
HISTORIE 

Neptunova kašna nahradila v roce 1826 

starší dřevěnou kašnu umístěnou před 

starou libereckou radnicí na 

Staroměstském náměstí (dnešní nám. Dr. 

E. Beneše). V roce 1896, tři roky po zboření 

staré liberecké radnice, byla kašna 

přesunuta o několik metrů do středu 

náměstí a doplněna kovovým zábradlím. 

V roce 1925 musela ustoupit nové kašně 

zhotovené podle návrhu Franze Metznera 

a byla proto přemístěna na Nerudovo 

náměstí. V roce 1964 byla Neptunova 

kašna prohlášena kulturní památkou. 

V roce 1994 byla socha Neptuna se soklem 

a zábradlí demontovány a odvezeny do 

restaurátorských ateliérů. V následujících 

letech byly postupně provedeny 

restaurátorské práce. V roce 1995 na 

zábradlí, v letech 1995–1997 na soklu pod 

sochou a na soše Neptuna. Současně byla 

vyrobena kopie plastiky Neptuna – ty 

provedl akademický sochař Jiří Novák. 

V roce 2004 byla silně poničená vana kašny 

s dolní částí středového soklu 

demontována a deponována v areálu 

Technických služeb města Liberce a.s. 

Neptunova kašna je posledním dokladem 

historického způsobu zásobování města 

pitnou vodou. Záměrem Statutárního 

města Liberec, vlastníka této památky, bylo 

provést restaurování dochovaných 

prvků kašny, provést jejich kompletaci 

a kašnu znovu osadit a zprovoznit na 

náměstí Dr. E. Beneše v Liberci, které 

bylo od léta 1945, kdy byla 

Metznerova kašna rozebrána, bez 

kašny. 

 

V roce 2009 bylo po získání povolení 

k navrácení kulturní památky na 

ústřední liberecké náměstí a po 

ukončení příslušných řízení 

přistoupeno k prvnímu kroku záměru. 

S využitím dotace Ministerstva kultury 

ČR byly provedeny restaurátorské 

práce na samotné kašně.  

 

V roce 2010 pak byly následně 

provedeny další kroky k jejímu 

navrácení na náměstí Dr. E. Beneše, a 

to vybudování základové desky pod 

kašnu včetně podzemních šachet, 

vybudování přípojek a 

technologického zázemí a osazení 

městského mobiliáře – laviček 

v sousedství kašny.  

 

Sesazení kašny bylo dokončeno 

v červenci roku 2010 a dne 31. 

července 2010 byla kašna uvedena do 

provozu. 

POPIS 

Vana Neptunovy kašny má tvar 

nepravidelného osmiúhelníku a je 

vyrobena z pískovce. Boční stěny jsou 

zakončeny zaoblenými krycími 

deskami – madly, zábradlí kopírující 

obvod kašny je pak železné, kovářsky 

zpracované a zdobené. Dva přístupové 

stupně obíhající celý obvod kašny jsou 

žulové. Dvě z bočních desek vany 

kašny jsou na vnější straně zdobeny 

polem s vegetabilním motivem 

a německými nápisy. V jednom poli se 

nachází nápis ve třech řádcích 1823 // 

Joseph Miller // derzeit Bürgermeister 

(1823, Joseph Miller, v současné době 

starosta). Ve druhém poli najdete nápis 

ve dvou řádcích Adalbert Linke // 

Steinmetzmeister (Adalbert Likne, 

kameník). V centrální části se nachází 

jednoduchý hranolový podstavec, na 

který dosedá vysoký sokl s drobnými 

volutami po stranách zakončený 

vysokou hlavicí s mohutnou 

profilovanou římsou vzedmutou ve 

střední části do půloblouku. Na 

podstavci je umístěna plastika Neptuna 

držícího obouruč po pravé straně 

trojzubec. U nohou postavy se nachází 

delfín fungující jako chrlič vody. 

 



ZAJÍMAVOSTI 

Kašna bude v provozu po celý rok. Aby 

v zimním období nedošlo k zamrznutí 

hladiny vody v bazénu kašny, bude voda 

čeřena výtokem ze čtyř trysek umístěných 

v soklu těsně pod hladinou. Teplota vody 

cirkulující mezi jímkou v podzemní šachtě a 

kašnou bude udržována na teplotě několik 

málo stupňů nad bodem mrazu, a to 

prostřednictvím jejího ohřevu. Celoroční 

provoz byl navržen restaurátorem-

akademickým sochařem Jiřím Novákem, 

následně přijat ze strany města 

a akceptován ze strany památkářů. 

Celoročním provozem kašny je sledován 

jediný cíl, a to ochrana kašny, konkrétně 

jejích spár na dně a ve stěnách bazénu, 

před zimou a zimním zamrznutím, kdy by 

mohlo dojít k popraskání těchto spár 

a porušení vodotěsnosti dna a stěn 

bazénu. Pro případ, že by bazén kašny byl 

v zimních obdobích vypuštěn, je ochrana 

spár dna kašny pojištěna jejich ohřevem 

prostřednictvím zabudovaných topných 

kabelů a osazených čidel. Přestože je 

možné v České republice najít v zimním 

období vodní prvky s tekoucí vodou 

a nezamrznutou hladinou, není nám 

známo, že by byl podobný systém použit u 

historických památek, jako je Neptunova 

kašna.  

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM LIBEREC 

nám. Dr. E. Beneše 23, 460 59 Liberec 1 

tel.: +420 485 101 709 

info@visitliberec.eu 

www.visitliberec.eu 

www.facebook.com/visitliberec   

www.facebook.com/infocentrumliberec   

www.instagram.com/visitliberec 

 

NABÍZÍME: 

turistické, kulturní a sportovní informace 

 o Liberci a regionu 

informace o umístění firem, organizací  

a služeb  

informace o dopravních spojích MHD Liberec, 

ČD a ČSAD 

informace o ubytování všech cenových kategorií 

 zajišťujeme prohlídky radničních interiérů 

zprostředkováváme průvodcovské služby po 

Liberci v jazyce českém i cizím 

 

PRODÁVÁME: 

propagační předměty a suvenýry města Liberce 

regionální mapy turistické, cyklistické,  

zimní i speciální 

plány měst Liberec, Jablonec n. Nisou, Praha, 

 automapy, autoatlasy 

knihy, brožury, kalendáře, pohledy, leporela, 

turistické známky, turistické vizitky, keramiku 

 a magnety s libereckými motivy  

poštovní známky pro ČR, Evropu a svět 

základní, zlevněné a turistické jízdenky MHD 

vstupenky na kulturní a sportovní akce 

vstupenky sítí eVstupenka, Ticketpro, 

Ticketportal, Ticketstream a Ticketart  

 

 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPTUNOVA 

KAŠNALIBEREC 
Dominantou kašny je socha Neptuna 

stojícího na delfínu a držícího trojzubec 
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