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Tisková zpráva 
Vinný sklep nebo porodnice. Tak vidí 

Liberečané budoucnost Liebiegova paláce 
 

Několik desítek lidí využilo v sobotu 24. května příležitost prohlédnout si prázdné prostory 

takzvaného Liebiegova paláce, bývalého sídla Oblastní galerie Liberec.  

Také do míst, kam se dříve návštěvníci nedostali, například na půdu, do sklepů či bývalého 

depozitáře, se podívali lidé během sobotního Dne otevřených dveří v bývalém sídle Oblastní galerie 

Liberec. Takzvaný Liebiegův palác je po přestěhování galerie do prostor nákladně zrekonstruovaných 

neorenesančních Lázní prázdný a statutární město Liberec pro něj nyní hledá budoucí využití.  

Během prohlídek, při nichž se návštěvníkům dostalo od ředitele galerie Jana Randáčka odborného 

výkladu, padaly od Liberečanů nápady, co by se jim v budoucnu v prostorách paláce líbilo. Někteří 

navrhovali například, že by tu mohly být vinné sklepy, jiní by proměnili palác v porodnici nebo sídlo 

městské policie. 

„Jsem rád, že si tolik Liberečanů našlo čas na to, aby si mohlo tuto nevšední historickou památku 

prohlédnout. Zazněla zde i řada zajímavých návrhů, co by mělo dělat město s budovou dál. Chceme 

v debatě s občany o budoucím využití galerie pokračovat, proto všechny zveme 5. června od 17.00 

hodin do zasedacího sálu zastupitelů na radnici na veřejnou debatu o budoucnosti bývalé galerie,“ 

řekl náměstek primátorky Jiří Šolc, který si komentované prohlídky Liebiegova paláce sám nenechal 

ujít. 

Město Liberec převzalo po přestěhování galerie do Lázní značně zchátralou budovu do svého 

majetku. Nechalo zde opravit světlíky, kterými zatékalo, a vyčistit zahrady. Galerie dostala nové 

zabezpečení včetně fotopastí, a celý prostor kontrolují i citlivá protipožární čidla. S hledáním dalšího 

využití objektu zkoumá město také možnosti dotačních titulů, které by mohly rekonstrukci paláce 

z větší části zaplatit. Ustanovilo rovněž pracovní skupinu odborníků, která se zabývá možnostmi 

nového využití budovy. 

„Byli bychom rádi, kdyby po rekonstrukci zůstal palác veřejnou budovou a dál sloužil občanům 

Liberce,“ zdůraznila již dříve primátorka Martina Rosenbergová, která před časem přišla s nápadem 

proměnit budovu ve spolkový dům. „O osudu budovy bude ale rozhodovat až nová politická 

reprezentace, která vzejde z podzimních komunálních voleb. Věřím, že se jí podaří ve spolupráci 

s památkáři najít jak zajímavé využití paláce, tak i peníze, potřebné na jeho opravu,“ doplnila. 

Vilu si Johann Liebieg mladší, příslušník proslulé dynastie libereckých textilních velkopodnikatelů, 

nechal postavit podle vzoru severoitalských renesančních vil v letech 1870 až 1872. Palác byl 



vybudován jako moderní dům s centrální kotelnou a ústředním teplovodním topením. V objektu se 

zachovala řada původních prvků. Oblastní galerie zde sídlila od roku 1953 do loňska. 
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