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Tisková zpráva 
Libereckou galerii Lázně poctila návštěvou 

princezna i baron Liebieg  
 
Největší kulturní událost Liberce i Libereckého kraje v roce 2014 - otevření nového sídla Oblastní 

galerie Liberec v bývalých městských lázních Františka Josefa I. v Masarykově ulici, je tu. Po 

náročné dvouleté rekonstrukci se v pátek 28. února v 10.00 hodin otevřou veřejnosti expozice 

nejmodernější galerie v České republice. Kromě zrekonstruovaného prostoru čekají návštěvníky 

nové expozice, zajímavé výstavy, galerijní obchod nebo kavárna.  

Už ve středu 26. února zažily Lázně velkou událost. Za účasti řady významných osobností politického 

a kulturního života byla slavnostně otevřena nová expozice a představeny stálé výstavy. Nechybělo 

přestřižení pásky, v tomto případě šňůry s plavkami, kterého se ujali za statutární město Liberec 

náměstek primátorky Jiří Šolc, dále hejtman Libereckého kraje Martin Půta a ředitel Oblastní galerie 

Jan Randáček. 

„Bez nadsázky se dá říci, že naše Lázně jsou libereckým srdcem, a to nejen tím, kde leží, ale především 

tím, jak je všichni vnímáme. Je dobře, že se po letech chátrání opět proměnily do své někdejší krásy  

a svým významem dnes přesahují hranice města i kraje. V dobách, kdy většina Liberečanů měla jen 

plechovou vanu a studenou vodu hřáli na kamnech, tehdy to byla především očista těla. V dnešní 

technické době je zastavení nad kvalitním a skvěle nasvíceným uměním očistou a osvěžením duše. 

Projekt byl úspěšně dokončen díky některým a navzdory jiným. Já děkuji těm, kteří se o projekt 

zasadili a našim Lázním drželi palce. Věřím, že tento počin za dalších sto let naši pravnuci ocení,“ řekl 

náměstek primátorky Jiří Šolc. 

Vzácným hostem večera byla princezna Milicent zu Solms-Lich, lékařka, která pochází z rodu Liebiegů. 

Společně s ní přijel její příbuzný baron Paul Liebieg s dcerou. Pozvání přijal také primátor 

partnerského města Žitavy Arnd Voigt. 

Slavnostním okamžikem byl křest knihy s názvem „LÁZNĚ – Oblastní galerie Liberec“ s podtitulem 

Proměna libereckých lázní. Obsáhlá publikace, kterou u příležitosti otevření rekonstruované budovy 

připravilo statutární město Liberec, mapuje slavnou i pohnutou historii budovy lázní, zřízených 

Libereckou spořitelnou na paměť jubilea padesátileté vlády císaře Františka Josefa I., i jejich proměnu 

na galerijní objekt. Je to první samostatná kniha o objektu bývalých městských lázní. Spolu s editorem 

knihy Janem Pikousem a jedním ze spoluautorů Markem Řeháčkem se křtu ujal také náměstek 

liberecké primátorky Jiří Rutkovský a hejtman Martin Půta. 

„Císař František Josef I. lázně navštívil osobně v roce 1906, čtyři roky po jejich dokončení. Do Liberce 

přijel u příležitosti velkolepé výstavy českých Němců,“ připomněl Jan Pikous. 



Knížka bude k dostání v městském informačním centru, v některých knihkupectvích a rovněž 

v samotné galerii - Lázních od pátku 28. února. „Vydání knihy o historii objektu lázní je symbolickým 

zakončením mnohaleté úspěšné snahy vedení města a ředitele oblastní galerie Jana Randáčka  

o záchranu vzácného objektu. Kniha je doslova nabitá fakty, obrázky a dokumenty z dávné i nedávné 

historie, ale také z doby rekonstrukce a současnosti,“ poznamenal Jiří Rutkovský. 

Záchranu a oživení objektu bývalých lázní, jako významné kulturní památky, považuje za významný 

krok také liberecká primátorka Martina Rosenbergová. „Jsem pyšná na to, že revitalizací zchátralých 

městských lázní a jeho přeměnou na galerijní objekt se městu Liberec podařily dva veledůležité počiny 

najednou. Město nejenže zachránilo před definitivní zkázou chátrající architektonický klenot, Lázně 

císaře Františka Josefa I. K tomu se také po dohodě s Libereckým krajem postaralo o to, aby Oblastní 

galerie přestavbou bývalých lázní získala po již zmíněných více než sto deseti letech slibované nové 

prostory. Konečně bude splněna závěť barona Heinricha Liebiega, konečně se jeho sbírkám i dalším 

unikátům Oblastní galerie dostane takového zázemí, jaké si zaslouží a které svými podmínkami zaručí 

jejich bezpečné uchování pro další generace,“ uvedla Martina Rosenbergová. 

Hned na úvod letošní výstavní sezóny je v Lázních připravena tematická výstava českého  

i zahraničního současného umění, která představí obrazy, instalace, plastiky i video, jež spojuje téma 

plavání a vztah člověka k vodnímu živlu. 

„Expozice „Plavci“ otevírá společně se stálými výstavami novou budovu galerie přestavěnou  

z bývalých městských lázní Františka Josefa I. z roku 1902 a propojuje tak dvě zdánlivě neslučitelné 

historické etapy známé liberecké stavby. Představuje se zde současná tvorba výtvarníků, kteří se touto 

tematikou ve svém díle zabývají či zabývali,“ prozradil ředitel Oblastní galerie Jan Randáček s tím, že  

k vidění budou artefakty Barbory Lungové, Jiřího Sopka, Michaely Rázusové Nociarové, Ivany Lomové, 

Kurta Gebauera, a mnoha dalších. „Doprovodný program pro školáky nazvaný "Plaveme v obrazech" 

budeme nabízet od 1. března,“ doplnil. 

Kromě nové expozice umění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku galerie připravila zcela novou 

expozici věnovanou sběrateli a mecenáši Heinrichu Liebiegovi, znovu ukáže díla holandských mistrů 

16. - 18. století ze svých sbírek, ale připomene rovněž historii lázní a galerie. Galerie ale připravila 

také výstavy staré grafiky z doby císaře Rudolfa II., výstavu o současné architektuře Tyrolska nebo 

speciálně koncipovanou výstavu Jana Mladovského. 

Na první tři dny ohlásila galerie snížené vstupné – dospělí zaplatí jenom 40 korun, všichni ostatní 

budou mít vstup zdarma. Otevřeno bude od 10.00 do 17.00 hodin. 

„Objekt je nesmírně zajímavý nejen pro nás, občany Liberce, ale také pro návštěvníky města. Nová 

galerie se jistě brzy stane novou ikonou cestovního ruchu v Liberci, která napomůže naší snaze  

o rozvoj cestovního ruchu. Přijďte se podívat a pozvěte své přátele a známé do Liberce, budete mít čím 

se pochlubit,“ vzkazuje náměstek primátorky pro cestovní ruch Jiří Rutkovský. 

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 budoucí vlastník objektu - Liberecký kraj. Celý projekt jako investor 

stavby připravilo statutární město Liberec. Revitalizaci bývalých lázní město zahájilo 9. září roku 2011 



a trvala necelých 20 měsíců. Skládala se ze dvou hlavních částí – rekonstrukce stávající budovy 

 a dostavby nového depozitáře. Město Liberec nadále zůstává po dobu 5 let vlastníkem budovy.  

 

Informace o dění v Liberci: Městské informační centrum - www.visitliberec.eu 
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