Tisková zpráva
Neptunova kašna se vrací
Návrat kašny a revitalizace náměstí poslouží obyvatelům
Liberce i jeho návštěvníkům

Liberec – Během následujícího roku se na liberecké náměstí Dr. Edvarda
Beneše vrátí jeho bývalá dominanta, Neptunova kašna. Náměstí zároveň
projde revitalizací, jejímž účelem je prostor oživit a poskytnout obyvatelům
Liberce i jeho návštěvníkům relaxační prostor v centru města. Návrat
Neptunovy kašny a revitalizaci náměstí přitom vítá většina obyvatel města.

„Jsem rád, že v následujícím roce vrátíme na náměstí Dr. Edvarda Beneše jeho
původní dominantu, Neptunovu Kašnu,“ říká primátor Statutárního města
Liberec, Jiří Kittner. „Je to součást historie našeho města, na kterou jsme
všichni hrdí, a věřím, že celková revitalizace tohoto prostoru povede k oživení
centra města“, dodává primátor Kittner.
Původní kašna na tehdejším Staroměstském náměstí (dnešní náměstí Dr. Edvarda
Beneše) byla dřevěná. Až v roce 1823 získal zakázku na stavbu nové, kamenné
stavby Albert Linke z Jítravy, který po vzoru barokních kašen 17. a 18. století
postavil figurální kompozici ve středu bazénu – s námětem Neptuna, opírajícího se o trojzubec a stojícího na
delfínovi, z jehož tlamy prýštila voda. Dílo ve formách pozdního klasicismu korespondovalo s tehdejší
zástavbou Liberce, a i když se jednalo o běžnou kamenickou práci, získala si kašna velmi rychle oblibu. Na
svém místě ale dlouho nestála – již roku 1893 se po zbourání staré radnice přesunovala na střed náměstí,
zároveň byla poprvé rekonstruována a byla k ní přidána obvodní mříž v historizujících formách barokizujících
vlnovek a pozdně renesančních kytic v završení. Její budoucnost se i tak zdála nejistá, když v roce 1904
vznikla iniciativa za vytvoření nové kašny. Sochař Franz Metzner dokonce již vytvořil návrh, který měl na
náměstí stát. Odpor obyvatel Liberce však pomohl Neptunovu kašnu zachránit na dalších téměř 20 let. V roce
1925 byla Neptunova kašna přemístěna na Hrnčířské náměstí (dnešní Nerudovo), a to i přes nesouhlas
místních, kterým toto umístění připadalo jako podřadné. Ačkoli zde Neptunova kašna přečkala další desetiletí,
stávala se nefunkční a chátrající stavbou, která přicházela o své součásti. Ztratil se tak například neptunův
trojzubec. Na počátku 90. let bylo rozhodnuto o kompletní rekonstrukci díla. Plastika Neptuna byla v roce
1994 pro svůj špatný stav sejmuta, restaurována a uložena v Severočeském muzeu. Město před deseti lety
zhotovilo repliku sochy, která je nyní připravena v muzeu. Originál stejně jako originál rytíře z radniční věže
zůstane i nadále v muzejní expozici. Zbytek kašny byl v roce 2004 rozebrán a deponován v TSML.

„Osud Neptunovy kašny je pohnutý, nakonec ji bylo třeba doslova zachránit – to se podařilo a díky tomu ji
budeme moci vrátit na nám. Dr. Edvarda Beneše, kam patří, i když nebude stát přímo v místě jejího původního
umístění,“ říká Jiří Kittner.
Projekt návratu Neptunovy kašny a revitalizace náměstí Dr. Edvarda Beneše vycházel z pěti možných umístění
kašny. Při přípravě bylo nutné zohlednit nejen vizuální podobu budoucího náměstí, ale také například potřeby
náměstí pro pořádání akcí, jako jsou trhy, nebo umístění tradičního vánočního stromu. Nakonec byla vybrána
varianta, která předpokládá umístění kašny na jižní straně náměstí. Zároveň dojde k navrácení osvětlení do
původního stavu, když bude sejmuto z kamenných postavců. Tím dojde k zvětšení prostoru náměstí. Osvětlení
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bude zároveň posunuto v diagonálních směrech směrem k okraji náměstí. Vánoční strom se posune na východní
stranu náměstí.

„Chceme náměstí Dr. Edvarda Beneše oživit – udělat z něj místo setkávání obyvatel Liberce i jeho návštěvníků,
příjemné místo pro odpočinek i rozjímání. Proto jsme se rozhodli v rámci návratu Neptunovy kašny k jeho
revitalizaci. Nově přibudou lavičky a zeleň, náměstí tak získá zcela nový rozměr,“ popisuje chystané změny
primátor Liberce.
Náměstí se dočká také předláždění plochy kolem kašny, získá novou zeleň. Přitom ale budou zachovány linie
půdorysu Staré radnice, které jsou i dnes dobře patrné. Díky umístění osvětlení do rohů centrální plochy
náměstí a odstranění kamenných podstavců se vnitřní prostor náměstí opticky zvětší. Dočká se také zeleně,
která poskytne příjemné ochlazení především v letních horkých měsících a náměstí opticky oživí.
Město letos vynaloží na opravu kašny 2,66 milionu korun. Polovinu nákladů zaplatí Ministerstvo kultury České
republiky z Programu regenerace městské památkové zóny, zbytek nákladů uhradí magistrát. V následujícím
období dojde k legislativní přípravě změny, tedy především k získání souhlasu s restaurováním a umístěním
kulturní památky, a k nezbytným krokům dle stavebního zákona. Následovat bude restaurování vlastní kašny
odstranění starých vysprávek, zbytků spárování, odstranění železných ramlí, oprava poškozených dílů, zámků
desek, rekonstrukce a doplnění madel, oprava středového sloupu a stavební přípravy na náměstí, včetně
úpravy okolí.
Obyvatelé Liberce i návštěvníci města pod Ještěděm se návratu Neptunovy kašny a revitalizovaného náměstí
opět dočkají v květnu 2010.

POPIS NEPTUNOVY KAŠNY:
KAMENNÁ KAŠNA SE STŘEDOVÝM SLOUPEM NESOUCÍ SOCHU NEPTUNA MÁ TVAR NEPRAVIDELNÉHO OSMIÚHELNÍKU O
ŠÍŘCE 5,2 M A DÉLCE 6,4 M. OBVODOVÝ PLÁŠŤ JE Z PÍSKOVCE. PO OBVODU KAŠNY JSOU DVA ŽULOVÉ STUPNĚ, KAŽDÝ O
ŠÍŘI 40 CM. V SOUČASNÉ DOBĚ JE KAŠNA ROZEBRÁNA A DEPONOVÁNA VE SKLADU V TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH MĚSTA
LIBEREC A.S. (VČETNĚ MŘÍŽE A OZDOB). PŮVODNÍ SOCHA NEPTUNA JE ULOŽENA V SEVEROČESKÉM MUZEU, JEJÍ REPLIKA
VČ. STŘEDOVÉHO SLOUPU JE U SOCHAŘE NOVÁKA NA HRUBÉ SKÁLE.

Martin Korych
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec

V Liberci 10. června 2009
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