V Liberci 29. srpna 2013

Tisková zpráva
Novotou svítící staré lázně se lidem
předvedly podruhé. A naposledy prázdné
Druhou a poslední příležitost projít si rekonstruované Lázně císaře Františka Josefa I., než zabydlí
architektonicky čistý prostor výtvarná díla Oblastní galerie, dostali lidé ve čtvrtek 29. srpna. Jednu
z nejvýznamnějších libereckých památek si prošlo 854 návštěvníků.
Jaký materiál použili stavbaři při obložení vestibulu, které historické prvky zachovali a jaké museli
nahradit, anebo na jaká úskalí při rekonstrukci starých městských lázní narazili. To byly nejčastější
otázky návštěvníků, kteří si ve čtvrtek 29. srpna nenechali ujít komentované prohlídky této jedné
z nejvýznamnějších libereckých památek.
Druhá série prohlídek neorenesančních Lázní císaře Františka Josefa I. byla současně poslední, než se
sem přestěhuje Oblastní galerie. Staré lázně, přeměněné na sídlo galerie, přilákaly 854 návštěvníků.
Většina z těch, kteří odpovídali v anketních lístcích na otázku, jak se jim opravené lázně líbí, si novou
podobu architektonického klenotu Liberce pochvalovala. První prohlídky absolvovalo na 1.300 lidí.
„Zájem Liberečanů o staré lázně, v nichž se velká část z nich učila plavat, nás moc potěšil. Je vidět, že
jim osud historické památky není lhostejný,“ řekla primátorka Martina Rosenbergová. „Protože si po
prvních komentovaných prohlídkách někteří občané stěžovali na to, že se sem kvůli práci nedostali,
připravili jsme pro ně druhou sérii prohlídek. Tentokrát jsme je prodloužili až do večera, aby se na
lázně mohli přijít podívat také ti občané, kteří jsou přes den v práci,“ dodala.
Revitalizace bývalých lázní a jejich přeměna na galerijní objekt, podpořená evropskými dotacemi, byla
zahájena 9. září roku 2011 a trvala necelých 20 měsíců. Skládala se ze dvou hlavních částí –
rekonstrukce stávající budovy a dostavby nového depozitáře. V majetku města zůstanou lázně ještě 5
let, po dobu udržitelnosti projektu. Liberecký kraj, potažmo jeho příspěvková organizace – Oblastní
galerie – budou mít po tuto dobu lázně bezplatně zapůjčené. Galerie bude hradit veškerý provoz
lázní, po pěti letech přejde budova do vlastnictví Libereckého kraje. Statutárnímu městu Liberec
připadne podle smlouvy do šesti měsíců bývalé sídlo galerie – chátrající Liebiegův palác v ulici U
Tiskárny.
Neorenesanční lázně byly postaveny v letech 1900 - 1902 jako připomínka 50. výročí vlády císaře
Františka Josefa I., a vyprojektoval je vídeňský architekt Peter Paul Brang. Stavbu prováděl liberecký
stavitel A. Bürger. Od roku 1984 už ale lázně svému původnímu účelu nesloužily a postupně chátraly.
Jejich devastaci završila 90. léta, kdy přešly do soukromých rukou. Město Liberec, které nikdy lázně
nevlastnilo, je koupilo v roce 2005 v dražbě po zkrachovalé společnosti MONA za 9 milionů korun, a

tím zahájilo jejich záchranu. Na nejnutnější opravy a zakonzervování budovy bylo vynaloženo tehdy
27,5 milionů korun.
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