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LIBERECKO A LUŽICKÉ HORY 



LIBEREC ( Reichenberg) 

• Liberec má spolu s aglomerací přes 100 000 obyvatel. 

• Krajské město, zakládající město Euroregionu Nisa.  

• Nachází se na úpatí hory Ještěd v podhorských podmínkách s 

vysokými srážkami. 

•  

 

  K rozvoji půdně nepříliš významného 

města došlo v 18. stol. v souvislosti s 

rozkvětem textilního průmyslu. 

• Do konce 2. světové války se jednalo o 

město s výraznou většinou německého 

obyvatelstva. 

• Řada vysokých škol, zvláště významné je 

Vysoké učení technické s vývojovým 

centrem v oblasti nanotechnologií. 



Valdštejnské domky 
• Pozůstatek munufaktury na výrobu sukna, 

zřízené Albrechtem z Valdštejna. 

 

Liberecká radnice 
• Novorenesanční budova radnice  z 

roku 1893 je nejvýraznější budovou 

městského centra. 



Městské lázně Františka Josefa I. 
• Unikátní novorenesanční budova lázní z roku 1902 prochází v současné 

době nákladnou rekonstrukcí pro účely oblastní galerie. 



Krajská vědecká 

knihovna  
• Architektonicky cenná stavba 

z roku 2001. 

• Součástí knihovny je 

synagoga. 

• V budově se pořádají 

koncerty a výstavy. 

Botanická zahrada 
• Nejstarší botanická zahrada v 

Čechách 

• Nejbohatší sbírky tropických 

rostlin.  

• Roční návštěvnost 100 000 lidí. 



JEŠTĚD 



JEŠTĚD 

• Symbolem Liberecka je hora Ještěd s dominantou vysílače. 

• Hora je 1012 metrů vysoká, je nejvyšším vrcholem Ještědsko – 

Kozákovského hřbetu. 

• Původní bouda s rozhlednou vyhořela v roce 1963. 

• Současná budova byla postavena architektem Karlem Hubáčkem ze 

studia SIAL v Liberci.  

• Kromě vysílače slouží budova jako  

 restaurace a hotel. 

• Architekty byla vyhlášena za  

 nejkrásnější českou stavbu 20.století.  

• K vysílači vede kabinková lanovka,  

dosažitelná z Liberce tramvají.  

• Na svazích hory jsou sjezdovky,  

skokanské můstky a běžkařské tratě  

– v roce 2009 zde probíhalo mistrovství  

světa v klasickém lyžování.  



Kryštofovo údolí 
• Rekreační centrum pod Ještědem. 

• Viadukty na trati Liberec – Mimoň. 

• Unikátní vesnický orloj, zřízený z 

trafostanice. 

• Keramická dílna Jaroslava Lady v barokní 

faře u kostela. 

• V okolí upravované běžkařské trasy. 



Jablonné v Podještědí 
• Město s dominikánským klášterem, založeným svatou Zdislavou z 

Lemberka.  

• Významnou památkou je vrcholně barokní bazilika sv. Vavřince a sv. 

Zdislavy, postavená vídeňským architektem Janem Lukášem 

Hildebrandtem. 



Lemberk 
• Renesanční zámek 3 km od 

Jablonného. 

• Dva prohlídkové okruhy. 



Lužické hory 
• Nevelké pohoří v severních Čechách s nejvyšší horou Luž  (793m.n.m.) 

• Hraniční pohoří s Německem. 

• V minulosti řada sklářských hutí. 

• Lyžařské středisko Luž v Horní Světlé. 

• Na druhé nejvyšší hoře Hvozd turistická chata s rozhlednou.  



Kamenický Šenov 
• Město se sklářskou tradicí na pomezí Lužických hor a Českého 

středohoří.  

• Střední škola sklářská a sklářské muzeum.  

• Muzejní železniční trať do České Kamenice – jízda historickými vlaky. 





Sklárna AJETO Lindava 
• Výrobce netradičního 

designovaného skla 

• Exkurse ve sklářské huti 

• Workshopy 

• Stylová krčma v areálu sklárny 



ZDROJE: 

http://www.tourism.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=113897&id_t_oblasti=113897 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Liberec 

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A9_l%C3%A1zn%C4%9B_%28Libere

c%29 

http://regiony.ic.cz/index.php?clanek=povrch&dir=liberec&menu=liberec 

http://cestovani.idnes.cz/v-krystofove-udoli-se-skryva-jediny-vesnicky-orloj-u-nas-z-

trafostanice-1ou-/tipy-na-vylet.aspx?c=A100830_165441_igcechy_tom 

http://www.kustuho.iglu.cz/firmy/Lada_keram.htm 

http://www.jablonnevp.cz/?page=bazilika-minor-sv.-vavrince-a-sv.-zdislavy 

http://cestovani.idnes.cz/hvozd-jeden-z-nejhezcich-vrcholu-luzickych-hor 

http://www.kampocesku.cz/clanek/5089/sklarske-muzeum-kamenicky-senov 

http://www.shop-glass.cz/ 

http://www.ajetoglass.com/cs/ajeto/ 

http://www.ubytovani-liberec-apartma.cz/novinky/zprava/Tipy-na-vylet-18.html 

 

 

 

 


