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Tisková zpráva 
Město Liberec zve občany 

na prohlídku zrekonstruovaných lázní 
 

Opravenou budovu starých městských lázní, která byla proměněna na sídlo Oblastní galerie 

Liberec, si budou moci všichni zájemci prohlédnout ve čtvrtek 25. července. 

Vůbec poprvé po dokončené rekonstrukci dostanou lidé příležitost nahlédnout do prostor jedné 

z nejcennějších architektonických památek Liberce, bývalých Městských lázní Františka Josefa I., které 

byly v rámci IPRM – Lidové sady přebudovány na sídlo Oblastní galerie Liberec. Komentované 

prohlídky se uskuteční ve čtvrtek 25. července v těchto časech: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 hodin a 

odpoledne v těchto časech: 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 a 15.30 hodin.  

Zájemci se nejen na vlastní oči přesvědčí, jak bývalé lázně po revitalizaci vypadají, ale také se během 

prohlídek dozvědí bližší informace o průběhu stavby. Není sice potřeba se objednávat předem, 

všichni by ale měli dodržovat časy začátků prohlídek. 

„Prohlídka, původně naplánovaná minulý měsíc, se bohužel neuskutečnila. Slíbili jsme ale našim 

občanům, že pro ně připravíme náhradní termín. A tento náš slib nyní plníme. Chceme lidem umožnit 

prohlédnout si rekonstruované lázně hned po dokončení, tedy ještě dřív, než budova přejde do 

vlastnictví Libereckého kraje. Víme, že osud starých lázní obyvatele města velmi zajímá,“ řekla 

primátorka Liberce Martina Rosenbergová. 

Projekt Revitalizace městských lázní na galerijní objekt přišel na 360 milionů korun, včetně DPH. Je z 

velké části hrazen z evropských dotací Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 

Povinnou spoluúčast ve výši 15% bude platit budoucí vlastník objektu - Liberecký kraj, neboť zde 

bude mít své sídlo krajská příspěvková organizace – Oblastní galerie. Do správy Libereckého kraje by 

měly přejít přestavěné lázně už v srpnu. 

Novorenesanční lázně byly postaveny v letech 1900 až 1902 v době největšího rozmachu města podle 

projektu vídeňského architekta Petra Paula Branga. Funkci lázní přestaly plnit v polovině 80. let. Po 

roce 1989 byly vráceny původnímu majiteli, České spořitelně. Ta budovu prodala do soukromých 

rukou. Protože vlastníci neinvestovali do značně zchátralých lázní žádné větší sumy, urychlila 90. léta 

naprostou devastaci této kulturní památky. 

Město Liberec, které lázně nikdy nevlastnilo, je koupilo v dražbě po zkrachovalé společnosti MONA v 

roce 2005 za devět milionů korun, a tím je vlastně zachránilo. Do odstranění největších závad nejprve 

město vložilo několik desítek milionů korun, posléze byla během hledání dalšího využití lázní jejich 

revitalizace zařazena jako jeden z projektů IPRM – Lidové sady. 



Realizace projektu Revitalizace městských lázní na galerijní objekt byla zahájena 9. září roku 2011 a 

trvala necelých 20 měsíců. Rekonstrukce plně přizpůsobila budovu potřebám Oblastní galerie. Mimo 

úpravy samotné budovy lázní byl postaven nový depozitář, což umožnilo vytvořit nejen vhodné 

podmínky pro stálé expozice uměleckých děl, ale i pro jejich uskladnění. Kromě toho bude možné 

prostory využít pro krátkodobé výstavy a doprovodné programy. Součástí je i zázemí pro návštěvníky 

a správu galerie. 
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