
Liberec 17. března 2017 

 

Tisková zpráva 
František Peterka se stal čestným  

občanem Liberce 

Město Liberec udělilo čestné občanství, in memoriam, Františku Peterkovi. Ocenění předal jeho 

synovi Michaelu Peterkovi primátor města Tibor Batthyány, který udělení pocty navrhl v listopadu 

2016, nešťastnou shodou okolností pouhý den předtím, než osud rozhodl, že se tento významný 

herec a ikona české kinematografie slavnostního aktu nedožije.  

Udělení čestného občanství za mimořádné zásluhy o rozvoj a reprezentaci města proběhlo u příležitosti 

hercových nedožitých 95. narozenin (17. 3. 2017) ve čtvrtek 16. března v obřadní síni radnice za 

přítomnosti vedení města, radních, zastupitelů, hereckých kolegů a dalších hostů.  

„Je velká škoda, že tento pan herec vstupuje do liberecké síně slávy in memoriam. Jeho umělecký odkaz 

je ale natolik silný, že v srdcích filmových diváků žije a rozdává radost dál. Takovou stopu za sebou 

zanechá jen málokdo, a proto František Peterka právem obsadil místo, které na něj v liberecké síni slávy 

už dávno čekalo,“ řekl primátor Tibor Batthyány, který po slavnostním aktu zahájil v Krajské vědecké 

knihovně vzpomínkovou výstavu fotografií mapujících život Františka Peterky a jeho nejvýznamnější 

role.  

František Peterka se narodil v Praze v roce 1922. Většinu profesního i osobního života ale prožil v 

Liberci. Od mládí toužil stát se profesionálním vzpěračem a olympionikem, osud měl ale pro něj 

přichystané jiné plány, posilovnu nakonec vyměnil za hereckou konzervatoř a svou životní kariéru 

zasvětil divadelnímu a filmovému herectví. Většina lidí si ho dodnes spojuje s rolí Krakonoše ve 

známém večerníčku. Na filmovém plátně ztvárnil mnoho nezapomenutelných rolí a přes čtyřicet let byl 

profesně spjatý s libereckým Divadlem F. X. Šaldy. V roce 1997 obdržel medaili města Liberec za 

občanské zásluhy. 

Čestné občanství začala radnice k hercovým narozeninám připravovat ještě za Peterkova života. Herec 

se toho bohužel nedožil. Na konci listopadu 2016 zemřel ve svých čtyřiadevadesáti letech v libereckém 

hospicu. 

František Peterka se tak zařadil po bok jednačtyřiceti osobností, které čestné občanství města 

v minulosti získali. Naposledy ho loni v září převzal německý umělec a liberecký rodák profesor Markus 

Lüpertz. O rok dříve ocenění in memoriam obdržel první polistopadový rektor liberecké univerzity 

Zdeněk Kovář. 

 


