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Nové Město

Zveme vás na procházku libereckou
čtvrtí Nové Město, ve které můžete nasát
atmosféru starého Liberce. Čekají na vás
žulou dlážděné křivolaké uličky, původní
hrázděná stavení, staroliberecké domky
místních tkalců, výstavné měšťanské
domy, kostely nebo klidná vilová čtvrť a to
vše nedaleko rušného centra města.
Protiváhou plánovaně stavěnému
Sokolovskému náměstí je oblast okolo
ulice Na Ladech. Místo, kde své dětství
prožíval Vlasta Burian, a kde jsou domky
jakoby rozházeny bez ladu a skladu.
V těchto uličkách, zvláště za nočního
osvětlení, najdete romantická zákoutí,
která byste možná za bílého dne přešli bez
povšimnutí.
Keilův vrch dříve sloužíval k bělení plátna.
V období sedmileté války zde měli své
sídlo dělostřelci. V počátcích 20. století
zde vyrostla vilová čtvrť, která určitě stojí
za vaši pozornost.
Jistě zaujme i železobetonová mohutná
stavba secesního kostela sv. Máří
Magdalény, která se až nečekaně zhmotní
za přísnými budovami soudu a vazební
věznice.
Řeka Nisa opět připomene textilní
minulost města a proti proudu nás dovede
tam, kde se často rozlévala. A proto byla
v centru města, v některých místech,
záměrně schována pod zem.
Ulice Barvířská, Široká a Papírové
náměstí, jsou vyhlášené svými bary, bistry
a restauracemi.
Můžete zde zakončit svou procházku
čtvrtí Nového Města a nad sklenicí
oroseného piva nebo vynikající kávou se
stylovým zákuskem, vstřebávat dojmy.

1

HOTEL PRAHA
Na tomto místě stál původně
hostinec U Řetězu, který byl
roku 1906 zrekonstruován,
podle projektu Roberta
Hemmericha na secesní Hotel
Schienhof. Od roku 1945 nese
své současné jméno – Hotel
Praha.

2

KOSTEL SV. ANTONÍNA
VELIKÉHO
Původně se zde nacházel
malý dřevěný kostelík, který
byl později přestavěn a stal se
tak první kamennou stavbou
v Liberci. Současná novogotická
podoba pochází z roku 1882,
kdy jej zrekonstruovala známá
liberecká stavební firma
Sachers & Gärtner. Věž měří
70,5 m. Při rekonstrukci kostela
v roce 2014 zde byla objevena
krypta s rakvemi významných
libereckých občanů.

3

SOKOLOVSKÉ NÁMĚSTÍ
Náměstí nechal zbudovat
tehdejší majitel panství
Albrecht z Valdštejna. Vyrostla
zde soukenická kolonie
s krásnými hrázděnými domy
(17. stol.).

3a

BUDOVA STŘEDNÍ
ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY
Nejstarší školní budova
v Liberci.

3b

SOUKENICKÝ DŮM Č. 312
Znak soukeníků ve štítu.

3c

APPELTŮV DŮM ČP. 264-I
V tomto době žil obchodník
a soukeník Appelt. Původně
měl dům podloubí. Dnes zde
sídlí Střední průmyslová škola
stavební.

3d

4

ODĚVNÍ DŮM
KONRÁD & GÄRTNER
Do roku 1945 zde sídlila
společnost Konrád a Gärtner,
která se zaměřovala na tradiční
výrobu konfekce pro chlapce
a pány. Následně tu sídlila
národní správa, od které
budovu převzal Textilkombinát
se zakázkovým krejčovstvím.
Dům je památkově chráněn
kvůli unikátnímu průčelí a dnes
prochází rekonstrukcí.
VALDŠTEJNSKÉ DOMKY
Tři jednopatrové hrázděné
domky soukeníků byly
postaveny v letech 1678–1681.
Jsou tak nejstaršími domy ve
městě. Dnes jsou v domcích
umístěny kabinety Střední
průmyslové školy stavební.
Pro veřejnost jsou tyto
prostory přístupné v rámci Dnů
evropského dědictví.

5

KOSTEL NALEZENÍ SV. KŘÍŽE
Kostel byl postaven
v roce 1696 podle návrhu
M. Canavalla. V kostelní
zahradě se nachází vzácný
mariánský morový sloup od
Matyáše Brauna z roku 1722,
kaple Božího hrobu a křížová
cesta. V interiéru kostela se
nachází vzácná knihovna
děkana Kopsche.

6

VAZEBNÍ VĚZNICE
A OKRESNÍ SOUD
Původní budova vazební
věznice byla postavena
v roce 1877 v toskánském
slohu a byla první velkou
administrativní budovou
v Liberci. Dnes je vazební
věznice detenčním zařízením,
které slouží pro výkon vazby
i výkon trestu. Okresní soud
v Liberci se nachází v moderní
budově, která byla postavena
v roce 2001.

7

KEILŮV VRCH
Původně tu byly louky, které se
používaly k sušení látek. V roce
1757 byl tento vrch dějištěm
sedmileté války. Nachází se zde
Základní škola U Soudu, která
byla svého času nejmodernější
školou v Rakousku-Uhersku. Na
počátku 20. století zde vznikla
vilová čtvrť.

8

KOSTEL SV. MÁŘÍ
MAGDALENY
Kostel byl postaven k 60. výročí
panování císaře Františka
Josefa I. Je to novobarokní
stavba se secesními prvky. Pro
stavbu byl použit železobeton,
v té době naprosto unikátní
stavební materiál a pro kostel
velmi neobvyklý. V současné
době prochází rekonstrukcí.

9

CENTRUM VLASTY BURIANA
Kulturní centrum
bylo vybudováno
v zrekonstruovaném domě
v roce 2015. Centrum se
zaměřuje na volnočasové
a vzdělávací aktivity. Kulturní
centrum je spojené s osobností
libereckého rodáka a „krále
komiků“ Vlasty Buriana, který se
narodil kousek od tohoto domu.
Jeho rodný dům dnes bohužel
neexistuje.

10

PAPÍROVÉ NÁMĚSTÍ
Původně se zde nacházely
domy soukeníků, tkalců
a řemeslníků. Domy byly
stavěny bez urbanistického
záměru, a proto zde vznikla
někdy romantická, někdy
bizarní zákoutí.
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