to při komentovaných prohlídkách libereckého zámku. 

Tradiční doprovodný program se bude konat převážně před radnicí, kam při příležitosti 110 let od 

založení Autoklubu v Liberci přijedou na celý den majitelé veteránů. V bývalé Oblastní galerii Liberec 

(Liebiegův palác) se uskuteční Den otevřených dveří Komunitního střediska Kontakt, s jehož 

dobrovolníky budou moci zájemci vyrazit na prohlídku města. Online rezervace jsou možné na webu 

Městského informačního centra Liberec (viz odkaz níže). Chybět nebude ani projekt Živá paměť. 

Dny evropského dědictví jsou velmi oblíbené nejen díky možnosti nahlédnout do jinak nepřístupných 

libereckých objektů, ale také díky spolupráci se Žitavou. V partnerském městě se den otevřených 

památek uskuteční o den později, tedy v neděli 13. září, a nabídne veřejnosti 32 běžně nedostupných 

objektů. Mnohé z nich budou doplněny o soudobé umělecké projekty v rámci festivalu Denk-mal KUNST. 

„V souvislosti s navazujícím dnem otevřených památek v Žitavě je novinkou letošního ročníku zvýhodněné 

jízdné ve vlacích Trilex na trase Liberec – Žitava. Pokud se návštěvníci v neděli 13. září vydají z Liberce za 

památkami do Žitavy, pojedou zpět zdarma. Znamená to, že celková cena za obě cesty vlakem vyjde 

pouze na 38 Kč,“ informoval náměstek primátora Ivan Langr. 

Objekty přístupné s časovými vstupenkami (věž liberecké radnice, liberecké podzemí, Strossova vila, 

Liebiegova vila) a prohlídky Nového města a libereckého zámku s průvodcem je možné rezervovat na 



http://www.visitliberec.eu/rezervace-na-dny-evropskeho-dedictvi-ehd-2015/. Před zadáním rezervace 

je nutné se registrovat a přihlásit do systému. Na rezervovanou prohlídku je nutné se dostavit již 15 

minut před jejím zahájením. 

Seznam otevřených objektů v rámci Dnů evropského dědictví 2015 naleznete na: 

http://www.visitliberec.eu/aktuality/dny-evropskeho-dedictvi-2/. 
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