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Tisková zpráva 
Nedostali jste se na prohlídky lázní? 
Nevadí. Město připravuje ještě další  

 
Vedení města Liberce se rozhodlo vyjít vstříc těm občanům, kteří by rádi viděli opravené lázně, ale 

nestihli komentované prohlídky v prvním termínu. Další prohlídky se uskuteční v třetím srpnovém 

týdnu. 

Nebývalý zájem vzbudily u Liberečanů opravené staré městské lázně. Nejenže byli lidé ochotní vystát 

v parném počasí dlouhou frontu, než na ně přišla řada. Zájem neutichl ani po skončení prohlídek. Lidé 

denně telefonují nebo píší na radnici, zda by nemohlo město prohlídky opakovat, a jestli by nemohly 

začínat později, až po pracovní době.  

Vedení Statutárního města Liberce vyjde zájemcům vstříc a prohlídky zopakuje v třetím srpnovém 

týdnu. Je to mimo jiné umožněno také tím, že lázně bude Statutární město Liberec předávat 

Libereckému kraji o měsíc později, během září. 

„Tak velký zájem lidí o prohlídky lázní jsme nečekali. Moc nás potěšil. Několik občanů nás požádalo, 

abychom prohlídky zopakovali, že se sem v pracovní době nedostali. Chceme i jim umožnit, aby se 

podívali, jak dopadla revitalizace,“ vysvětlila primátorka města Martina Rosenbergová. „Pokusíme se 

také zajistit ozvučení, aby zvláště senioři odborný výklad lépe slyšeli,“ doplnila. 

Přesné datum druhého kola komentovaných prohlídek město včas oznámí. Prohlídky budou začínat 

později, od poledních až do večerních hodin. 

První komentované prohlídky se uskutečnily 25. července. Celkem za celý den lázněmi prošlo 1327 

lidí. Návštěvníci si nejen prohlédli revitalizované lázně, ale zhlédli také video z průběhu rekonstrukce. 

Ještě si z prohlídek odnesli letáky s fotografiemi a podrobnostmi ze stavby. Celkem bylo rozdáno na 

900 letáků. K tomu se mohli lidé zúčastnit ankety o tom, jak se jim revitalizované lázně líbí.  

Dohromady odevzdali návštěvníci 103 vyplněných anketních lístků, z toho jeden ve slovenštině, jeden 

ve francouzštině a jeden v ruštině. Celkem 84 respondentů zaškrtlo, že se jim revitalizované lázně líbí. 

Kriticky se vyjadřovali jak k nové budově depozitáře, tak i k moderní dostavbě historické budovy a 

k odpočinkovým betonovým plochám v okolí. Několika respondentům se nezdálo příliš vhodné 

zábradlí před lázněmi, které bude podle jejich názoru vrhat stín do budoucí kavárny. 
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