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Tisková zpráva 
Opravené lázně si tento týden 

převzala Oblastní galerie 
 

Neorenesanční Lázně Františka Josefa I. už od tohoto týdne zabydluje Oblastní galerie Liberec. 

Ředitel galerie Jan Randáček podepsal totiž v pondělí 2. září s městem Liberec smlouvu o převzetí 

lázní do užívání.   

Ještě pět let zůstanou kvůli splnění podmínky udržitelnosti projektu opravené městské lázně ve 

vlastnictví Statutárního města Liberec. Oblastní galerie, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj, se sem 

už sice začala stěhovat, zatím ale bude rekonstruovanou libereckou památku i nový depozitář užívat v 

takzvané bezplatné výpůjčce. Lázně bude mít galerie zdarma půjčené pět let s tím, že bude hradit 

veškeré provozní náklady, zálohy na energie, vodu a další. Smlouvu o bezplatném užívání nemovitosti 

uzavřela galerie s městem už v květnu roku 2010. Po pěti letech přejdou lázně do vlastnictví 

Libereckého kraje. 

Nyní započala galerie se stěhováním nejprve kanceláří a svého administrativního zázemí. Sbírky 

výtvarného umění sem ze svého starého sídla přesune později, až budovy vyschnou a ustálí se v nich 

klimatické podmínky, tedy na konci tohoto roku. Poprvé se bývalé lázně, proměněné v galerijní 

objekt, otevřou lidem v únoru roku 2014. V současné chvíli ve staré budově pokračují práce na 

odstranění škod, jež napáchaly prudké červencové deště. 

Projekt Revitalizace městských lázní na galerijní objekt si vyžádal 360 milionů korun s DPH. Většinu z 

této částky hradily evropské dotace v rámci IPRM – zóna Lidové sady. Povinnou spoluúčast ve výši 

15% procent z ceny díla zaplatil Liberecký kraj. Celý projekt jako investor stavby připravilo Statutární 

město Liberec. Lázně rekonstruovala stavební firma Chládek a Tintěra. Revitalizace bývalých lázní 

byla zahájena 9. září roku 2011 a trvala necelých 20 měsíců. Skládala se ze dvou hlavních částí – 

rekonstrukce stávající budovy a dostavby nového depozitáře. 

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. 

Město, které nikdy tuto libereckou památku nevlastnilo, koupilo lázně od správce konkurzní podstaty 

zkrachovalé soukromé společnosti v roce 2005, a tím zahájilo jejich záchranu.  

 

 

 



Zuzana Minstrová 

Tisková mluvčí 
odbor Kancelář primátorky 

   
Statutární město Liberec  
Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   
mobil: +420 734 437 569 
tel.: +420 485 243 182 
e-mail: minstrova.zuzana@magistrat.liberec.cz 
web: www.liberec.cz 

 

 

mailto:minstrova.zuzana@magistrat.liberec.cz
http://www.liberec.cz/

