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Tisková zpráva 

 
LIBERECKÉ PODZEMÍ SE OTEVÍRÁ 

VEŘEJNOSTI 

 
 
 

Liberec, 15. září 2010 – Dnešním dnem byla slavnostně otevřena stálá výstava Liberecké podzemí, 
která návštěvníkům poskytne unikátní pohled pod povrch krajského města. Fotografie a odborné 
texty jsou dílem odborníka na podzemní liberecké objekty Ivana Rouse a o exponáty se 
postaralo statutární město Liberec ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem a dalšími 
subjekty. Veřejnost se do krytu v Lucemburské ulici podívá poprvé o víkendu 18. a 19. září, 
další prohlídky se budou konat každou první sobotu v měsíci. 
 
Samotný kryt v Lucemburské ulici je unikátem. „Tvoří ho asi 1 km chodeb, které měly sloužit jako 
úkryt tisícovce až patnácti stům lidí. Dochováno v něm zůstalo takřka veškeré technické vybavení, 
od vzduchotechniky přes rozvody sítí až po dozimetry a další pomůcky, na které si všichni 
pamatujeme z dob branných cvičení,“ poznamenal liberecký primátor Jiří Kittner, který otevření 
expozice pro veřejnost od začátku podporoval. „Ačkoliv Liberec může turistům nabídnout mnoho 
atraktivit, podzemní objekty byly a jsou velkým lákadlem. Málokdo se do nich v minulosti dostal, 
a tak jsou pro mnohé z nás obestřeny rouškou tajemna. Vedle toho představují zajímavou technickou 
památku, a tak opravdu stojí za to se do nich přijít podívat,“ popsal důvod otevření největšího 
libereckého krytu Jiří Kittner. 

Již dlouhou řadu let se na pracovníky libereckého magistrátu obracejí jednotlivci i celé skupiny, 
které mají zájem o prohlídku některého z bývalých krytů. „Čas od času provádíme školy z Liberce 
i okolí, ale zájem jsme zaznamenali i mezi turisty,“ uvedl vedoucí oddělení krizového řízení 
libereckého magistrátu Lubomír Popp. Tajemník magistrátu Marek Řeháček doplnil, kde Liberec 
čerpal inspiraci pro otevření části libereckého podzemí: „Na podnět pana primátora jsme se zaměřili 
na využití bývalých krytů v zahraničí. Inspiraci jsme nalezli v německém Berlíně, kde je dnes 
podzemí samozřejmou a lákavou součástí nabídky v turistickém ruchu.“ 
Autorem odborných textů a fotografií na 20 velkoplošných panelech, zachycujících nejen kryty CO, 
ale i vodojemy nebo zatrubněná koryta vodních toků, vytvořených pro stálou výstavu Liberecké 
podzemí, je odborník Severočeského muzea v Liberci Ivan Rous. Ten také stojí za stejnojmennou 
knihou vydanou na konci loňského roku. „Liberec skrývá mnohé skvosty v podobě opravdových 
technických rarit a zajímavostí. Výstava představuje zejména to nejatraktivnější a podle prvních 
reakcí také nečekaná odhalení. O některých podzemních objektech totiž nemají Liberečané často 
ani tušení,“ prozrazuje o výstavě autor její odborné části Ivan Rous. K vidění jsou vedle 
velkoplošných panelů také nejrůznější předměty a dokumenty z doby, kdy kryty civilní ochrany 
sloužily svému účelu. Z velké části se jedná o původní vybavení libereckých krytů, ale na sbírce se 
podílel také Vojenský historický ústav v Praze nebo hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. 
Velké množství exponátů dodala 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany. 

V prohlídkové trase nechybí ani malá expozice o tom, jak vypadaly tzv. improvizované kryty 
v bytových domech. Vše spatří široká veřejnost poprvé již o nadcházejícím víkendu 18. a 19. září. 
V tomto termínu se v Liberci v rámci projektu Dny evropského dědictví otevřou také další zajímavé 
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objekty, do kterých není během roku možný volný přístup. „Z městských objektů půjde o radnici 
a její historické prostory, Lázně císaře Františka Josefa I., budovu divadla F. X. Šaldy nebo 
Liebiegovu vilu, na které se v těchto hodinách usilovně pracuje, aby byla dokončena první etapa 
venkovních oprav na této budově. Téměř 1,3 milionu bylo z prostředků města a Ministerstva kultury 
ČR investováno do ošetření hrázděného zdiva, přespárování poškozených částí, izolací a obnovy všech 
kamenosochařských a kovových děl na vnějším plášti Liebiegovy vily,“ doplnil Jiří Kittner, pro kterého 
jsou, podle jeho vlastních slov, právě tyto k Liberci neodmyslitelně patřící objekty srdeční 
záležitostí.  

Prohlídky stálé výstavy Liberecké podzemí, která bude nainstalována v krytu civilní ochrany 
v Lucemburské ulici se budou nadále konat každou první sobotu v měsíci. Základní vstupné 
je stanoveno na 50 Kč, senioři nad 70 let, děti do 15 let, studenti a držitelé průkazu ZTP zaplatí 
o dvacet korun méně. „Jako památku všichni v ceně vstupného obdrží také pamětní pohlednici, která 
jim návštěvu krytu bude připomínat,“ doplnil primátor Jiří Kittner, podle kterého město po určité 
době provozu vyhodnotí návštěvnost stálé výstavy a případně provozní dobu upraví požadavkům 
veřejnosti. 

 

 

 

 

V Liberci 15. září 2010 

             Martin Korych 
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